
විස්තරය මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021 ඔකවතාම්බර්

වැටුප 3,663,283.27         

දීමනා 1,270,794.00         

රාජ්ය ස ේවක ණය 56,716.89              

එකතුව 4,990,794.16       

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021සැප්තැම්බර්

වැටුප 156,816.70            

දීමනා 50,440.00              

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 18,818.00              

වකාන්ත්රාත් පදනම මත  වැටුප් වෙවීම -2021 සැප්තැම්බර්

වැටුප 21,000.00              

දීමනා 7,800.00                

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 2,520.00                

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම -2021 සැප්තැම්බර්

වැටුප 674,700.00            

එකතුව 932,094.70          

මන්ත්ි දීමනා වෙවීම -  2021 ඔකවතාම්බර්

වැටුප 300,000.00            

එකතුව 300,000.00          

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021 අවෙෝස්තු/ සැප්තැම්බර්

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 2,305.00                

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 1,272.00                

ඩබ්.ජී.රණසිංහ මයා -  2021  ැප්තැම්බර් ම  සපෞද්ගලික සල්කම් දීමනා සගවීම 10,000.00              

ඩබ්.ජී.ප්රදීප් රණසිංහ මයා 5,985.00                

අ ිංක ප්රදීප් මයා 4,040.00                

ඩබ්.ජී.ප්රදීප් රණසිංහ මයා 6,650.00                

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )

2021.10.01  සිට 2021.10.31 දින දක්වො 



අ ිංක ප්රදීප් මයා 4,040.00                

ඉන්දික නාරිංගම්මන මයා 4,773.00                

සේ.ජී ප්රගීත් සු න්දත මයා 8,864.00                

ආර්.ඩී. සුගත් නන්දදන මයා 9,046.00                

එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා 9,046.00                

දමයන්දි  මන්දලතා මිය 1,034.00                

ආර්.ඩී. සුගත් නන්දදන මයා 9,046.00                

ප්රියන්දත සුදත් මයා 4,250.00                

ප්රියන්දත සුදත් මයා 4,250.00                

අආර්.එම්. කීර්ි මයා 7,403.00                

වී ඩී විපුලරත්න මයා 9,546.00                

එම් විජ්යසලච්චමි මිය 2,550.00                

සේ ගසන්දෂේ මයා 1,716.00                

එම්.රාසේෂේවරී මිය 4,333.00                

සේ. මිංජුලා මිය 3,466.00                

අආර්.එම්. කීර්ි මයා 7,993.00                

වී ඩී විපුලරත්න මයා 9,546.00                

ආර් චමින්දද මයා 8,560.00                

ආර් චමින්දද මයා 5,029.00                

ඒ.එම් එිරිසිංහ මයා 5,943.00                

මයිල්වාගනම් මයා 3,466.00                

සේ. ගසන්දෂන්ද මයා 4,333.00                

ඒ.එම් එිරිසිංහ මයා 9,906.00                

එල්.එල්.ටී පියස ේන මයා 4,400.00                

නිමලරත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,258.00                

ඩි.එම් වීරස ේන මයා 4,400.00                

ආර්.එම්. ප්ර න්දන ජ්ගත් මයා 4,765.00                

ආර්.එම්. ප්ර න්දන ජ්ගත් මයා 7,868.00                

ඩි.එම් වීරස ේන මයා 4,400.00                

නිමලරත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,258.00                

එල්.එල්.ටී පියස ේන මයා 4,400.00                

ඩි.එම් වීරස ේන මයා 880.00                   

එල්.එල්.ටී පියස ේන මයා 880.00                   

ප්රියන්දත සුදත් මයා 4,200.00                

ගාමිණි ජ්යසිංය මයා 26,798.00              

ගාමිණි ජ්යසිංය මයා 28,847.00              

ප්රාව ද්ශිය සංවර්ධන සහයක වයාපෘතිවේ 1,2,c,1 ක්රියාකාරකම සඳහා 

නුපුහුණු ශ්රමික දීමනා වෙවීම 17,600.00              

ආර්.එම් දයාරත්න මයා

II වන සරේණියට උ  ේ කිරීම මත හිඟ වැටුල් සගවීම 4,016.62                

එකතුව 292,361.62        



ෙමන්ත් වියදම්   2021 අවෙෝස්තු/සැප්තැම්බර් මස

ආර්.එම්.රත්නවීර මයා 20,000.00              

ඩී.එම්.අනුර ි ානායක මයා 20,500.00              

ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා 5,000.00                

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා 13,600.00              

එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා 9,800.00                

සුගත් නන්දදන රාජ්පේෂ මයා 5,600.00                

ඩී.එම්.එ ේ.නන්දදසරි මයා 1,940.00                

සේ.වී.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා 1,940.00                

වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා 1,940.00                

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

වී.පී.එම්  ිංජ්ය මයා 1,940.00                

ආර්. එම් ප්ර න්දන ජ්ගත් මයා 5,250.00                

ධනූෂ රුවන්ද මයා 5,250.00                

ආර්. එම් ප්ර න්දන ජ්ගත් මයා 4,074.00                

ධනූෂ රුවන්ද මයා 4,074.00                

එකතුව 102,908.00        

සැපයුම් උපකරණ

මුදල් භාරකරු

සුළු අේුදල් 5,265.00                

සුළු අේුදල් 1,000.00                

සුළු අේුදල් 2,540.00                

ජී.වක.ඒ.ශාන්ත්ත

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාල  ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම (2021 අසගෝ ේු ම ) 2,260.00                

දයාවංශ ජයවකාඩි සමාෙම

වැලියාය, සමානරාගල, කුඹුේකන පු ේතකාල වලට සපාත් ලබා ගැනීම 355,568.00            

එස්. වොඩවේ ඇන්ත්් බ්රදර්ස්

වැලියාය, සමානරාගල, කුඹුේකන පු ේතකාල වලට සපාත් ලබා ගැනීම 195,800.00            

පූබල සංෙම් 

වැලියාය, සමානරාගල, කුඹුේකන පු ේතකාල වලට සපාත් ලබා ගැනීම 21,238.00              

එකතුව 583,671.00            



ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු

සව ශකති මැකනිකල්

ප්රාසද්ශිය  ිංවර්ධන  හයක වයාපෘි යටසත් කාර්යය  ාධන වයාපෘි 

ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව ක ල ප්රවාහනය  දහා ට්රැේටර් සේලරය 

අලුත්වැඩියා කිරීම 19,000.00              

එකතුව 19,000.00            

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා

2020 .07.21 ින පැවි විස ේෂ මහ  භාසේ තීරණය අනුව 2021.10.05 ින 

පැවැත්සවන  ිංවර්ධන කමිටු දීමනා සගවීම 17,000.00              

වරජිස්ටාර් ජනරාල් 

ුද්දර ගා ේු උපසල්ඛන පිලිසයල කිරීසම් කාර්ය මණ්ඩල දීමනා සගවීම 8,200.00                

ආර්.එම් පුංචි බණ්ඩා

නේකල මාළු සවසලදුන්දසගන්ද ුදල් අය කිරීම සවනුසවන්ද 50% දීමනාව සගවීම 5,000.00                

ශ්රි ලංකා වටලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 අවෙෝස්තු  සැප්තැම්බර් මස

කාර්යාලීය සපාදු දුරකථනය 4,215.19                

ගරු  භාපිුමාසේ නිල දුරකථනය 611.79                   

4G රවුටරය 5,917.92                

සමානරාගල මහජ්න පු ේථකාලය 1,195.57                

covid 19 සමසහයුම් ඒකකසේ 4G රවුටරය 3,432.09                

covid 19 සමසහයුම් ඒකකසේ දුරකථනය 9,597.45                

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

නව සගාඩනැගිල්ල 12,099.15              

නිල නිවා  අිංක 03 40.00                     

නිල නිවා  අිංක 02 87.50                     

පැරණි ගබඩාව 807.30                   

සකාම්සපෝ ේේ වයාපෘිය 1,319.70                

නව බ ේ නැවුම්පල සේිකා අිංක 1,2 4,046.40                

කුමාර සදාලපාර එලවළු සතාග සවලඳපල 807.30                   

කුමාර සදාලපාර සතාග සවලඳපල 2,051.70                

කඩ කාමර අිංක 6/11 1,063.50                

හරිත උදයානය 953.70                   

කඩ කාමර අිංක 28 12,304.80              

නව බ ේනැවුම්පල 240.00                   

සපාදු බ ේනැවුම්පල 5,913.00                

පැරණි සගාඩනැගිල්ල 4,320.90                



වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය 386.40                   

සමානරාගල සපර පා ල 240.00                   

ඔරසලෝසු කණුව 1,722.30                

ආදාහනාගාරය 2,509.20                

ප්රජ්ා ාලාව 1,612.50                

කුඹුේකන පු ේතකාලය 734.82                   

කුඹුේකන අසලවි කුටිය 480.00                   

වැලියාය ස ෞඛය වවදය මධය ේථානය 258.30                   

කුඹුේකන වැසකිලිය 6,785.35                

2021 ඔකවතාම්බර් මස සභික දුරකථන දීමනා වෙවීම 26,000.00              

සී/ස වමානරාෙල කඳුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය

ප්රාසද්ශීය  භා කාර්යාලයට  අව ය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 1,560.00                

B.S.I.ජයවස්න

කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 126,363.00            

ස ෞඛයය අිං යට අදාල වාහනවල ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 375,432.50            

මාර්ග අිං යට අදාල වාහනවල ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 487,968.00            

සුභ  ාධක අිං යට අදාල වාහනවල ඉන්දධන බිල්පත් පියවීම 71,435.00              

The associated News Papers of ceylon ltd

2022 වර්ෂයට අදාල අයවැය සයෝජ්නා ලබා ගැනීම සවනුසවන්ද මහජ්නතාව 

දැනුවත් කිරීම පිණි  ිණමින , සේලිනිේ ේ, ිනකරන්ද යන පුවත් පත් වල 

දැන්දවීම් පල කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 21,664.80              

2021 ඔකවතාම්බර්බමස 22 මුදල් හා ප්රතිපත්ති කමිටු දීමනාව වෙවීම 5,000.00                

ඩයවලාේ වබ්රා්බෑන්ත්් , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම 

ඩයසලාේ අභයන්දතර දුරකථන පද්ධිය (2021  ැප්තැම්බර් ම )  5,884.80                

සුපර්වටක ඔෆිස් ඔවටෝවම්ෂන්ත්

සටෝනර් ලබා ගැනීම 167,000.00            

ආර්.වක. ජයන්ත්ත කුමාර මයා

ස ෞඛය  උපකරණ මිලදී ගැනීම 274,250.00            

පත්මා වර්ඩිවයෝ

covid 19  හ හිස ආපදා ප්රිචාර මධය ේථානසේ දුරකථනයට අව ය ද්රවය 

මිලි ගැනීම 2,550.00                

සරත් කුමාර වනසංහ මයා

covid 19 සමසහයුම් ඒකකසේ අලුත්වැඩියා කටයුු  ඳහා ලබා ගත් 

අත්ිකාරම් ුදසල් වැඩිපුර වැය වූ ුදල් සගවීම 1,375.00                



වටරන්ත්ස් අයන්ත්වර්කස්

ප්රාසද්ශිය  ිංවර්ධන  හයක වයාපෘි යටසත් කාර්යය  ාධන වයාපෘි 

ක්රියාත්මක කිරීම 1.19.2 ක්රියාකාරකම ඉටුකිරීම අත් ස ේදීසම් සබ් ම් මිලදී 

ගැනීම 52,500.00              

සව ශකති වේඩර්ස්

ප්රාසද්ශිය  ිංවර්ධන  හයක වයාපෘි යටසත් කාර්යය  ාධන වයාපෘි 

ක්රියාත්මක කිරීම 1.26.4 ට අදාලව ම ක ල බදුන්ද මිලදී ගැනීම 45,000.00              

දිමුතු රංෙන මයා

ප්රාසද්ශිය  ිංවර්ධන  හයක වයාපෘි යටසත් කාර්යය  ාධන වයාපෘි 

ක්රියාත්මක කිරීම 1.26.4ක්රියාකාරකම හා 1.19.20 ට අලාලව 6*3 ප්රමාණසේ 

නාම පුවරු  ක ේ කිරීම 110,000.00            

පැවිලියන්ත් වරස්ටටුරන්ත්ට

බහු කාර්යය  ිංවර්ධන වයාපෘිසේ රමදාන කටයුු  ඳහා  ිංග්රහ වියදම් කිරීම 31,340.00              

වක.එම් වසනරත් බණ්ඩාර මයා

කුඹුේකක පු ේතකාලසේ ජ්ල ගබඩා ටැිංකිය  වි කිරීමට අව ය ද්රවය මිලදී ගැනීම 1,820.00                

පත්මා වර්ඩිවයෝ

සමානරාගල ප්රාසද්ශිය  භාවට අව ය විදුලි  උපකරණ මිලදී ගැනීම 86,700.00              

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021 

අවෙෝස්තු /සැප්තැම්බර් මස

ප්රජ්ා ාලාව 3,907.62                

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය 306.90                   

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය 369.54                   

වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය 6,186.04                

නව සපාල භූමිය 3,117.02                

නව සගාඩනැගිල්ල 8,390.00                

SPS ඩිස්ිබියුටර්ස්

ආදාහනාගාරය  ඳහා අව ය ගෑ ේ සලින්දඩර් නැවත පිරවීම 84,360.00              

පත්මා වර්ඩිවයෝ

සමානරාගල ප්රාසද්ශිය  භාවට අව ය සකාඩි කණුමිලදී ගැනීම 14,100.00              

ශාන්ත්ත වහෝටලය

 ිංග්රහ වියදම් දැරීම 2,690.00                

එස්.ඒ.පී අරවින්ත්ද රත්නායක මයා

සපාදු සවලද  ිංකීර්ණය ඉඩම හා සපාදු ක්රීඩාිංගනය ඉඩම මැනීම 120,000.00            

ඩයවලාේ වබ්රා්බෑන්ත්් , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම 



ඩයසලාේ සටලිවීෂනය  ඳහා 9.15-10.14 දේවා) 2,790.81                

පත්මා වර්ඩිවයෝ

ස ෞඛය  උපකරණ මිලදී ගැනීම 120,750.00            

ඩබ් .එම් මුතුකුමාරණ මයා

ක ල බදුන්ද වල ඇලවීම  දහා  ේටිකර් මිලදී ගැනීම 19,500.00              

එස්.එන්ත්.ටී වමෝටර්ස්

බැසකෝසලෝඩරය  ඳහා ග්රී ේ බකේ 01 මිලදී ගැනීම 17,000.00              

එකතුව 2,413,264.86       

ප්රාේධන වැය

විතානවේ හා්වවයාර්

ප්රාස ද්ශිය  භා සගාඩනැගිල්සල් පලකසයහි නඩත්ු කටයුු සවනුසවන්ද ලබා 

ගත් ද්රවය සවනුසවන්ද සගවීම 4,400.00                

සරත් කුමාර වනසංහ මයා

ප්රාස ද්ශිය  භා සගාඩනැගිල්සල් පලකසයහි නඩත්ු කටයුු සවනුසවන්දඅින්ද 

වැය කල ුදල්සගවීම 7,400.00                

එකමුතු වොවි සංවිධානය

2021 පින්දන සගාල්ල පාර ගුණසරි මහතාසේ නිව  අ ලින්ද  ඇි මාර්ගය 

සකාන්දක්රීේ කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 568,837.75            

පත්මා වර්ඩිවයෝ

මාර්ග අිං ය සවනුසවන්ද ග ේ කැපීසම් යන්දරයන්ද මිලදී ගැනීම 97,990.00              

සමඟි ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

සහාසරාම්ුව ගල් වල පාර 1 පටු මග සකාන්දක්රීේ කිරීම 492,889.91            

ශ්රී ශකති ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

2021 වර්ෂසේ දුටුගැුණු මාර්ගසේ සු ාන භූමි දේවා සකාන්දක්රීේ කිරීම 899,564.27            

සවසල්වත්ත  ිංජීව මහතාසේ නිව  අ ල සීත කන්දද මාර්ගය සකාන්දක්රීේ කිරීම 492,750.06            

කලවල්ආරගම ගුණපාල මහතාසේ නිව  අ ලින්ද  ඇි මාර්ගය සකාන්දක්රීේ 

කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 492,482.15            

 ශකති ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

ටැිංවත්ත දලුේසගාඩ මාර්ගය සකාන්දක්රීේ කිරීම 492,094.45            

තලාව පුබුදු ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය



2021 පින්දන සගාල්ල අුරු  මාර්ගය සකාන්දක්රීේ කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 266,813.80            

විගණන කාර්යාලය අ ල  මාර්ගය සකාන්දක්රීේ කිරීම සවනුසවන්ද සගවීම 462,800.84            

වටරන්ත්ස් අයන්ත්වර්කස්

2021 නව බ ේ නැවුම් පල සේිකා මත 4*3 නාම පුවරු 11ේ  ක ේ කිරීම 32,450.00              

විතානවේ හා්වවයාර්

වැලියාය පු ේතකාලසේ කියවීම්  ාලාව ඉිරිප  සකාට  සකාන්දක්රීේ සවනුසවන්ද 

ද්රවය මිලදී ගැනීම 19,505.00              

සරත් කුමාර වනසංහ මයා

වැලියාය පු ේතකාලසේ කියවීම්  ාලාව ඉිරිප  සකාට  සකාන්දක්රීේ සවනුසවන්ද 

අින්ද වැය වු ුදල් සගවීම 18,500.00              

එකමුතු වොවි සංවිධානය

ආදාහනාගාරය  දහා ගබඩා කාමරයේ ඉිකිරීම 615,869.41            

එකතුව 4,964,347.64       

අතරැදවුම්

තලාව පුබුදු ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය

බ ේනැවුම්පල භූමිය ප්රමිේ ේ සයාදා අලුත්වැඩියා කිරීම සවනුසවන්ද  

අතරැදවුම සගවීම                33,953.36 

එකතුව                33,953.36 

වපාදු තැම්පත්

ඩී.එම් අජිත් කුමාර මයා

ගලි කම්කරු කුලී සගවීම                   9,600.00 

රසක මාරසංහ මයා

කඩ කාමර තැම්පත් ුදල් සගවීම                   7,500.00 

නිමල් වීරරත්න මයා

1 සරේණියට උ  ේ කිරීම මත හිග වැටුප් සගවීම              229,737.47 
එකතුව              246,837.47 

වද්ශශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදල
සද්ශීය ණය හා  ිංවර්ධන අරුදසල් සතවන  කාර්ුව  ඳහා ණය වාරික ුදල් සගවීම

21,578.71               

ලාභාංශ හා ප්රසාද මුදල්

සද්ශීය ණය හා  ිංවර්ධන අරුදසල් සතවන  කාර්ුව  ඳහා සපාළී ුදල් 474,192.04             



එකතුව 495,770.75            

වස්වක ණය

නාලනී දමයන්දි මිය 100,000.00             

ප්රියන්දත අත්තනායක මයා 2,600.00                 

ි ේනා ප්රියදර් නි මිය 100,000.00             
එකතුව 202,600.00            

අත්තිකාරම්

202110.15 වන ින පැවි  මහ  භා රැ ේවීම  ඳහා  ිංග්රහ වියදම්               11,000.00 

අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

2021.10.05 ින පැවි ුදල් කමිටු  ඳහා  ිංග්රහ දීමනා සගවීම 2,000.00

එකතුව 13,000.00

2021.10.01 දින සට 2021.10.31 දකවා වියදම් වාර්තාව  - සාරංශය ුදල රු.

විස්තරය

 ේිර ස ේවක වැටුප් 4,990,794.16

අනියම් ස ේවක වැටුප් 932,094.70

මන්දි දීමනා 300,000.00

අිකාල හා ින වැටුප් 292,361.62             

ගමන්ද වියදම් 102,908.00            

 ැපයුම් හා උපකරණ 583,671.00            

ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්ු 19,000.00                  

ප්රවාහන  ම්බන්දධතා හා අව යක ස ේවා 2,413,264.86            

ප්රාේධන වැය 4,964,347.64            

සපාදු තැම්පත් 246,837.47                

ස ේවක ණය 202,600.00                

අතරැදවුම් 33,953.36                  

අත්ිකාරම් 13,000.00

මුළු එකතුව 15,094,832.81


