
විස්තරය මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2022 මාර්තු

වැටුප 4,215,520.60           

දීමනා 1,250,194.00           

රාජ්ය ස ේවක ණය 54,845.96                

එකුව 5,520,560.56         

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2022 වෙබරවාරි

වැටුප 140,650.00              

දීමනා 74,240.00                

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 16,878.00                

වකාන්ත්රාත් ෙදනම මත  වැටුප් වෙවීම -2022 වෙබරවාරි

වැටුප 21,000.00                

දීමනා 12,800.00                

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 2,520.00                  

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම -2022 වෙබරවාරි

වැටුප 981,200.00              

එකුව 1,249,288.00         

මන්ත්ි දීමනා වෙවීම -  2022 මාර්තු

වැටුප 300,000.00              

එකුව 300,000.00            

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2022 වෙබරවාරි /මාර්තු මස

දමයන්ති  මන්තලතා මිය 2,068.00                  

දමයන්ති  මන්තලතා මිය 2,580.00                  

කාාංචනා විසේරත්න මයා 3,176.00                  

මධුෂානි ප්රාංගිකා මිය 2,536.00                  

ජී.ආර්.පී මසනෝජ්න්ත මිය 792.00                     

නාලනි ලලිතා මිය 4,289.00                  

දි ේනා ප්රයදර්ශනි මිය 4,127.00                  

වමානරාෙල ප්රාවේශීය සභාව

වියදම් වාර්තතාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)

2022.03.01  සිට 2022.03.31 දින දක්වා 



චන්තිකා සුදර්ෂනි මිය 2,144.00                  

සේ.එම්.එන්ත.සී.දමයන්ති 4,980.00                  

සේ. එම් අ ාංක ප්රදීප් මයා 2,020.00                  

ඩබ්.ජී.රණසාංහ මයා -  2022 සපබරවාරි ම  සපෞද්ගලික සේකම් දීමනා සගවීම 10,000.00                

ප්රදීප් චන්තදන මයා 6,760.00                  

ජීවන්ත ප්රයදර්ශන මයා 3,283.00                  

 ාංජීව රාමනායක මයා 4,773.00                  

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසාංහ මයා 28,847.00                

ඩී.එම්.එම්.සේ ගුණිලක මිය 6,591.00                  

අනුෂා මදනායක මිය 6,352.00                  

රූපා දමයන්ති මිය 6,433.00                  

ප්ර ාදි මැණිසේ මිය 10,064.00                

ඩී.එම්.එම්.සේ ගුණිලක මිය 1,054.00                  

රූපා දමයන්ති මිය 1,183.00                  

සසර කුමාර සේමලාේ මයා 9,046.00                  

සුගත් නන්තදන මයා 9,046.00                  

ලේෂේමි ප්රයාංශිකා මිය 1,072.00                  

තුෂාරි  ාංජීවනි මිය 7,957.00                  

තුෂාරි  ාංජීවනි මිය 1,286.00                  

සුගත් නන්තදන රාජ්පේෂ මයා 9,045.00                  

එේ.ඒ.ටී පියස ේන මයා 4,400.00                  

සේ. ගසන්තෂන්ත මයා 2,574.00                  

එ ේ.එච්.එේ ප්රයන්තත සුදත් මයා 4,333.00                  

සේ.සේ.එන්ත. අජිත් මයා 3,899.00                  

මාංජුලා මිය 4,333.00                  

සේ.ශෂිකලා මිය 4,333.00                  

එම්.රාසේශේවරි මිය 4,333.00                  

එම් විජ්යසලච්චමි මිය 3,825.00                  

සේ.මිනිච්ි මිය 1,717.00                  

වී.ඩී.විපුලරත්න මයා 954.00                     

ආර්.එම් කීර්ි මයා 8,558.00                  

ආර්.චමින්තද මයා 8,560.00                  

වී.ඩී.විපුලරත්න මයා 9,546.00                  

නිමල රත්ත අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,308.00                  

ආර්.එම් රත්නපාල මයා 2,079.00                  

ධනූෂ රුවන්ත පිරණ මයා 8,686.00                  

සේ.එම් සු න්තත ජ්ගත් මයා 4,658.00                  

සේ.එම් සු න්තත ජ්ගත් මයා 4,658.00                  

ඩබ්.ජී උපුේ විජිතවීර මයා 8,832.00                  

ප්රයන්තත සුදත් රත්නායක මයා 4,208.00                  

කසුන්ත සර්ණුක මයා 13,646.00                

සුරාංග ඉන්තදික මයා 12,558.00                

ප්රගීත් සු න්තත මයා 8,864.00                  

සසර කුමාර සේමලාේ මයා 7,910.00                  



මාසනේ ගුණවර්ධන මිය 1,272.00                  

මාසනේ ගුණවර්ධන මිය 12,402.00                

දි ේනා ප්රයදර්ශනි මිය 3,095.00                  

නාලනි ලලිතා මිය 5,479.00                  

වී.ඩී.විපුලරත්න මයා 9,546.00                  

ඒ.එම් එදිරිසාංහ මයා 9,906.00                  

ඒ.එම් එදිරිසාංහ මයා 9,782.00                  

ආර්.චමින්තද මයා 8,124.00                  

අආර්.එම් කීර්ි මයා 8,666.00                  

එ ේ සමෝගන්ත මයා 5,178.00                  

වී.ඩී.විපුලරත්න මයා 954.00                     

කාාංචනා විසේරත්න මයා 1,423.00                  

ප්රයන්තත කුමාරසරි මයා 8,686.00                  

අමිල මදුශාංක මයා 8,596.00                  

එන්ත. අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,306.00                  

සුරාංග ඉන්තදික මයා 12,558.00                

කසුන්ත සර්ණුක මයා 13,646.00                

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසාංහ මයා 28,847.00                

සුගන්ති ජීවමාලි මිය 3,176.00                  

එකුව 450,918.00            

ෙමන්ත් වියදම්   2022 වෙබරවාරි /මාර්තු මස

ආර් එම් .ආරියරත්න මයා 5,000.00                  

 මින්තද කුමාර මයා 700.00                     

සුගත් නන්තදන රාජ්පේෂ මයා 8,400.00                  

 මින්තද කුමාර මයා 2,800.00                  

අ ාංක ප්රදීප් 3,440.00                  

ආර්.එම්.රත්නවීර මයා 21,000.00                

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසාංහ මයා 15,200.00                

සේ.එම්. එන්ත ප්රයදර්ශනි මිය 15,024.00                

සේ.ජී. ස ෝමාවි මිය 12,060.00                

ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා 23,000.00                

ප්රභාත් ින්තතක මයා 800.00                     

සසර කුමාර සේමලාේ මයා 11,200.00                

ඩී.එම්.එ ේ.නන්තදසරි 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.එන්ත. ාංජ්ය මයා 2,000.00                  

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

එච්.එම්.සී.එ ේ ජ්යිලක මයා 1,940.00                  

ධනූෂ රුවන්ත පිරණ මයා 6,300.00                  

අශාන්ත ශානුක මයා 1,024.00                  



නයනා රාංජ්නී මිය 1,024.00                  

ිලිණි රවතාවත්ත මිය(සපබ, මාර්තු ම ) 6,895.00                  

ජ්යන්තතා නිේමිණි 1,172.00                  

සුගත් නන්තදන රාජ්පේෂ මයා 9,100.00                  

එකුව              156,079.00 

සැෙයුම් උෙකරණ

ඩබ්.ජී.ඒ. මල්ෂා වසේවන්ත්දි මිය 5,000.00                  

සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිය  ඳහා සසමන්ති මේ සපෝච්ි 10ේ මිලදී ගැනීම

වයි.ජී අප්ුහාමි මයා 4,100.00                  

ප්රාසද්ශිය  භා කාර්යාලයට අවශය උපකරණ මිලට ගැනීම

ජී.වක්. ඒ. ශාන්ත්ත මයා 2,640.00                  

කුඹුේකන පු ේතකාලය  ඳහා 2022 සපබරවාරි ම  සවනුසවන්ත පුවත්පත් 

මිලදී ගැනීම

ශ්රී රමයා ස්වටෝර්තස් 18,158.00                

සමානරාගල හා වැලියාය පු ේතකාල  ඳහා 2022 සපබරවාරි ම  

සවනුසවන්ත පුවත්පත් මිලදී ගැනීම

ෙසන්ත් වේලර්තස් ඇන්ත්් සප්ලයර්තස් 114,000.00              

ගිනි නිවීසම් අාංශය  ඳහා අවශය ස බ් බූ් ේ ලබා ගැනීම

එකුව              143,898.00 

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්ු

සුෙර්ත වටක් ඔෆිස් ඔවටෝ වම්ෂන්ත්                   1,500.00 

පරි ර හා ස ෞඛ්ය අාංශසේ පරිගණක යන්තරය අලුත්වැඩියා කිරීම

නිමල් වමෝටර්ත හවුස්                   4,000.00 

ඩ්රම් ට්රේ රථසේ පිටුප  ලයි් ස ් එක අලුින්ත දැමීම

සිත්මිණ වමෝටර්තස්                   1,800.00 

UPLL-7682 කෘ කැබ් රථය පිටුප  ලයි් අලුින්ත දැමීම

වටාප් වමෝස්ේ කූල් වටච්                 13,200.00 

PF7419 කැබ් රථසේ වායු  මීකරණ පද්ධිය අලුත් වැඩියා කිරීම

නිමල්වමෝටර්තස්                 17,300.00 

5148 ගිනි නිවන රථසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම



ජයවකාඩි වමෝටර්තස්                 28,600.00 

5148 ගිනි නිවන රථසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම

ප්රදීප් ුෂ්ෙ කුමාර මයා                   2,500.00 

කෘ කැබ් රථසයහි බෆ් එසකහි අගුළු ඇරීම සවනුසවන්ත සගවීම

එස්.එන්ත්.ටී වමෝටර්ත වේඩර්තස්                 10,600.00 

4488 ට්රැේටර් රථසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු  ඳහා

එකුව                79,500.00 

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා

වරජිස්ටාර්ත ජනරාල්                 20,000.00 

මුේදර ොස්ු උෙවල්ඛ්න සකස් කිරීවම් කාර්තයය මණ්ඩල ොස්ු වෙවීම

සී/ස වමානරාෙල විවිධ වස්වා සමූෙකාර සමිතිය                 13,600.00 

ප්රාස ද්ශිය  භාකාර්යාලයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම

එස්.එම් සිසිර කුමාර මයා                   5,565.00 

සුපිරි ඩීසල් ලීටර්ත 35 ක් මිලට ෙැනීම

චන්ත්දන වේ් වසන්ත්ටර්ත                 22,275.00 

ප්රාස ද්ශිය  භාකාර්යාලයට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම

හිඟ වරිෙනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2022 වෙබරවාරි මස

3% දිරි දීමනා වෙවීම

එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසරි මයා                   4,235.00 

එච්.සේ.අමරසාංහ මයා                   8,019.00 

එච්.එම්.පද්මසරි බාංඩාර මයා                   3,193.00 

ආර්.එම්.ආරියරත්න                   5,493.00 

වසෝමරත්න වහ්රත් මයා                 50,000.00 

සමානරාගල මහාිකරණසේ රි් 2/2020 නඩුවට අදාල නීතීඥ ගා ේතු සගවීම

සරත් කුමාර වනසිැංහ මයා                   8,405.00 

ප්රාස ද්ශිය  භාව ඉදිරිපිට අලාංකරණය  ඳහා ලබා ගත් අත්ිකාරම් 

මුදලට අමතරව අින්ත වැය වු මුදේ සගවීම

2022 වර්තෂවේ වෙබරවාරි මස සභික දුරකථන දීමනා වෙවීම                 26,000.00 



ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්ෙත් පියවීම (2022 ජනවාරි/වෙබරවාරි/ 

මාර්තු)

නිල නිවා  අාංක 02                        97.50 

නිල නිවා  අාංක 03                        32.50 

නව සගාඩනැගිේල                   9,974.16 

සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිය                   2,877.36 

වැඩපරිපාලක කාමරය                      715.80 

ආදාහනාගාරය                      189.02 

සමානරාගල පු ේතකාලය                   3,497.40 

සමානරාගල සපරපා ල                   1,649.10 

හරිත උයන                   2,556.62 

ප්රජ්ාශාලාව                   1,319.70 

වැලියයාය පු ේතකාලය                      606.00 

වැලියයාය ස ෞඛ්ය මධ ේථානය                   1,179.60 

නව බස්නැවතුම්පල ශාලා අංක1,2                 14,628.00 

ඔරසලෝසු කණුව                   1,541.40 

නව බස්නැවතුම්පල                      720.00 

පපාදු බස්නැවතුම්පල                 17,834.50 

සපර පා ල වැලියාය                      663.00 

කුඹුේකන පු ේතකාලය                      368.10 

සපර පා ල සමානරාගල                      660.90 

එළවළු සවලද පල                      898.80 

කුමාර සදාලපාර සතාග සවලදපල                   1,411.20 

කඩකාමර අාංක 6/11                   7,068.00 

කඩකාමර අාංක 28                   6,820.80 

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්ෙත් පියවීම - 2022 වෙබරවාරි මස

4G රවුටරය                   3,945.28 

 භාපි තුමාසේ නිල දුරකථනය                   1,241.34 

4G රවුටරය                   1,972.64 

සකාවිඩ් ඒකකය                   5,205.47 

කාර්යාල දුරකථනය                   3,698.76 

 රප් අාංශසේ රවුටරය                   1,972.64 

සී/ස වමානරාෙල විවිධ වස්වා සමූෙකාර සමිතිය

වාහන වලට අදාල ඉන්තධන ලබා ගැනීම  ඳහා ඇප තැම්පත් මුදේ 

තැම්පත් කිරීමට සගවීම               350,000.00 

උොලි වමෝටර්තස්

PF7419 කැබ් රථසේ වාර ස ේවා කිරීම                 38,110.00 

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

LL-7682 කෘ කැබ් රථසේ වාර ස ේවා සදු කිරීම                 21,450.00 



ජාතික ජල සම්ොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්ෙත් පියවීම 

(වෙබරවාරි)

පපාදු බස්නැවතුම්පල  වැසිකිලිය                 23,701.50 

කුඹුක්කන වැසිකිලිය                   2,706.36 

ආදාහනාගාරය                   4,656.19 

හරිත උයන                   4,162.17 

වැලියයාය පු ේතකාලය                      324.32 

ප්රාප ද්ශිය සභා කාර්යාලය                 10,691.53 

ප්රජ්ාශාලාව                      725.58 

පපාදු බස්නැවතුම්පල                   8,118.00 

සමානරාගල පු ේතකාලය                   1,131.12 

නව පපාල භූමිය                 14,947.21 

නව පවලද සංකිර්ණය                 22,995.63 

නිශාන්ත්ත ස්වටෝර්තස්               107,350.00 

කාර්යාලයට අවශය ස ෞඛ්ය උපකරණ මිලට ගැනීම

එස්.එන්ත්. ටී.වමෝටර්ත වේඩර්තස්                   3,500.00 

සකාම්සපෝ ේ් කටර් යන්තරය  ඳහා එන්තජින්ත ලීටර් 05 ේ මිලට ගැනීම

වසන්ත්රල් වබ්කරි ඇන්ත්් වරාසරි                   8,750.00 

2022. 01.19,20,21යන දින වල සමානරාගල නගරසේ සදු කරන ලද 

සඩාංගු මර්ධන ශ්රමදාන වැඩ ටහන්ත  දහා  හභාගිවු අයට  ාංග්රහ කටයුතු 

කිරීම

ශබීලැංකා ඔවටෝ සර්තවිස් ඇන්ත්් ක්ලීන්ත් ොර්තක්

UPLF- ගලි රථය වාරස ේවා සදු කිරීම                 32,120.00 

RS- 1800 සමාටර් සග්රේඩරසේ වාර ස ේවා කිරීම                 26,230.00 

නිශාන්ත්ත ස්වටෝර්තස්               201,250.00 

ප්රාසද්ශිය කාර්යාලයට අවශය ස ෞඛ්ය උපකරණ ලබා ගැනීම

B.S.I.ජයවස්න

කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්තධන බිේපත් පියවීම               202,659.00 

ස ෞඛ්යය අාංශයට අදාල වාහනවල ඉන්තධන බිේපත් පියවීම                520,891.50 

මාර්ග අාංශයට අදාල වාහනවල ඉන්තධන බිේපත් පියවීම               646,383.00 

සුභ  ාධක අාංශයට අදාල වාහනවල ඉන්තධන බිේපත් පියවීම                 38,055.00 

රැංෙ ටයර්ත වේඩර්තස්                   4,100.00 

LM- 3078 ගලි රථය  ඳහා ටියුබ් මිලට ගැනීම හා ටයර් මාරු කිරීම

ඇවවාන්ත්ස්මාර්තේ ඉන්ත්ජිනියරින්ත්ස්                 42,371.91 

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේවාර ස ේවා සදු කිරීම



උොලි වමෝටර්තස්                 44,050.00 

LL-6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ වාර ස ේවා සදු කිරීම

එස්.එන්ත්. ටී.වමෝටර්ත වේඩර්තස්                 21,500.00 

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ හයසඩ්රාලිේ ඔයිේ ලීටර් 20 ේ මිලට ගැනිම

විෂන්ත් ඉන්ත්රස්ටීස්                   7,800.00 

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ I එක පෑ ේසීම  ඳහා සගවීම

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ මේටිසේ සහෝ ේ එකේ අලුින්ත දැමීම                   6,000.00 

වසවනාක් වේ් කම්බයින්ත්                 64,940.40 

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරය  ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම

ෙත්මා වර්තඩිවයෝ               189,000.00 

විදුලි අාංශය  ඳහා විදුලි බේබ ලබා ගැනීම

SPS ඩිස්ිබියුටර්තස්

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්තඩර් නැවත පිරවීම               295,500.00 

ලක්ිය වේඩර්තස්               146,400.00 

ජ්නතා අයිියට පත් කිරීමට සයෝජිත පහත  ේථාන වල  මරු පලක  ක ේ 

කිරීම සවනුසවන්ත සගවීම

ඩයවලාග් වටලිවිෂන්ත් ආයතනය , වමානරාෙල  - බිල්ෙත් පියවීම 

covid මර්ධන ඒකකසේ ඩයසලාේ සටලිවිෂන්ත                     3,484.56 

ඩයසලාේ සටලිවිෂනය                    2,946.56 

වක්.එම්.ඒ.එස් වකාන්ත්ඩවදණිය මයා                   3,510.00 

වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම  දහා වූ වියදම් දැරීම

අමිල හා්වවයාර්ත                   8,760.00 

ඉබි යතුරු 04 ේ හා දම් වැේ 04 ේ ලබා ගැනීම

ඩයවලාග් වරෝ්බෑන්ත්් , වමානරාෙල                   4,904.00 

055-4936216 දුරකථනසේ බිේ පත පියවීම

සඳවළුව වේ් වසන්ත්ටර්ත                 22,000.00 

කාර්යාලයට අවශය ලිපිද්රවය මිලට ගැනීම

වරෝහන වේලර්තස්                 30,420.00 



සකාඩි 52ේ  ලබා ගැනීම සවනුසවන්ත සගවීම

ොමිණි ජයසිැංහ මයා                   3,100.00 

ගරු  භාපිතුමා  මග අිසේගි මාර්ගසේ රාජ්කිරී සවනුසවන්ත සකාළඹ 

යාම නි ා අින්ත වැය වු මුදේ සගවීම

සුෙර්තවටක් ඔෆිස් ඔවටෝ වම්ෂන්ත්               219,000.00 

සටෝනර් මිලදී ගැනීම

සිසිර කුමාර මයා                   8,500.00 

252-6330 කැබ් රථසේ හෑන්තඩ්සේේ සේබලය අලුින්ත  වි කිරීම

ෙත්මා වර්තඩිවයෝ               225,000.00 

ප්රාසද්ශිය  භා කාර්යාලයට අවශය අත් ේලවු ේ මිලට ගැනීම

අධිකාරි තිලක මයා                 12,500.00 

ජ්ල බවු ර් 02ක තීන්තත වලින්ත අකුරු ඇද නිම කිරීම

එකුව 3,935,576.13         

ප්රාග්ධන වැය

රැංෙ ටයර්ත වේඩර්තස් 93,800.00                

LM- 3078 ගලි රථය  ඳහා ටයර් මිලට ගැනීම

වක්. කාලි දාස් මයා 27,500.00                

අනතුරු දායක ග ේ කැපීම සවනුසවන්ත සගවීම

එකමුු වොවිසැංවිධානය 679,206.03              

2022 වර්ෂසේ සමානරාගල පැරණි සපාල භූමිසේ  ාප්පු  ාංකීර්ණය 

සගාඩනැගිේසේ තීන්තත ආසේප කිරීම හා අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම

ශ්රී ශක්ති රාම සැංවර්තධන සමිතිය 315,254.30              

2022 වර්ෂසේ බ ේ නැවතුම්පල අලුින්ත ඉදිකරන ලද කඩකාමර 04 

තීන්තත ආසේප කිරීම

එකමුු වොවිසැංවිධානය 402,001.67              

2022 වර්ෂසේ සමානරාගල නව බ ේ නැවතුම්පල සගාඩනැගිේල  ඳහා 

බාංකු  ක ේ කර  වි කිරීම සවනුසවන්ත සගවීම

එකමුු වොවිසැංවිධානය 498,444.16              



2022 වර්ෂසේ සමානරාගල නව බ ේ නැවතුම්පල සගාඩනැගිේසේ දැේ 

ආවරණයේ ඉදිකිරීම සවනුසවන්ත සගවීම

එකමුු වොවිසැංවිධානය 358,362.00              

කුඹුේකන සේබර පාර අතුරු මාර්ගසේ සප්ටි සබෝේකුවේ ඉදිකිරීම

වක්. කාලි දාස් මයා 15,000.00                

අනතුරු දායක ග ේ කැපීම සවනුසවන්ත සගවීම

එකමුු වොවිසැංවිධානය 58,008.48                

කුඹුේකන 14 කණුව පන්ත ල අ ල සබාේකුව ඉදිකිරීම සවනුසවන්ත 

සගවීම

එකුව           2,447,576.64 

වොදු තැන්ත්ෙත්

වැලියාය සුරාංග මහතාසේ නිව  අ ල මාර්ගයට අදාල පරිපාලන වියදම් 

මඟින්ත ලිපිද්රවය ලබා ගැනීම

                    9,833.17 

විහාරමුේල ව සම් සවසේවත්ත  ාප්පුවත්ත ක්රීඩාපිටිය  ාංවර්ධනය 

කිරීසම් කර්මාන්තතයට අදාල පරිපාලන වියදම් මඟින්ත ලිපිද්රවය ලබා ගැනීම

                 11,250.00 

පින්තන සගාේල මාර්ගය සකාන්තක්රී් කිරීසම් කර්මාන්තතයට අදාල 

පරිපාලන වියදම් මඟින්ත ලිපිද්රවය ලබා ගැනීම                     9,810.79 

එකුව                  30,893.96 

අතරැදවුම්

උදාර වොවි සැංවිධානය                  30,097.65 

විහාරමුේල ස ේවා පිය  මධය ේථානය  ඳහා වැසකිලියේ ඉදිකිරීසම් 

අතරැදවුම සගවීම

සිරිවිජයුර රාම සැංවර්තධන සමිතිය

මාගන්තධන මුේල සකාසලාන්තසගාේල 2 වන පටුමග සකාන්තක්රී් කිරීමට 

අදාල අතරැදවුම සගවීම

                 67,969.33 

සුහද වොවිසැංවිධානය                  18,125.50 

සේබරපාර සරිපුරයාය  ලේෂාන්ත ප්රයාංකර මහතාසේ ඉඩසම් සපාදු ලිද 

ඉදිකිරීම

වප්රබා්්ධා කාන්ත්තා රාම සැංවර්තධන සමිතිය                  82,885.49 



අේකර 25 සමත්සත් මාවත සකාන්ති් කිරීමට අදාල අතරැදවුම සගවීම

ශ්රී ශක්ති රාම සැංවර්තධන සමිතිය                  19,617.81 

නන්තදාරාම විහාරසේ පැිබැම්ම ඉදිකිරීම සවනුසවන්ත අතරැදවුම සගවීම

නව බ ේනැවතුම්පල කඩකාමර 04ේ අලුත් වැඩියාකිරීම සවනුසවන්ත 

අතරැදවුම සගවීම                100,050.36 

එකමුු වොවිසැංවිධානය                  42,984.45 

විගණන කාර්යාලයට අයත්  ාංචාරක බන්තගලාසේ විගණන පරීේෂක 

නිලනිවස ේ සදාර ජ්සනේ වල හා බිම තීන්තත සආ 

ෙැමුණු වොවිසැංවිධානය                  60,872.23 

දිේතලාව සවල මාර්ගය සකාන්තක්රී් කිරීම

එකුව                422,602.82 

වෙරසැරි ොස්ු

 ැලසුම් කමිටු දීමනා සගවීම                  11,000.00 

අත්තිකාරම්

2022 .03.11 වන දින පැවි  මහ  භා රැ ේවීම  ඳහා  ාංග්රහ වියදම්                  12,000.00 
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

2022.03.29 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත විගණන හා කලමනාකරණ 

කමිටුසේ  ාංග්රහ කටයුතු සවනුසවන්ත සගවීම                     3,000.00 

වාහන  දහා අත්පිට මුදලට ඉන්තධන ලබා ගැනීම සවනුසවන්ත සගවීම                100,000.00 

මැසනාශක ලබා ගැනීම  ඳහා අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම                  30,000.00 

බදුේල සවිේ අභියාචනාිකරණසේ 36/21 නඩුවට අදාල නීතීඥ ගා ේතු 

සගවීම

                    7,500.00 

එකුව                152,500.00 

වස්වක ණය



ධනූෂ රුවන්ත  මයා                150,000.00 
උත් ව අත්ිකාරම් සගවීම             1,180,000.00 

එකුව             1,330,000.00 

2022.03.01 දින සිට 2022.03.31 දක්වා වියදම් වාර්තතාව  - සාරැංශය

විස්තරය මුදල (රු.)

 ේිර ස ේවක වැටුප් 5,520,560.56

අනියම් ස ේවක වැටුප් 1,249,288.00

මන්ති දීමනා 300,000.00

අිකාල හා දින වැටුප් 450,918.00

ගමන්ත වියදම් 156,079.00

 ැපයුම් හා උපකරණ 143,898.00

ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු 79,500.00

ප්රවාහන  ම්බන්තධතා හා අවශයක ස ේවා 3,935,576.13

ප්රාේධන වැය 2,447,576.64

සපාදු තැන්තපත් 30,893.96

අතරැදවුම් 422,602.82

අත්ිකාරම් 152,500.00

ස ේවක ණය 1,330,000.00

මුළු එකුව 16,219,393.11

 ක ේ කසළේ:-

පරීේෂා කසළේ:-












