
විස්තරය මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021වනාවැම්බර්

වැටුප 3,685,937.08      

දීමනා 1,270,794.00      

රාජ්ය ස ේවක ණය 56,716.89           

එකතුව 5,013,447.97     

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021ඔකවතාම්බර්

වැටුප 172,983.33         

දීමනා 55,640.00           

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 20,758.00           

වකාන්ත්රාත් පදනම මත  වැටුප් වෙවීම 2021ඔකවතාම්බර්

වැටුප 21,000.00           

දීමනා 7,800.00             

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 2,520.00             

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම - 2021ඔකවතාම්බර්

වැටුප 750,100.00         

එකතුව 1,030,801.33     

මන්ත්ි දීමනා වෙවීම -  2021 වනාවැම්බර් මස

වැටුප 300,000.00         

එකතුව 300,000.00        

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021/ සැප්තැම්බර් /ඔකවතාම්බර්

ඉන්දික නාරංගම්මන මයා 4,773.00             

සේ.ජී ප්රගීත් සු න්දත මයා 5,707.00             

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 3,180.00             

ඩබ්.ජී.ප්රදීප් රණසංහ මයා 6,650.00             

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 1,272.00             

සේ.එම් ස ාකුබණ්ඩාර මයා 1,484.00             

සේ.එම් ස ාකුබණ්ඩාර මයා 1,484.00             

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )

2021.11.01  සිට 2021.11.30 දින දක්වො 



ි ේනා ප්රියදර්ශනි මිය 1,123.00             

ඩී.එම්.අනුර ි ානායක මයා (මැයි,ජුනි,ජූලි,අසගෝ,  ැප්, ඔේ ින වැටුප්) 42,516.00           

ඩබ්.ජී.රණසංහ මයා -  2021 ඔේසතාම්බර් ම  සපෞද්ගලික සල්කම් දීමනා සගවීම 10,000.00           

එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා 9,046.00             

ආර්.ඩී. සුගත් නන්දදන මයා 9,040.00             

සේ.ජී ප්රගීත් සු න්දත මයා 8,864.00             

ඩී.එම්.අනුර ි ානායක මයා 7,143.00             

සේ. මංජු ා මිය 2,599.00             

මයිල්වාගනම් මයා 4,333.00             

එම් විජ්යස ච්චමි මිය 3,400.00             

සේ ගෂික ා මයා 4,333.00             

එම්.රාසේෂේවරී මිය 3,033.00             

වී ඩී විපු රත්න මයා 954.00                

සේ.මීනාච්ි මිය 2,475.00             

සේ. මංජු ා මිය 4,333.00             

මයිල්වාගනම් මයා 4,333.00             

එම් විජ්යස ච්චමි මිය 4,250.00             

සේ ගෂික ා මයා 4,333.00             

එම්.රාසේෂේවරී මිය 4,333.00             

සේ.මීනාච්ි මිය 2,677.00             

ප්රියන්දත සුදත් මයා 4,250.00             

සේ.සේ.එන්ද.අජිත් මයා 2,550.00             

වී ඩී විපු රත්න මයා 954.00                

උපුල් විජිතවීර මයා 8,916.00             

ආර් එම් පී සුගත් රත්නායක මයා 4,208.00             

උපුල් විජිතවීර මයා 4,458.00             

එල්.එල්.ටී පියස ේන මයා 4,400.00             

එල්.එල්.ටී පියස ේන මයා 880.00                

නිම  රත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,250.00             

ප්ර න්දන ජ්ගත් මයා 8,866.00             

ඩී.එම් වීරස ේන මයා 880.00                

ඩී.එම් වීරස ේන මයා 4,400.00             

සුරංග ඉන්දික මයා 8,099.00             

කසුන්ද සර්ණුක මයා 8,801.00             

සුරංග ඉන්දික මයා 7,534.00             

කසුන්ද සර්ණුක මයා 13,646.00           

සු න්දත ජ්ගත් මයා(අසගෝ,  ැප්, ඔේ ම  අතිකා  ) 13,974.00           

රූපා දමයන්දති මිය 1,044.00             

නා නි  ලිතා මිය 1,057.00             

ප්ර ාි මැණිසේ මිය 1,439.00             

රූපා දමයන්දති මිය 1,168.00             

එකතුව 264,442.00      



ෙමන්ත් වියදම්   2021 /සැප්තැම්බර් //ඔකවතාම්බර් මස

ආර්.එම්.රත්නවීර මයා 20,000.00           

සුගත් නන්දදන රාජ්පේෂ මයා 5,600.00             

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසංහ මයා 13,600.00           

ඩී.එම්.අනුර ි ානායක මයා 17,000.00           

එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා 9,800.00             

සේ.එම් ස ාකුබණ්ඩාර මයා 1,000.00             

සේ.ජී ප්රගීත් සු න්දත මයා 11,900.00           

ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා 5,000.00             

ඩී.එම්.එ ේ.නන්දදසරි 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 2,000.00             

ඩී.එම්.එ ේ.නන්දදසරි 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 2,000.00             

අමල් රුවන්දග මයා(අසගෝ,  ැප්, ඔේ මා  ව ට අදා  ගමන්ද වියදම් ) 18,900.00           

ආර්. එම් ප්ර න්දන ජ්ගත් මයා 5,600.00             

ධනූෂ රුවන්ද මයා 5,600.00             

යමුනා සහේමමාලි මිය 1,750.00             

එකතුව 131,750.00      

සැපයුම් උපකරණ

මුදල් භාරකරු

සුළු අේමුදල් 5,409.00             

සුළු අේමුදල් 960.00                

සුළු අේමුදල් 950.00                

සුළු අේමුදල් 1,980.00             

නිේ සිවලෝන්ත් වෙකස්

ස ෞඛ්ය කම්කරුවන්ද  ඳහා වැහි කබා මි දී ගැනීම 271,100.00         

මාර්ග කම්කරුවන්ද  ඳහා වැහි කබා මි දී ගැනීම 172,700.00         

ජී.වක.ඒ.ශාන්ත්ත

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකා   ඳහා පුවත්පත් මි දී ගැනීම (2021 ඔේසතාම්බර් ම ) 3,140.00             

ශ්රීරමයා ස්වෙෝර්ස්

සමානරාග  හා වැලියාය මහජ්න පු ේතකා   ඳහා පුවත්පත් මි දී ගැනීම (2021 අසගෝ, 

ඔේ  ම ) 21,731.00           

එකතුව 477,970.00          



ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු

එස්.එන්ත්.ටී. වමෝෙර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටරයට හයිසරාලිේ යකඩ බටයේ අලුතින්ද  බා ගැනීම 3,150.00             

ඉන්ත්රා වමෝෙර් ස්වපයාර්ස්

UPLL-7682  කැබ් රථසේ ේ ච් අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම 36,468.66           

උපාලි වමෝෙර්ස්

UP LL7682  රථසේ ේ ච් පද්ධතිසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සදු කිරීම 17,700.00           

එකතුව 57,318.66          

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා

රංජිත් වේඩ් වසන්ත්ෙර්

covid 19 ව ංගතය ආරේෂා වීම  ඳහා සම්  ආවරණය කිරීමට ද්රවය  බා ගැනීම 2,166.00             

ඩබ්.ඒ. ොමිණි ජයසිංහ මයා

PF- 7419කැබ් රථය  ඳහා ඉන්දධන  බා ගැනීම සවනුසවන්ද අතින්ද වැය වූ මුදල් සගවීම 1,500.00             

පැවිලියන්ත් වරස්ටටුරන්ත්ට

සමා/ග  නගරසේ අනව ර ඉිකිරීම් ඉවත් කිරීමට  හභාගි වූ අයට සත්  ංග්රහ  බා දීම 

සවනුසවන්ද සගවීම 8,990.00             

2021වනාවැම්බර් මස සභික දුරකථන දීමනා වෙවීම 26,000.00           

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

3% දිරි දීමනා වෙවීම

එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසරි මයා 1,988.00             

එච්.සේ.අමරසංහ මයා 2,078.00             

එච්.එම්.පද්මසරි බංඩාර මයා 3,965.00             

උපාලි වමෝෙර්ස්

PF- 7419කැබ් රථය වාර ස ේවා කිරීම  හා සේේ පෑඩ්  විකිරීම සවනුසවන්ද  මුදල් සගවීම 42,284.00           

PF- 7419කැබ් රථය වාර ස ේවා කිරීම සවනුසවන්ද  මුදල් සගවීම 20,990.00           

ඩබ්.ඒ. ොමිණි ජයසිංහ මයා

PF- 7419කැබ් රථය  ඳහා ඉන්දධන  බා ගැනීම සවනුසවන්ද අතින්ද වැය වූ මුදල් සගවීම 2,800.00             



පළාත් පාලන වකාමසාරිස් ඌව

2022 වර්ෂය  ඳහා ඇමතුම් ින සපාත්  බා ගැනීම 4,924.80             

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2021 ඔකවතාම්බර්/සැප්තැම්බර් මස)

නි  නිවා  අංක 03 30.00                  

නි  නිවා  අංක 02 188.50                

නව සගාඩනැගිල් 11,322.25           

පැරණි ගබඩාව 972.00                

සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘතිය 2,108.70             

කුමාර සදා පාර එ වළු සතාග සව ඳප 642.60                

කුමාර සදා පාර සතාග සව ඳප 2,143.20             

කඩ කාමර 6/11 1,209.90             

පැරණි සගාඩනැගිල් 5,254.20             

වැලියාය මහජ්න පු ේතකා ය 681.30                

කුඹුේකන පු ේතකා ය 294.90                

හරිත උදයානය 825.00                

සපාදු බ ේනැවතුම්ප 14,361.90           

නව බ ේ නැවතුම්ප 240.00                

ආදාහනාගාරය 1,081.80             

නව බ ේ නැවතුම්ප  සේිකා අංක 1,2 3,570.60             

ඔරස ෝසු කණුව 1,228.20             

ප්රජ්ාශා ාව 1,395.00             

ආර්.එම්. දයාරත්න මයා 

විගණන අධිකාරි කාර්යා සේ හා ප්රාසද්ශිය  භා කාර්යා සේ අඹ ග ේ කැපීම සවනුසවන්ද 

සගවීම 30,000.00           

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021 ඔකවතාම්බර් 

/සැප්තැම්බර් මස

නව සගාඩනැගිල් 8,105.20             

නව සපා  භූමිය 5,512.69             

නව සවළඳ  ංකීර්ණය 11,088.29           

සමානරාග  පු ේතකා ය 1,345.68             

කුඹුේකන පු ේතකා ය 306.90                

ප්රජ්ාශා ාව 1,206.90             

නව සගාඩනැගිල් 6,484.58             

ශ්රි ලංකා වෙලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 ඔකවතාම්බර්/ වනාවැම්බර් මස

4G රවුටරය 3,945.28             

ගරු  භාපතිතුමාසේ නි  දුරකථනය 753.02                

covid 19 සමසහයුම් ඒකකසේ දුරකථනය 5,439.37             

මහජ්න පු ේතකා ය 1,195.57             



වසෝමරත්න  වහ්රත් මයා 

නීතිඥ ගා ේතු සගවීම 20,000.00           

එකසත් ප්රවෘත්ති පර සමාෙම 

2022 අදාළ සටන්දඩර් දැන්දවීම් සවනුසවන්ද සගවීම 86,400.00           

B.S.I.ජයවස්න

කාර්යා සේ වාහනව  ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 66,600.00           

ස ෞඛ්යය අංශයට අදා  වාහනව  ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 197,305.00         

මාර්ග අංශයට අදා  වාහනව  ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 358,744.00         

සුභ  ාධක අංශයට අදා  වාහනව  ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 25,905.00           

ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම 

ඩයස ාේ අභයන්දතර දුරකථන පද්ධතිය (2021 ඔේසතාම්බර් ම )  5,884.80             

ඩී.එල් අචිනි සමන්ත්මලී මිය

2022 වර්ෂයට අදා  අයවැය වාර්තා  ක ේ කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 12,760.00           

වරජිස්ොර් ජනරාල්

මුද්දර ගා ේතු උපසල්ඛ්න  ක ේ කිරීම සවනුසවන්ද කාර්යය මණ්ඩ  දීමනා සගවීම 11,600.00           

ආර්.එම්. දයාරත්න මයා 

සමානරාග  ති ේ   පාර මාර්ග රේෂිතසේ ඇති මාර ගස ේ අතු ඉවත් කිරීම සවනුසවන්ද 

සගවීම 38,000.00           

ජී. විවේතුංෙ මයා

ප්රාසද්ශිය  භාව මඟින්ද පවරා ඇති අංක 2112 නඩුවට සපනී සටීම සවනුසවන්ද නීතීඥ 

ගා ේතු සගවීම 20,000.00           

ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම (ඔකවතාම්බර්)

ඩයස ාේ සටලිවීෂනය 734.31                

ආර්.එම්. සුෙත් රත්නායක මයා

252-6330 කැබ් රථය වාර ස ේවා කිරීම 21,440.00           

එස්.එන්ත්.ටී. වමෝෙර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථය  ඳහා හයිසරාලිේ සහෝ ේ එකේ හා ප්රධාන විදුලි බල්බ 

සහෝල්ඩරයේ මි දී ගැනීම 4,930.00             

පැවිලියන්ත් වරස්ටටුරන්ත්ට

බහු කාර්යය  ංවර්ධන  හයකයින්දසේ ශ්රමදාන කටයුතු  ඳහා සත් පැන්ද  ංග්රහ කටයුතු 

සවනුසවන්ද සගවීම 31,540.00           



රංෙ ෙයර් වේඩර්ස්

RC-1112 ට්රැේටරය   ඳහා බැටරියේ මි ි ගැනීම 23,400.00           

එච්.ඩබ්. නිහාල් මයා

UPRE-9903 ට්රැේටර් රථසේ සමා/ග  ප්රා සද්ශිය  භාසේ හා විගණන උපකාර්යා සේ අඹ 

ග ේ ව  අතු ඉවත් කිරීමට සයාදා ගැනීම සවනුසවන්ද සගවීම 5,000.00             

වී.පී.එන්ත් සංජය මයා

ආහාර  ාම්පල් පර්ේෂා කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 1,790.00             

ආර්.වක. ජයන්ත්ත කුමාර මයා

ස ෞඛ්ය  උපකරණ මි දී ගැනීම 156,000.00         

එස්.එන්ත්.ටී. වමෝෙර් වේඩර්ස්

RD 9406 ට්රැේටර් රථය  ඳහා හයිසරාලිේ සහෝ ේ එකේ මි දී ගැනීම 1,450.00             

ජාතික රකෂණ සංස්ථාව, වකාළඹ

රකෂණ ආවරණ ලබා ෙැනීම වවනුවවන්ත් වෙවීම

ස ෞඛ්ය අංශයට අදා  වාහන ව 200,898.40         

මාර්ග අංශයට අදා  වාහන ව 131,533.00         

සිව ශකති වේඩර්ස්

සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘතිය  දහා අවශය ද්රවය  බා ගැනීම 20,200.00           

අමිල හාඩ්වවයාර්

සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘතියට ජ්  න   බදතාවය  බා ගැනීම  දහා අවශය ද්රවය  බා 

ගැනීම 13,185.00           

ඇවවානස්මාර්ට ඉංජිනියරින්ත්ස්

ZA-5061  බැසකෝ ස ෝඩරසේ වාර ස ේවා කිරීම 85,230.00           

ආර්.එම්.සුෙත් රත්නායක මයා

ZA-5061  බැසකෝ ස ෝඩරසේ ස ේදීම  ඳහා වැය වූ මුදල් සගවීම 4,000.00             

පතිනායක වමෝෙර්ස්

RS-1800 සමෝටර් සග්රේඩරය  ඳහා ඔයිල් ලීටර් 15ේ මි දී ගැනීම 15,330.00           

එස්.එන්ත්.ටී. වමෝෙර් වේඩර්ස්

ZA-5061  බැසකෝ ස ෝඩරය  ඳහා හයිසරාලිේ ඔයිල් කෑන්ද 46ේ මි දී ගැනීම 14,800.00           

ZA-5061  බැසකෝ ස ෝඩරය  ඳහා ට්රාන්ද ේම්ෂන්ද ඔයිල් ලීටර් 4 කෑන්ද 01 මි දී ගැනීම 4,800.00             

පත්මා වර්ඩිවයෝ

සමානරාග  ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය  උපකරණ මි දී ගැනීම 32,125.00           



සමානරාග  ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය විදුලි  උපකරණ මි දී ගැනීම 177,475.00         

ඩී.එම්.කුමාරිහාමි

කුඹුේකන  ංචාරක වාහන වලින්ද මුදල් අයකිරීමසවනුසවන්ද දීමනා 425.00                

සගවීම

උපාලි වමෝෙර්ස්

LL- 7682 කෘ කැබ් රථය වාර ස ේවා කිරීම සවනුසවන්ද  මුදල් සගවීම 23,555.00           

SPS ඩිස්ිබියුෙර්ස්

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්දඩර් නැවත පිරවීම 41,150.00           

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්දඩර් නැවත පිරවීම 179,110.00         

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්දඩර් නැවත පිරවීම 194,730.00         

අයර්කි කිංස් වස්ෆ්්ට ස්ස්ෙම්

ගිනි නිවීසම් අංශය  ඳහා උපකරණ  බා ගැනීම 186,100.00         

උපුල් වේඩර්ස්

වැලියාය සපර පා  ට අවශය උපකරණ  බා ගැනීම 357,290.00         

එකතුව 3,012,038.84     

ප්රාග්ධන වැය

සුපර්වෙක ඔෆිස් ඔවෙෝ වම්ෂන්ත්

කර්මාන්දත අංශයට හා ආයතන අංශයට  ැප්සටාප් පරිගණක 02ේ මි දී ගැනීම 260,000.00         

ශ්රීලංකා වාණිජ නීතිෙත සංස්ථාව

 භාකාමරය  ඳහා ශබ්ධ පරිපා න පද්ධතියේ  ේථාපිත කිරීම 714,960.00         

එකමුතු වොවිසංවිධානය

කුඹුේකන හංිය එක වන පටු මඟ සකාන්දී් කිරීම 648,737.60         

වප්රබාධා කාන්ත්තා ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

අේකර 25 සමත්සත් මාවත සකාන්දී් කිරීම 828,854.87         

ශ්රී ශකති ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

සපාතුවිල් පාර 05 වන පටු මඟ සකාන්දී් කිරීම 502,996.97         

එකමුතු වොවිසංවිධානය

මාගන්දධනමුල්  පරාක්රම මාවත 1 වන පටු මඟ කු්ිගල් ඇල්ලීම 184,872.42         

සුපර්වෙක ඔෆිස් ඔවෙෝ වම්ෂන්ත්



කර්මික අංශයට  ැප්සටාප් පරිගණක 01ේ මි දී ගැනීම 159,000.00         

තබලවින්ත්න වොේසංවිධානය

හුතංදාව දකුණ ති ේ පුර ගුණපා  මයාසේ නිව  ඉිරිපිට මාර්ගය සකාන්දී් කිරීම 499,133.85         

මයුර වොවිසංවිධානය

වැලියාය පු ේතකා ය අලුත්වැඩියා කිරීම 694,866.10         

පත්මා වර්ඩිවයෝ

වැලියාය පු ේතකා යට කබඩ් 02ේ මි දී ගැනීම 35,980.00           

වාලන්ත්දහියුම්පයිප්

සමා/ග  ප්රාස ද්ශිය  භාසේ උදයාන අ ංකරණය  ඳහා සකාන්දී් බංකු මි දී ගැනීම 13,000.00           

සිරිල් වකාන්ත්ීට වර්කස්

උ ාවිය ඉිරිපිට  ංවර්ධන කටයුතු  ඳහා සක්රාන්දී් බංකු මි දී ගැනීම 67,500.00           

ලංකා හාඩ්වවයාර්

2021 වර්ෂසේ ආදාහනාගාරසේ ගබඩා කාමරය  ඳහා මුදුන්ද උළු 20ේ  බා ගැනීම 2,000.00             

පත්මා වර්ඩිවයෝ

ආදාහනාගාරසේ වයරින්ද කිරීම  ඳහා වයරින්ද උපාංග මි දී ගැනීම 37,464.00           

අමුණුවදෝව ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

හිිකිවු  රත්මල් මාවත  මිති ශා ාව ප්රති ං ේකරණය කිරීම 421,860.57         

අමුණුවදෝව ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

හිිකිවු  රත්මල් මාවත  මිති ශා ාව ප්රති ං ේකරණය කිරීම සවනුසවන්ද සගවිය යුතු 

මුදස හි හිඟ සකාට  සගවීම 46,873.40           

දර්ශන වීරසිංහ බණ්ඩාර මයා

මදුරුකැිය පරණ සු ාන භූමිය ප ේ ආවරණ වලින්ද පිරවීම සවනුසවන්ද සගවීම 303,750.00         

යාසුර ක්රන්ත්ස්රකෂන්ත්

මදුරුකැිය පරණ සු ාන භූමිය ිරා ගිය ක ළ ප ේ  වලින්ද පුරවා ප ේ ආවරණයකින්ද 

පිරවීම සවනුසවන්ද සගවීම 279,000.00         

එකතුව 5,700,849.78     

අතරැදවුම්

ශ්රී ශකති ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

විහාරමුල්   සවසල් වත්ත මාර්ගය සකාන්දී් කිරීම සවනුසවන්ද අතරැදවුම් සගවීම              49,275.00 



ක වල්ආරගම ගුණපා  මයාසේ නිව  අ   මාර්ගය සකාන්දී් කිරීම සවනුසවන්ද 

අතරැදවුම් සගවීම              49,248.22 

සුහද වොවිසංවිධානය

කුඹුේකන පු ේතකා සේ වැසකිලිය  ක ේ කිරීම  ම්බන්දධ අතරැදවුම් සගවීම              18,962.30 

එකතුව           117,485.52 

වපාදු තැම්පත්

 රාජය වස්වක අර්ථසාධක අරමුදල් වෙවීම

ජ්ගත් රත්නසරි මයා 12,276.26            

ධනූෂ රුවන්ද මයා 20,640.23            

ඩබ්.ඒ.ඩී.එ ේ. ජ්යසංහ මයා 768.18                  

ඩබ්.එම්. පී.පී බණඩාර මයා 8,479.64              

ඩබ්.එම්.ඒ.එම්. සහේරත් මයා 25,912.60            

ඩී.එම් අජිත් කුමාර මයා

ගලි කම්කරු කුලී සගවීම 21,600.00            

එකතුව              89,676.91 

සැලසුම් කමිටු දීමනා              11,000.00 

වස්වක ණය

එච්.සේ. අමරසංය මයා 175,000.00          

භද්රා විසේසූරිය මිය 30,000.00            

එකතුව 205,000.00          

අත්තිකාරම්

2021.11.12 වන ින පැවති  මහ  භා රැ ේවීම  ඳහා  ංග්රහ වියදම්             11,000.00 

අත්තිකාරම්  බා ගැනීම

2021.11.03 සගවල් කුලී මණ්ඩ  රැ ේවීම  ඳහා  ංග්රහ වියදම් අත්තිකාරම්  බා ගැනීම 3,000.00

 භාව  තු සද්ප  සටන්දඩර් කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 5,000.00

2021.11.16 වන ින පැවති  විසශේෂ මහ  භා රැ ේවීම  ඳහා  ංග්රහ වියදම් 15,000.00

 භාව  තු සද්ප  සටන්දඩර් කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 4,500.00



සපෞද්ගලික ලිපි සගානු පරිේෂා කිරීම  ඳහා පළාත් පා න සදපාර්තසමන්දතුසවන්ද පැමිණි 

නි ධාරින්ද සවනුසවන්ද  ංග්රහ වියදම් අත්තිකාරම්  බා ගැනීම 10,000.00

2021.11.30 විගණන කළමනාකරණ කමිටු ව  ඳහා  ංග්රහ වියදම් අත්තිකාරම්  බා 

ගැනීම 5,000.00

 භාව  තු වාහන හා යන්දසතෝපකරණ 26ේ  ඳහා ආදායම් බ පත්ර  බා ගැනීමට 

අත්තිනාරම්  බා ගැනීම 40,000.00

මැස නාශක මි දී ගැනීම 25,000.00

කිස ෝ සවා් 20 ක ධාරිතාවසයන්ද යුතු සූර්යය පැනල් පද්ධතියේ  විකිරීම  ඳහා 

 ාකයතා වාර්තාවේ  බා ගැනීම සවනුසවන්ද අත්තිකාරම්  බා ගැනීම 7,000.00

එකතුව 125,500.00

2021.10.01 දින සිෙ 2021.10.31 දකවා වියදම් වාර්තාව  - සාරංශය මුද  රු.

විස්තරය

 ේිර ස ේවක වැටුප් 5,013,447.97

අනියම් ස ේවක වැටුප් 1,030,801.33

මන්දි දීමනා 300,000.00

අතිකා  හා ින වැටුප් 264,442.00          

ගමන්ද වියදම් 131,750.00         

 ැපයුම් හා උපකරණ 477,970.00         

ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු 57,318.66               

ප්රවාහන  ම්බන්දධතා හා අවශයක ස ේවා 3,012,038.84         

ප්රාේධන වැය 5,700,849.78         

සපාදු තැම්පත් 89,676.91               

 ැ සුම් කමිටු 11,000.00               

ස ේවක ණය 205,000.00             

අතරැදවුම් 117,485.52             

අත්තිකාරම් 125,500.00

මුළු එකතුව 16,537,281.01






















