
විස්තරය මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2022 ජනවාරි 

වැටුප 4,229,990.11           

දීමනා 1,260,494.00           

රාජ්ය ස ේවක ණය 55,849.63                

එකතුව 5,546,333.74         

මන්ත්රි දීමනා වෙවීම -  2022 ජනවාරි

වැටුප 300,000.00              

එකතුව 300,000.00            

අතිකාල වෙවීම( 2022 ජනවාරි මස)

සේ එම් ස ාකුබණ්ඩා මයා 10,918.00              

එකතුව 10,918.00              

සැපයුම් උපකරණ

2021 වර්ෂය සඳහා නිල ඇඳුම් ලබා දීම

පී.සේ.ඩී.ජ්යන්තා නිල්ම්ම්ි මිය 4,000.00                  

ප්රගීත් සු න්ත මයා 4,000.00                  

ආර්.ඩී.සුගත් නන්දන රාජ්පේෂ මයා 4,000.00                  

ඩබ්.ඒ.ගාමිි ජ්යසිංහ මයා 4,000.00                  

එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා 4,000.00                  

වයි.එම්.ස ෝමසරි මයා 4,000.00                  

ඉන්ික නාරිංගම්මන මයා 4,000.00                  

ඩී.එම්.නි න්ත ප්රදීප් මයා 4,000.00                  

එන්.එම්.අ ිංක ප්රදීප් බිංඩාර මයා 4,000.00                  

ඩබ්.ඩී. මන් පුෂේප කුමාර මයා 4,000.00                  

එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන් පතිරණ මයා 4,000.00                  

එච්.එම්.අමි  මධුශිංක මයා 4,000.00                  

ඒ.එම්.ප්රියන්ත කුමාරසරි මයා 4,000.00                  

 ිංජීව රාමනායක මයා 4,000.00                  

 මින්ද කුමාර මයා 4,000.00                  

ජීවන් ප්රියදර්ශන මයා 4,000.00                  

වමානරාෙල ප්රාවේශීය සභාව

වියදම් වාර්තාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)

2022.01.01  සිට 2022.01.31 දින දක්වා 

0



රුවන් ප්ර න්න මයා 4,000.00                  

ප්රියන්ත සුගත් මයා 4,000.00                  

එකතුව 72,000.00            

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු

ඩිලක්ි මැකනිකල් 22,750.00                

RD 9406 ට්රැේටර් රථසේ ේ ච් පද්ධතිසේ අලුත් වැඩියා කටයුතු  ඳහා 

සගවීම

එස්.එන්ත්ර.ටී වමෝටර් වේඩර්ස් 390,590.00              

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ එන්ිම අලුත්වැඩියා කටයුතු  ඳහා වැඩ 

කුලීසගවීම

එස්.එන්ත්ර.ටී වමෝටර් වේඩර්ස් 47,380.00                

37-9430 ට්රැේටර් රථසේ හයිසරාලිේ පද්ධතිසේ අලුත්වැඩියාව  ඳහා 

උපකරණ  බා ගැනීම

එකතුව 460,720.00          

ප්රවාහන සම්බන්ත්රධතා හා ආවශ්යක වස්වා

2022 ජ්නවාරි ම   භික දුරකථන දීමනා සගවීම 26,000.00                

උපාලි වමෝටර්ස්

PF 7419 කැබ් රථසේ වාරස ේවා සදු කිරීම 20,960.00                

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2022 ජනවාරි මස)

පැරි සගාඩනැගිල්ම් 782.60                     

වැලියාය මහජ්න පු ේතකා ය 71.35                       

ප්රාස ද්ිය  භා ගබඩාව 195.12                     

වැලියාය සපර පා  71.10                       

ප්රජ්ාශා ාව 799.40                     

සමානරාග  සපර පා  651.78                     

ඔරස ෝසු කණුව 507.36                     

කඩකාමර 28 5,489.55                  

කඩකාමර 6/11 632.64                     

කුමාර සදා  පාර සතා  සපා 372.30                     

කුමාර සදා  පාර එළවළු  සපා 248.34                     

නව සගාඩනැගිල්ම් 2,467.41                  

නි  නිවා  අිංක 03 4.78                         

0



වරජිස්ටාර් ජනරාල් 

මුද්දර ගා ේතු උපසල්ම්ඛන පිළිසය  කිරීසම් දීමනා සගවීම 800.00                     

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2022 ජනවාරි මස

4G රවුටරය 445.52                     

ගිනි නිවන අිංශය 1,254.11                  

නිේ සමරවස්කර හාඩ්වවයාර් 24,250.00                

2021 .12.10 ින  භා තීරණයට යටත්ව සමානරාග  රත්තනපිටිය සගිති 

සපර පා    ඳහා අඩි 06ේ ිග ස විලි ෂීට් 10ේ හා මුදුන් උළු කැට14 ේ 

මි ට ගැනීම

චාමර තිරවරදි මන්ත්රදිරය

වැලියාය පු ේතකා යට තිරසරි දැමිම සවනුසවන් සගවීම 61,585.00                

එස්.එන්ත්ර.ටී වමෝටර් වේඩර්ස් 45,000.00                

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ හයිසරාලිේ පද්ධතිසේ අලුත්වැඩියාව  ඳහා 

උපකරණ  බා ගැනීම

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2022 

ජනවාරි

කුඹුේකන වැසකිලිය 3,462.04                  

වැලියාය මහජ්න පු ේතකා ය 250.16                     

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකා ය 191.68                     

ප්රජ්ාශා ාව 367.08                     

නව සපා  භූමිය 248.34                     

උපාලි වමෝටර්ස්

LM- 3078 ගලි  රථසේ වාර ස ේවා කිරීම සවනුසවන් සගවීම 32,700.00                

37-9430 ට්රැේටර් රථසේ  වාර ස ේවා කිරීම සවනුසවන් සගවීම 27,850.00                

පත්මා වර්ඩිවයෝ 95,000.00                

ස ෞඛය අිංශයට අවශය උපකරණ මි දී ගැනීම

සුෙත් රත්නායක මයා 26,090.00                

252-6330 කැබ් රථසේ වාරස ේවා කිරීම සවනුසවන් මුදල්ම් සගවීම

P.A.N.A. රත්නවීර මයා 24,200.00                

සමානරාග  ප්රාසද්ිය  භා සපර පා සල්ම් ළමා උදයානසේ  සපාකුණ  ඳහා 

වතුර ම  මි දී ගැනීම හා සමෝටරය  මි දී ගැනීම

0



එකතුව 402,947.66          

ප්රාග්ධන වැය

වක්.කාලිදාස් මයා 38,500.00                

සමානරාග  ප්රාස ද්ිය  භාවට අයත් ග ේ හා ග ේ ව  අතු කපා ඉවත් 

කිරීම සවනුසවන් සගවීම

වතනෙල්ලන්ත්රද ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය 486,537.06              

2022 වර්ෂසේ කහම්බාන පහ  මාවත සකාන්ීට් කිරීම

යේදිහි වෙදර අප්ුහාමි මයා 29,950.00                

මාර්ග අිංශයට අවශය උපකරණ මි දී ගැනීම

එකමුතු වොවි සැංවිධානය 967,079.66              

2022 වර්ෂසේ සමානරාග  ප්රාස ද්ිය  භා සපර පා ාල්ම් බිම ටයිසට්නියම් 

කර  ිංවර්ධනය කිරීම

එකතුව 1,522,066.72      

වපාදු තැන්ත්රපත්

2021 ජුලි ෙලි කම්කරු කුලී වෙවීම 26,000.00                 

ටී. පී.ජී චන්ත්රදන මයා 3,331.00                   

 ස ේවක ණය වැඩිපුර අයක  මුදල්ම් සගවීම

එකතුව 29,331.00                 

අතරැදවුම්

එකමුතු වොවි සැංවිධානය

දුටුගැමුණු  මාර්ගය සු ාන භූමි මාර්ගය සකාන්ීට් කිරීම සවනුසවන් 

අතරැදවුම සගවීම 89,956.42                 

ශ්රී ශ්ක්ති ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය

පින්න සගාල්ම්  මාවත ගුණසරි  මහතාසේ නිව  අ   මාර්ගය 

 ිංවර්ධනය කිරීම සවනුසවන් අතරැදවුම සගවීම 56,883.77                 

එකතුව 146,840.19              

0



අත්තිකාරම්

2022.01.13වන ින පැවති  මහ  භා රැ ේවීම  ඳහා  ිංග්රහ වියදම් 11,000.00                 

අත්තිකාරම්  බා ගැනීම

සමානරාග   ප්රාසද්ිය  භා සපර පා සල්ම් ළමා උදයානසේ වතුර ම   හිත 

සපාකුණ අලුත්වැඩියා කිරීමට අදා  මි දී ගැනීම්  හ කම්කරු  ඳහා 

වියදම් දැරීම 50,000.00                 

2022 වර්ෂය  ඳහා සුළු අේ මුදල්ම් අලුත් කිරීම 10,000.00                 

එකතුව 71,000.00              

වස්වක ණය

සුගත් නන්දන රාජ්පේෂ මයා 100,000.00            

උපුල්ම් විිතවීර මයා 150,000.00            

ප්ර න්න ජ්ගත් මයා 20,000.00              

විසශේෂ අත්තිකාරම් සගවීම 260,000.00            

එකතුව 530,000.00            

ණය හිමි

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2021 වදසැම්බර් මස)

නව සගාඩනැගිල්ම් 12,830.74                 

පැරි සගාඩනැගිල්ම්    4,069.00                   

සකාම්සපෝ ේට් වයාපෘතිය 2,503.54                   

වැලියාය මහජ්න පු ේතකා ය 296.75                      

නි  නිවා  අිංක 03 25.22                         

කුඹුේකන  ිංචාරක නිසේතනය 1,433.70                   

ප්රාස ද්ිය  භා ගබඩාව 1,014.78                   

වැලියාය සපර පා  297.00                      

ප්රජ්ාශා ාව 1,453.60                   

සමානරාග  සපර පා  411.22                      

ඔරස ෝසු කණුව 702.54                      

කඩකාමර 28 28,877.00                 

කඩකාමර 6/11 2,169.36                   

කුමාර සදා  පාර සතා  සපා 1,276.80                   

කුමාර සදා  පාර එළවළු  සපා 851.76                      

ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්රඩ් , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම 

ඩයස ාේ දුරකථනය (2021සද ැම්බර් ම )  5,188.75                   

0



ශ්රී රමයා ස්වටෝරස්

2021 සද ැම්බර් මා ය  ඳහා සමානරාග  හා වැලියාය පු ේතකා   ඳහා පුවත් 

පත්  ැපයීම 19,397.50                 

ජි.වක්. ඒ. ශ්ාන්ත්රත මයා

2021 සද ැම්බර් මා ය  ඳහා කුඹුේකන පු ේතකා   ඳහා පුවත් පත්  ැපයීම 2,820.00                   

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 වදසැම්බර් මස

කාර්යාලීය සපාදු දුරකථනය 1,164.72                   

ගරු  භාපතිතුමාසේ නි  දුරකථනය 626.01                      

4G රවුටරය 1,972.64                   

සමානරාග  මහජ්න පු ේථකා ය 1,195.57                   

4G රවුටරය 1,527.12                   

ගිනි නිවන රථය 4,299.36                   

අතිකාල දීමනා වෙවීම(2021 වදසැම්බර්)

ජීවන් ප්රියදර්ශන මයා 4,042.00                   

සුරිංග ඉන්ික නන්දදා  මයා 11,177.00                 

මිංජු ා ගුණති ක මයා 7,618.00                   

දමයන්ති  මන් තා මිය 2,813.00                   

ප්රදීප් චන්දන මයා 9,642.00                   

චන්ිකා සුදර්ශනි මිය 6,729.00                   

නා නි දමයන්ති මිය 4,901.00                   

අනුෂා මල්ම්කාන්ති මිය 8,762.00                   

ි ේනා ප්රියදර්ශනි මිය 7,116.00                   

නා නි  ලිතා මිය 6,433.00                   

සටේ ා ශයාමලි මිය 3,107.00                   

 ේෂේමි ප්රියිංිකා මිය 2,071.00                   

රූපා දමයන්ති මිය 8,653.00                   

ප්ර ාි චතුරිකා මිය 4,730.00                   

සුගන්ිකා ජීවමාලි මිය 2,774.00                   

ගාමිි ජ්යසිංහ මයා 28,849.00                 

සුරිංග ඉන්ික නන්දදා  මයා 12,558.00                 

කසුන් සර්ණුක මයා 13,645.00                 

කසුන් සර්ණුක මයා 13,645.00                 

මාසනල්ම් ගුණවර්ධන මයා 6,360.00                   

තුෂාරි  ිංජීවනි මිය 1,245.00                   

ඩබ්.එන්.පී චන්රපා  මිය 6,338.00                   

ෙමන්ත්ර වියදම් වෙවීම(2021 වදසැම්බර් මස)

සේ.වි.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා 2,000.00                   

එච්.එම්.සී.එච්. ජ්යති ක මයා 2,000.00                   

0



එන්ත්ර. ඒ. පී.එම් ගුණවර්ධන මයා

2021 සද ැම්බර් ම  ආහාර  ාම්පල්ම් මිිි දී ගැනීම සවනුසවන් සගවීම 2,455.00                   

තලාව ුබුදු ග්රාමසැංවර්ධන සමිතිය 2,475,894.96           
ප ාත් මට්ටමින් කාබනික සපාසහාර නිෂේපාදනය කිරීම වැඩ ටහන 2021 යටසත් 

සහාසරාම්ුව සකාම්සපෝ ේට් අිංගනය වැඩිියුණු කිරීම

ශ්රී ශ්ක්ති ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය 196,178.16               
2021 වර්ෂසේ විසශේෂ ග්රාමීය  ිංවර්ධන වැඩ ටහන යටසත් සරි නන්දාරාම 

විහාර ේථානසේ පැති බැම්ම ඉි කිරීම

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021 

වදසැම්බර්

කුඹුේකන වැසකිලිය 3,692.96                   

වැලියාය මහජ්න පු ේතකා ය 612.04                      

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකා ය 158.06                      

නව සපා  භූමිය 4,545.81                   

චන්ත්රදන හාඩ්වවයාර්

වැසිකිළි ආධාර ලබා දීම

එම්. ටී. නන්දාවති මිය 12,500.00                 

සේ.එච්.ගුණරත්න මයා 20,000.00                 

ජී.ඩබ්. ජ්යසූරිය මයා 12,500.00                 

බී.ඩබ්.නිශේශිංක මයා 15,000.00                 

රමය  තා මිය 12,500.00                 

ආර්.එම්. එ ේ. රත්නායක මිය 12,500.00                 

සු න්ත බණ්ඩාර මයා 12,500.00                 

විතානසේ ස ෝමාවති මිය 7,400.00                   

සුසන්ත්රා කුමාරී මිය 12,500.00                 

එකමුතු වොවි සැංවිධානය 1,970,840.00           
2021 ඌව ප ාත්  ිංචාරක අමාතයිංශසේ  ප්රති පාදන මත සමානරාග  ජීස ෝන් 

කන්ද මාර්ගය සකාන්ීට් කිරීම

වමාහාන්ත්ර චානක මයා 18,150.00                 

2021 ඌව ප ාත්  ිංචාරක අමාතයිංශසේ  ප්රති පාදන මත සමානරාග  ජීස ෝන් 

කන්ද මාර්ගය සකාන්ීට් කිරීමට අදා ව වැඩ පරිපා ක දීමනා සගවීම

විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාල් 17,781.69                 

එකතුව 5,081,321.36           

0



2022.01.01 දින සිට 2022.01.31 දක්වා වියදම් වාර්තාව  - 

සාරැංශ්ය

විස්තරය මුදල (රු.)

 ේිර ස ේවක වැටුප් 5,546,333.74

අතිකා 10,918.00

මන්ි දීමනා 300,000.00

 ැපයුම් හා උපකරණ 72,000.00

ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු 460,720.00

ප්රවාහන  ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා 402,947.66

ප්රාේධන වැය 1,522,066.72

අතරැදවුම් 146,840.19

ණය හිමි 5,081,321.36

ස ේවක ණය 530,000.00

අත්තිකාරම් 71,000.00

සපාදු තැන්පත් 29,331.00

මුළු එකතුව 14,173,478.67

 ක ේ කසළේ:-

පරීේෂා කසළේ:-

0
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0

0


