
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු ) 

2022.04.01  සිට 2022.04.30 දින දක්වො  

     

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

      

  ව ටුප් හො මේතන   

      

  ස්ී ර මසව්ක ව ටුප් -2022 අමේල්    

  ව ටුප 
      
4,253,155.07  

  දී නො 
      
1,260,494.00  

  රොජය මස්වක ණය 
           
54,845.96  

  එකතුව 
      
5,568,495.03  

      

  අනියම් මසව්ක ව ටුප් - 2022  ොර්තු   

  ව ටුප 
         
145,500.00  

  දී නො 
           
76,800.00  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
           
17,460.00  

      

  මකොන්ත්රොත් පදන   ත  ව ටුප් මගවී  -2022  ොර්තු   

  ව ටුප 
           
21,000.00  

  දී නො 
           
12,800.00  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
             
2,520.00  

      

  තොවකොලික මසෞඛ්ය කම්කරු ව ටුප් මගවී  -2022  ොර්තු   

  ව ටුප 
           
41,066.67  

      

  එකතුව 
         
317,146.67  

      

   න්ත්ි දී නො මගවී  -  2022  ොර්තු   

  ව ටුප 
         
300,000.00  



      

  එකතුව 
         
300,000.00  

      

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  
           
24,425.82  

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො   

      

  එකතුව 
           
24,425.82  

      

      

  අතිකොල, දින ව ටුප් මගවී  2022 මපබරවොරි / ොර්තු/   ස   

      

  ඉන්ත්දික නොරැංගම් න  යො 
             
4,773.00  

  ඉන්ත්දික නොරැංගම් න  යො 
             
4,773.00  

  ඩේ.ජී. රණසිැංහ  යො( 2022  ොර්තු  ස මපෞේගලික මල්කම් දී නො මගවී ) 
           
10,000.00  

  ප්රදීප් චන්ත්දන  යො 
             
6,760.00  

  එස්.එච්. එල් ප්රියන්ත්ත සුදත් කු ොර  යො 
             
4,116.00  

  මේ.මක්.එන්ත්. අජිත්  යො 
             
4,333.00  

  මක්.ශෂිකලො ිය 
             
4,333.00  

  මක්.  ැංජුලො ිය 
             
4,333.00  

  එම්.රොමේශ්වරි ිය 
             
4,333.00  

  මක්.ගමන්ත්ෂන්ත්  යො 
             
3,004.00  

  එම්. විජයමලච්චි ිය 
             
4,250.00  

  ඩී.එම්. අනුර දිසොනොයක  යො 
             
7,143.00  

  මක්.එම්. එස්. ජීව ොල් ිය 
             
1,058.00  

  එම් ඒ  ල්කොන්ත්ති ිය 
             
2,117.00  

  චන්ත්ිකො සුදර්ශනි ිය 
             
1,072.00  



  ප්රසොදි   ණිමක් ිය 
             
6,743.00  

  එල්.ජී.ආර් ද යන්ත්ති  ිය 
             
4,849.00  

  සැංජීව රො නොයක  යො 
             
4,773.00  

  එස්.එච්. එල් ප්රියන්ත්ත සුදත් කු ොර  යො 
             
4,116.00  

  ප්රසන්ත්න ජගත්  යො(ජනවොරි අතිකොල) 
             
8,866.00  

  ප්රසන්ත්න ජගත්  යො(මපබරවොරි අතිකොල) 
             
8,866.00  

  ප්රියන්ත්ත සුගත්  යො 
             
4,240.00  

  ඩේ. එන්ත්.පී. චන්ත්රපොල ිය 
             
4,119.00  

  ජයන්ත්තො නිල්ිණි ිය 
             
1,350.00  

  අසැංක ප්රදිප්  යො 
                
816.00  

  ප්රගීත් සුසන්ත්ත  යො 
             
8,864.00  

  රූපො ද යන්ත්ති ිය 
             
5,804.00  

      

  එකතුව 
         
129,804.00  

     

  ග න්ත් වියදම්   2022 මපබරවොරි / ොර්තු  ස   

      

  මක්.ජී. මසෝ ොවති ිය 
           
12,860.00  

  සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
4,900.00  

  අසැංක ප්රදීප් 
             
2,594.00  

  ආර්.එම්.රත්නවීර  යො 
           
20,000.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
14,400.00  

  ආර්.එම්. ආරියරත්න  යො 
             
5,000.00  

  ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක  යො 
           
15,000.00  

  ඩේ. එන්ත්. පී. චන්ත්රපොල ිය 
                
800.00  



  ඩී.එම්.ටී. බී. දිසොනොයක  යො 
             
1,000.00  

  එස්. එම් සිසිර කු ොර  යො 
           
11,200.00  

  ඩී.එම්.එස්.නන්ත්දසිරි  යො 
             
2,000.00  

  
මක්.වී.සී.එච්.මක්.කරුණොරත්න  යො              

2,000.00  

  වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන  යො 
             
2,000.00  

  වී.පී.එන්ත්.සැංජය  යො 
             
2,000.00  

  චින්ත්ද ශ්රීලොල්  යො 
             
2,000.00  

  ප්රසන්ත්න ජගත්  යො(ජනවොරි, මපබරවොරි,  ොර්තු) 
           
16,800.00  

  ධනුෂ රුවන්ත්  යො 
             
5,600.00  

  අ ල් රුවන්ත්ග  යො (ජනවොරි, මපබරවොරි,  ොර්තු) 
           
16,100.00  

  ප්රගීත් සුසන්ත්ත  යො 
           
12,901.00  

  ජයන්ත්තො නිල්ිනි ිය 
             
1,350.00  

  අසැංක ප්රදීප්  යො 
             
1,942.00  

      

  එකතුව 
         
152,447.00  

      

  ස පයුම් උපකරණ   

      

  සිමලෝන්ත් මටක්ස ්   

  ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභො කම්කරුවන්ත් සඳහො නිල ඇදුම්   සී  
           
27,000.00  

      

  සදළුව මේඩ්මසන්ත්ටර් 
           
40,000.00  

  කොර්යොලයට අවශය ලිපිරවය ිලට ග නී    

      

  මුදල් භොරකරු   

  සුළු අක්මුදල් අලුත් කිරී  
             
6,045.00  

  සුළු අක්මුදල් අලුත් කිරී  
                
420.00  



  සුළු අක්මුදල් අලුත් කිරී  
                
500.00  

  සුළු අක්මුදල් අලුත් කිරී  
             
2,860.00  

      

  සී/ස කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය 
           
59,167.00  

  ප්රොමේශිය සභොකොර්යොලයට අවශය රවය ිලදී ග නී    

      

  රැංග ටයර් සර්විස ්   

  
LM -3078 ගලි රථය සඳහො මවොට් 100 EXCIDE BATTERY ක් ිලට 
ග නී  

           
88,800.00  

      

   ර්ලියොස ්මේඩ් මසන්ත්ටර්   

  ගිනි බට අැංශය සඳහො ව හි කබො හො ක නස් සපත්තු ිලට ග නී  
         
104,500.00  

      

  ශ්රී ර යො සම්ටෝස ්
           
19,959.00  

  

ම ොනරොගල හො ව ලියොය පුස්තකොල සඳහො 2022  ොර්තු  ස මවනුමවන්ත් 
පුවත්පත් ිලදී ග නී    

      

  ජී.මක්. ඒ. ශොන්ත්ත  යො 
             
2,900.00  

  
කුඹුක්කන පුස්තකොලය සඳහො 2022  ොර්තු  ස මවනුමවන්ත් පුවත්පත් ිලදී 
ග නී    

      

  සභොපති,ජොතික පුසත්කොල හො මප්රල්ඛ්න  ණ්ඩලය 
             
1,400.00  

  
ම ොනරොගල හො ව ලියොය  හජන පුස්තකොලය මප්රල්ඛ්න සගරොව ිලදී ග නී  
මවනුමවන්ත් මගවී    

      

     

   ර්ලියොස ්මේඩ් මසන්ත්ටර් 
         
149,910.00  

  ගිනි බට අැංශය සඳහො නිල ඇදුම්  ිලට ග නී    

      

  සී/ස කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය 
           
34,600.00  

  ප්රොමේශිය සභොකොර්යොලයට අවශය රවය ිලදී ග නී    

      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

   ොර්ග අැංශයට අවශය උපකරණ ිලදී ග නී  
           
61,785.00  



   ොර්ග අැංශයට අවශය උපකරණ ිලදී ග නී  
           
16,389.00  

  ප්රොමේශිය සභොවට අවශය උපකරණ ිලට ග නී  
           
25,750.00  

  ප්රොමේශිය සභොවට අවශය උපකරණ ිලට ග නී  
           
71,910.00  

      

  සුපර්මටක් ඹෆිස ්ඹමටෝ මම්ෂන්ත්   

  පරිගණක බ ටරි ිලදී ග නී  
           
25,000.00  

  මටෝනර් ිලදී ග නී  
           
88,000.00  

      

      

      

  එකතුව 
         
826,895.00  

      

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො ආවශයක මසව්ො   

      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ 
           
89,940.00  

  
ප්රොමේශිය සභොව සතු මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතියට 120 V ප්ර ොණමේ මසෝලො 
විදුලි පහන්ත් 06 ක් ිලට ග නී    

      

  මරජිසට්ොර් ජනරොල් 
                
100.00  

  මුේදර ගොස්තු පිලිමයල කිරීමම් දී නො මගවී    

      

  මුේදර ගොස්තු පිලිමයල කිරීමම් දී නො මගවී  
                
200.00  

      

  2022 වර්ෂමේ මපබරවොරි  ස සභික දුරකථන දී නො මගවී  
           
26,000.00  

      

  ලැංකො විදුලි බල  ණ්ඩලය බිල්පත් පියවී  (2022   ොර්තු)   

  නිල නිවොස අැංක 02 
                
171.45  

  නිල නිවොස අැංක 03 
                  
30.00  

  නව මගොඩන ගිල්ල 
           
10,476.74  

  ප්රොම ේශිය සභො ගබඩොව 
                
551.10  



  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
             
4,229.40  

  හරිත උයන  
                
825.60  

  ආදොහනොගොරය 
             
1,360.50  

  ප්රජොශොලොව 
             
1,795.50  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
642.60  

  ව ලියයොය මපර පොසල 
                
404.70  

      

  සී/ස කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය 
           
27,022.00  

  ප්රොම ේශිය සභොකොර්යොලයට අවශය රවය ිලදී ග නී    

      

  ආර්.ඩී. සුගත් නන්ත්දන  යො 
             
1,650.00  

  
මල්කම් තු ො ස ඟ ක්මලෝරීන්ත් රැමගන ඒ  සඳහො මකොළඹ යොමම්දී අධිමේගි 
 ොර්ගය භොවිතො කිරීමම්දි ව ය වු මුදල් මගවී    

      

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ්
         
112,092.49  

  600*16 ටයර් 01 ක් හො 12*28 ටයර් 02 ක් න වත පිරවී    

      

  සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ  යො 
             
1,650.00  

  
මල්කම්තු ො ස ග ක්මලෝරීන්ත් රැමගන යොමම්දි අධිමේගි  ොර්ගය භොවිතො 
කිරීමම් දී ව ය වු මුදල් ලබො ග නී    

      

  ශ්රි ලැංකො මටලිමකොම් පී.එල්.සී.   

  දුරකථන බිල්පත් පියවී  - 2022  ොර්තු  ස   

  4G රවුටරය  
             
1,080.14  

  සභොපති තු ොමේ නිල දුරකථනය 
                
611.79  

  කොර්යොලමේ දුරකථනය 
             
4,302.12  

  ම ොනරොගල  හජන පුස්තකොලය 
             
1,195.57  

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
5,429.07  



  4G රවුටරය  
             
1,972.64  

      

      

  උපොලි ම ෝටර්ස ්
           
41,790.00  

  LM-3078 ගලි රථමේ වොරමස්වො කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  අිල  ධුශැංක  යො   

  ZA-5061 බ මකෝමලෝඩරය සඳහො අවශය රවය ිලදී ග නී  
             
4,800.00  

  ZA-5061 බ මකෝමලෝඩරය සඳහො අවශය රවය ිලදී ග නී  
             
4,800.00  

      

  වී.පී. එන්ත් සැංජය  යො 
           
40,810.00  

  
2022. 04.05 දින ම ො/ගල නගරමේ ප වති ආහොර සොම්පල් පරික්ෂොව සදහො 
සහභොගි වු නිලධොරීන්ත්ට සැංග්රහ කිරී    

      

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ් 
             
5,700.00  

  
LM-3078 ගලි රථමේ ටයරයක් සදහො 825*16 ටියුේ 01 ක් හො මට්ප් 01 ක් 
ිලට ග නී    

      

  
RS- 1800  ම ෝටර් මග්ර්ඩරය සඳහො1300*24 ටියුේ 01 ක් ිලට ග නී  හො 
ටයර්  ොරු කිරී  

           
11,400.00  

      

  මසමනොක් මේඩ් කම්බයින්ත් 
         
169,441.20  

  RS- 1800 ම ෝටර් මග්ර්ඩරය සඳහො උපකරණ ිලදී ග නී    

   ර්ලියොස ්මේඩ් මසන්ත්ටර් 
           
45,720.00  

  ගිනි බට අැංශය සඳහො අවශය උපකරණ  ිලට ග නී    

      

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ් 
           
13,800.00  

  600*40 ටයර් 02 ක් න වත පිරවී  මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  නයනො රැංජනී ිය 
             
4,279.00  

  
ම ොනරොගල  හජන පුස්තකොලය පුස්තකොලය සදහො තීන්ත්ත ආමල්ප කිරී  
සඳහො තීන්ත්ත හො බුරුසුවක් ිලදී ග නී    



      

  
ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවහන  ණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවී  (2022 
 ොර්තු  ස)    

  ආදොහනොගොරය 
             
2,891.88  

   හජන පුස්තකොලය 
                
359.64  

  නව මපොළ භූිය  
             
8,769.00  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
552.00  

  ප්රොමේශිය සභො කොර්යයොලය 
             
2,800.77  

  මපොදු බස්න වතුම්පල  හජන ව සිකිලිය 
           
19,241.70  

  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
                
406.84  

  බස්න වතුම්පල ජලකරො ය 
             
8,319.60  

  ප්රජොශොලොව 
             
1,048.68  

  නව මවළද සැංකීර්ණය 
             
8,419.29  

      

  වර්ධන සර්විස ්සම්ට්ෂන්ත් 
           
77,715.00  

  WP-LF 1135 ගිනි නිවන රථමේ වොරමස්වො සිදු කිරී    

      

  මක්. එම්. ඒ. මකොන්ත්ඩමදණිය  යො 
             
6,600.00  

  
ව ලියොය  හජන පුස්තකොලයට  ල් ප ල සිටුවී ට අවශය   ල් ප ල ඇතුලු 
රවය ිලදී ග නී    

      

  වසන්ත්ත ආර්ට් මසන්ත්ටර්   

  WP-LF 1135 ගිනි නිවන රථමේ ස්ටිකර් ඇලවී  
           
12,500.00  

      

  GC 5168 . ගිනි නිවන රථමේ ස්ටිකර් ඇලවී  
             
2,300.00  

      

  
LN 7508 . ගිනි නිවන කටයුතු සඳහො භොවිතො කරන ගලි රථමේ ස්ටිකර් 
ඇලවී  

           
41,000.00  

      

  ඩයමලොේ මරෝඩ් බෑන්ත්ඩ්, ම ොනරොගල ( ොර්තු  ස)   



  ඩයමලොේ රූපවොහිනිය 
                
743.31  

      

  අශොන්ත් ශොනුක  යො 
             
3,185.00  

  ව ලියොය පුස්තකොලය සඳහො කොපට් 03 ක් ඇතුළු දුවය ිලදී ග නී    

      

  SPS ඩිස්ි බියුටර්ස ්
         
272,014.50  

  ආදොහනොගොරය සඳහො අවශය ගෑස් සිලින්ත්ඩර් න වත පිරවී    

  එකතුව 
      
1,105,140.82  

      

  ප්රොේධන ව ය   

      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

  LM-3078 ගලි රථය සදහො ක සට් මරමකෝඩරයක්  ිලට ග නී  
             
9,990.00  

      

  ව ලියොය සරසව්තී ප්රජො  ණ්ඩලය 

         
788,058.34  

  
2022 වර්ෂමේ ම ොනරක මල් වත්ත ඉහල මකොටස   ොර්ගමේ පොල ක් 
ඉදිකිරී    

      

  අමුණු මදෝව ග්රො සැංවර්ධන සිතිය 
         
527,901.70  

  
2022 වර්ෂමේ හිදිකිවුල මබෝගහ අරොව  ොර්ගමේ අතුරු  ොර්ගමේ ප ති බ ම්  
ඉදිකිරී    

      

  එකමුතු මගොවි සැංවිධොනය 
         
380,537.19  

  
2022 වර්ෂමේ ප රණි බස්න වතුම් පල භූිමේ  ල්  ආසනය ස කසී  හො 
කණු අලුත් ව ඩියො කිරී    

      

   යුර මගොවිසැංවිධොනය 
         
481,045.34  

  2022 වර්ෂමේ ව ලියොය මපර පොසමල් ආරත්ෂිත ද ල් ව ට ඉදි කිරී    

      

  
2022 වර්ෂමේ ම ොනරොගල ආදොහනොගොරමේ අලු ත ම්පත් කිරී  සඳහො කුටි 
ඉදිකිරී  

         
331,929.39  

      



  පත් ො මර්ඩිමයෝ 
           
20,970.00  

  සිවිලිැං ෆෑන්ත් 02ක් හො ස්ටෑන්ත්ඩ් ෆෑන්ත් 01ක් ිලදී ග නී    

      

  සුපර්මටක් ඹෆිස ්ඹමටෝමම්ෂන්ත් 
         
347,800.00  

  පරිගණක යන්ත්ර 02ක් ිලට ග නී    

      

  එකතුව 
      
2,888,231.96  

      

  මපොදු ත න්ත්පත්   

      

  ගලි කම්කරු කුලී මගවී             24,400.00  

      

  එස.්එස.් දිසොනොයක  යො            15,000.00  

  

ප්රොමේශිය සභො ක්රීඩොැංගනමේ ප වති සැංගීත ප්රසැංගය සඳහො ප්රොමේශිය සභොව 
මවත මගවන ලද ඇප ත ම්පත් ආපසු මගවී  

  

      

  එස.්එස.් දිසොනොයක  යො            10,500.00  

  
අමලවි වූ ටිකට්පත් වලින්ත් 7.50% ක් අයකර ඉතිරි මුදල මගවී  

  

      

  එකතුව            49,900.00  

  අතරැදවුම්   

      

  එකමුතු මගොවිසැංවිධොනය   

  

2021 වර්ෂමේ පළොත් සභො හො පළොත් පොලන කටයුතු රොජය අ ොතයැංශමේ 
ප්රතිපොදන  ත ජල ට ැංකිය ක්මලෝරීන්ත්කරණය කිරී ට පහසුකම් ලබො ග නීමම් 
කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් මගවී  

           60,717.80  

      

  

ඌව පළොත් සැංචොරක අ ොතයැංශමේ ප්රතිපොදන  ත ජීමලෝන්ත් බැංගලොවට යන 
 ොර්ගය මකොන්ත්ක්රීට් කිරීමම් කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් මගවී  

         197,084.09  

      

  සිරිවිජයපුර ග්රො සැංවර්ධන සිතිය          203,575.76  

  

බිබිල පොර කච්මච්රිය අසල උදයොනය අසල ඇවිදින  ැංතීරැමේ කුට්ටි ගල් 
ඇතිරී  අතරැදවුම් මගවී    

      



  එකතුව 

         
461,377.65  

      

  මපරස රි ගොසත්ු   

      

  ස ලසුම් කිටු දී නො මගවී               5,000.00  

      

  වරිපනම් සී ොමවන්ත් පිටත ස ලසුම් කිටු දී නො මගවී             12,000.00  

      

  එකතුව            17,000.00  

      

  අත්තිකොරම්   

      

  2022 .04.08 වන දින ප වති   හ සභො රැස්වී  සඳහො සැංග්රහ වියදම්             12,000.00  

  අත්තිකොරම් ලබො ග නී    

      

  එකතුව            12,000.00  

      

  මසව්ක ණය   

      

  ප්රසොදි චතුරිකො ිය - මස්වක ණය මගවී           150,000.00  

      

  උත්සව අත්තිකොරම් මගවී             50,000.00  

      

      

  එකතුව 

         
200,000.00  

  2022.04.01 දින සිට 2022.04.30 දක්වො වියදම් වොර්තොව  - සොරැංශය   

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

  ස්ිර මස්වක ව ටුප් 5,568,495.03 

  අනියම් මස්වක ව ටුප් 317,146.67 

   න්ත්ි දී නො 300,000.00 

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  24,425.82 

  අතිකොල හො දින ව ටුප් 129,804.00 

  ග න්ත් වියදම් 152,447.00 

  ස පයුම් හො උපකරණ  826,895.00 

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො අවශයක මස්වො 1,105,140.82 

  ප්රොේධන ව ය 2,888,231.96 

  මපොදු ත න්ත්පත් 49,900.00 

  අතරැදවුම් 461,377.65 



  මපරස රි ගොස්තු 17,000.00 

  අත්තිකොරම් 12,000.00 

  මස්වක ණය 200,000.00 

  මුළු එකතුව 12,052,863.95 

      

  සකස් කමළ්:-   

  පරීක්ෂො කමළ්:-   
 

 

 

 

 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව   

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )   

2022.05.01  සිට 2022.05.31 දින දක්වො    

     

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

      

  ව ටුප් හො මේතන   

      

  ස්ී ර මසව්ක ව ටුප් -2022   යි    

  ව ටුප 
      
4,131,190.00  

  දී නො 
      
1,229,594.00  

  රොජය මස්වක ණය 
           
54,845.96  

  එකතුව 
      
5,415,629.96  

      

  අනියම් මසව්ක ව ටුප් -  2022   යි    

  ව ටුප 
         
156,008.33  

  දී නො 
           
82,346.67  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
           
18,721.00  

      

  මකොන්ත්රොත් පදන   ත  ව ටුප් මගවී  -2022   යි    



  ව ටුප 
           
19,000.00  

  දී නො 
           
11,580.95  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
             
2,280.00  

      

  තොවකොලික මසෞඛ්ය කම්කරු ව ටුප් මගවී  -2022   යි  
         
976,800.00  

  ව ටුප   

      

  එකතුව 
      
1,266,736.95  

      

   න්ත්ි දී නො මගවී  -  2022   යි    

  ව ටුප 
         
300,000.00  

      

  එකතුව 
         
300,000.00  

      

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී    

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො 
           
27,140.00  

      

  එකතුව 
           
27,140.00  

      

  අතිකොල, දින ව ටුප් මගවී  2022 අමේල්/   යි  ස   

      

  ප්රගීත් සුසන්ත්ත  යො 
             
8,864.00  

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
             
9,046.00  

  එස්.එම්. සිසිර කු ොර  
             
9,046.00  

  
ඩේ.ජී. රණසිැංහ  යො( 2022  ොර්තු  ස මපෞේගලික මල්කම් දී නො 
මගවී ) 

           
10,000.00  

  ඩී.එම්.සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
2,800.00  

  ඩේ.ජී.ප්රදීප් චන්ත්දන  යො 
             
6,708.00  

  ඩී.එම්.ටී. බී. දිසොනොයක  යො 
             
3,196.00  



  ඩී.පුෂ්පරොණි 
             
4,042.00  

  මක්.ශෂිකලො ිය 
             
4,291.00  

  මක්.  ැංජුලො ිය 
             
4,291.00  

  එම්.රොමේශ්වරි ිය 
             
4,291.00  

  එම්. විජයමලච්චි ිය 
             
4,250.00  

  මක්.ගමන්ත්ෂන්ත්  යො 
             
4,250.00  

  ප්රසන්ත්න ජගත්  යො 
             
8,866.00  

  ධනුෂ රුවන්ත්  යො 
             
8,686.00  

  එල්.ඒ.ටී.පියමස්න  යො 
             
4,400.00  

  ඒ.එම්.ප්රියන්ත්ත කු ොරසිරි  යො 
             
8,089.00  

  එච් එම්.අිල  දුසැංක  යො 
             
8,089.00  

  ආර්.එම්.ප්රියන්ත්ත  සුගත්  යො 
             
4,208.00  

  ම ෝගන්ත් සුන්ත්දරම්  යො 
             
3,365.00  

  ආර්.එම්.ජිවන්ත් ප්රියදර්ශන  යො 
             
4,041.00  

  ඒ.ජි.එම්.ගුණවර්ධන ිය 
             
1,272.00  

  ඉන්ත්දික නරම්ගම් න  යො 
             
4,773.00  

  එකතුව 
         
130,864.00  

     

  ග න්ත් වියදම්   2022 අමේල් /  යි  ස   

      

  සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
2,800.00  

  අසැංක ප්රදීප් 
             
2,404.00  

  ආර්.එම්.රත්නවීර  යො 
           
21,000.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
14,400.00  



  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
           
10,150.00  

  ආර්.එම්.ආරියරත්න  යො 
             
5,000.00  

  ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක  යො 
           
17,500.00  

  එස්. එම් සිසිර කු ොර  යො 
           
10,850.00  

  ඩී.එම්.එස්.නන්ත්දසිරි  යො 
             
2,000.00  

  
මක්.වී.සී.එච්.මක්.කරුණොරත්න  යො              

2,000.00  

  වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන ිය 
             
2,000.00  

  වී.පී.එන්ත්.සැංජය  යො 
             
2,000.00  

  ආර්.එම්.ප්රසන්ත්න 
             
5,600.00  

  ධනුෂ රුවන්ත්  යො 
             
5,600.00  

  එච්.එම්.චින්ත්ද ශ්රීලොල්  යො 
             
2,000.00  

  ජයන්ත්තො නිලිිණි ිය 
             
1,302.00  

  මක්.වයි.ඒ.දනිල් ශොන්ත්ත  යො 
                
800.00  

  එකතුව 
         
107,406.00  

      

  ස පයුම් උපකරණ   

      

      

  කදුරට  ර්කට් ඇන්ත්ඩ් සර්විසස ්පුේගලික ස ොග    

  
300 Kg ඉමලක්මරොනික් තරොදියමස්වො කිරී  හො 2022වර්ෂයට ලියොපදිැංචි 
කිරිමම් ගොස්තු මගවි  

             
4,732.00  

      

  ශ්රී ර යො සම්ටෝස ්   

  

ම ොනරොගල හො ව ලියොය පුස්තකොල සඳහො 2022 අමේල්  ස මවනුමවන්ත් 
පුවත්පත් ිලදී ග නී  

           
15,441.50  

      

  ජී.මක්. ඒ. ශොන්ත්ත  යො   

  
කුඹුක්කන පුස්තකොලය සඳහො 2022 අමේල්  ස මවනුමවන්ත් පුවත්පත් 
ිලදී ග නී  

             
2,480.00  



     

  පසන්ත් මට්ලර්ස ්ඇන්ත්ඩ් සප්ලයර්ස ්   

  ගිනි බට අැංශය සඳහො නිල හිස්ව සුම් හො මබල්ට් ිළදී  ග නී  
           
59,850.00  

  ගිනි බට නිලධොරීන්ත් සඳහො නිල ලොැංඡන ලබො   ග නී  
           
38,000.00  

      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

  ප්රොමේශිය සභොවට අවශය උපකරණ ිලට ග නී  
           
60,850.00  

  කොර්යොලමේ ස ලසුම් අැංශයට අවශය කබඩ් ිළදි ග නී  
         
119,800.00  

      

      

  එකතුව 
         
301,153.50  

      

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු   

      

  මවනුක ඉමලක්ිකල්ස ්ඇන්ත්ඩ් ම ෝටර්ස ්   

  RE - 1112 ර ක්ටරමේ ස්ටොට් ම ෝටරමේ අලුත්ව ඩියොව 
           
16,850.00  

  ම ෝටර් මේඩරමේ ඹ්ලල්ටර්මන්ත්ටරය අලුත්ව ඩියො කිරී  
             
7,500.00  

      

  ලසිත ම ෝටර්ස ්   

  RD-4488 ර ක්ටරමේ අලුත්ව ඩියොව 
           
93,900.00  

      

  සිත්ිණි ම ෝටර්ස ්   

  UP - LL-7682 ක ේරථමේ අලුත්ව ඩියොව 
           
75,100.00  

  ගියර් මපට්ටිය ගලවො ක්ලච්එක සවි කිරී  
             
8,500.00  

    

  එකතුව 
         
201,850.00  

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො ආවශයක මසව්ො   

  හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරි  මවනුමවන්ත් 2022 අමේල්  ස    

  3% දිරි දී නො මගවී    



  
එම්.පී.ජගත් රත්නසිරි  යො              

2,551.00  

  
එච්.මක්.අ රසිැංහ  යො              

3,070.00  

  එච්.එම්.පේ සිරි බැංඩොර  යො 
             
3,802.00  

      

      

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ   

  අධිමේගී  ොර්ගය භොවිතො කිරී  මවනුමවන්ත් අතින්ත් වියදම් වූ මුදල් මගවී  
             
3,800.00  

      

  ඉමර්ෂො යසනොයක   

  
බදුල්ල අභියොචනො  හධිකරණමේ 36/21 F නඩුව සදහො ලිඛිත මේශන 
සකස් කිරී  සදහො ගොස්තු මගවි  

           
57,500.00  

      

  2022 වර්ෂමේ   යි  ස සභික දුරකථන දී නො මගවී  
           
26,000.00  

      

  ලැංකො විදුලි බල  ණ්ඩලය බිල්පත් පියවී  (2022   ොර්තු)   

  බස්න වතුම්පළ 01  - 02 ශොලො 
             
3,808.50  

  මපොදු  බස්න වතුම්පළ 
           
37,131.40  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
           
14,224.20  

  නිල නිවොස අැංක 03 
                  
30.00  

  නිල නිවොස අැංක 02 
                
210.85  

  ප්රොමේශිය සභො ගබඩොව 
                
532.80  

  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
             
5,309.10  

  කුඹුක්කන  පුස්තකොලය 
                
386.40  

  හරිත උයන - බිබිල පොර 
                
789.00  

  ආදොහනොගොරය 
                
862.20  

  ප්රජොශොලොව - ම ොනරොගල 
             
1,722.30  

 ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
514.50  



 ව ලියයොය මපර පොසල 
                
331.50  

  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය 
             
1,191.60  

  මපර පොසල හො ළ ො උදයොනය 
                
862.20  

    
           
67,906.55  

  සී/ස කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය   

  
දිනමපොළ සතිමපොළ ලදුපත් මපොත් 200 ක් මුරණය කිරි  මවනුමවන්ත් 
මගවී  

         
128,000.00  

  ඉන්ත්ධන ඇණවුම් සදහො මගවී   
           
22,932.00  

  ජී.එස.්සිරිපොල   

  ගල්මරෝල රැමගන ඒමම් මලොරි කුළිය මගවී  
           
20,000.00  

  බී.එස.්අයි.ජයමසන්    

  ඉන්ත්ධන සදහො මගවී  
         
707,229.00  

  මක්.වී.සි.එච්.මක්.කරුණොරත්න   

  ආහොර සොම්පල් ග නී  
                
450.00  

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ්   

  අැංක RS-1800 ම ෝටර් මේඩරමේ ටයර්/ටියුේ ද මී  
             
1,850.00  

      

      

  ශ්රි ලැංකො මටලිමකොම් පී.එල්.සී.   

  දුරකථන බිල්පත් පියවී  - 2022  ොර්තු  ස   

  4G රවුටරය - ස ලසුම් අැංශය 
             
1,972.64  

  සභොපති තු ොමේ නිල දුරකථනය 
                
618.78  

  කොර්යොලමේ දුරකථනය 
             
3,029.01  

  ම ොනරොගල  හජන පුස්තකොලය 
             
1,195.57  

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
4,767.43  

  0048026781 4G රවුටරමේ බිල මගවී  
             
1,972.64  

  4G රවුටරය - ක ෂියර් 
             
1,972.64  

  සභො මල්කම්   



  
2022 වර්ෂමේ ම ො/ ප්රො.ස. මපර පොසමල් ළ ො උදයොනමේ වතුර  ල සහිත 
මපොකුණ  අලුත්ව ඩියො කිරි  මවනුමවන්ත් අතින්ත් වියදම් වූ මුදල් පියවී   

                
105.00  

  ලයන්ත් සර්විස ්මසන්ත්ටර්   

  බ මකෝ මලෝඩරය මස්දීමම් කුළිය 
             
4,500.00  

  උපොලි ම ෝටර්ස ්   

  PE-7419 ක ේ රථමේ වොර මස්වො සිදු කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  
           
32,360.00  

      

  මසෝ රත්න මහර්ත්   

  ප්රො.ස. පවරො ඇති M4532 නඩුවට මපනි සිටීමම් නීතිඥ ගොස්තු 
           
30,000.00  

      

  ආර්.එම්.සුගත් රත්නොයක   

  252-6330 වොහනමේ වොර මස්වොව සදහො ගොස්තු මගවී  
           
30,920.00  

      

  ආරියසිරි ම ෝටර්ස ්   

  RD-4488 ර ක්ටරමේ අලුත්ව ඩියොව සදහො උපකරණ ිළදි ග නී  
         
108,470.00  

    

  වික්ටරි ඉන්ත්   

  

ම ො/ ප්රො.ස.2022   යි  ස දහවල් පවත්වන ලද  සදහො  හ සභොවට 
සහභොගි වූ සියළුමදනො මවත දිවො ආහොරය සදහො කෑ  පොර්සල් 30ක් ලබො 
ග නී  

                 
13,500.00  

  නි ල් ම ෝටර් හවුස ්   

  අැංක UP-LN-7508 ගලි රථයට බ ටරි ිලදී ග නී  
           
70,400.00  

  
ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවහන  ණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවී  
(2022  අමේල්  ස)    

  ආදොහනොගොරය 
             
3,266.68  

  හරිත උයන 
             
2,839.00  

   හජන පුස්තකොලය - කුඹුක්කන 
                
297.00  

  නව මපොළ භූිය  
             
7,800.73  

  ප්රොමේශිය සභො කොර්යයොලය 
             
5,166.37  



  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
                
488.95  

  ප්රජොශොලොව 
                
735.48  

  කුඹුක්කන ව සිකිළි පරිශ්රය බිල්පත් පියවී  
             
6,404.61  

  ව ලියොය පුස්තකොලය 
                
809.64  

  විෂන්ත් ඉන්ත්ඩසට්ීස ්   

  බ මකෝමලෝඩරමේ බූම් එමකහි මකොටස් සවි කිරී  
             
4,500.00  

  ඩයමලොේ මටලිවිෂන්ත්   

  මකොවිඩ්  ර්දන ඒකකය බිල්පත් පියවී  
             
2,634.68  

      

  ඩයමලොේ මරෝඩ්බෑන්ත්ඩ්   

  කොර්යොලමේ රූපවොහිනි යන්ත්රමේ බිල පියවී  
             
1,586.45  

  කොර්යොලයමේ දුරකථන බිල පියවී  
             
9,808.00  

      

  SPS ඩිස්ි බියුටර්ස ්   

  ආදොහනොගොරය සඳහො අවශය ගෑස් සිලින්ත්ඩර් න වත පිරවී  
         
110,348.00  

  එකතුව 
      
1,575,466.40  

  ප්රොේධන ව ය   

      

  එකමුතු මගොවි සැංවිධොනය   

  

ම ො/ගල විගණන කොර්යොලයට අයත් සැංචොරක බැංගලොමේ ිදුමල් මකොට 
ගල් අතුරො සකස් කිරි  මවනුමවන්ත් ප්රතිපොදන ල මබන තුරු සභො 
අරමුදලින්ත් මගවී  

         
157,818.85  

  
2022 වර්ෂමේ නව බස්න වතුම්පල මගොඩන ගිල්මල් ව සිකිළි පේධතිය 
අලුත්ව ඩියොව 

         
181,447.10  

      

  ග්රීන්ත් ෆලවර් නර්සරි   

  
ම ො/ගල ආදොහනොගොරය ඉදිරිපිට පමසක උදයොනය සකස් කිරී ට අදොල 
මගවීම් කිරී   

           
23,700.00  

  අිල හොඩ්මවයොර්   

  
2022 වර්ෂමේ ම ො/මපර පොසමල් ළ ො උදයොනමේ වතුර  ල 
අලුත්ව ඩියොව 

           
35,795.00  



  වොලන්ත්ද මකොන්ත්ක්රීට් පුේගලික ස ොග    

  අආදොහනොගොරය ඉදිරිපිට විමේක උදයොනය සකස් කිරී  
         
238,250.00  

      

      

      

  ලලන්ත්ස ්සම්පොට්ස ්   

  ඝන අපරවය කළ ණොකරණ කටයුතු සදහො අත් කරත්ත 4ක් ිළදී ග නී  
         
218,400.00  

      

      

  එකතුව 
         
855,410.95  

      

      

  මපොදු ත න්ත්පත්   

  සුජිත් නන්ත්දන  යො   

  
2022 මපබරවොරි  ස ලබො මනොගත් ව ටුප ලබො ග නී  

           
30,800.00  

      

  ගලි කම්කරු කුලී මගවී    

  
එම්.මුෆ්රි 

           
10,400.00  

  එස.්එස.් දිසොනොයක  යො   

  
එකතුව 

           
41,200.00  

  අතරැදවුම්   

      

  මදොඩම්වත්ත අක්කර 25 ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   

  

2021 වර්ෂමේ හුලැංදොව දකුණ මපොදු ළිඳ ඉදිකිරීමම්  කර් ොන්ත්තමේ 
අතරැදවුම් මගවී  

           
19,889.45  

  ශ්රී ශක්ති ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   

  

ම ොනරොගල මහොමරොම්බුව ප්රතිචක්රීකරණ  ධයස්ථොනය ඉදි කිරීමම්  
කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් මගවී  

           
95,202.82  

  එකමුතු මගොවිසැංවිධොනය   

  

ම ොනරොගල නව බස්න වතුම්පල මගොඩන ගිල්මල් බැංකු සකස් කිරී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
40,200.17  

  එකතුව 

         
155,292.44  

      

  අත්තිකොරම්   



      

  2022 .05.12 වන දින ප වති   හ සභො රැස්වී  සඳහො සැංග්රහ වියදම්  

           
12,000.00  

  අත්තිකොරම් ලබො ග නී    

      

  
නව මපොළ භුිමේ සහ ආදොහනොගොරමේ වල්  ර්දනය සදහො වල් නොශක 
ිළදී ග නි  

           
10,000.00  

      

  
200.05.24,25  දින ප ව ත්වූ කොන්ත්තො නියමු ව ඩසටහන සදහො 
අත්තිකොරම් ලබො ග නී  

           
50,000.00  

      

  එකතුව 

           
72,000.00  

  මසව්ක ණය   

  එස්.එම්.සිසිර කු ොර මේ ලොල් - ආපදො ණය 

         
150,000.00  

  මක්.එම්.මලොකුබැංඩො  යොමේ ව ඩිපුර අයකළ මස්වක ණය මගවී               2,700.00  

  ණය හිි   

  තලොව පුබුදු  ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය    

  
2021 වර්ෂමේ මකොම්මපෝස්ට් අැංගනය දියුණු කිරීමම් කර් ොන්ත්තමේ අත 
රැදවුම් මුදල් මගවී  

         
164,693.19  

  එකතුව 

         
317,393.19  

  2022.04.01 දින සිට 2022.04.30 දක්වො වියදම් වොර්තොව  - සොරැංශය   

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

  ස්ිර මස්වක ව ටුප් 5,415,629.96 

  අනියම් මස්වක ව ටුප් 1,266,736.95 

   න්ත්ි දී නො 300,000.00 

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  27,140.00 

  අතිකොල හො දින ව ටුප් 130,864.00 

  ග න්ත් වියදම් 107,406.00 

  ස පයුම් හො උපකරණ  301,153.50 

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු 201,850.00 

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො අවශයක මස්වො 1,575,466.40 

  ප්රොේධන ව ය 855,410.95 

  මපොදු ත න්ත්පත් 41,200.00 



  අතරැදවුම් 155,292.44 

  අත්තිකොරම් 72,000.00 

  මස්වක ණය 317,393.19 

  මුළු එකතුව 10,767,543.39 

      

  සකස් කමළ්:-   

  පරීක්ෂො කමළ්:-   

    
 

 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව   

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )   

2022.06.01  සිට 2022.06.31 දින දක්වො    

     

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

      

  ව ටුප් හො මේතන   

      

  ස්ී ර මසව්ක ව ටුප් -2022  ජුනි    

  ව ටුප 
      
4,615,633.20  

  දී නො 
      
1,292,204.00  

  රොජය මස්වක ණය 
           
61,042.95  

  එකතුව 
      
5,968,880.15  

      

  අනියම් මසව්ක ව ටුප් -  2022 ජුනි   

  ව ටුප 
         
161,666.66  

  දී නො 
           
85,333.33  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
           
19,400.00  

      

  මකොන්ත්රොත් පදන   ත  ව ටුප් මගවී  -2022 ජුනි   

  ව ටුප 
           
21,000.00  

  දී නො 
           
12,800.00  



  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
             
2,520.00  

      

  තොවකොලික මසෞඛ්ය කම්කරු ව ටුප් මගවී  -2022  ජුනි 
      
1,034,466.67  

  ව ටුප   

      

  
ව ලියොය මපර පොසල් භූිමේ ක්රීඩො උපකරණ ගලවො මවනත් ස්ථොනයක 
සවි කිරී  සදහො තොවකොලික කම්කර්වන්ත් මයොදො ග නී  

             
8,767.74  

  එකතුව 
      
1,345,954.40  

      

   න්ත්ි දී නො මගවී  -  2022  ජුනි 
         
300,000.00  

  ව ටුප   

      

  එකතුව 
         
300,000.00  

      

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  
           
41,115.00  

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො   

      

  එකතුව 
           
41,115.00  

      

  අතිකොල, දින ව ටුප් මගවී  2022   යි/ ජුනි  ස   

      

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
             
9,046.00  

  එස්.එම්. සිසිර කු ොර  
           
18,092.00  

  
ඩේ.ජී. රණසිැංහ  යො( 2022  ොර්තු  ස මපෞේගලික මල්කම් දී නො 
මගවී ) 

           
10,000.00  

  ඩී.එම්.සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
4,083.00  

  නි ල් රත්න අමේගුණවර්ධන 
             
5,358.00  

  ඩේ.ජී.ප්රදීප් චන්ත්දන  යො 
           
11,760.00  

  මේ.මක්.එන්ත්.අජිත් 
             
4,320.00  



  ඩී.පුෂ්පරොණි 
             
4,041.00  

  මක්.ශෂිකලො ිය 
             
4,291.00  

  මක්.  ැංජුලො ිය 
             
4,291.00  

  එම්.රොමේශ්වරි ිය 
             
4,291.00  

  එම්. විජයමලච්චි ිය 
             
4,250.00  

  මක්.ගමන්ත්ෂන්ත්  යො 
             
4,250.00  

  ආර්.එම්.කීර්ති 
           
17,332.00  

  විපුලරත්න 
             
9,546.66  

  ආර්.චින්ත්ද 
             
8,666.40  

  ප්රසන්ත්න ජගත්  යො 
             
7,979.76  

  සුරැංග ඉන්ත්දික 
           
25,116.00  

  කසුන්ත් මර්ණුක 
           
27,290.00  

  ඩී.එම්.පී.සී.  ණිමක් 
                
804.00  

  ඉ.ඩේලිේ.ඉ.ආර්. ද යන්ත්ති 
                
742.00  

  මක්.එම්.සැංජීව රො නොයක 
             
4,773.00  

  එල්.ඒ.ටී.පියමස්න  යො 
             
4,400.00  

  ඒ.එම්.එදිරිවීර 
           
19,812.80  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ 
           
57,694.00  

  ඩේ.ජී.උපුල් විජිතවීර 
             
9,000.00  

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත් 
           
13,974.00  

  එස්.එච්.ප්රියන්ත්ත සුදත් 
             
8,219.00  

  රුවන්ත් පතිරණ 
             
7,817.76  

  ආර්.එම්.පී.සි.රත්නොයක 
             
4,240.00  



  අසැංක ප්රදීප් 
                
816.00  

  ඒ.ජි.එම්.ගුණවර්ධන ිය 
           
10,294.75  

  ඉන්ත්දික නොරම්ගම් න  යො 
             
4,773.00  

  එකතුව 
         
331,364.13  

     

  ග න්ත් වියදම්   2022   යි /ජුනි  ස   

      

  සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
2,800.00  

  අසැංක ප්රදීප් 
             
1,300.00  

  ආර්.එම්.රත්නවීර  යො 
           
21,000.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
15,150.00  

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
             
8,300.00  

  ආර්.එම්.ආරියරත්න  යො 
             
5,000.00  

  ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක  යො 
           
16,500.00  

  එස්. එම් සිසිර කු ොර  යො 
           
10,150.00  

  ඩී.එම්.එස්.නන්ත්දසිරි  යො 
             
2,000.00  

  
මක්.වී.සී.එච්.මක්.කරුණොරත්න  යො              

2,000.00  

  වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන  යො 
             
2,020.00  

  වී.පී.එන්ත්.සැංජය  යො 
             
2,000.00  

  එම්.ජී.දිසොනි වීරලතො ිය 
             
3,020.00  

  ඩේලිේ.එම්.නදීතො ප්රියදර්ශනී 
             
2,840.00  

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත්  යො 
             
4,200.00  

  එකතුව 
           
98,280.00  

      

  ස පයුම් උපකරණ   



      

  සුපර්මටක් ඔෆිස ්ඔමටෝමම්ෂන්ත්   

  කොර්යොලයට අවශය ලිපි රවය ලබො ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  
         
157,500.00  

      

  සී ොසහිත ම ොනරොගල කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය   

  කොර්යොලයට අවශය ලදුපත් මුරණය කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  
         
175,000.00  

      

  ශ්රී ර යො සම්ටෝස ්   

  

ම ොනරොගල හො ව ලියොය පුස්තකොල සඳහො 2022  ජුනි   ස මවනුමවන්ත් 
පුවත්පත් ිලදී ග නී  

           
21,616.00  

      

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී               

6,687.00  

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී               

1,350.00  

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී                  

480.00  

      

  ජී.මක්. ඒ. ශොන්ත්ත  යො   

  
කුඹුක්කන පුස්තකොලය සඳහො 2022  ජුනි   ස මවනුමවන්ත් පුවත්පත් ිලදී 
ග නී  

             
3,270.00  

     

  2022 වර්ෂයට නිල ඇදුම් දි නොව මගවී    

  ආර්.එම්.ආරියරත්න 
           
12,000.00  

  ආර්.වී.මක් ටී.රොවතොවත්ත 
           
12,000.00  

     

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

  ප්රොමේශිය සභොමේ ව ලියොය පුස්තකොලයට කබඩ් 8 ක් ිලදී ග නි    

  කොර්යොලමේ ස ලසුම් අැංශයට අවශය කබඩ් ිළදි ග නී  
         
199,220.00  

  කොර්යොලය සදහො කොර්යොල මම්ස 2ක් ිළදී ග නි  
           
67,500.00  

      

  එස.්ඒ.ජී.අරවින්ත්ද රත්නොයක   

  
ම ොනරොගල ජයමසන්ත්ග  විසිර ඇති සුසොනභූිය   නුම් කටයුතු කර 
ස ල ස් ක් සකස් කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

           
80,000.00  

  එකතුව 
         
579,123.00  



      

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු   

      

  සුළු අක් මුදල් පියවී  
             
1,150.00  

      

  Indra motor spares pvt.Ltd.    

  අැංක 7682 ක ේ රථමේ සිලින්ත්ඩර් මවොෂර් මසට් ිළදී ග නී  
           
11,860.89  

    

 විෂන්ත් ඉන්ත්ඩස්ී ස ්   

 RQ 1800 ම ෝටර් මේඩරමේ අලුත්ව ඩියො කිරී  
             
6,700.00  

    

  එකතුව 
           
19,710.89  

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො ආවශයක මසව්ො   

  හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරි  මවනුමවන්ත් 2022  ජුනි   ස    

  3% දිරි දී නො මගවී    

  ආර්.එම්.ආරියරත්න 
             
3,358.00  

  
එම්.පී.ජගත් රත්නසිරි  යො              

3,217.00  

  
එච්.මක්.අ රසිැංහ  යො              

1,519.00  

  එච්.එම්.පේ සිරි බැංඩොර  යො 
             
6,057.00  

      

  එස.්එන්ත්.ටී.ම ෝටර් මේඩර්ස ්   

  
අැංක LM-3078 ගලි රථමේ ගලි මපොම්පය සදහො ඔයිල් ලීටර් 5ක් ලබො 
ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  

           
11,000.00  

  
මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිමේ ඇති කටර් යන්ත්රය සදහො DS 40 ඔයිල් ලීටර් 
6ක් ිළදී ග නී  

           
11,900.00  

  2A-5061 බ මකෝමලෝඩරය සදහො එන්ත්ජින්ත් ඔයිල් ලීටර් 3ක් ලබො ග නී  
             
8,700.00  

      

  එන්ත්.පී.එන්ත්. සැංජය   

  
 හජන මසෞඛ්ය පරීක්ෂක 2022.06.06 දින ප වති මඩැංගු  ර්දන 
ව ඩසටහන සදහො සැංග්රහ කටයුතු සිදු කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

           
10,800.00  

      

  MOH කොර්යොලය   



  
2022.05.26 දින ලබො ගත් ආහොර සොම්පල් සදහො ව ය වූ මුදල ප්රතිපූර්ණය 
කිරී  

                
675.00  

      

  පත් ො මර්ඩීමයෝ   

  විදුලි අැංශයට අවශය උපකරණ ලබො ග නී  
         
275,000.00  

      

  මරජිසට්ොර් ජනරොල් - ඉඩම් හො දිස්ි ක් මරජිසට්ොර් කොර්යොලය   

  
මුේදර ගොස්තු උපමල්ඛ්න පිළිමයල කිරී  මවනුමවන්ත් කොර්ය  ණ්ඩලයට 
මගවිය යුතු මුදල මගවී  

           
15,000.00  

  මුේදර උපමල්ඛ්න සකස් කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  
                
400.00  

      

  2022 වර්ෂමේ ජුනි   ස සභික දුරකථන දී නො මගවී  
           
26,000.00  

      

  ලැංකො විදුලි බල  ණ්ඩලය බිල්පත් පියවී  (2022  )   

  බස්න වතුම්පළ 01  - 02 ශොලො   

  මපොදු  බස් න වතුම්ලග 
           
12,624.70  

  නව බස්  න වතුම්පළ 
                
240.00  

  මපොදු  සුසොනභූිය බූටොමගොල්ල 
                
240.00  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
             
9,471.40  

  නිල නිවොස අැංක 03 
                  
35.00  

  නිල නිවොස අැංක 02 
                
171.45  

  ප්රොමේශිය සභො ගබඩොව 
                
477.90  

  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
                
770.70  

  ම ොනරොගල ඔරමලෝසු කණුව 
                
957.90  

  කුඹුක්කන  පුස්තකොලය 
                
368.10  

  හරිත උයන - බිබිල පොර 
                
770.70  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
606.00  

  ව ලියයොය මපර පොසල 
                
441.30  



  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය 
             
1,413.30  

  කඩ කො ර අැංක 8  
           
26,243.45  

  එළවළු මවළද මපොළ 
             
3,099.00  

  මපර පොසල හො ළ ො උදයොනය 
             
1,026.90  

  ව ලියොය ළ ො හො  ොතෘ වවදය  ධයස්ථොනය 
                
903.00  

  
නව බස් න වතුම්පළ අවහිර වූ ලයිට් කණුවක් ගලවො ඉවත් කරී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

             
2,500.00  

     

  සී/ස කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය   

  ඉන්ත්ධන ඇණවුම් සදහො මගවී   
         
848,688.00  

      

  නිශොන්ත්ත සම්ටෝස ්   

  කොර්යොලයට අවශය මසෞඛ්ය උපකරණ ිළදී ග නී  
         
116,000.00  

      

  සහකොර අධයක්ෂ  ධය  පරිසර අධිකොරිය   

  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය සදහො පරිසර ආරක්ෂක බලපර ලබො ග නී  
           
12,450.00  

      

  Avonsmart Engineering pvt, Ltd.   

  
අැංක 24-5061  බ මකෝමලෝඩරමේ අලුත්ව ඩියො කිරී  මවනුමවන්ත් ඔයිල් 
ලබො ග නී  

           
19,029.60  

  අැංක 24-5061  බ මකෝමලෝඩරමේ  9250 වොර මස්වොව සදහො මුදල් මගවි  
           
72,311.16  

      

  ජී.එස.්සිරිපොල   

  ගල්මරෝල රැමගන ඒමම් මලොරි කුළිය මගවී    

  බී.එස.්අයි.ජයමසන්  
      
2,594,649.00  

  ඉන්ත්ධන සදහො මගවී    

      

  සිවශක්ති  මේඩර්ස ්   

  
කසල හො  ොළු අපරවය බ හ ර කිරී  සදහො අවශය බයින්ත්ඩර් බ රලයක් හො 
ප්ලොස්ටික් බකට් එකක් ිලදී ග නී  

             
4,950.00  

  
මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිමේ මපොමහොර ඇසුරුම් කිරීමම් කටයුතු වලට 
අවශය රවය ිළදී ග නී  

           
17,500.00  



      

  ගගන සිටි මසන්ත්ටර්   

  මෆොමටෝ මකොපි යන්ත්රයට අවශය මටෝනර් ලබො ග නී  
           
22,470.00  

     

  එස.්පී.එස.්ඩිස්ි බියුටර්ස ්   

  ආදොහනොගොරමේ ගෑස් න වත පිරවී  
         
112,548.00  

      

  තබලවින්ත්න මගොවි සැංවිධොනය   

  හුලැංදොව දකුණ අමට් ඇල  ොර්ගය  ග්ර වල් ද මී  මවනුමවන්ත් මගවි  
         
420,050.42  

      

  ශ්රි ලැංකො මටලිමකොම් පී.එල්.සී.   

  දුරකථන බිල්පත් පියවී  - 2022 ජුනි   ස   

  4G රවුටරය - ස ලසුම් අැංශය 
             
2,045.70  

  සභොපති තු ොමේ නිල දුරකථනය 
                
634.45  

  කොර්යොලමේ දුරකථනය 
             
3,428.97  

  ම ොනරොගල  හජන පුස්තකොලය 
             
1,239.85  

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
5,033.72  

  0048026781 4G රවුටරමේ බිල මගවී  
             
3,952.34  

  4G රවුටරය - ක ෂියර් 
             
2,045.40  

      

  උපොලි ම ෝටර්ස ්   

  අැංක 49-5301 ර ක්ටර් රථමේ වොර මස්වො සිදු කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  
           
30,890.00  

  RC-1112 රක් රථමේ වොර මස්වො සිදු කිරී  
           
56,850.00  

      

      

  ආර්.එම්.සුගත් රත්නොයක   

  252-6330 වොහනමේ වොර මස්වොව සදහො ගොස්තු මගවී  
             
4,500.00  

      

  
ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවහන  ණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවී  
(2022  ජුනි  ස)    



  ආදොහනොගොරය 
             
3,468.89  

  මපොදු ව සිකිළිය 
           
13,027.14  

   හජන පුස්තකොලය - කුඹුක්කන 
                
980.11  

  නව මපොළ භූිය  
           
21,940.77  

  ප්රොමේශිය සභො කොර්යයොලය 
             
3,364.87  

  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
                
506.28  

  නව මවළද සැංකීර්ණය 
             
8,741.69  

  ප්රජොශොලොව 
             
2,036.90  

  කුඹුක්කන ව සිකිළි පරිශ්රය බිල්පත් පියවී  
             
2,167.60  

  ව ලියොය පුස්තකොලය 
             
3,248.00  

  මපොදු බස් න වතුම්පළ බිල්පත් පියවී  
           
42,706.48  

  බස්න වතුම්පළ 01  - 02 ශොලො 
             
6,665.40  

  නව බස් න වතුම්පළ 
           
15,845.33  

      

  විෂන්ත් ඉන්ත්ඩසට්ීස ්   

  බ මකෝමලෝඩරමේ අලුත්ව ඩියොව 
             
4,500.00  

  ඩයමලොේ මටලිවිෂන්ත්   

  මකොවිඩ්  ර්දන ඒකකය බිල්පත් පියවී    

      

  පතිනොයක ම ෝටර්ස ්   

  
අැංක LF-1135 ගිනි නිවන රථමේ මේක් පේධතිය අලුත්ව ඩියො කිරීම් 
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
67,500.00  

      

  නි ල් ම ෝටර්ස ්   

  
අැංක FF 1135  ගිනි නවක රථමේ මේක් පේධතිය අලුත්ව ඩියො කිරී ට 
උපකරණ ිලදී ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  

           
36,800.00  

      

  ඩයමලොේ මරෝඩ්බෑන්ත්ඩ්   

  කොර්යොලමේ රූපවොහිනි යන්ත්රමේ බිල පියවී  
             
1,700.71  



  කොර්යොලයමේ දුරකථන බිල පියවී  
                
854.21  

      

  මසෝ රත්න මහර්ත්   

  
රීට් 2/2020 නඩුවට  මපනී සිටී  හො නීතිඥ ගොස්තු මගවී  මවනුමවන්ත් 
මගවී  

           
30,000.00  

      

  John Keells Office Automation (pvt)  LTD   

  
කොර්යොලමේ Toshiba මෆොමටෝ මකොපි යන්ත්ර මේ 2022 වර්ෂයට අදොල 
මස්වො ස පයීමම් ගිවිසු  සදහො ගොස්තු මගවී  

           
19,802.88  

      

  සදළුව මරඩ් මසන්ත්ටර්   

  කොර්යොලයට අවශය ලිපි රවය ිළදී ග නී  
         
157,500.00  

      

  SPS ඩිස්ි බියුටර්ස ්   

  ආදොහනොගොරය සඳහො අවශය ගෑස් සිලින්ත්ඩර් න වත පිරවී  
         
434,730.00  

      

      

  එකතුව 
      
5,665,340.67  

  ප්රොේධන ව ය   

      

  විගණකොධිපති   

  

ම ොනරොගල විගණන කොර්යොලයට අයත් සැංචොරක බැංගලොමේ ිදුමල් 
ක ට ගල් අතුරන ලද කර් ොන්ත්තයට හිි වටිනොක ට වඩො ව ඩිපුර එවො 
ඇති මුදල් මගවී  

             
3,193.52  

      

  

ප්රොමේශිය සැංවර්ධන සහයක වයොපෘතිය යටමත් සිරිගල ම ොනරක මල් 
වත්ත  ොර්ගය සැංවර්ධනය කිරීමම්  වයොපෘතිමේ අතරැදවුම් මුදමල් ඉතිරි 
මුදල මගවී ට අදොලව සභො අරමුදමලන්ත් ලබො ග නී   

           
47,647.43  

      

      

  එකමුතු මගොවි සැංවිධොනය   

  
ම ොනරොගල සතිමපොළ භූිමේ තොවකොලික මගොඩන ගිල්ල ගලවො මවනත් 
ස්ථොනයක සවි කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

         
619,340.89  

  
2022 වර්ෂමේ සතිමපොළ භූිමේ කිණු පේධතිමේ  ක්රිට් ප්මල්ට් සකස් 
කිරී . 

         
355,020.19  

  
2022 වර්ෂමේ ම ොනරොගල ප්රජො ශොලො භූිමේ   ොයි  වටො කටු කම්බි 
ව ට සකස් කිරීමම් කර් ොන්ත්තය සදහො සභො අරමුදලින්ත් මගවී  

         
674,805.31  



      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

  ගිනි නිවීමම් අැංශයට මච්න්ත්මසෝ යන්ත්රයක් ිළදී ග නී  
           
82,500.00  

      

  ඩේලිේ.ආර්.රැංජිත්    

  
2022 වර්ෂමේ ම ොනරොගල ප්රජො ශොලො භූිමේ වොහන අැංගනමේ පිරවී  
මවනුමවන්ත් සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

         
127,200.00  

      

  අිල හොඩ්මවයොර්   

  
2022 වර්ෂමේ ම ොනරොගල ආදොහනොගොරය ඉදිරිපිට විමේක උදයොනය 
ඉදිකිරී  සදහො ලබො  ගත් රවය මවනුමවන්ත් මගවී  

           
42,985.00  

      

  වොලන්ත්ද මකොන්ත්ක්රීට් පුේගලික ස ොග    

  

2022 වර්ෂමේ මේරගල මප්රපිටිය  ොර්ගයට මකොන්ත්ක්රිට් සිලින්ත්ඩර් 2ක් හො 
මපොතුවිල් පොර මසත්සිරි  ොවත 5 වන පටු ග අතුරු   ොර්ගයට BCA 
කියුේ 2 1/2 ක් ස පයි  මවනුමවන්ත් සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

           
82,150.00  

      

  Unisonik Lanka Marketing PVT  LTD   

  
සභොමේ ගිණි නිවීමම් අැංශය සදහො K.W.3.5 ප්ර ොණමේ මජනමර්ටරයක් 
 ළදී ග නී  

         
248,000.00  

      

  එකතුව 
      
2,232,001.39  

      

  මපොදු ත න්ත්පත්   

  
ගලි කම්කරු කුලී මගවී  

                    
8,800.00  

      

  එකතුව              8,800.00  

  අතරැදවුම්   

      

  ශ්රී ශක්ති ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   

  

නව බස් න වතුම්පළ අලුතින්ත් ඉදි කළ කඩ කො ර 4 හි තීන්ත්ත ආමල්පය 
හො විදුලිය ලබො ග නීමම් අතරැදවු  මගවී             31,525.43  

  එකමුතු මගොවිසැංවිධොනය   

  

ම ොනරොගල ප රණි මපොළ භූිමේ සොප්පු සැංකීර්ණ මගොඩන ගිල්මල් 
තීන්ත්ත ආමල්ප කිරීමම් අතරැදවු  මගවී             67,920.60  

  

ම ොනරොගල නව බස් න වතුම්පළ  මගොඩන ගිල්මල් තීන්ත්ත ආමල්ප 
කිරී ට අදොලව අතරැදවුම් මගවි           119,671.72  



  

කුඹුක්කන 14 කණුව පන්ත්සල පොර අතුරු  ොර්ගමේ මබෝක්කුවක් ඉදි 
කිරී ටඅදොලව අතරැදවුම් මගවී               5,800.85  

  

කුඹුක්කන සිල්බර පොර අතුරු ොර්ගමේ මපට්ටි මබෝක්කුවක් ඉදි කිරී ට 
අදොලව අතරැදවුම් මගවී             35,836.20  

  

නව බස් න වතුම්පළ  මගොඩන ගිල්මල් වහලමේ ද ල් ආවරණයක් ඉදි 
කිරි ට අදොලව අතරැදවුම් මගවී             49,844.42  

      

  එකතුව            99,446.03  

      

  අත්තිකොරම්   

      

  2022 .ජුනි  ස ප වති   හ සභො රැස්වී  සඳහො සැංග්රහ වියදම්             13,000.00  

  අත්තිකොරම් ලබො ග නී    

      

  
2022.06.30 දින ප ව ත්වී ට නියිත විගණන හො කළ ණොකරණ 
කිටුව සදහො සැංග්රහ වියදම් මවනුමවන්ත් අත්තිකොරම් මුදල් මගවී               3,000.00  

      

  
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට අයත් වොහන සදහො අත්පිට මුදලට ඉන්ත්ධන 
ලබො ග නී ට අත්තිකොරම් මුදල් මගවී           100,000.00  

  
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට අයත් වොහන සදහො ආදොයම් බලපර ලබො 
ග නී  සදහො අත්තිකොරම් මුදල් මගවී             50,000.00  

  
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් වොහන සදහො අත්පිට මුදලට ඉන්ත්ධන 
ලබො ග නී ට අත්තිකොරම් මුදල් මගවි           100,000.00  

      

  එකතුව          266,000.00  

  මසව්ක ණය   

  මක්.ඒ. ොලක සුරැංග - ආපදො ණය          150,000.00  

  එච්.එම්.නොලනී ලලිතො  - ආපදො ණය          150,000.00  

  ඩබිලිේ.ඒ.ගොිණි  ජයසිැංහ  ආපදො ණය          100,000.00  

  ආර්.එම්.ප්රියන්ත්ත සුගත් -  ආපදො ණය          100,000.00  

  වී.ඩී.විපුලරත්න  - ආපදො ණය          100,000.00  

  ඩී.එම්. වීරමස්න - බයිසිකල් ණය ලබො දී               6,000.00  

      

  එකතුව          606,000.00  

  2022.06.01 දින සිට 2022.06.30 දක්වො වියදම් වොර්තොව  - සොරැංශය   

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

  ස්ිර මස්වක ව ටුප් 5,968,880.15 

  අනියම් මස්වක ව ටුප් 1,345,954.40 

   න්ත්ි දී නො 300,000.00 

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  41,115.00 



  අතිකොල හො දින ව ටුප් 331,364.13 

  ග න්ත් වියදම් 98,280.00 

  ස පයුම් හො උපකරණ  579,123.00 

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු 19,710.89 

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො අවශයක මස්වො 5,665,340.67 

  ප්රොේධන ව ය 2,232,001.39 

  මපොදු ත න්ත්පත් 8,800.00 

  අතරැදවුම් 99,446.03 

  අත්තිකොරම් 266,000.00 

  මස්වක ණය 606,000.00 

  මුළු එකතුව 17,562,015.66 

      

  සකස් කමළ්:-   

  පරීක්ෂො කමළ්:-   
 

 

 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව   

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )   

2022.07.01  සිට 2022.07.31 දින දක්වො    

     

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

      

  ව ටුප් හො මේතන   

      

  ස්ී ර මසව්ක ව ටුප් -2022  ජූලි    

  ව ටුප 
      
4,364,225.00  

  දී නො 
      
1,292,799.00  

  රොජය මස්වක ණය 
           
61,034.74  

  එකතුව 
      
5,718,058.74  

      

  අනියම් මසව්ක ව ටුප් -  2022 ජූලි   

  ව ටුප 
         
170,558.32  



  දී නො 
           
90,026.67  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
           
20,467.00  

      

  මකොන්ත්රොත් පදන   ත  ව ටුප් මගවී  -2022 ජූලි   

  ව ටුප 
           
21,000.00  

  දී නො 
           
12,800.00  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
             
2,520.00  

      

  තොවකොලික මසෞඛ්ය කම්කරු ව ටුප් මගවී  -2022  ජූලි   

  ව ටුප 
      
1,042,800.00  

      

  එකතුව 
      
1,360,171.99  

      

   න්ත්ි දී නො මගවී  -  2022  ජූලි 
         
300,000.00  

  ව ටුප   

      

  එකතුව 
         
300,000.00  

      

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී    

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො 
           
42,440.00  

      

  එකතුව 
           
42,440.00  

      

  අතිකොල, දින ව ටුප් මගවී  2022 ජුනි/ ජූලි  ස   

      

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ   

  එස්.එම්. සිසිර කු ොර    

  ඩේ.ජී. රණසිැංහ  යො( 2022  ජූලි  ස මපෞේගලික මල්කම් දී නො මගවී ) 
           
10,000.00  

  නි ල් රත්න අමේගුණවර්ධන 
           
10,180.00  



  ඩේ.ජී.ප්රදීප් චන්ත්දන  යො 
             
6,760.00  

  මේ.මක්.එන්ත්.අජිත් 
             
4,333.00  

  මක්.එම්.මලොකුබණ්ඩොර  යො 
             
3,765.00  

  ආර්.එම්.ජීවන්ත් ප්රියදර්ශන 
           
12,123.00  

  එම්.පුෂ්පරොණි 
             
3,890.00  

  මක්.ශෂිකලො ිය 
             
4,291.00  

  මක්.  ැංජුලො ිය 
             
4,291.00  

  එම්.රොමේශ්වරි ිය 
             
4,291.00  

  එම්. විජයමලච්චි ිය 
             
4,250.00  

  මක්.ගමන්ත්ෂන්ත්  යො 
             
3,400.00  

  ආර්.එම්.කීර්ති 
             
8,666.00  

  විපුලරත්න 
           
10,500.00  

  ආර්.චින්ත්ද 
             
5,200.00  

  මක්.එම්.සැංජීව රො නොයක 
             
4,773.00  

  එල්.ඒ.ටී.පියමස්න  යො 
             
9,680.00  

  ඒ.එම්.එදිරිසිැංහ 
             
9,906.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ 
           
58,328.00  

  ඩේ.ජී.උපුල් විජිතවීර 
           
18,000.00  

  එස්.එච්.ප්රියන්ත්ත සුදත් 
             
4,333.00  

  ආර්.එම්.පී.සි.රත්නොයක 
             
4,240.00  

  එච්.එම්.තුෂොරි සැංජීවනි 
             
6,540.00  

  ඉන්ත්දික නොරම්ගම් න  යො 
             
4,773.00  

  එකතුව 
         
216,513.00  



     

  ග න්ත් වියදම්   2022 ජුනි /ජූලි  ස   

      

  සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
3,500.00  

  ඩේලිේ.එම්.ඒ.ප්රදීප් බැංඩොර 
             
5,760.00  

  ආර්.එම්.රත්නවීර  යො 
           
20,500.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
14,800.00  

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
             
9,100.00  

  ආර්.එම්.ආරියරත්න  යො 
             
5,000.00  

  ආර්.එම්.ප්රසන්ත්න ජගත්  යො  
             
8,316.00  

  එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන්ත් පතිරණ  යො 
           
10,066.00  

  එච්.එම්.සී.එස්.ජයතිලක 
             
2,000.00  

  ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක  යො 
           
18,000.00  

  එස්. එම් සිසිර කු ොර  යො 
             
9,450.00  

  ඩී.එම්.එස්.නන්ත්දසිරි  යො 
             
2,000.00  

  
මක්.වී.සී.එච්.මක්.කරුණොරත්න  යො              

2,000.00  

  වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන  යො 
             
2,000.00  

  වී.පී.එන්ත්.සැංජය  යො 
             
2,000.00  

  එච්.එම්.තුෂොරි සැංජීවනි 
             
1,408.00  

  මක්.වයි.ඒ.දනිල් ශොන්ත්ත 
             
2,800.00  

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත්  යො 
             
3,500.00  

  එකතුව 
         
122,200.00  

      

  ස පයුම් උපකරණ   

  ඩ්රීම් ආර්ට් ඇඩ්වර්ටයිසින්ත්   



  

LDSP වයොපෘතිමේ  II මූලික ප්රදොන වලට අදොලව උප වයොපෘති  II සදහො 
වයොපෘති මයෝජනො මුරණය කර පිටපත් 10 ක් සකස ්කිරී  මවනුමවන්ත් 
මගවී  

             
4,200.00  

      

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී               

7,180.00  

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී               

1,110.00  

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී               

1,300.00  

      

  එකතුව 
           
13,790.00  

      

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු   

      

  ඩිලක්ෂි   ක නිකල් වර්ක් මෂොප්   

  
අැංක 252-6330 ක ේ රථමේ මරක් බූස්ටර් එකක් අලුතින්ත් සවි කිරී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
30,300.00  

      

  මවනුක ඉමලක්ිකල්ස ්ඇන්ත්ඩ් ම ෝටර්ස ්   

  
අැංක 49 - 5301 ර ක්ටර් රථමේ ස්ටොර් ම ෝටරය අලුත්ව ඩියො කිරී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
13,100.00  

 අැංක 49 - 5301 ර ක්ටර් රථමේ වයරින්ත් පේධතිය අලුත්ව ඩියො කිරී  
             
9,900.00  

     

 රැංග ටයර් මේඩර්ස ්   

 

RS - 1800 ම ෝටර් මේඩරමේ 1300 X 24 ප ච් මදකක් ද මීමම් කුළිය 
මගවී  

             
2,400.00  

 

RD - 4488 ර ක්ටර් රථමේ 600  X 16 ටියුේ 1ක් ද මී  හො ටයර්  ොරු 
කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

             
4,500.00  

 සභොවට අයත් ර ක්ටර් රථමේ හො ගලි රථමේ ටයර් ඩ ක් ග සී  
         
110,800.00  

     

 එස.්එන්ත්.ටී.ම ෝටර්ස ්මේඩර්ස ්   

 ර ක්ටර් රථමේ  ඔයිල් ෆිල්ටර් ලීටර් 3ක් පිරවී  මවනුමවන්ත් මගවී  
             
7,140.00  

     

 ච ත්කොර වර්ක් මෂොප්    

 ර ක්ටර් මට්ලරමේ අලුත්ව ඩියො කටයුතු සිදු කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  
           
34,550.00  

     



 ලසිත ම ෝටර්ස ්   

 

49-5301 ර ක්ටර් රථමේ මටොප් ගියර් ෂොෆ්ට් එමකහි මකටී ඇති ත න්ත් 
වොමන්ත් කූමරන්ත් පුරවො ලියවී  හො මම්න්ත් ෂොෆ්ට් එමකහි බුෂ් එක මරෝන්ත්ස් 
වලින්ත් ලියවීමම් ගොස්තුව 

           
35,500.00  

 

49-5301 ර ක්ටරමේ මටොප් ගියර් ෂොෆ්ට් එමකහි අ තර මකොටස් මයොදො 
අලුත්ව ඩියො කිරීමම් ව ඩකුළිය මගවී  

           
27,500.00  

     

 ආරියසිරි ම ෝටර්ස ්   

 

49-5301 ර ක්ටර්  රථමේ මටොප් ගියර් ෂොෆ්ට් එමකහි අලුත්ව ඩියොව සදහො 
උපකරණ ිලදී ග නී  

             
4,670.00  

     

  එකතුව 
         
280,360.00  

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො ආවශයක මසව්ො   

  හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරි  මවනුමවන්ත් 2022  ජුනි   ස    

  3% දිරි දී නො මගවී    

  
එම්.පී.ජගත් රත්නසිරි  යො              

5,915.00  

  
එච්.මක්.අ රසිැංහ  යො              

3,277.00  

  එච්.එම්.පේ සිරි බැංඩොර  යො 
             
5,689.00  

      

  ඒ.එම්.සිරිමසන්    

  

2022/06/23 හො 24 මදදින තුළ මවමලවත්ත (සභොව සතු) ඉඩමම් ශ්ර දොන 
ව ඩසටහන සදහො කොර්ය  ණ්ඩලය හො මස්වක  ණ්ඩලය සදහො උදෑසන 
මත් හො ආහොර මවනුමවන්ත් මගවී  

             
7,440.00  

      

  මක්.එම්.අශොන්ත් ශොනුක මකොණ්ඩමදණිය   

  
ව ලියොය පුස්තකොලමේ පුවත්පත් අැංශය සදහො විදුලිය ලබො ග නී ට 
අවශය වූ රවයයන්ත් ිලදී ග නී  

             
1,530.00  

      

  කදුරට  ොර්කටින්ත් සර්විස ්පුේගලික ස ොග    

  
මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය සතු ඩිජිටල් තරොදිය මස්වො කිරී  මවනුමවන්ත් 
ගොස්තු මගවී  

             
2,250.00  

      

  Fire Kikg Fire Services Safety System   

  
කොර්යොලමේ ගිණි නිවීමම් අැංශය සදහො ගිනි නිවන උපකරණ (WOTER)  
න වත පිරවී  සදහො මගවී  

           
72,000.00  

  ගිණි නීමම් අැංශය සදහො FORM යන  ොධය ලබො ග නී  
         
444,500.00  



      

      

  එන්ත්.පී.එන්ත්. සැංජය   

  2022 ජුනි  ස ආහොර සොම්පල් ලබො ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  
             
8,540.00  

      

  ජී.මක්.ඒ.ශොන්ත්ත    

  කුඹුක්කන පුස්තකොලයට පුවත්පත් ිලදී 
             
3,380.00  

      

  පත් ො මර්ඩීමයෝ   

  මසෞඛ්ය අැංශයට අවශය අත් ේලවුස් ිලදී ග නී  
         
145,000.00  

      

  ඉමර්ෂො යසනොයක   

  
බදුල්ල සිවිල් අභියොචනො  හධිකරණමේ දී 2022/7/18 දින  ප ව ත්මවන 
අැංක 36/21 (F) නඩුව සදහො මපනී සිටී  මවනුමවන්ත් නීතිඥ ගොස්තු මගවී  

             
7,500.00  

  මුේදර උපමල්ඛ්න සකස් කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  2022 වර්ෂමේ ජූලි   ස සභික දුරකථන දී නො මගවී  
           
26,000.00  

      

  ලැංකො විදුලි බල  ණ්ඩලය බිල්පත් පියවී  (2022  )   

  බස්න වතුම්පළ 01  - 02 ශොලො 
             
3,405.90  

  මපොදු  බස් න වතුම්පළ 
           
18,520.00  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
           
10,545.35  

  නිල නිවොස අැංක 03 
                  
32.50  

  නිල නිවොස අැංක 02 
                
183.50  

  ආදොහනොගොරය - ම ොනරොගල 
             
1,248.60  

  ප්රොමේශිය සභො ගබඩොව 
                
477.90  

  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
             
4,522.20  

  කුඹුක්කන  පුස්තකොලය 
                
368.10  

  හරිත උයන - බිබිල පොර 
                
642.60  



  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
569.40  

  ව ලියයොය මපර පොසල 
                
349.80  

  කඩ කො ර අැංක 8  
             
6,445.40  

  මතොග මවළදමපොළ 
             
6,175.50  

  එළවළු මවළද මපොළ 
             
1,081.80  

  ව ලියොය ළ ො හො  ොතෘ වවදය  ධයස්ථොනය 
                
258.30  

  
40KW ධොර්තොවමයන්ත් යුතු සූර්ය ප නල පේධතිය සවි කරී  සදහො 
ශකයතො අධයයන වොර්තොවක් ලබො ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  

             
6,500.00  

     

  ශ්රි ලැංකො මටලිමකොම් පී.එල්.සී.   

  දුරකථන බිල්පත් පියවී  - 2022 ජූලි   ස   

  4G රවුටරය - ස ලසුම් අැංශය 
                
613.70  

  සභොපති තු ොමේ නිල දුරකථනය 
                
667.28  

  කොර්යොලමේ දුරකථනය 
             
3,913.10  

  4G රවුටරය - ක ෂියර් 
             
2,045.70  

      

  උපොලි ම ෝටර්ස ්   

  
සභොවට අයත් LL - 7682 කෘ ක ේ රථමේ වොර මස්වොව සිදු කිරි  
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
48,900.00  

      

      

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ්   

  කෘ ක ේ රථමේ ටයර් 1 ක් ිළදී ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  
           
44,690.00  

      

  
ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවහන  ණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවී  
(2022 ජූලි   ස)    

  ආදොහනොගොරය 
             
3,099.27  

  මපොදු ව සිකිළිය 
           
17,629.85  

   හජන පුස්තකොලය - කුඹුක්කන 
                
377.96  



  හරිත උයන - බිබිල පොර 
             
3,532.73  

  ප්රොමේශිය සභො මපර පොසල 
                
796.39  

  මපොදු බස් න වතුම්පළ බිල්පත් පියවී  
             
8,045.33  

   ස්/ ොළු කඩ (නව මපොළ) 
             
7,591.45  

      

  ශ්රී ර යො සම්ටෝර්ස ්   

  
2023 අයව ය මයෝජනො ලබො ග නී  සහ කඩ කො ර මටන්ත්ඩර් කිරීමම් 
ද න්ත්වීම් පුවත්පමත් පළ කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

           
27,820.80  

  ව ලියොය පුස්තකොලයට පුවත්පත් ිළදී ග නී  
           
27,417.00  

  ඩයමලොේ මටලිවිෂන්ත්   

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
1,590.66  

      

  නි ල් ම ෝටර්ස ්   

  
කෘ ක ේ රථමේ මබල්ට් එක හො ෆෑන්ත් මබල්ට් එක ිළදී ග නී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

             
7,550.00  

      

  එච්.එම්.සුරැංග ඉන්ත්දික නන්ත්දදොස   

  ඉන්ත්ධන ලබො ග නී  සදහො අතින්ත් වියදම් වූ මුදල් මගවී  
           
27,008.00  

      

      

  එකතුව 
      
1,027,637.07  

  ප්රොේධන ව ය   

      

   යුර මගොවි සැංවිධොනය   

  
2022 වර්ෂමේ ව ලියොය මසෞඛ්ය  ධයසඛ්්ොන මගොඩන ගිල්මල්  ව ඩි 
දියුණු කිරී  මවනුමවන්ත් සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

         
318,386.10  

      

  Fire Kikg Fire Services Safety System   

  
ප්රොමේශීය සභොමේ ගිනි නිවීමම් අැංශය සදහො ආරක්ෂික ඇදුම් කට්ටල හො 
උපොැංග කට්ටල 2ක් ිළදී ග නී  

         
730,000.00  

      

  එකමුතු මගොවි සැංවිධොනය   

  
2022 වර්ෂමේ ප රණි මපොළ භූිමේ සවි කරන ලද මගොඩන ගිල්මල් (11) 
බි  මකොන්ත්ක්රීට් කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

         
985,951.55  



  
2022 වර්ෂමේ හුලැංදොව - බිබිල  ොර්ගමේ ශරීර සුවතො  ධයස්ථොනය හො 
 හජන උදයොනය ඉදිරිපිට කටුකම්බි ව ට ඉදි කිරී  

         
820,990.15  

      

      

  එකතුව 
      
2,855,327.80  

      

  මපොදු ත න්ත්පත්   

  
ගලි කම්කරු කුලී මගවී  

                    
6,400.00  

      

  එකතුව              6,400.00  

  අතරැදවුම්   

      

  ශ්රී ශක්ති ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   

  

නව බස් න වතුම්පළ අලුතින්ත් ඉදි කළ කඩ කො ර 4 හි තීන්ත්ත ආමල්පය 
හො විදුලිය ලබො ග නීමම් අතරැදවු  මගවී    

  එකමුතු මගොවිසැංවිධොනය   

  

ම ොනරොගල ප රණි මපොළ භූිමේ සවි කරන ලද මගොඩන ගිල්මල් (11) 
බි  මකොන්ත්ක්රීට් කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී           985,951.55  

  

2022 වර්ෂමේ පරණ බස් න වතුම්පළ භූිමේ  ල් ආසනය ස කසී  හො 
කොණු පේධතිය අලුත්ව ඩියො කිරී ට අදොල අතරැදවුම් මගවී             38,053.72  

  තලොව පුබුදු ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   

  

2021 වර්ෂමේ ම ොනරොගල ප රණි මපොළ භූිමයන්ත් ගලවො නව මපොළ 
භූිමේ සවි කරන ලද මගොඩන ගිල්මල් බි  මකොන්ත්ක්රීට් කිරී  මවනුමවන්ත් 
මගවී  

      
1,261,523.35  

      

  අමුණුමදෝව ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   

  

2022 වර්ෂමේ හිදිකිවුල මබෝගහඅරොව  ොර්ගමේ ප ති බ ම්  ඉදි කිරී  
කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් මගවී  

      
5,279,017.00  

      

      

      

      

  එකතුව 

      
7,564,545.62  

      

  අත්තිකොරම්   

      

  සභොවට අයත් වොහන සදහො අත්පිට මුදලට ඉන්ත්ධන ලබො ග නී           500,000.00  



      

      

  
2022.06.30 දින ප ව ත්වී ට නියිත ජූලි  හ සභොමේ  සැංග්රහ වියදම් 
මවනුමවන්ත් අත්තිකොරම් මුදල් මගවී             15,000.00  

      

  
2022/07/28 දින ප ව ත්වූ  මටන්ත්ඩර් කිටුව සදහො අත්තිකොරම් මුදල් 
ලබො දී             10,000.00  

  
ආදොහනොගොරය ඉදිරිපිට උදයොනය වටො ව ට ග සී ට GI බට ලබො ග නී  
සදහො අත්තිකොරම් ලබො ග නී             40,000.00  

      

      

  එකතුව          565,000.00  

  මසව්ක ණය   

  ඩේලිේ.එම්.සරත් කු ොර  - ආපදො ණය          200,000.00  

  ඩේලිේ.එන්ත් පී. චන්ත්රපොල - ආපදො ණය          136,000.00  

  ඩේලිේ.ජී.ප්රදීප්  චන්ත්දන  ආපදො ණය          120,000.00  

  ඩී.එම්.එම්.මක්.ගුණතිලක -  ආපදො ණය          200,000.00  

  ඩී.එම්.නිලන්ත්ත ප්රදීප් - පො ප දි ණය ලබො ග නී               6,000.00  

  ඒ.එම්.එදිරිසිැංහ- පො ප දි ණය ලබො ග නී               6,000.00  

  ආර්.එම්.ස න්ත් ප්රියැංක- පො ප දි ණය ලබො ග නී               6,000.00  

  ආර්.එම්.කීර්ති- පො ප දි ණය ලබො ග නී               6,000.00  

  අසැංක ප්රදීප්   - පො ප දි ණය ලබො ග නී                6,000.00  

  එස්.එච්.එල්.ප්රියන්ත්. සුදත්  - පො ප දි ණය ලබො ග නී                6,000.00  

  මේ.මක්.එන්ත්.අජිත්  - පො ප දි ණය ලබො ග නී                6,000.00  

  එකතුව          698,000.00  

  2022.06.01 දින සිට 2022.06.30 දක්වො වියදම් වොර්තොව  - සොරැංශය   

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

  ස්ිර මස්වක ව ටුප් 5,718,058.74 

  අනියම් මස්වක ව ටුප් 1,360,171.99 

   න්ත්ි දී නො 300,000.00 

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  42,440.00 

  අතිකොල හො දින ව ටුප් 216,513.00 

  ග න්ත් වියදම් 122,200.00 

  ස පයුම් හො උපකරණ  13,790.00 

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු 280,360.00 

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො අවශයක මස්වො 1,027,637.07 

  ප්රොේධන ව ය 2,855,327.80 



  මපොදු ත න්ත්පත් 6,400.00 

  අතරැදවුම් 7,564,545.62 

  අත්තිකොරම් 565,000.00 

  මස්වක ණය 698,000.00 

  මුළු එකතුව 20,770,444.22 

      

  සකස් කමළ්:-   

  පරීක්ෂො කමළ්:-   
 

 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව   

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )   

2022.08.01  සිට 2022.08.31 දින දක්වො    

      

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

      

  ව ටුප් හො මේතන   

      

  ස්ී ර මසව්ක ව ටුප් -2022  අමගෝසත්ු    

  ව ටුප 
      
4,438,407.58  

  දී නො 
      
1,318,399.00  

  රොජය මස්වක ණය 
           
61,026.47  

  එකතුව 
      
5,817,833.05  

      

  අනියම් මසව්ක ව ටුප් -  2022 අමගෝසත්ු   

  ව ටුප 
         
163,283.33  

  දී නො 
           
86,186.67  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
           
19,594.00  

      

  මකොන්ත්රොත් පදන   ත  ව ටුප් මගවී  -2022 අමගෝසත්ු   

  ව ටුප 
           
21,000.00  

  දී නො 
           
12,800.00  



  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
             
2,520.00  

      

  තොවකොලික මසෞඛ්ය කම්කරු ව ටුප් මගවී  -2022  අමගෝසත්ු   

  ව ටුප 
         
991,766.67  

      

  එකතුව 
      
1,297,150.67  

      

   න්ත්ි දී නො මගවී  -  2022  අමගෝසත්ු 
         
300,000.00  

  ව ටුප   

      

  එකතුව 
         
300,000.00  

      

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  
           
73,040.00  

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො   

      

  එකතුව 
           
73,040.00  

      

  අතිකොල, දින ව ටුප් මගවී  2022 ජුලි/ අමගොසත්ු  ස   

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත් 
             
4,658.00  

  එච්.එම්.අිල  ධුසැංක 
             
8,686.00  

  ඒ.එම්.ප්රියන්ත්ත කු ොරසිරි 
             
8,686.00  

  ආර්.එම්. ප්රසන්ත්න ජගත් 
             
8,201.00  

  එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන්ත් පතිරණ  
             
8,686.00  

  එස්. ම ෝගන්ත් 
             
9,124.00  

  ඩී.එම්.සොින්ත්ද කු ොර 
             
4,083.00  

  මක්.වයි.ඒ.දනිල් ශොන්ත්ත 
             
1,181.00  

  ඩේලිේ.එම්.අසැංක ප්රදීප් 
                
816.00  



  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
           
18,272.00  

  එස්.එම්. සිසිර කු ොර  
           
18,182.00  

  ඩේ.ජී. රණසිැංහ  යො( 2022  අමගෝස්තු  ස මපෞේගලික මල්කම් දී නො මගවී ) 
           
10,000.00  

  මක්.ජී.ප්රගීත් සුසන්ත්ත 
           
27,252.00  

  නි ල් රත්න අමේගුණවර්ධන 
             
9,778.00  

  ජීවන්ත් ප්රියදර්ශන 
             
4,041.00  

  මේ.මක්.එන්ත්.අජිත් 
             
4,320.00  

  මක්.ශෂිකලො 
             
4,291.00  

  මක්.  ැංජුලො ිය 
             
4,291.00  

  එම්.රොමේශ්වරි ිය 
             
4,291.00  

  එම්. විජයමලච්චි ිය 
             
4,250.00  

  මක්.ගමන්ත්ෂන්ත්  යො 
             
4,291.00  

  එල්.ඒ.ටී.පියමස්න  යො 
             
4,400.00  

  එස්.එච්.ප්රියන්ත්ත සුදත් 
             
8,570.00  

  ඉන්ත්දික නොරම්ගම් න  යො 
             
4,773.00  

  එකතුව 
         
185,123.00  

      

  ග න්ත් වියදම්   2022 ජුලි / අමගෝසත්ු  ස   

      

  සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
2,100.00  

  ඩේලිේ.එම්.අසැංක ප්රදීප් 
             
1,360.00  

  ආර්.එම්.රත්නවීර  යො 
           
20,500.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
14,900.00  

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ 
             
7,700.00  



  ආර්.එම්.ආරියරත්න  යො 
             
5,000.00  

  එල් මක්.අ ල් රුවැංග 
           
24,100.00  

  මක්.ජී.ප්රගීත් සුසන්ත්ත 
             
9,520.00  

  එච්.එම්.අසැංක  
             
1,380.00  

  ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක  යො 
           
10,500.00  

  එස්. එම් සිසිර කු ොර  යො 
             
6,300.00  

  
මක්.වී.සී.එච්.මක්.කරුණොරත්න  යො              

2,000.00  

  වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන  යො 
             
2,000.00  

  වී.පී.එන්ත්.සැංජය  යො 
             
2,000.00  

  එච්.එම්.චින්ත්ද  ශ්රීලොල් 
             
2,000.00  

  මක්.වයි.ඒ.දනිල් ශොන්ත්ත 
             
2,720.00  

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත්  යො 
             
5,600.00  

  එකතුව 
         
119,680.00  

      

  ස පයුම් උපකරණ   

      

  
සුළු අක් මුදල් අලුත් කිරී               

9,735.00  

      

  සමූපකොර මුරණොලය   

  
ප ිණීමම් මල්ඛ්නයක් සකස් කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී               

1,200.00  

      

  එකතුව 
           
10,935.00  

      

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු   

      

  New Cool Ref Centre   

  
LF- 1135 ගිනි නිවන රථමේ AC පේධතිමේ අලුත්ව ඩියො කටයුතු සදහො 
උපකරණ ද ො අලුත්ව ඩියො කිරී  

           
41,200.00  



      

  නි ල් ම ෝටර් හවුස ්   

  
LF- 7135 ගිනි නිවන රථමේ  AC පේධතිමේ අලුත්ව ඩියො කටයුතු සදහො 
උපකරණ  ිලදී ග නී  

           
90,000.00  

      

  විෂන්ත් ඉන්ත්රසට්ීස ්     

  
ZA-5061 බ මකෝමලෝඩරමේ වෑල් මබොක්ස් එමක් මහෝස් එකක් අලුතින්ත් සවි 
කිරී  

             
8,300.00  

  
ZA-5061 බ මකෝමලෝඩරමේ හයිමරොලික් ට ැංකිමේ සිට මපොම්පය දක්වො යන 
මහෝස් එක අලුතින්ත් සවි කිරී  

             
9,400.00  

      

  ඩිලක්ෂි   ක නිකල් වර්ක් මෂොප්   

  
37-9430 ර ක්ටර් රථමේ හවුසින්ත් එකක් සෑදී  සහ ස්ටොර් ම ෝටරය සෑදී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
11,300.00  

  RC- 1112 ර ක්ටර් රථමේ ක්ලච් ප්මල්ට් එක අලුත්ව ඩියොව  
           
32,900.00  

  LM-3078  රථමේ ක්ලච් මපොම්පමේ හො ඩීසල් ට ැංකිමේ අලුත්ව ඩියොව 
           
19,700.00  

      

  චන්ත්දන හොඩ්මවයොර්   

  කොර්යොලයට අවශය උපකරණ ලබො ග නී  
         
292,990.00  

      

  එස.්එන්ත්.ටී.ම ෝටර්ස ්මේඩර්ස ්   

  
අැංක WP- LF 1135 ගිනි නිවන රථය සදහො මේක් ඔයිල් (ිලිලිටර් 500 ) හො 
DS ඔයිල්( 40 ) ලීටර් 1 ක් ිළදී ග නී  

             
5,630.00  

      

  දිසො වන නිලධොරී 
             
1,600.00  

  
කසල බ හ ර කිරී  සදහො දරමගොඩවත්ත 4 1/2 ක් මවනුමවන්ත් ලබො දී ඇති 
47/620/2013 අවසර පර මේ වලැංගු කොලය දීර්ඝ කිරී  

             
8,784.00  

      

      

  එකතුව 
         
521,804.00  

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො ආවශයක මසව්ො   

  හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරි  මවනුමවන්ත් 2022   ජූලි   ස    

  3% දිරි දී නො මගවී    

  
එම්.පී.ජගත් රත්නසිරි  යො              

1,809.00  

  
එච්.මක්.අ රසිැංහ  යො              

1,181.00  



  එච්.එම්.පේ සිරි බැංඩොර  යො   

      

  Avensmart Engineering (PVT)  LTD   

  ZA-5061 බ මකෝ මලෝඩරමේ අලුත්ව ඩියොව සිදු කිරී  
         
405,561.96  

  
ZA-5061 බ මකෝ මලෝඩරමේ අලුත්ව ඩියොව සිදු කිරී  සදහො අ තර මකොටස් 
ලබො ග නී  

           
21,000.00  

  
ZA-5061 බ මකෝ මලෝඩරමේ අලුත්ව ඩියොව සිදු කිරී  සදහො ව ඩ කුළිය 
මගවී  

           
72,662.97  

  
අැංක 2A- 5061 බ මකෝ මලෝඩරමේ වම් සිවිම් සිලින්ත්ඩර් එක අලුතින්ත් සවි කිරී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

         
368,180.51  

      

  Yoshan Service Center   

  252 - 6330 ක ේ රථමේ වොර මස්වොව සිදු කිරී  
           
34,020.00  

      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

  කොර්යොලමේ විදුලි අැංශයට අවශය වයර් ිලදී ග නී  
         
123,150.00  

  කොර්යොලමේ  ොර්ග අැංශය සදහො වල් කපන   ෂින්ත් 2 ක් ිළදී ග නී  
         
105,000.00  

  විදුලි අැංශයට බල්බ ිළදී ග නී  
         
225,000.00  

  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය 
             
2,080.00  

  
කොර්යොලමේ වොහන අැංගනය සදහො අවශය ඉන්ත්ධන ගබඩො කිරී ට (ලීටර් 1000 ) 
ට ැංකියක් ලබො ග නී  

           
31,500.00  

  ව ලියොය පුස්තකොලය සදහො අවශය නොර්යොල පුටු 2 ක් ිළදී ග නී   
           
46,980.00  

  කොර්යොලමේ විදුලි අැංශයට අවශය විදුලි උපකරණ  ිලදී ග නී  
           
22,000.00  

  කොර්යොලයට අවශය උපකරණ ලබො ග නී  
           
95,365.00  

      

  සුපර්මටක් ඔෆිස ්ඔමටෝ මම්ෂන්ත්   

  
කොර්යොලමේ ආයතන අැංශය  සහ කවුන්ත්ටරය සදහො  ප්රින්ත්ටර් යන්ත්ර 2 ක් ිලදී 
ග නී  

           
88,000.00  

  කුඹුක්කන පුස්තකොලයට ප්රින්ත්ටර් යන්ත්රයක්  ළදී ග නී  
           
44,000.00  

      

  දිලුම් ජයමසක්ර (L,L,B,)   



  
2022.08.10 දින නඩු අැංක P14 26 මවනුමවන්ත් 3 වන විත්තිකොර සභොව 
මවනුමවන්ත්  මපනී සිටී ට අදොල වෘත්තීය මස්වො ගොසත්ු මගවී  

           
45,000.00  

      

  මරජිසට්ොර් ජනරොල්    

  
මුේදර ගොස්තු උප මල්ඛ්න පිළිමයල කිරී  මවනුමවන්ත් කොර්ය  න්ත්ඩලයට මගවිය 
යුතු මුදල පියවී  

             
8,900.00  

      

  D.M.M.A. ජයලත්   

  
ජනොධිපතිතු ො ප ිණී  මවනුමවන්ත් කොර්ික විදයොලමේ තණමකොළ ක පී  
මවනුමවන්ත් UP - RA  0378 ර ක්ටරයට මුදල් මගවී  

           
20,000.00  

      

  කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය   

  ඇණවුම්  ගින්ත් ලබො ගත් ඉන්ත්ධන සදහො මගවී  
         
691,550.00  

  කොර්යොලයට අවශය ලිපි රවය ිලදී ග නී  
           
35,160.00  

      

  
සභොවට අයත් නව බස් න වතුම්පළ භූිමේ ඉදි කර ඇති කඩ කො ර 4 මටන්ත්ඩර් 
කිරීමම් කිටුවට සහභොගි වී  මවනුමවන්ත් දී නො මගවී  

             
1,500.00  

      

  D.M.M.A. ජයලත්   

  
ජනොධිපතිතු ො ප ිණී  මවනුමවන්ත් කොර්ික විදයොලමේ තණමකොළ ක පී  
මවනුමවන්ත් UP- RA 0378  ර ක්ටරයට මුදල් මගවී   

           
20,000.00  

      

  මක්.එම්.නයනො රැංජනී   

  
ම ොනරොගල පුස්තකොලය මවනුමවන්ත් Chemifix ගම් එකක් සහ Pen Drive 
එකක් ිළදි ග නී  

             
6,100.00  

      

  ශිව ශක්ති  රබර් මේඩර්ස ්   

  මකොම්මපෝස්ට් මපොමහොර ඇසුරුම් කිරී  සදහො 5 Kg කවර 100 ක් ිළදී ග නී  
             
3,500.00  

  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතියට අවශය සවල් ලබො ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  
             
5,400.00  

      

  ඩේලිේ. ඒ.එම්.පී. ගුණවර්ධන    

  2022 ජුලි   ස කුඹුක්කන ආහොර සොම්පල් ලබො ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  
             
1,145.00  

      

  පී.මක්.ජයන්ත්ත කු ොර රොජපක්ෂ   

  කොර්යොලයට අවශය මසෞඛ්ය උපකරණ හො ලිපි රවය ිළදී ග නී  
         
257,100.00  



      

  මුදල් හො ප්රතිපත්ති සහ පරිසර කිටු දී නොව මගවී  
             
2,000.00  

      

      

  නවම් සට්ුඩිමයෝ   

  
ගරු ජනොධිපතිතු න්ත් හො අග  තිතු න්ත්මේ 12 R ප්ර ොණමේ ඡොයො රූප 2 ක් 
මුරනය කර රොමු කරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

             
5,300.00  

      

      

  2022 වර්ෂමේ ජූලි   ස සභික දුරකථන දී නො මගවී  
           
26,000.00  

      

  ලැංකො විදුලි බල  ණ්ඩලය බිල්පත් පියවී  (2022  )   

  බස්න වතුම්පළ 01  - 02 ශොලො 
             
3,625.50  

  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය 
             
1,376.70  

  මපොදු  බස් න වතුම්පළ 
           
17,514.60  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
           
12,076.30  

  නිල නිවොස අැංක 03 
                  
32.50  

  ආදොහනොගොරය - ම ොනරොගල 
                
679.20  

  ප්රජො ශොලොව 
             
1,063.50  

  කුඹුක්කන  පුස්තකොලය 
                
349.80  

  හරිත උයන - බිබිල පොර 
                
843.90  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
569.40  

  ව ලියයොය මපර පොසල 
                
276.60  

  මපර පොසල - ම ොනරොගල 
             
1,980.60  

  ඔරමලෝසු කණුව 
             
1,925.70  

  ව ලියොය ළ ො හො  ොතෘ වවදය  ධයස්ථොනය 
                
313.20  

  නව මවළද මපොළ 
             
1,557.60  



  මතොග මවළද මපොළ 
             
1,722.30  

  6/11 කඩ කො ර  
             
1,392.90  

  අැංක 28 කඩ කො ර 
           
19,262.70  

      

  ශ්රි ලැංකො මටලිමකොම් පී.එල්.සී.   

  දුරකථන බිල්පත් පියවී  - 2022 අමගොසත්ු   ස   

  4G රවුටරය - ස ලසුම් අැංශය 
             
2,045.70  

  සභොපති තු ොමේ නිල දුරකථනය 
                
815.27  

  කොර්යොලමේ දුරකථනය 
             
3,094.75  

  4G රවුටරය - ක ෂියර් 
             
2,045.70  

  4G රවුටරය - කොර්යොලමේ 
             
2,045.70  

  
ව ලියොය පුස්තකොලය සදහො අන්ත්තර්ජොල පහසුකම් ලබො දී  සදහො මගවීම් 
කටයුතු සිදු කිරී  

           
13,147.00  

  පුස්තකොලය - ම ොනරොගල 
             
1,253.15  

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
4,408.98  

      

      

  මක්.එම්.බැංඩොර   

  
ආදොහනොගොරය ඉදිරිපිට උදයොනය වටො ව ට ඉදි කිරී  සදහො අතින්ත් වියදම් වූ 
මුදල මගවී  

             
8,500.00  

      

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ්   

  
අැංක - LM 3078 ගලි රථමේ මට්ප් පටියක් ද මී  සහ න වත පිරවූ ටයර් 2 ක් 
ද මී  

             
2,000.00  

      

  
ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවහන  ණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවී  (2022 
අමගෝසත්ු   ස)    

  ආදොහනොගොරය 
             
1,508.08  

  කුඹුක්කන - ව සිකිළි  පරිශ්රය 
             
1,988.85  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
             
6,773.50  



  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
                
496.76  

  ප්රජො ශොලොව 
                
914.84  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
             
1,603.27  

  නව මපොළ භූිය 
           
14,462.93  

      

  ශ්රී ර යො සම්ටෝර්ස ්   

  ව ලියොය සහ ම ොනරොගල  පුස්තකොල සදහො  පුවත්පත් ිළදී ග නී  
           
12,878.50  

      

  එස.්පී.එස.්ඩිස්ි බියුටර්ස ්   

  ආදොහනොගොරය සදහො අවශය ගෑස් සිලින්ත්ඩර් පිරවී  
           
93,290.00  

      

  ඩයමලොේ මටලිවිෂන්ත්   

  කොර්යොලමේ රූපවොහිනි යන්ත්රමේ බිල  පියවී  
             
3,378.13  

      

      

  එකතුව 
      
3,059,359.55  

  ප්රොේධන ව ය   

  අිල හොඩ්මවයොර්   

  
2022 වර්ෂමේ ව දිකුඹුර  ොර්ගමේ තරැංග මගස්ට් එක අසලින්ත් මවමල්වත්තට 
යන  ොර්ගය අලුත්ව ඩියො කිරී  මවනුමවන්ත් සභො අරමුදලින්ත් මගවී  

           
23,300.00  

      

  අිල ර වල්  ක්රෂර්   

  
2022 වර්ෂමේ බිබිල පොර ශරීර සුවතො  ධයස්ථොනමේ හො උදයොනමේ මකොන්ත්ක්රීට් 
බැංකු සවි කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  

         
216,500.00  

      

   යුර මගොවි සැංවිධොනය   

  
2022 වර්ෂමේ ව ලියොය මපර පොසල් මගොඩන ගිල්මල්  ව ඩි දියුණු කිරී  
මවනුමවන්ත් සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

      
1,276,075.00  

  
2022 වර්ෂමේ ආදොහනොගොරමේ  ොර්ගමේ  මකොන්ත්ක්රීට් කර සකස් කිරී  
මවනුමවන්ත් සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

         
821,779.15  

      

  තලොව පුබුදු ග්රො  සැංවර්ධන සිතිය   



  
2022 සිරිගල ධර්ම ෝදය  ොවමත් අවසොන මකොටමස් මබෝක්කුව ඉදි කිරි  
මවනුමවන්ත් සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

      
1,014,212.11  

      

  එකමුතු මගොවි සැංවිධොනය   

  
2022 වර්ෂමේ සභොවට අයත් මවමලවත්ත භූිය වටො ව ටක් ඉදි කිරී  1 අදියර 
සභො අරමුදමලන්ත් මගවී  

      
1,142,947.00  

  
2022 වර්ෂමේ මවමල්වත්ත භූිය වටො ව ට සකස් කිරී  ( 2 වන අදියර) සභො 
අරමුදමලන්ත් මගවී  

      
1,230,200.27  

      

      

  එකතුව   

    

      
5,725,013.53  

  මපොදු ත න්ත්පත්   

  ගලි කම්කරු කුලී මගවී    

  
එම්.මුෆර්ි 

                    
4,400.00  

      

  මක්.එම්. ොලනී   

  

ම ොනරොගල බස ්න වතුම්පළ භූිමේ කඩකො ර අැංක 3 ට අදොලව මටන්ත්ඩර් 
මුදල් ආපසු මගවී  

                 
10,000.00  

      

  එම්.ජී.ප්රියන්ත්ත කු ොර   

  
කඩකො ර අැංක 3,4 සදහො මගවන මටන්ත්ඩර් ඇප මුදල් මගවී  

                 
20,000.00  

      

  දිමුතු රැංගන වික්ර සිැංහ   

  

සැංචොරක අ ොතයොැංශමේ ප්රතිපොදන  ත ම ොනරොගල සභො බල  ප්ර මේශමේ 
ආමලෝක පුවරු 5ක් හො නො  පුවරු සවි කිරී ට අදොල මගවී  

                 
55,218.00  

      

  එකතුව            89,618.00  

  අතරැදවුම්   

      

   යුර මගොවි සැංවිධොනය   

  

ආදොහනොගොරමේ අළු ත න්ත්පත් කිරීමම් කුටි ඉදි කිරීමම් කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් 
මගවී             33,192.94  

  ව ලියොයො සරසව්තී ප්රජො  ණ්ඩපය   

  

ම ොනරක මල් වත්ත ඉහළ මකොටස  ොර්ගමේ පොල ක් ඉදි කිරී ට අදොල 
කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් මගවි           788,805.83  

   යුර මගොවි සැංවිධොනය   



  

ව ලියොය මපර පොසමල් ආරක්ෂිත ව ට ඉදිකිරීමම් කර් ොන්ත්තමේ අතරැදවුම් 
මගවී             48,104.53  

      

  එකතුව 

         
870,103.30  

      

  අත්තිකොරම්   

      

  සභොවට අයත් වොහන සදහො අත්පිට මුදලට ඉන්ත්ධන ලබො ග නී           700,000.00  

      

      

  
2022.08.12 දින ප ව ත්වී ට නියිත අමගෝස්තු  ස  හ සභොමේ  සැංග්රහ වියදම් 
මවනුමවන්ත් අත්තිකොරම් මුදල් මගවී             15,000.00  

      

  
කසල බ හ ර වන ස්ථොනය අවට   ස්සන්ත් පොලනය කිරී  සදහො   සි නොශක 
ිළදී ග නී             30,000.00  

  
ප්රධොන බස් න වතුම්පළ අසල පිහිටි කඩ කො ර සදහො ජලය ලබො දී ට 
මකොන්ත්ක්රීට් කටර් වීල් එකක් ිළදී ග නී             22,500.00  

      

      

  එකතුව 

         
767,500.00  

  මසව්ක ණය   

  ඒ.එම්.වි ලොවතී  - ආපදො ණය            30,000.00  

  මක්.එම්.මලොකුබැංඩො  - ආපදො ණය 

         
100,000.00  

  නි ලරත්න අමේගුණවර්ධන            75,000.00  

  එකතුව 

         
205,000.00  

  2022.08.01 දින සිට 2022.08.30 දක්වො වියදම් වොර්තොව  - සොරැංශය   

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

  ස්ිර මස්වක ව ටුප් 5,817,833.05 

  අනියම් මස්වක ව ටුප් 1,297,150.67 

   න්ත්ි දී නො 300,000.00 

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  73,040.00 

  අතිකොල හො දින ව ටුප් 185,123.00 

  ග න්ත් වියදම් 119,680.00 

  ස පයුම් හො උපකරණ  10,935.00 

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු 521,804.00 

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො අවශයක මස්වො 3,059,359.55 



  ප්රොේධන ව ය 5,725,013.53 

  මපොදු ත න්ත්පත් 89,618.00 

  අතරැදවුම් 870,103.30 

  අත්තිකොරම් 767,500.00 

  මස්වක ණය 205,000.00 

  මුළු එකතුව 19,042,160.10 

      

  සකස් කමළ්:-   

  පරීක්ෂො කමළ්:-   
 

 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව   

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )   

2022.09.01  සිට 2022.09.30 දින දක්වො    

      

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

      

  ව ටුප් හො මේතන   

      

  ස්ී ර මසව්ක ව ටුප් -2022  ස ප්ත ම්බර්   

  ව ටුප 
      
4,662,485.74  

  දී නො 
      
1,282,499.00  

  රොජය මස්වක ණය 
           
61,018.14  

  එකතුව 
      
6,006,002.88  

      

  අනියම් මසව්ක ව ටුප් -  2022 ස ප්ත ම්බර්   

  ව ටුප 
         
166,516.67  

  දී නො 
           
87,893.33  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
           
19,982.00  

      

  මකොන්ත්රොත් පදන   ත  ව ටුප් මගවී  -2022 ස ප්ත ම්බර්   

  ව ටුප 
           
21,000.00  



  දී නො 
           
12,800.00  

  රොජය මස්වක අර්ථසොධක 
             
2,520.00  

      

  තොවකොලික මසෞඛ්ය කම්කරු ව ටුප් මගවී  -2022  ස ප්ත ම්බර්   

  ව ටුප 
         
953,466.67  

      

  එකතුව 
      
1,264,178.67  

      

   න්ත්ි දී නො මගවී  -  2022  ස ප්ත ම්බර් 
         
300,000.00  

  ව ටුප   

      

  එකතුව 
         
300,000.00  

      

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  
           
42,440.00  

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො   

      

  එකතුව 
           
42,440.00  

      

  අතිකොල, දින ව ටුප් මගවී  2022  අමගොසත්ු/ ස ප්ත ම්බර්  ස   

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත්   යො 
             
9,316.00  

  එච්.එම්.අිල  ධුසැංක   යො 
             
8,306.00  

  එල්.ඒ.ටී.පියමස්න  යො 
             
3,300.00  

  ඒ.එම්.ප්රියන්ත්ත කු ොරසිරි   යො 
             
8,306.00  

  එච්.ජී.උපුල් විජිතවීර  යො 
           
18,000.00  

  ආර්.එම්.කීර්ති  යො 
           
24,698.00  

  ඒ.එම්.එදිරිසිැංහ  යො 
           
29,718.00  

  එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන්ත් පතිරණ    යො 
             
4,126.00  



  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ   යො 
             
9,136.00  

  එස්.එම්. සිසිර කු ොර   යො 
             
6,509.00  

  ඩේ.ජී. රණසිැංහ  යො( 2022  ස ප්ත ම්බර්  ස මපෞේගලික මල්කම් දී නො මගවී ) 
           
10,000.00  

  මක්.ජී.ප්රගීත් සුසන්ත්ත  යො 
           
14,185.00  

  ආර්.චින්ත්ද  යො 
           
25,998.00  

  එස්.එච්.එල්.ප්රියන්ත්ත සුදත්  යො 
             
4,333.00  

  මේ.මක්.එන්ත්.අජිත්  යො 
             
3,466.00  

  ආර්.එම්.ක ලුම් ප්රියන්ත්ත  යො 
             
8,750.00  

  වී.ඩී.විපුලරත්න  යො 
           
28,838.00  

  එම්.පුෂ්පරොණි ිය 
             
7,324.00  

  එම්.ඩී.රත්නසිරි  යො 
           
12,123.00  

  ඒ.වයි.ජී. අකලැංක අමේරත්න  යො 
             
5,910.00  

  මක්.ශෂිකලො ිය 
             
4,333.00  

  මක්.  ැංජුලො ිය 
             
4,291.00  

  එම්.රොමේශ්වරි ිය 
             
4,291.00  

  එම්. විජයමලච්චි ිය 
             
4,250.00  

  මක්.ගමන්ත්ෂන්ත්  යො 
             
4,249.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
58,962.00  

  ආර්.එම්..ප්රියන්ත්ත සුදත්  යො  
             
4,250.00  

  ඉන්ත්දික නොරම්ගම් න  යො   

  එකතුව 
         
326,968.00  

      

  ඩී.එම්. අනුර දිසොනොයක 
           
14,286.00  

  
2022.04.02 සිට 2022.05.07,08,14 යන දින වල සති අන්ත්ත නිවොඩු දින ව ටුප් 
මගවී    



      

  ග න්ත් වියදම්   2022  අමගෝසත්ු/ ස ප්ත ම්බර්  ස   

  ආර්.එම්.ආරියරත්න  යො 
             
5,000.00  

  සින්ත්ද කු ොර  යො 
             
3,500.00  

  ඩේලිේ.එම්.අසැංක ප්රදීප්   යො 
             
1,360.00  

  ආර්.එම්.රත්නවීර  යො 
           
20,000.00  

  ඩේ.ඒ.ගොිණි ජයසිැංහ  යො 
           
14,400.00  

  ආර්. ඩී.සුගත් නන්ත්දන රොජපක්ෂ   යො 
             
9,100.00  

  මක්.ජී.ප්රගීත් සුසන්ත්ත   යො 
           
10,010.00  

  එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන්ත් පතිරණ 
             
2,100.00  

  ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක  යො 
           
13,000.00  

  වී.ඩී.විපුලරත්න  යො 
             
5,910.00  

  එස්. එම් සිසිර කු ොර  යො 
             
7,000.00  

  
මක්.වී.සී.එච්.මක්.කරුණොරත්න  යො              

2,000.00  

  වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන  යො 
             
2,000.00  

  ඒ.ජී.එම්.එම්.. ගුණවර්ධන ිය 
             
1,360.00  

  වී.පී.එන්ත්.සැංජය  යො 
             
2,000.00  

  මක්.එම්.සුසන්ත්ත ජගත්  යො 
             
3,500.00  

  එකතුව 
         
116,526.00  

      

  ස පයුම් උපකරණ   

      

  
ආර්.එම්.එම්.ප්රියැංගිකො ප්රියදර්ශනී            

25,800.00  

  රොජය භොෂො ප්රවීනතො දිරි දී නොව මගවී    

  (2016.10.31 සිට 2022.04.31 දක්වො)   

      



  
වජිර නොරම්පනොව              

4,080.00  

  

ම ොනරොගල, ව ලියොය, කුඹුක්කන පුස්තකොල මවත ලබො දුන්ත් මපොත් (6 ක්)  
මවනුමවන්ත් මුදල් මගවී    

      

  මේ.මක්.ඒ.ශොන්ත්ත   

  

2022  ජූලි/අමගෝස්තු   ස  කුඹුක්කන පුස්තකොලයට පුවත්පත් ිළදී ග නී               
3,650.00  

      

  ශ්රී ර යො සම්ටෝස ්   

  
ම ොනරොගල හො ව ලියොය පුස්තකොලයට පුවත්පත් ිළදී ග නී             

19,149.50  

      

  එකතුව 
           
52,679.50  

      

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු   

      

  එච්.එම්.සී.පී.මහර්ත් 
             
3,500.00  

  කොර්යොලමේ ඇගිලි සලකුණු යන්ත්රය අලුත්ව ඩියො කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  සිත්ිණ ම ෝටර්ස ්   

  
අැංක LL- 7682 කෘ ක ේ රථමේ ෆිල්ටර් එක අලුතින්ත් සවි කිරී  හො මහෝන්ත් ලයිට් 
බල්ේ 2ක් ිලදී ග නී   

           
17,250.00  

      

  චො ර ම ෝටර්ස ්
           
14,150.00  

  
252-6330 ක ේ රථමේ පවර් ස්ටීරියන්ත්ස් පේධතිමේ අලුත්ව ඩියො කටයුතු සදහො 
මගවී    

      

  Avansmart Engineering (pvt) LTD   

  අැංක 2A - 5061 බ මකෝ මලෝඩරමේ ඇක්සිමල්ටර් මක්බල් එක අලුතින්ත් සවි කිරී  
           
17,121.61  

      

  ආර්.චින්ත්ද   

  
LL-6930 ටිපර් රථමේ ඩීසල් ට ැංකිය ගලවො පිරිසිදු කිරී   හො මපරල් අලුත්ව ඩියො 
කිරී  

             
8,550.00  

      



  LL-6930 ටිපර් රථමේ මේක් ස්ක්රීන්ත් ද මී  හො ගලවො සවි කිරී  සදහො කුළිය මගවී  
             
8,800.00  

      

  ලසිත ම ෝටර්ස ්   

  37-9430 ර ක්ටර් රථමේ හිච් පේධතිමේ අලුත්ව ඩියො කටයුතු සදහො 
           
31,600.00  

      

  ඩිලක්ෂි   ක නිකල් වර්ක්  මෂොප් 
             
8,450.00  

  
2510 මට්ලරමේ මරෝද මදමකහි මර්න්ත්ද  මදක සවි කිරිමම් ගොස්තු හො ඩීසල් වීල්  
මදකක් සවි කිරී    

      

  නි ල් ම ෝටර්ස ්   

  
අැංක LF- 1135 ගිනි නිවන රථමේ  අලුත්ව ඩියො කටයුතු සදහො රවය ිළදී ග නී  හො 
ව ඩකුළිය මගවී  

           
43,740.00  

  
අැංක LF- 1135 ගිනි නිවන රථමේ  මේක් පේධතිමේ අලුත්ව ඩියො කටයුතු සදහො 
PTO එක සකස් කිරී  හො ව ඩ කුළිය මගවී  

           
16,000.00  

      

      

  එකතුව 
         
169,161.61  

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො ආවශයක මසව්ො   

  හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරි  මවනුමවන්ත් 2022   ස ප්ත ම්බර්   ස    

  3% දිරි දී නො මගවී    

  
එම්.පී.ජගත් රත්නසිරි  යො              

2,997.00  

  
එච්.මක්.අ රසිැංහ  යො              

2,629.00  

  එච්.එම්.පේ සිරි බැංඩොර  යො 
             
3,354.00  

      

  සදළුව මේඩ් මසන්ත්ටර්   

  කොර්යොලයට අවශය ලිපි රවය ිළදී ග නී  
         
199,750.00  

      

  ගගන සිටි මසන්ත්ටර්    

  මෆොමටෝ මකොපි යන්ත්රයට අවශය මටෝනර් ලබොග නී  මවනුමවන්ත් මුදල් මගවී  
           
46,480.00  

      

  එස.්එන්ත්.ටී.ම ෝටර් මේඩර්ස ්   

  RD -4488 ර ක්ටර් රථමේ DS ිලිලීටර් 50 ක් ඔයිල් කෑන්ත් 1ක් ිළදී  ග නී  
             
3,100.00  



      

  සහකොර අධයක්ෂ,  ධය  පරිසර අධිකොරිය   

  
මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය සදහො පරිසර ආරක්ෂණ බලපර ලබො ග නී  සදහො 
සැංමශෝධිත ව ට් මුදල මගවී  

                
806.45  

      

  වි.පී.එන්ත්.සැංජය   

  රජමේ  රසපරීක්ෂක මවත ආහොර  සොම්පල් ය වී  සදහො වියදම් වූ මුදල් මගවී  
                
725.00  

      

  සිව ශක්ති මේඩර්ස ්   

  
මකොම්මපෝස්ට් මපොමහොර ඇසුරැම් කිරී  සදහො අවශය මපොමහොර කවර ිළදී ග නී  
මවනුමවන්ත් මගවී  

           
17,500.00  

      

  පත් ො මර්ඩිමයෝ   

  කොර්යොලමේ විදුලි අැංශයට අවශය බල්ේ ිලදී ග නී  
         
470,000.00  

   ොර්ග අැංශයට අවශය රවය ිළදි ග නී   
         
136,870.00  

  කොර්යොලයට අවශය  රවය ිලදී ග නී  
           
19,390.00  

  කොර්යොලමේ විදුලි අැංශයට කණ්ඩල් ක්ලිප් ිලදී ග නී  
           
60,000.00  

  කොර්යොලයට අවශය මකොන්ත්ක්රීට් ක ඩීමම් යන්ත්රයක් ිළදී ග නී  
           
75,000.00  

      

  දිලුම් ජයමසක්ර (L,L,B,) 
           
20,000.00  

      

      

  ඉමර්ෂො යසනොයක 
           
75,000.00  

      

      

  කදුකර විවිධ මසව්ො සමූපකොර සිතිය   

  ඇණවුම්  ගින්ත් ලබො ගත් ඉන්ත්ධන සදහො මගවී  
      
1,603,310.00  

  කොර්යොලයට අවශය ලිපි රවය ිලදී ග නී  
           
21,650.00  

  
මපොත් නිකුත් කිරී  හො පුස්තකොල සො ොජිකත්වය ලබො දී ට අවශය ලිපි රවය ිළදී 
ග නී  

           
36,500.00  

      



  ම ොරටුව විශව් විදයොලමේ කටුබ ේද ලැංකො බ ැංකු ශොඛ්ොව 
           
19,500.00  

  
Total Station Auto Cad  පොඨ ොලොවට  කොර්ික නිලධොරී ඒ.වයි.ජී.ඒ.අමේරත්න 
 යොට අදොල පොඨ ොලො ගොසත්ුමවන්ත් 50% ක් මගවී    

      

  United Motors Lanka PLC  
         
864,727.13  

  
7419 ක ේ රථමේ 300000 KM නිමයෝජත  ආයතනමයන්ත් සම්පූර්ණ මස්වොව සිදු කර 
ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  ශිව ශක්ති  රබර් මේඩර්ස ්   

  මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිමේ කටයුතු සදහො උදලු තල 2ක් ිළදී ග නී  
             
4,350.00  

  
මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිමේ ඇති බෑේ  හන යන්ත්රය සදහො නූල් මබෝල 4ක් ිළදී 
ග නී  

             
2,000.00  

      

  ආර්.මක්.මේ.මක්.රොජපක්ෂ   

  මසෞඛ්ය අැංශයට අයත් රවය ිළදී ග නී  මවනුමවන්ත් මගවී  
         
555,000.00  

      

  ආරියසිරි ම ෝටර්ස ්   

  අැංක 37-9430 ර ක්ටර් රථය සදහො හිච් මකොකු 2ක් ිළදී ග නී  
             
3,960.00  

      

  රැංග ටයර් මේඩර්ස ්   

  ර ක්ටර් රථමේ ඉදිරි මරෝද මදක ඇතුළත් තිරී  
           
72,100.00  

  ගලි රථමේ ටියුේ එකක් ද මී  සදහො ටියුේ එකක් ිලදී ග නී  
             
7,250.00  

      

  මසෝ රත්න මහර්ත් 
           
15,000.00  

  
ම ොනරොගල පළොත් අධිකරණමේ ප්රො මේශීය සභොවට විරුේධව පවරො ඇති 2/2020 
නඩුව සදහො 2022/9/23 දින මපනී සිටී  මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  උපොලි ම ෝටර්ස ්   

  7419 ක ේ රථමේ වොර මස්වොව සිදු කිරී  
         
105,311.00  

  ගලි රථමේ වොර මස්වොව සිදු කිරී  මවනුමවන්ත් මගවී  
           
73,740.00  

      



  අැංක 252-6330 ක ේ රථය සදහො 12 V නල 2ක් ලබො ග නී  
             
2,900.00  

      

  ඒ.ජී.පුෂ්පකු ොර  යො  
             
3,776.00  

  
2022/09/21 දින ප ව ත්වූ ආබොධ සහිත පුේගල ප්රමේශය හො සන්ත්නිමේදනය පිළිබද 
ව ඩසටහන සදහො සැංග්රහ කටයුතු මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  2022 වර්ෂමේ අමගෝසත්ු  ස සභික දුරකථන දී නො මගවී  
           
26,000.00  

      

  ලැංකො විදුලි බල  ණ්ඩලය බිල්පත් පියවී  (2022  )   

  බස්න වතුම්පළ 01  - 02 ශොලො 
             
4,735.00  

  මපොදු  බස් න වතුම්පළ 
           
30,908.00  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
           
24,931.10  

  සභො ප රණි මගොඩන ගිල්ල 
             
9,802.00  

  නිල නිවොස අැංක 03 
                
116.00  

  නිල නිවොස අැංක 02 
                
145.00  

  ආදොහනොගොරය - ම ොනරොගල 
             
1,335.90  

  ප්රජො ශොලොව 
             
1,677.60  

  හරිත උයන - බිබිල පොර 
             
1,675.80  

  කුඹුක්කන  පුස්තකොලය 
                
386.40  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
939.90  

  ව ලියයොය මපර පොසල 
                
453.30  

  මපර පොසල - ම ොනරොගල 
             
2,363.70  

  ඔරමලෝසු කණුව 
             
1,885.00  

  ව ලියොය ළ ො හො  ොතෘ වවදය  ධයස්ථොනය 
                
528.30  

  සභො ගබඩො කො රය 
                
588.00  



  එළවළු මවළද මපොළ - කු ොරමදොල පොර 
             
1,382.20  

  මතොග මවළද මපොළ 
             
2,305.40  

  6/11 කඩ කො ර  
             
4,795.10  

  කඩ කො ර අැංක 28 
           
18,076.00  

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
2,894.63  

      

  ශ්රි ලැංකො මටලිමකොම් පී.එල්.සී.   

  දුරකථන බිල්පත් පියවී  - 2022 අමගොසත්ු   ස   

  4G රවුටරය - ස ලසුම් අැංශය 
             
2,100.50  

  සභොපති තු ොමේ නිල දුරකථනය 
                
673.42  

  කොර්යොලමේ දුරකථනය 
             
4,012.61  

  4G රවුටරය - ක ෂියර් 
             
2,250.39  

  පුස්තකොලය - ම ොනරොගල 
             
1,385.09  

  මකොවිඩ් ඒකකය 
             
5,563.73  

  4G රවුටරය - මකොවිඩ් ඒකකය 
             
2,141.37  

      

      

  
ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවහන  ණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවී  (2022 
අමගෝසත්ු   ස)    

  ආදොහනොගොරය 
             
1,885.77  

  කුඹුක්කන - ව සිකිළි  පරිශ්රය 
             
5,485.77  

  ම ොනරොගල  - ව සිකිළි  පරිශ්රය 
           
40,655.60  

  ප්රොමේශිය සභො මගොඩන ගිල්ල 
           
10,246.44  

  ම ොනරොගල පුස්තකොලය 
             
1,145.42  

  ප්රජො ශොලොව 
             
6,601.94  

  ව ලියයොය පුස්තකොලය 
                
743.78  



  පුස්තකොලය - කුඹුක්කන  
                
818.97  

  මපර පොසල ම ොනරොගල 
                
331.28  

  හරිත උයන - බිබිල පොර 
             
2,133.05  

  නව මපොළ භූිය 
             
7,252.00  

  බස ්න වතුම්පල කරො ය 
           
18,576.75  

      

  විදුලි අධිකොරි, විදුලි ඉැංජිමන්ත්රු කොර්යොලය, ම ොනරොගල. 
           
27,596.88  

      

  එස.්පී.එස.්ඩිස්ි බියුටර්ස ්   

  ආදොහනොගොරය සදහො අවශය ගෑස් සිලින්ත්ඩර් පිරවී  
         
147,864.00  

      

  මක්.එම්.නයනො රැංජනි 
             
4,230.00  

  
සොහිතය හො කියවීමම්  ොසයට ස ගොමීව ප ව ත්වූ ව ඩසටහනට අවශය වූ දරුවන්ත්මේ 
තයොග මවනුමවන්ත් මගවී    

      

  ඩයමලොේ මටලිවිෂන්ත්   

  කොර්යොලමේ රූපවොහිනි යන්ත්රමේ බිල  පියවී  
             
1,456.68  

      

      

  එකතුව 
      
4,957,751.35  

  ප්රොේධන ව ය   

      

  එකමුතු මගොවි සැංවිධොනය   

  
2022 වර්ෂමේ ම ොනරොගල බස් න වතුපළ   ොර්ගමේ ලැංකො හොඩ්මවයොර් අසල 
කොණුව අලුත්ව ඩියො කිරී  මවනුමවන්ත් සභො අරමුදලින්ත් මගවී  

         
488,959.50  

      

  එකතුව   

    

         
488,959.50  

  මපොදු ත න්ත්පත්   

  ආර්.එම්.සනත් චින්ත්තක               5,000.00  



  ගලි ගොසත්ු මගවී    

      

  

විශ්රො  ව ටුප් අධයක්ෂ ජනරොල්, පළොත් පොලන මසව්ො විශ්රො  ව ටුප් සදහො මුදල් 
මගවී . ජනවොර් සිට ජූලි සක්වො  

           
33,595.73  

      

  
මල්කම් හො ගණකොධිකොරී - ව න්ත්දඹු අනත්දරු විශ්රො  ව ටුප් අරමුදල  

               
133,947.22  

  

මක්.එම්.ක ලො  ොලනී ියමේ ආමේශක මසව්ො කොලයට අදොල  ව න්ත්දඹු අනත්දරු 
විශ්රො  ව ටුප් අරමුදලට අයවිය යුතු දොයක මුදල්  මගවී  

  

      

  

මක්.එම්.ක ලො  ොලනී ියමේ  ස්ී ර මගවීම් දිනය මපරදොතම්  කිරී   ත   ව න්ත්දඹු 
අනත්දරු විශ්රො  ව ටුප් අරමුදලට අය විය යුතු හිඟ දොයක මුදල මගවී                   

31,717.05  

      

  
මක්.බී.ක ළුම් විදුසැංක 

                 
20,000.00  

  කඩ කො ර අැංක 4 සදහො මටන්ත්ඩර් ගොසත්ු න වත ලබො දී    

      

  මක්.ඒ.සචින්ත් ජීවන්ත්ත   

  
කඩ කො ර අැංක 4 සදහො මටන්ත්ඩර් ගොසත්ු න වත ලබො දී  

                 
50,000.00  

      

  
ඩී.එම්.එන්ත්.පී.එල්.දිසොනොයක  

                 
30,000.00  

  කඩ කො ර අැංක 1,2 සදහො ත න්ත්පත් කළ මුදල මගවී    

      

  
ඩී.එම්.සුනිල් රත්නොයක 

                 
20,000.00  

  කඩ කො ර අැංක 1 සදහො ත න්ත්පත් කළ මුදල මගවී    

      

  
එම්.එස.්එම්.නිසොම්  

                 
10,000.00  

  කඩ කො ර අැංක 1 සදහො ත න්ත්පත් කළ මුදල මගවී    

      

  
එස.්එම්.ජී.නබීබො  

                 
30,000.00  

  කඩ කො ර අැංක 1,2,4 සදහො ත න්ත්පත් කළ මුදල මගවී    

      

  
පී.මක්.දුලොනි  ධුභොෂිණි 

                 
10,000.00  

  කඩ කො ර අැංක 2  සදහො ත න්ත්පත් කළ මුදල මගවී    



      

  
මක්.ඒ.එස.්රො නොයක  

                 
63,067.00  

  ව ටුප් බ ැංකු ගත කර න වත අවකරණ මගවී    

      

  
එකතුව 

         
437,327.00  

      

  අත්තිකොරම්   

      

  
2022.9.29 ප ව ත් වූ විගණන හො කළ ණොකරණ කිටුව සදහො සැංග්රහ වියදම් 
මවන්ත්මවන්ත් මගවී               3,000.00  

      

      

  
2022.09.16 දින ප ව ත්වී ට නියිත ස ප්ත ම්බර්  ස  හ සභොමේ  සැංග්රහ වියදම් 
මවනුමවන්ත් අත්තිකොරම් මුදල් මගවී  

           
15,000.00  

      

  2022.09.29 ප ව ත් වූ මටන්ත්ඩර් කිටුව සදහො සැංග්රහ කටයුතු සදහො මගවී               6,000.00  

      

  
සභොවට අයත් වොහන සදහො අත්පිට මුදලට ලබො ගත් ඉන්ත්ධන සදහො අත්තිකොරම් මුදල් 
මගවී  

         
400,000.00  

      

  
මලෝක ළ ො දිනය මවනුමවන්ත් ම ොනරොගල  හජන පුස්තකොලය විසින්ත් පවත්වන ලද 
ව ඩසටහනට අත්තිකොරම් මුදල් මගවී  

           
10,000.00  

      

  එකතුව 

         
434,000.00  

  මසව්ක ණය   

  ඩි.එම්.නිලන්ත්ත ප්රදීප් - ආපදො ණය 

           
75,000.00  

      

  එකතුව 

           
75,000.00  

  2022.09.01 දින සිට 2022.09.30 දක්වො වියදම් වොර්තොව  - සොරැංශය   

  විසත්රය  මුදල (රු.)  

  ස්ිර මස්වක ව ටුප් 6,006,002.88 

  අනියම් මස්වක ව ටුප් 1,264,178.67 

   න්ත්ි දී නො 300,000.00 

  කොර්ික නිලධොරී පුහුණු කොලසී ො දී නොව මගවී  42,440.00 

  අතිකොල හො දින ව ටුප් 326,968.00 



  ග න්ත් වියදම් 116,526.00 

  ස පයුම් හො උපකරණ  52,679.50 

  ප්රොේධන වත්කම් අළුත්ව ඩියො හො නඩත්තු 169,161.61 

  ප්රවොහන සම්බන්ත්ධතො හො අවශයක මස්වො 4,957,751.35 

  ප්රොේධන ව ය 488,959.50 

  මපොදු ත න්ත්පත් 437,327.00 

  අත්තිකොරම් 434,000.00 

  මස්වක ණය 75,000.00 

  මුළු එකතුව 14,670,994.51 

      

  සකස් කමළ්:-   

  පරීක්ෂො කමළ්:-   
 

 


