වමානරාෙල ප්රාවේශීය සභාව
වියදම් වාර්තාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2022.02.01 සිට 2022.02.28 දින දක්වා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන
ස්ීර වස්වක වැටුප් -2022 වෙබරවාරි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
එකතුව

4,223,815.90
1,250,194.00
54,845.96
5,528,855.86

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2022 ජනවාරි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

174,599.99
86,613.34
20,952.00

වකාන්ත්රාත් ෙදනම මත වැටුප් වෙවීම -2022 ජනවාරි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම -2022 ජනවාරි
වැටුප
එකතුව

21,000.00
12,800.00
2,520.00

897,100.00
1,215,585.33

මන්ත්ි දීමනා වෙවීම - 2022 වෙබරවාරි
වැටුප

300,000.00

එකතුව

300,000.00

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2022 ජනවාරි
ඩබ්.ජී.රණසිංහ මයා - 2022 ජ්නවාරි ම සපෞද්ගලික සේකම් දීමනා සගවීම

නාලනි ලලිතා
ලක්ෂ්ේි ප්රියිංගිකා
සුගන්ධි ජීවමාලි
ඩී.එම්.මිංජුලා කුමාරි
දි ේනා ප්රියදර්ශනි
එම්.අනු්ා මේකාන්ධි

10,000.00
2,144.00
2,114.00
6,260.00
6,591.00
4,129.00
7,302.00

ඩී.එම්.මිංජුලා කුමාරි
ඩී.එම්.පී.සී.මැණිසක්ෂ
සක්ෂ.එම්.එන්ධ.සී.දමයන්ධි
ආර්.එම්.ආරියරත්න
ිංජීව රාමනායක

සක්ෂ.එම්.එන්ධ.සී.දමයන්ධි
ඩී.එම්.පී.සී.මැණිසක්ෂ
නිමලරත්න අසබ්ගුණවර්ධන
එේ.ඒ.ටී.පියස ේන
ප්රියන්ධත සුගත්
එේ.ඒ.ටී.පියස ේන
රිද්ි මේ්ා
ඩබ්.ඒ.දුලාිංජ්ලි ඳසර්ඛා
නිලන්ධි කරුණාරත්න
චාන්ධදනි සීතා
ඒ.එම්.විමලාවි
නයනා රිංජ්නි
දමයන්ධි මන්ධලතා ිය
ප්රදීප් චන්ධදන මයා
මාසනේ ගුණවර්ධන මයා
තු්ාරි ිංජීවනි ිය
ජීවන්ධ ප්රියදර්ශන මයා
මාසනේ ගුණවර්ධන මයා
ජී.ආර්. පී මසනෝජ්නි ිය
චන්ධිකා සුදර්ශනි ිය
දුලීකා ාමලි ිය
නිසරෝ්නි චන්ධරපාල ිය
ඩී.එම් අනුර දි ානායක මයා
දනිේ ශාන්ධත මයා
රූපා දමයන්ධි මයා
දනිේ ශාන්ධත මයා
රූපා දමයන්ධි මයා
ප්රභාත් චින්ධතක මයා
නාලනි දමයන්ධි ිය
ප්ර ාදි මැණිසක්ෂ ිය
සක්ෂ. එම් සලාකු බණ්ඩා මයා
එම් මීනාච්චචි ිය
ප්රියන්ධත සුගත් මයා
සේ.සක්ෂ.එන්ධ අජිත් මයා
සක්ෂ.ශෂිකලා ිය
සක්ෂ. මිංජුලා ිය
එම්.රාසේශේවරි ිය
එම්. විජ්යසලච්චචි ිය
සක්ෂ. ගසන්ධශන්ධ මයා

1,054.00
10,064.00
8,450.00
5,000.00
4,773.00
1,352.00
1,610.00
5,508.00
4,400.00
4,208.00
880.00
2,020.00
2,020.00
2,145.00
1,950.00
2,634.00
2,660.00
2,805.00
8,450.00
7,950.00
3,496.00
4,083.00
1,272.00
875.00
1,183.00
1,286.00
1,267.00
7,143.00
1,181.00
1,183.00
20,672.00
20,706.00
17,581.00
15,210.00
18,116.00
12,405.00
3,839.00
4,250.00
4,333.00
4,333.00
4,333.00
4,333.00
4,250.00
4,291.00

වී.මයිේවාගනම් මයා
ප්රියන්ධත සුගත් මයා
ඩී.එම්. අනුර දි ානායක මයා
සක්ෂ.එම්.ප්රභාත් චින්ධතක මයා

සක්ෂ. එම් සලාකු බණ්ඩා මයා
මාසනේ ගුණවර්ධන මයා

සක්ෂ. එම් සලාකු බණ්ඩා මයා
චන්ධිකා සුදර්ශනි ිය
දුලීකා ාමලි ිය
නිසරෝ්නි චන්ධරපාල ිය
දනිේ ශාන්ධත මයා
ජී.ආර්. පී මසනෝජ්නි ිය

ප්ර ාදි මැණිසක්ෂ ිය
උපුේ විජිතවීර මයා

චන්ධිකා සුදර්ශනි ිය
දුලීකා ාමලි ිය
නිසරෝ්නි චන්ධරපාල ිය
ජී.ආර්. පී මසනෝජ්නි ිය

එකතුව
ෙමන්ත් වියදම් 2022 ජනවාරි
අ ිංක ප්රදීප්
සුගත් නන්ධදන රාජ්පක්ෂ් මයා
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩබ්.ඒ.ගාිණි ජ්යසිංහ මයා
ආර්.එම්.රත්නපාල මයා
ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
ප්රගීත් සු න්ධත මයා
සසර කුමාර සේමලාේ මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්ධදසරි මයා
සක්ෂ.වී.සී.එච්ච.සක්ෂ.කරුණාරත්න මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
වී.පී.එන්ධ. ිංජ්ය මයා
ධනූ් රුවන්ධ මයා

එකතුව

4,333.00
4,208.00
7,143.00
1,004.00
1,506.00
1,947.00
3,765.00
13,311.00
14,467.00
14,261.00
1,181.00
6,562.00
1,610.00
891.00
7,394.00
8,037.00
7,922.00
5,468.00

385,104.00

2,040.00
7,700.00
22,000.00
17,600.00
2,064.00
15,500.00
14,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,600.00

104,504.00

සැෙයුම් උෙකරණ
මුදල් භාරකරු
සුළු අක්ෂුදේ අලුත් කිරීම
සුළු අක්ෂුදේ අලුත් කිරීම
සුළු අක්ෂුදේ අලුත් කිරීම

7,608.00
600.00
750.00

චන්ත්දන වේඩි වසන්ත්ටර්
වැලියාය සපරපා ල දහා අවශය උපකරණ ිලදී ගැනීම
ශ්රී රමයා ස්වටෝර්ස්
සමානරාගල හා වැලියාය පු ේතකාල ඳහා 2022 ජ්නවාරි ම සවනුසවන්ධ
පුවත්පත් ිලදී ගැනීම
ජී.වක්.ඒ. ශාන්ත්ත මයා
කුඹුක්ෂකන පු ේතකාලය ඳහා 2022 ජ්නවාරි ම සවනුසවන්ධ පුවත්පත් ිලදී
ගැනීම

එකතුව

98,350.00
19,983.50

3,020.00

130,311.50

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
විෂන්ත් ඉන්ත්රස්ීස්
RS-1800 සමෝටර් සරේඩර් රථසේ අළුත් වැඩියා කටයුතු සවනුසවන්ධ සගවීම
36,000.00
චන්ත්දන වේඩි වසන්ත්ටර්
සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිසේ ජ්ලනල පද්ධිය අළුත්වැඩියාව ඳහා
උපකරණ ිලදී ගැනිම

එකතුව
ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා
හිඟ වරිෙනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2022 ජනවාරි මස
3% දිරි දීමනා වෙවීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසරි මයා
එච්ච.සක්ෂ.අමරසිංහ මයා
එච්ච.එම්.පද්මසරි බිංඩාර මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න
ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්ෙත් පියවීම - 2022 ජනවාරි
4G රවුටරය
කාර්යාල දුරකතනය
ඩයවලාග් වටලිවිෂන්ත් ආයතනය , වමානරාෙල - බිල්ෙත් පියවීම
ඩයසලාග් සටලිවි්න්ධ
ඩී.එම්.අනුර දිසානායක මයා

2,330.00

38,330.00

4,126.00
7,464.00
8,021.00
10,469.00

2,896.37
4,201.63

590.17

බදුේල සවිේ අභියාචනා හඑාිකරණසේ සගානු කළ අිංක 30/21 (f)
නඩුවට ලබාගත් නඩුවට අත්ිකාරම් ුදලට වඩා අින්ධ වියදම් වූ ුදේ
සගවීම
ජාතික ජල සම්ොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්ෙත් පියවීම
ජනවාරි
නව සගාඩනැගිේල
බස්නැවතුම්පල ජලකරාමය

සමානරාගල පු ේතකාලය
නව සවළඳ ිංකීර්ණය
නව සගාඩනැගිේල
කුඹුක්ෂකන වැසකිලිය
ප්රජ්ාශාලාව
වැලියයාය පු ේතකාලය
සමානරාගල පු ේතකාලය
කුඹුක්ෂකන පු ේතකාලය
බ ේනැවතුම්පල ජ්ලකරාමය

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්ෙත් පියවීම (2022 ජනවාරි/ වෙබරවාරි)
වැඩපරිපාලක කාමරය
නිල නිවා අිංක 03
නිල නිවා අිංක 03
නව සගාඩනැගිේල
මහජ්න පු ේතකාලය සමානරාගල
වැලියයාය පු ේතකාලය
සපාදු බ ේනැවතුම්පල
කුඹුක්ෂකන පු ේතකාලය
ප්රජ්ාශාලාව
මහජ්න පු ේතකාලය කුඹුක්ෂකන
නව සපාල භූිය
කුමාරසදාලපාර සතාග සවළදපල
විෂන්ත් ඉන්ත්රස්ීස්
RS - 1800 සමෝටර් සරේඩරසේ කටින්ධ ඒේ හා ඉන්ධීඩි ගලවා විකිරීම

1,505.00

7,341.47
694.45
173.17
5,311.25
8,976.00
2,727.00
860.76
1,781.64
662.94
369.54
8,208.00

1,081.80
820.00
30.00
12,670.40
4,548.97
624.30
34,183.75
354.75
2,307.90
404.70
10,442.40
2,472.60

6,700.00

ශබි ලැංකා ඔවටෝ සර්විස්
RS - 1800 සමෝටර් සරේඩරය ග්රී ේ බක් 01 ක්ෂ ිලට ගැනීම

22,000.00

SPS ඩිස්ිබියුටර්ස්
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්ධඩර් නැවත පිරවීම

153,180.00

ෙත්මා වර්ඩිවයෝ
සමානරාගල ප්රාසද්ශිය භාවට අවශය විදුලි බේබ ිලදි ගැනීම

203,800.00

සර්වවෝදය තිරසර ආර්ික වයාෙර සැංවර්ධන වස්වා ආයතනය
සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිය ඳහා අවශය ECO - PRO බැක්ෂටීරියා රාවන
ලීටර් 100 ිලට ගැනීම

32,600.00

2022 වර්්සේ සපබරවාරි ම

26,000.00

භික දුරකථන දීමනා සගවීම

සී/ස කදුකර විවිධ වස්වා සමූෙකාර සමිතිය
ප්රාස ද්ශිය භාකාර්යාලයට අවශය රවය ිලදී ගැනීම

41,330.00

ප්රාස ද්ශිය භාකාර්යාලයට අවශය රවය ිලදී ගැනීම

22,700.00

සුෙර් වටක් ඔෆිස් ඔවටෝ වම්ෂන්ත්
සමානරාගල ප්රාස ද්ශිය භවට අවශය සටෝනර් ිලදී ගැනීම
B.S.I.ජයවස්න
කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධධන බිේපත් පියවීම
ස ෞඛයය අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධධන බිේපත් පියවීම
මාර්ග අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධධන බිේපත් පියවීම
සුභ ාධක අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධධන බිේපත් පියවීම

226,500.00

47,795.00
194,010.00
280,109.00
15,505.00

නිශාන්ත්ත ස්වටෝර්ස්
ප්රාසද්ශිය භා කාර්යයාලයට අවශය ස ෞඛය උපකරණ ිලදී ගැනීම

89,500.00

නිශාන්ත්ත ස්වටෝර්ස්
ප්රාසද්ශිය භා කාර්යයාලයට අවශය ස ෞඛය උපකරණ ිලදී ගැනීම

114,000.00

ෙත්මා වර්ඩිවයෝ
කාර්යයාලයට ස ෞඛය උපකරණ ිලදී ගැනීම
SPS ඩි ේිබියුටර් ේ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්ධඩර් නැවත පිරවීම

95,000.00

153,180.00

ෙත්මා වර්ඩිවයෝ
කාර්යයාලයට අවශය විදුලි බේබ ිලදී ගැනීම
වාලන්ත්ද වකාන්ත්ීට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්
වැලියාය සපරපා ලට අවශය බිංකු ස ් , ඉන්ධටර්සලාග් ගේ, බුදු පහන්ධ
කණුව හා මේ සපෝච්චචි ිලදී ගැනීම

52,900.00

චන්ත්දන වේඩ් වසන්ත්ටර්
සරෝේ කාප් ිලදී ගැනීම(වැලියයාය සපර පා ල ඳහා )

52,800.00

චාමර තිරවරදි
වැලියාය සපර පා ල ඳහා ිර සරදි ක ේ කිරීම

63,464.00

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්ෙත් පියවීම - 2022 ජනවාරි මස
මහජ්න පු ේතකාලය
සකාවිඩ් ඒකකය
ඩ්රීම් ආර්ට්, වමානරාෙල
වැලියාය සපර පා ල ඳහා ආරම්භක කටයුතු සවනුසවන්ධ අතයවශය
උපකරණ හා රවය ිලදී ගැනීම
ඩයවලාග් වරෝඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරාෙල- ජනවාරි මස බිල්ෙත් පියවිම
554936216 දුරකථනය

2,391.14
5,251.49
203,700.00

10,788.80

ොමිණි ජයසිැංහ මයා
PF7419 කැබ් රථසේ භාපි තුමා මග සකාළඹ රාජ්කාරි යාම
සවනුසවන්ධ සගවීම

5,800.00

එස්.එම් සිසිර කුමාර මයා
2022.02.18 වන දින සහන්ධදාවිතාරන ඉන්ධධන පිරවුි හසලන්ධ 252-6330
රථය දහා ඩී ේ ලීටර් 38 ක්ෂ ලබා ගැනීම සවනුසවන්ධ අින්ධ වැය වූ ුදේ
සගවීම

4,598.00

එස්.එම් සිසිර කුමාර මයා
රියදුරු බලපත්ර අලුත් කිරීම හා වවදය හික ඉදිරිපත් කිරීම සවනුසවන්ධ
සගවීම

2,900.00

වක්.එම්.එස් වකාන්ත්ඩවදණිය මයා
වැලියාය පු ේතකාලයට අවශය ලිපි රවය ඇතුලු අසනකුත් රවය ිලට ගැනීම

2,930.00

ෙත්මා වර්ඩිවයෝ
විදුලි උපකරණ ිලදී ගැනීම

එකතුව
ප්රාග්ධන වැය
සුහඳ වොවිසැංවිධානය

151,000.00

2,428,753.39

2021 වර්්සේ පළාත් නිශේචිත ිංවර්ධන ප්රධාන යටසත් සේබර පාර සරිපුර
යාය ඩී.එම් ලක්ෂමාේ ප්රියිංකර මහතාසග් ඉඩසම් සපාදු ලිඳ ඉදිකිරීම

163,129.51

සිරිවිජය පුර ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය
2022 වර්්සේ බිබිලපාර ළමා උදයානසේ ඇවිදින මිංතීරුසේ කු්ටි ගේ
ඇේලීම

2,035,757.66

රැංජනී අයන්ත්වර්ක්ස්
2022 වර්්සේ වැලියාය සපරපා ල අ ල සග්්ටුව ගලවා අේලු 04ක්ෂ
සයාදා අලුත්වැඩියා කිරීම

9,500.00

චන්ත්දන වේඩ්වසන්ත්ටර්
වැලියාය සපරපා ල ඳහා අතයවශය රවය ිලදී ගැනීම

එකතුව

194,810.00

2,403,197.17

වොදු තැන්ත්ෙත්
එච්.ඒ.එම්. සී. වහ්රත් මයා
ප්රාස ද්ශිය භා ක්රීඩාිංගනසේ කිරීමට නියිතව ිබූ ිංගීත ප්ර ිංගය
සනාපැවැත්වීම

17,000.00

එකතුව

17,000.00

අතරැදවුම්
ශ්රී ශක්ති ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය
සපාතුවිේ පාර5 වන පටු මඟ සකාන්ධක්රී් කිරීම සවනුසවන්ධ අතරැදවුම
සගවීම

50,299.70

අමුණුවදෝව ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය
රත්මේමාවත පිහිටි ිි ශාලාව ප්රි ිං ේකරණය කිරීම සවනුසවන්ධ
අතරැදවුම සගවීම

46,873.39

එකමුතු වොවිසැංවිධානය
මාගන්ධධනුේල පරාක්රම මාවත 1 වන පටුමඟ පිවිසුම් මාර්ගය
කු්ටිගේ ඇිරීම සවනුසවන්ධ අතරැදවුම සගවීම

18,487.27

මයුර වොවිසැංවිධානය
වැලියාය පු ේතකාලය හා සපරපා ේ මාර්ගය සකාන්ධක්රී් කිරීම
සවනුසවන්ධ අතරැදවුම සගවීම

19,752.58

තබලවින්ත්න වොවි සැංවිධානය
හුලිංදාව දකුණ ි ේ පාර ගුණපාල මයාසග් නිව අ ල මාර්ගය
සකාන්ධක්රී් කිරීම සවනුසවන්ධ අතරැදවුම සගවීම

49,913.38

මයුර වොවිසැංවිධානය
වැලියාය පු ේතකාලය අලුත්වැඩියා කිරීම සවනුසවන්ධ අතරැදවුම සගවීම

69,486.61

ශ්රී ශක්ති ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය
ටැිංවත්ත දළුක්ෂසගාඩ මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීමට අදාල අතරැදවුම
සගවීම

49,209.45

එකතුව

304,022.38

අත්තිකාරම්
2022.02.18 වන දින පැවි මහ භා රැ ේවීම ඳහා ිංරහ වියදම්
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

11,000.00

බදුේල ඌව පලාත් බද මහාිකරණසේ විභාග කිරීමට සයෝජිත අිංක
36/21/8 නඩුවට අදාල සගානු කිරීම හා සපනී සටීසම් නීතීඥ ගා ේතු , ුද්දර
ගා ේතු සගවීම

60,000.00

සමානරාගල ප්රාසද්ශිය භා කාර්යයාලය අවට අලිංකරණය ඳහා
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

60,000.00

එකතුව

131,000.00

වස්වක ණය
ඩී.එම්. සරිේ මයා
මධු්ානි ප්රියිංගිකා ිය

එකතුව

4,000.00
100,000.00

104,000.00

ණයහිමි
අතිකාල දීමනා වෙවීම(2021 වදසැම්බර්)
තු්ාරී ිංජීවනි ිය
ඩබ්.එන්ධ.පී. චන්ධරපාල ිය
විෙණකාධිෙති
2021 වර්්ය ඳහා විගණන ගා ේතු සගවීම

1,245.00
6,338.00
75,000.00

ඩයවලාග් වටලිවිෂන්ත්(2021 වදසැම්බර් මස බිල්ෙත් පියවීම)
සකාවිඩ් ආයතනසේ සටලිවි්න්ධ යන්ධත්රසේ බිේ පත් පියවීම
කාර්යාලසේ ඩයසලාග් සටලිවි්නසේ බිේ පත් පියවීම

වටලිවකාම් ආයතනය, වමානරාෙල(2021 වදසැම්බර් මස බිල්ෙත් පියවීම)
කාර්යාලසේ දුරකථන බිේපත් පියවීම
තිලිණි රවතාවත්ත, ෙරිවර්තිත ෙමන්ත් වියදම් වෙවීම
2021 අසේේ- සද ැම්බර් දක්ෂවා

4,419.45
716.89

985.00
24,850.00

ජාතික ජල සම්ොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්ෙත් පියවීම 2021
වදසැම්බර්
බ ේනැවතුම්පල ජ්ල කරාමය
සමානරාගල පු ේතකාලය
නව සවළද ිංකීර්ණය
ප්රාස ද්ශිය භා සගාඩනැගිේල

එකතුව

15,055.54
173.17
27,618.50
1,087.62
157,489.17

2022.02.01 දින සිට 2022.02.28 දක්වා වියදම් වාර්තාව සාරැංශය
විස්තරය
ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ධි දීමනා
අිකාල හා දින වැටුප්
ගමන්ධ වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාග්ධන වැය

සපාදු තැන්ධපත්
අතරැදවුම්
අත්ිකාරම්
ණය හිි
ස ේවක ණය

මුළු එකතුව

ක ේ කසළේ :පරීක්ෂ්ා කසළේ :-

මුදල (රු.)
5,528,855.86
1,215,585.33
300,000.00
385,104.00
104,504.00
130,311.50
38,330.00
2,428,753.39
2,403,197.17
17,000.00
304,022.38
104,000.00
157,489.17
104,000.00
13,221,152.80

