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2018.07.26ලන දින පෙ.ල. 10.00 ට සීතාලක ප්රාාාපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී ෙලත්ලන ද   

මුදල් හා ප්ර0තිෙත්ති සැකසීපේ  කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

1. රු ළර වභළ වභළඳති  -  ජී. ජයන්ත රරෝශණ මෆතිතුමළ .  

2. රු ළර වභි   -  එවහ.ඩී. මංජු ප්රතදිප් කුමළර් මෆතිතුමළ.  

3. රු ළර වභි   -  රේ.ඒ විමල් ප්ර වන්න මෆතිතුමළ.  

4. රු ළර වභි   -  ලියනරේ චන්දන කුමළර මෆතිතුමළ.  

5. රු ළර වභි   -  ආර්.ඒ.ඩී.එවහ. ජයන්ත රණල මෆතිතුමළ. 

6. රු ළර වභි   -  මංජු ධම්මි වීරරත්න මෆතිතුමළ.  

7. රු ළර වභි   -  වමන්ත උදය කුමළර මරේ මෆතිතුමළ.  

8. රු ළර වභි   -  උපුල් මරනෝජ් රඳසංශ මෆතිතුමළ.  

9. රු ළර වභි   -  ඩී. ප්රිමයන්ත අරුණ කුමළර් ගුණරත්න මෆතිතුමළ.  

10. රු ළර වභි   -  මරේ චන්ද්රවසරි මෆතිතුමළ.  

11. රු ළර වභි   -  එවහ. චන්දන සුරියආරච්චි මෆතිතුමළ.  

12. රු ළර වභි   -  පී.ඒ ප්රනදීප් කුමළර් මෆතිතුමළ  

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. රු ළර වභි    -   චන්දන මුදුන්රොටුල මෆතිතුමළ  

2. රු ළර වභි   -  යළන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මෆතිතුමළ.  

3. රු ළර වභි   -  යවරු රදලන්මිණ රළජඳේ මෆතිතුමළ  

4. රු ළර වභි   -  එවහ.ඒ. ප්රර් ිමරත්න මෆතිතුමළ.  

5. රු ළර වභි   -  පුවහවෆල්රේ අමල් නිළන්ත සල්ලළ මෆතිතුමළ  
 

සහභාගි වු නිධාරින් 

 

1. රල්ම්     -  රේ.ඒ චන්දන ඳද්මසරි මයළ  

2. ප්රමධළන ෂමනළරණ වශළර  -  රේ.ඩී. වන්ධ්යළිළ මළනී මිය  

3. ලෆඩ අධිළරි   -  ජයන්තළ ජල්රතොටරේ මිය  

4. ළර්යභළර නිධළරි -  ශංලෆල් -  සුමනළ ජයසරිය මිය  

5. ළර්යභළර නිධළරි - ශරශේන -  ජී.චමරි ඳද්මතළ මිය  

6. තළේණ නිධළරි - ශංලෆල් -  එල්.ඒ. ධර්මරවේන මයළ  

7. තළේණ නිධළරි - ඳළදුේ -  ඩබ්.එම්.එන්.පී. දිවිල්පිටිය මිය  

8. තළේණ නිධළරි - රොවහම -  එච්.යු. නිළන්ති මිය  

9. වංලර්ධන නිධළරි    -  ඩී.ජී. ඉළනි මලිළ මිය 

10. ෂමනළරණ වශළර - වෆඳයුම් -  දිඳළනි විේරඉමසංශ මිය  

11. ෂමනළරණ වශළර  - ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයරවේර මිය 

12. ආදළයම් ඳරිඳළ - ඳළදුේ - වී.පී.සී.ඒ.රේ. රඳරර්රළ මයළ  

13. ආදළයම් ඳරිඳළ - රොවහම - එච්.ඒ.ඩී.එවහ. ප්රි ියන්ත මයළ  

 

රු වභළඳතිතුමළ විසන් මුදල් ශළ ප්රනතිඳත්ති වෆසීරම් ළර වභළල වදශළ ඳෆමිණ සටි සයළුරදනළ වළදරරයන්  

 පිළි ෆනීරමන් අනතුරුල ළර වභළරේ  ලෆඩ ටයුතු ආරම්භ රන දී. 
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01. පෙර කමිටු ප්ර ගතිය 

 

1. පින්නල දකුණ ේරළ ම නිධළරි ලවරම් කිරිලළන රමහි ඉදිර ඇති ප්රණජළ ළළරේ ඉදිකිරිම් ටයුතු රම් ලන 

විට නිම ර ඇති බෆවින් රමම ප්රජළ ළළල නීත්යළ ිනුකල රන්දිය ප්රිජළ ම වංවිධළනරේ භළරළරත්ලයට ඳත් 

කිරිමට අලහයත ටයුතු වවළ රදන රමන් ඉල්ළ ල, පින්නල, කිරිලළන, අං 173/2 හි පින්නල දකුණ, 

රන්දිය ප්ර්ජළ ම වංවිධළනය විසන් 2018.05.16 දිනෆතිල රයොමු රන ද ලිපිය වම්බන්ධරයන් ප්රංජළ වංලර්ධන 

නිධළරිනිය ඉදිරිඳත් ෂ රුණු ශළ ලළර්තළල අනුල ඉඩරම් මළයිම් නිරවුල් ර ඳසුල ගිවිසුම් ඳත්රර වවහ ර 

අරනකුත් වමිතිලට ද ඉදිරිඳත් ර ඉදිරි පියලර ෆනීමට තීරණය රන දී . 

 

2. රොවහම විරල්ජ්හි පිහිටි ප්රරජළ ළළල වශළ බළදී ඇති ජය වශළ රු. 33,282.86  හිඟ බිල්ඳත වශ 

රු.13,701.00 විදුලි බිල්ඳත සීතළල ප්රළිළරද්ශීය වභළල මඟින් රවීම් රන අතර එම අදළ වෆඳයීම් බළදුන් 

ඳසු අදළ මළස බිල්ඳත් රොවහම විරල්ජ්හි නිලළවලළසීන්රේ සුභවළධ වශ අන්රයෝ න්යළධළර වංමය මඟින් 

රවීම් සදුකිරීමට යටත්ල ඉශත හිඟ මුද සීතළල ප්රළවරද්ශීය වභළල මඟින් රවීමට ළර වභළල විසන් 

තීරණය රන දි.  

 

3. ඳළදුේ, රදර හරී  ගුණලර්ධනළරළමය ඉංගිරිය රදොඹවහන්ද පර්ලළරළම විශළරළධිඳති දශම් ඳළවල් 

ප්රණධළනළචළර්ය ළවහත්රරරේදී රු බෆරැන්ඩුරේ ධර්මති වහථවිරයන් ලශන්රවේ විසන් විශළර ර්මළන්තයන් වශළ 

වහ බළෆනීම යන හිසන් යුතුල විශළරවහථළනරේ අභිනලරයන් රොඩනංලන අටවිස බුද්ධ මන්දිරරේ ජරන් 

රළමු වළදළ ෆනීම වශළ රම් ලනවිට රදර උතුර ේරළලම වංලර්ධන වමිතිය විසන් ඳළ ඉලත්ර රදන රමන් 

ඉල්ළ ඇති රදර උතුර ලවරම් ශටශලත්ත ඳළරර් ඇති වහ කිහිඳය බළරදන රව ඉල්මින් 

2018.06.10 දිනෆතිල රයොමුරන ද ලිපියට අදළල තළේණ නිධළරී බළදුන් ලළර්තළල රමම ප්රළරේය මෆද 

රොටරවේ දකුණු ඳව ප්රරි්ේය අයිරන් ශළ න්ඩියේ මත ඇති ඳශත වශන් වහ භූමිරයන් ඉලත් කිරීම වශළ 

මි ණන් ෆවීමට තීරණය රන දි.  

 

ව   ලට ප්රමමළණය   උව (බ රොටව)  

i. රොවහ   2 ’ - 6”    20 ’ ඳමණ  

ii. රොවහ  4 ’ - 6”    30 ’ ඳමණ 

iii. රොවහ  5 ’ - 6”    35 ’ ඳමණ 

iv. නෆදුන්  4 ’ - 0”    35 ’ ඳමණ 

v. අඹ   3 ’ - 0”    15 ’ - 20’ ඳමණ 

vi. රඹුටන්   2 ’ - 6”    25 ’ ඳමණ 

vii. රොවහ  5 ’ - 0”    35 ’ ඳමණ  

viii. රුේඅත්තන  5 ’ - 8”    50 ’ ඳමණ 

 

02. ලිපි පල්ඛන සකා බැලීම. 

 

1. ප්රළරද්ශීය වභළලට අයත් රදර ආදළශනළළරයට 2017.08.03 දින සට ආරේ රවේලළ වඳයන රලවහප්රරෝ 

ආයතනය විසන් අත්වන් රන ද ගිවිසුම 2018.08.02 දිරනන් අලවන් ලන බෆවින් ගිවිසුම දීර්ක කිරීම 

වම්බන්ධරයන් එඟත්ලය ප්ර ළ ර ඉදිරිරේදී අත්වන් රනු බන ගිවිසුම් ජනලළරි මව 01 ලන දිරනන් 

ආරම්භ ර රදවෆම්බර් මව 31 දිරනන් අලවන් ලන ඳරිදි අත්වන් රන රවත් නල ගිවිසුම 2018.08.03 දින 

සට 2018.12.31 දිනට ලන රවේ වවහ ර 2019 ලර්රේ සට ලිත් මළව 12 ආලරණය ලන ඳරිදි නල ගිවිසුමට 

එෂඹිය ශෆකි බලත් වශන් ර,ආරේ රවේලළ ගිවිසුම ල් ඉකුත් වීම යන හිසන් යුතුල රලවහප්රරෝ  ආරේ 
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රවේලය ආර්ථි ප්ර ලර්ධන ළර්යළංය - බවහනළහිර ඳෂළත විසන් 2017.07.18 දිනෆතිල රයොමු රන ද ලිපිය 

වළ බෆල ළර වභළල, ඉශත කී ප්රළළර 2018.12.31 දින දේලළ ගිවිසුම දීර්ක ර අත්වන් කිරීමට 

එඟතළලය බළදීමටතීරණය රන දි. 

 

2. මළර් ලෆඩිදියුණු කිරීරම්දී මළර්රේ වවිරනු බන විදුලි ඳශන් ණු වශළ ව විදුලි වෆඳයුමට අදළ බිල්ඳත් 

රවීම යන හිසන් යුතුල උවවහ අධ්යළඳන ශළ මශළමළර් අමළත්යළං ය, මළර් වංලර්ධන අධිළරිය, විවිධ විරද් 

ආධළර ේයළිළඳෘති අංය විසන් 2018.03.06 දිනෆතිල රොඩම - රබෝරඳ මළර් ලෆඩිදියුණු කිරීම යටරත් ඳළදුේ 

නරය වශළ අළුතින් විදුලි ඳශන් ණු වවිකිරීමට වෆසුම් ර ඇති අතර අදළ වවිකිරීම් වශ විදුලි 

වම්බන්ධතළ බළදීරම් වියදම් මළර් වංලර්ධන අධිළරිය මඟින් දෆරිය ශෆකි බලත් විදුලි භළවිතය වශළ ලන 

වියදම් සීතළල ප්රළ හි රද්ශීය වභළල විසන් දෆරිය යුතු බලත් වශන් ර ඉදිරිඳත් රන ද ලිපිය වළ බෆල 

ළර වභළල, එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට රනොශෆකි බල විදුලි බ මණ්ඩයට ලිපියේ මඟින් දන්ලළ යෆවීම සුදුසු 

බලට තීරණය රන දි.  

 

3. ආරේෂිත ලෆටේ ඉදිර ෆනීම වශළ යන හිසන් යුතුල ළුඅේ, සුදුලෆල් ආදළශනළළරරේ ආරේ 

නිධළරී ආර්.ජී. බළසරිය මශතළ විසන් විවිධ පුද්යන් සුවළන භූමිය පිහිටි ඉඩමට ඇතුළුවී ආදළශනළළරරේ 

බඩු රැරන යන බලත් වතුන් ඇතුළුවී ඳෆ විනළ රන බලත් ආදළශනළළරය මෆදින් ඇති ඳළරරන් මිනිසුන් ශළ 

යතුරුඳෆදි මන් කිරීම ද රවොරම්ලට රශේතු වී ඇති බල දේලමින් ඉදිරිඳත් රන ද ලිපිය වම්බන්ධරයන් 

දීර්ක ලරයන් වළච්ඡළ ෂ ළර වභළල, නීත්යළදනුකල ඳළරේ දීමට රනොශෆකි බලත් සුවළන භූමිරේ 

ආරේළල වශළ රේට්ටුල ඉබි යතුරු රයොදළ ලවළ දෆමීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි.  

 

4. ශංලෆල්, ප්රයධළන ළර්යළරේ වියභළර වංලර්ධන නිධළරී ආර්.එම්.එවහ. මළරනල් මශත්මිය විසන් මුද්දර 

අේරිිළමය ලෆඩිර ෆනීම වශළයි යන හිසන් යුතුල 2018.07.02 දිනෆතිල මුද්දර අේරි.මය ප්රඑතිපර්ණය කිරීම වශළ 

දෆනට අනුමත මුද රු. 8000/- ේ ලන අතර තෆඳෆල් ළවහතු ලෆඩිවීමත් වමඟ එමමුද ප්රරමළණලත් රනොලන 

රශයින් එම මුද ලෆඩිර රදන රව ඉල්මින් ඉදිරිඳත් රන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, එම මුද 

රු. 12,000/- ේ දේලළ ලෆඩිර බළදීමට අනුමෆතිය බළරදන දි. 

 

5. රොවහම වතිරඳො කුකුල් මවහ ඩය වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ඳළදුේ, අරුේලත්ත ලත්ත, අං 

488/ඒ, ඒ.එම්.ඒ. රමොශමඩ් මශතළ විසන් රොවහම වතිරඳො ඩ අං 42 යන වහථළනය කුකුල් මවහ ඩයේ 

වශළ රටන්ඩර් ෆලළ ඇති නමුත් ඒ වශළ අයදුම් ර රනොමෆති බෆවින් ශළ රටන්ඩර් ෆව නමුත් රටන්ඩර් 

ඉදිරිඳත් රනොරන එම ඩය රටන්ඩර් ෆලළ ඇති මුද රශෝ ඊට ලෆඩි වළධළරණ මුදට වභළලට අලහය 

ඕනම රොන්රද්සලට යටත්ල ගිවිසුම්තල ලවර කිහිඳයට එලර බළරදන රව ඉල්මින් ඉදිරිඳත් 

රන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, රම් වම්බන්ධරයන් ඒ.එම්.ඒ. රමොශමඩ් මශතළ රන්ලළ වළච්ඡළ 

කිරීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි.  

 

6. අං 49-8636 දරණ ට්රැ ේටර් රථය ධළලනය රලමින් තිබියදී ේරි යළ විරහිත වී ඇති අතර ශංලෆල්රල් පිහිටි 

අරබ්සංශ රළජරයන් ඳරීේළ කිරීරම්දී ඉන්රජේටර් රඳොම්ඳරේ රදෝයේ ඇති බල වශන් ර ඇත. එම 

රථය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම වශළ ලන රු. 80,000/- ශළ රු. 115,000/- වියදම් ඇවහතරම්න්තුල ද වමඟ ශංලෆල් 

උඳ ළර්යළරේ ර්මළන්ත ඳරිඳළ මශතළ විසන් 2018.07.24 දිනෆතිල රයොමුරන ද ලිපිය වළ 

බෆල ළර වභළල, ඉදිරිඳත් ර ඇති ඇවහතරම්න්තුල අනුල ෆිේසන් මළදිලිරේ නල ඉන්රජේටර් රඳොම්ඳය 

වශළ රු. 115,000/-  මි ණන පිළිරන ඒ අනුල අළුත්ලෆඩියළ ටයුතු කිරීමට තීරණය රන දි.  
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7. අං RA 8267 දරණ ට්රැ-ේටර් රථය අළුත්ලෆඩියළ ටයුතු කිරීම වශළ ඳශත්ම පිහිටි වදර්න්වහ ඉංජිනියරින් 

ආයතනය රලත බළදී ඇති අතර ඒ වශළ ලන රු. 345,500/- දෂ ඇවහතරම්න්තුල ද වමඟ ශංලෆල් උඳ 

ළර්යළරේ ර්මළන්ත ඳරිඳළ මශතළ විසන් 2018.07.24 දිනෆතිල රයොමුරන ද ලිපිය වළ 

බෆල ළර වභළල, තළේණ ඉංජිරන්රු ලළර්තළලේ වමඟ මීෂඟ ළර වභළල රලත ඉදිරිඳත් රන රව 

දෆනුලත් රන දි.  

 

8. ශංලෆල් ලෆඩ ඒයට අයත් ඳරණ මළර් තනය වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ශංලෆල් ලෆඩ ඒයට 

අයත් ඳරණ මළර් තනය ේරිරයළ විරහිත වීම රශේතුරලන් රවේලරේ රයදවීමට රනොශෆකි වී ඇති බෆවින් ශෆකි 

ඉේමණින් අළුත්ලෆඩියළ ර ෆනීමට අලහය ටයුතු වවළ රදන රව ඉල්මින්ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 

ර්මළන්ත ඳරිඳළ මශතළ විසන් 2018.07.24 දිනෆතිල රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, 

අරබ්සංශ රළජ් ආයතනරයන් ඇවහතරම්න්තුලේ බළෆනීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි.  

 

9. ඳළදුේ, රවේනළනළය රඳරදව, රනො. 15/24 ඳදිංචි ඒ. අජන්තළ දළබරර් නෆමති අය විසන් ඳළදුේ ඳෆරණි 

රලෂ වංකීර්ණරේ අං 07 දරණ ඩ ළමරය වශළ විදුලිය බළෆනීමට අලහය  බෆවින්ඒ වශළ ලන සයලු 

වියදම් ඔහු විසන් දරළන්නළ බලත් ඒ වශළ අලවර බළරදන රවත් ඉල්මින් ගිවිසුම් ඳත්රඳරේ වශ විදුලිබ 

මණ්ඩ අයදුම්ඳත්ර්රේ පිටඳත් වහිතල රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල,  එම රොඩනෆගිල් 

අනතුරුදළය තත්ලරේ ඳලතින බෆවින් විදුලිය බළෆනීම වශළ ලන ඉල්ලීමට ඉඩ බළදිය රනොශෆකි බල 

දන්ලළ යෆවීමට තීරණය රන දි.  

 

10. ඳෂළත් ඳළන ආයතනල වභිලරුන් වශළ ව මලි වශති ඳත්ර  ඳළඨමළළල - 2018 යන හිසන් යුතුල 

ඳෂළත් ඳළනය පිළිබ හරීආ ංළ ආයතනය විසන් අං SLILG යටරත් ඳෂළත් ඳළන ආයතනල මශජන 

නිරයෝජිතලරුන් වශළ රද්ඳළනය ශළ ඳෂළත් ඳළනය පිලිබ මලි වංල්ඳය ශළ භළවිතයන් පිළිබ 

විධිමත් අලරබෝධයේ බළදීම අරමුණු රනිමින් ඳලත්ලනු බන ඳළඨමළළල වශළ අයදුම්ර සයලුම 

මන්ත්රී ලරුන් වශළ ලන වියදම් රවීම අනුමත රන දි.  

 

11. මීරප් පුර්ල ෂමළ විය වංලර්ධන මධ්යනවහථළනරේ ශළ දිලළ සුරැකුම් මධ්යිවහථළනරේ ඳළලිළ ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. විරජ්තුං 

මිය විසන් 2018.05.01 දිනෆතිල එම ආයතනරේ ඳලතින අඩුඳළඩු වදශන් රමින් ඉදිරිඳත් රන ද ලිපි රේ 

රඳොදු ලෆසකිළිය වම්බන්ධල ඉදිරිඳත් ව රුණු  වළ බෆලු ළර වභළල, රම් වශළ නවීන ඳන්නරේ රඳොදු 

ලෆසකිළියේ ඉදිකිරීම වශළ වෆසුම් වවහ කිරීමට තළේණ නිධළරී රලත රයොමුකිරීම සුදුසු බලට තීරණය 

රන දී.  

 

12. ළුඅේ නරරේ සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළල විසන් ඉදිර ඇති වළප්පු වංකීර්ණරේ බිම්මශ කිසඳු 

ප්ර රයෝජනයට රනොරන අඳවිත්රඳල ඳලතින රශයින් රමම වහථළනරේ විවිධ විමළචළරී ේරි ියළලන් වශළ 

උඳරයෝගී රන්නළ බෆවින් රමම ප්රලරද්රේ ජනතළලට මලි අලහරයතළලයේල ඳලතිනලෆසකිළි ඳද්ධතියේ 

එම වහථළනරේ වවහ රරදන රව ඉල්ලීමේ රමින් 2018.06.01 දිනෆතිල ශංලෆල් , ළුඅේ , ඈ 

ඳළර, අං 96 හි ඳදිංචි ේරී1න් රේඩ් ඉංේරී0ස අධ්යළ ිඳන ආයතනය වශ ඉංේරී ස මළධ්යු රඳර ඳළවල් හි අධ්ය ේ 

ඩී.ආර්.එවහ.ඩබ්. රඳොල්ම්ඳ මශතළ විසන් රයොමු රන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල ,ලෆසකිළි 

ඳද්ධතියේ වවහ කිරීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි. 

 

13. රොවහම උඳ ළර්යළරේ ආදළයම් ඳරිඳළ එච්.ඒ.ඩී.එවහ. ප්රිරයන්ත මශතළ විසන් රොවහම දිනරඳො භූමිය 

ඇතුත රලෂ කුටි වම්බන්ධරයන් ඉදිරිඳත් රන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, දෆනට රලෂ කුටිල 

ේයළතඳළර ටයුතු ඳලත්ලළරන යන පුද්යන්රේ වශ රලෂ කුටි ඉල්ලුම් ර ඇති පුද්යන්රේ විවහතර 
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ලළර්තළලේ මීෂඟ ළර වභළලට ඉදිරිඳත් රන රව ආදළයම් ඳරිඳළ එච්.ඒ.ඩී.එවහ. ප්රි යන්ත මශතළ රලත 

දෆනුම්රදන දි.  

 

03. (අ) ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල කරන ද පගවිේ සකා බැලීම. 

 

2018 අප්රර් ල් 17 ලනදිනඳෆලතිමශළවභළරේතීරණඅං 05 – (05) යටරත් මුදල් ශළ ප්ර තිඳත්ති ළර වභළරේ ආලරණ 

අනුමෆතියට යටත්ල වභළඳතිතුමළට රවීම් කිරීමට ඳලරන ද බය අනුල වභළඳතිතුමළ විසන් රන ද ඳශත 

උඳරල්නරේ විවහතර රන්නට රයදී ඇති රවීම් ඊට අනුරපීල ඇති රවීම් බන්නළ රලත ඊට ඉදිරිරේ දේලළ ඇති 

මුද රවීම අනුමත කිරීමටළරවභළලතීරණයරනදී.  

 

අනු 
අංක 

ලවුචර් 
අංකය 

හාදිනය 
විස්තරය පගවීේ බන්නා මුද රු. 

1 1307 
2018/07/03 

මීරප්දිලළසුරැකුම් මධ්යිවහථළනරේ දරුලන්ට 2018 
පුනි මව කිරි වෆඳයීම රලනුරලන් ලෆය මුද ප්රටති 
පර්ණය කිරීම. 

වරප් - ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. විරජ්තුං 
- ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

2,000.00 

2 1307 
2018/07/03 

ඳළදුේඋඳ ළර්යළ භූමිරේ සටුවීමට බළත් 
එෂලළු ඳෆ වශළ ලෆය ව මුදල් බළ ෆනීම 

වරප් - ළ.භළ.නිඳළදුේ උඳ 
ළර්යළය 

490.00 

3 1341 
2018.07.09 

2018 මෆයි/ජුනි ජ බිල්ඳත් රවීම ඳළදුේ 
උඳළර්යළය 

ජළතිජ වම්ඳළදන ශළ 
ජළඳලළශන මණ්ඩය 

19,928.98 

රඳොදු රලෂඳ නල 3,233.80 

බවහ නෆලතුම ඳෆරණි 1,650.25 

රඳොදු ලෆසකිලිය මීරප් 
(මෆයි) 

2,433.40 

රඳොදු ලෆසකිලිය මීරප් 
(ජුනි) 

8,268.50 

රඳොදු ලෆසකිලිය - 
ඳළදුේ 

1,983.75 

ආදළශනළළරය 
රදර 

2,359.28 

  19,928.98 

4 1330 
18/07/05 

ඳෂළත්රළජ්ය  ගිණුම් ළර වභළලට යළම රලනුරලන් 
වංයුේත දීමනළ රවීම. 

සී.සී.රජ්.අමරසංශ - වරප් - 
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

400.00 

5 1331 
18/07/05 

ඳෂළත්රළජ්ය  ගිණුම් ළර වභළලට යළම රලනුරලන් 
වංයුේත දීමනළ රවීම. 

පී.වී.ඩී.එන්.ඳළදුේ - වරප් - 
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

400.00 

6 1332 
18/07/05 

2018 ජුනි මව ළර්යළරේ ලිපි භළරදීම වශළ 
ශංලෆල් ප්ර ධළන ළර්යළයට යළමට 
ඳළදුේළ.ළ.ව මශතළට බවහ ළවහතු රවීම 

ඩී.රප්මරත්න - වරප් - 
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

616.00 

7 1333 
18/07/05 

ප්ර3ධළනඅමළත්ය ළර්යළයට යළම රලනුරලන් 
වංයුේත දීමනළ රවීම. 

ආර්.ඩී.ආර්.ප්රර්යමසරි - වරප් - 
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

175.00 

8 1329 
18/07/05 

ජළතිඅධ්යළ ඳන ආයතනය - ගුරු පුහුණුලට යළම ඩබ්.ඩී.සී.ඩී.විරජ්තුං - වරප් 
- ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

520.00 

9 1313 
2018/07/03 

ඳළදුේඋඳ ළර්යළරේ භළවිතයට ඳළපිස 02 ේ 
මිදී ෆනීම ශළ ව රත්තය ලල්ඩින් 
කිරීමටකියත් තයේ මිදී ෆනීම 

වරප් - ළ.භළ.නිඳළදුේ උඳ 
ළර්යළය 

820.00 

10 1314 
2018/07/03 

ඳළදුේඋඳ ළර්යළරේ රවෞඛ්යෆය අංරේ ආර්.ඩී 
- 8070 ට්රැයේටරරේ ට්රර් ිරරේ රර්වර් ඇමීම 
ශළටයර් මළරු කිරීම වශළ ලෆයෂ මුදල් බළ 
ෆනීම. 

චන්දනඳද්මසරි - වරප් - 
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

5,050.00 

11 1380 
2018.07.10 

ඳළදුේරදර ආදළශනළළරයට 2018.06.22 
දින බළත් වහ සලින්ඩර 03 වශළ මුදල් රවීම. 

ඳළදුේවහ රවේල්වහ 
රවන්ටර්,  01/A, ඉංගිරිය 
ඳළරඳළදුේ 

16,461.00 

12 1453 2018 මැයි/ජුනිවිදුලි බිල් - ොදුක්ක උෙකාර්යාය මශජනබෆංකුරේ ංළ 11,236.80 
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18/07/23 රඳොදු ලෆසකිලිය - බවහ 
නෆලතුම (මෆයි) 

240.00 විදුලිබ මණ්ඩ ගිණුම 

රඳොදු ලෆසකිලිය - බවහ 
නෆලතුම (ජුනි) 

240.00 

ළර්යළය 2,417.70 

ආයුර්රේදය - ඳළදුේ 441.30 

ආයුර්රේදය - ම 477.90 

ප්ර.ජළ ළළල - ඳළදුේ 258.30 

ආදළශනළළරය 2,051.70 

පුවහතළය-ඳළදුේ 4,686.90 

පුවහතළය-දරඹෝර 423.00 

  11,236.80 

13 1358 
18/07/10 

රද්ඳතශනම් නිධළරී ඳළදුේ - බී.ඩබ්. වරත් 
කුමළර මයළ ේරේත්ර යළම වශළ බවහ ළවහතු 

වරප් - බී.ඩබ්. වරත් කුමළර 646.00 

14 1383 
18/07/11 

ශංලෆල්සට රොෂඹ ශළ ශංලෆල් සට බත්තර 
මුල්ට යළම රලනුරලන් වංයුේත දීමනළ රවීම. 

ආර්.ඩී.ආර්.ප්රර්නමසරි - වරප් - 
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

350.00 

15 1353 
18/07/10 

2018 ජුනි මව වළමළන්යු රළජළරී රේළලට 
අමතරලශදිස අලහයව රළජළරී කිරීම 
රලනුරලන්ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ නිධළරීන්ට 
ශළ රවේලයින්ට අතිළ දීමනළ රවීම. 

වරප් - ඳළදුේ උඳ 
ළර්යළය 

145,833.23 

16 1354 
18/07/10 

2019 ජුනි මව වළමළන්යු රළජළරී රේළලට 
අමතරලශදිස අලහයව රළජළරී කිරීම 
රලනුරලන්ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ රවෞඛ්ය 
රවේල  (ම්සෆේටරරේ රියදුරු වශ වශළය) 
මශතුන්ට අතිළ දීමනළ රවීම. 

වරප් - ඳළදුේ උඳ 
ළර්යළය 

25,874.86 

17 1455 
18/07/13 

රශෝමළමදිවළ අධිරණරේ අං 16630 විරේ 
නඩුරේ නීතිඥ ළවහතු රවීම. 

උඳතිවහවමඩඳළත, අං 
126/1, උවහවළවිය ඳළර 

5,000.00 

18 1396 
18/07/13 

2018.03.12 දින ඳළදුේ මශජන ේරී2ඩළංනරේ 
ඳෆලති වංගීත ප්රවවංය වශළ තෆන්ඳත් රන ද 
මුදල්ආඳසු රවීම . 

එවහ.ඒ.එවහ.කුමළර ගි.අ. 
019250001234 වම්ඳත් 
බෆංකුල - ඳළදුේ 

20,000.00 

19 1405 
18/07/16 

ඳළදුේඋඳ ළර්යළරේ 2018 ජුනි මව වංේර ශ 
වියදම් වශළ වියදම් ර ඇති මුද 
ප්රදතිපර්නයකිරීම. 

එවහ.ඩී.මරේ 2,245.00 

20 1499 
18/07/25 

ඳළදුේශළ රොවහම උඳළර්යළ බ ප්රරරද්ල 
ලරිඳනම් බදු රලන ජනතළල දෆනුලත් කිරීරම් 
බෆනර්මුද්රණය වශළ මුදල් රවීම. 

නලීන්ඇඩ්ලර්ටයිසන් අං 
39/1, ශංලෆල්, ඳළදුේ. 

6,080.00 

21 1511 
18/07/25 

ඳළදුේමශජන පුවහතළයට Readers Digest 
වරළ රේ දළයත්ලය අළුත් කිරීම. 

විජිතයළඳළ ඇරවෝසරේටඩ් 
පුද්: වමළම - අං 130, එවහ 
ද එවහ ජයසංශ මළලත, 
රොහුල, නුරේරොඩ. 

5,130.00 

22 1464 
18/07/23 

ඳළදුේරදර ආදළශනළළරයට 2018.06.29 ශළ 
2018.07.09 දින දින ල වහ බළ ෆනීම. 

ඳළදුේවහ රවේල්වහ 
රවන්ටර්,  01/A, ඉංගිරිය 
ඳළරඳළදුේ 

32,922.00 

23 1492 
18/07/20 

2018 ජුනි මව වෆෆසුම් මිටු දීමනළ රවීම. ජී.ජයන්ත රරෝශන 2,600.00 

24 1421 
18/07/20 

2019 ජුනි මව වෆෆසුම් මිටු දීමනළ රවීම. වරප් - ඳළදුේ උඳ 
ළර්යළයචන්දනඳද්මසරි 
2,600.00,  
නදීඳළ ඳල්ලියගුරු 2,600.00,  
ජයන්තළ ජල්රතොටරේ 
2,600.00,  
පී.වී.ඩී.එන්. ඳළදුේ 
2,600.00 

10,400.00 

25 1465 
18/07/23 

2018.05.11 ස 2018.06.25 දේලළ ඉන්ධන 
බිල්ඳත්පියවීම ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

සී/වනෆ.රශේ.රෝ වි.රවේ.ව 
වමිතිය ඳශත්ම, ශංලෆල්. 

117,764.20 

තණරොෂ ඳන 10396.00 
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මෆෂින් 

ZA   -9257  
ම්සෆේටරය 

51748.20 

මළර් තනය 1665.00 

ABP - 9738 ත්රීර රරෝද  රථය12330.00 

RD-8070 ටෆේටරය 30525.00 

RD-8301 ටෆේටරය 8880.00 

GE-5593 ටෆේටරය 2,220.00 

26 1496 
18/07/25 

රදරආදළශනළළරයට 2018.07.17 දින බළ 
ත් වහ වශළ මුදල් රවීම 

ඳළදුේවහ රවේල්වහ 
රවන්ටර්,  01/A, ඉංගිරිය 
ඳළරඳළදුේ 

16,461.00 

27 1509 
18/07/25 

ඳළදුේඳෆරණි රලෂද වංකීර්ණ භූමිරේ පිහිටි මළළු 
ඩ 04 ජ වෆඳයුමේ බළ දීමට ලෆයව 
ම්දල්රවීම 

ආසරිශළඩ්රලයළර් ඇන්ඩ් 
රමිල්  
රනො. 01 රොෂඹ ඳළර 
ඳළදුේ. 

4,295.00 

28 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. එවහ.ඩී. සරරෝණී මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

3397.83 

29 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයරවේර මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

941.00 

30 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. දීඳළනි විේර මසංශ මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

7447.00 

31 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. ඩී.සී. රෝට්ටළරොඩ මයළ 

ලෆඩ ේරේත්රි ම්රු 

4594.35 

32 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. ආර්.එල්.වහලර්ණතළ මිය 

ළර්යළ ළර්ය වශළය 

12448.76 

33 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. ආර්.ඒ.බී. ඳද්මරඳරුම මයළ 

රියදුරු 

8193.22 

34 1301 

18/07/03 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. ඩබ්.එල්.ඩී.එවහ.පී. 

රුණළරත්න 

ෂමනළරණ වශළර 

562.66 

35 1302 

18/07/03 

2018 ජුනි මළවය වදශළ මන් වියදම් ශළ වංයුේත 

දීමනළල බළ ෆනීම. 

ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයරවේර මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

400.00 

36 1303 

18/07/03 

2018 ජුනි මළවය වදශළ මන් වියදම් ශළ වංයුේත 

දීමනළල බළ ෆනීම. 

එවහ.ඩී. සරරෝණී මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

600.00 

37 1304 

18/07/03 

2018 ජුනි මළවය වදශළ මන් වියදම් ශළ වංයුේත 

දීමනළල බළ ෆනීම. 

ආර්.ඒ.බී. ඳද්මරඳරුම මයළ 

රියදුරු 

1400.00 

38 1305 

18/07/03 

2018 ජුනි මළවය වදශළ මන් වියදම් ශළ වංයුේත 

දීමනළල බළ ෆනීම. 

ඩී.සී. රෝට්ටළරොඩ මයළ 

ලෆඩ ේරේත්රි ම්රු 

700.00 

39 1306 

18/07/03 

2018 ජුනි මළවය වදශළ මන් වියදම් ශළ වංයුේත 

දීමනළල බළ ෆනීම. 

එම්.ඩී.අයි. ේළන් මයළ 

රියදුරු - අනුයුේත 

3325.00 

40 1328 

18/07/05 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. පී.රේ.එවහ.ඒ. රඳරර්රළ මයළ 

විදුලි ම්බිරු වශළය 

3173.71 

41 1327 

18/07/05 

2018 ජුනි මව අතිළ දීමනළ රවීම. ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

7767.37 

42 1325 

18/07/05 

2018 අප්රර්තල්, මෆයි අතිළ දීමනළ රවීම. රේ.ඩී. වන්ධ්යළන මළනි මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

8281.83 

43 1326 

18/07/05 

2018 ජනලළරි, රඳබරලළරි, මළර්තු අතිළ දීමනළ 

රවීම. 

රේ.ඩී. වන්ධ්යළ ි  මළනි මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

11436.00 

44 1385 

18/07/11 

2018 ජුනි මව වංයුේත දීමනළල බළෆනීම. ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය 

ෂමනළරණ වශළර 

600.00 
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45 1367 

18/07/10 

2018 ජුනි අතිළ දීමනළ බළෆනීම. එම්.ඩී.අයි. ේළන් මයළ 

රියදුරු - අනුයුේත 

3367.34 

46 1368 

18/07/10 

2018 ජුනි අතිළ දීමනළ බළෆනීම. එල්.පී.රේ. ලියනරේ  

ලෆඩ ේරේත්රි ම්රු 

4463.19 

47 1369 

18/07/10 

2018 ජුනි අතිළ දීමනළ බළෆනීම. පී.ජී. සුවන්ත මයළ 

විදුලි ම්රු 

2472.49 

48 1347 

18/07/09 

ආධුනි දීමනළ රවීම ඒ.ඩී.ටී. වම්ඳත් මයළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

7500.00 

49 1349 

18/07/09 

ආධුනි දීමනළ රවීම එච්.ඩී.එම්. රවේලන්දි රමය 

රොවහම උඳ ළර්යළය 

6500.00 

50 1348 

18/07/09 

ආධුනි දීමනළ රවීම ඩබ්. රටශළනි පියුමිළ 

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

8000.00 

51 1342 

18/07/09 

දදනි ලෆටුප් රවීම 2018 - ජුනි ප්රිධළන ළර්යළරේ 

ආරද් රවේලයින් 16 ේ 

වදශළ 

377158.88 

52 1343 

18/07/09 

දදනි ලෆටුප් රවීම 2018 - ජුනි ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ 

ආරද් රවේලයින් 11 ේ 

වදශළ 

297454.34 

53 1344 
18/07/09 

දදනි ලෆටුප් රවීම 2018 - ජුනි රොවහම උඳ ළර්යළරේ 
ආරද් රවේලයින් 25 ේ 
වදශළ 

565729.19 

54 1345 

18/07/09 

දදනි ලෆටුප් රවීම 2018 - ජුනි ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 

ආරද් රවේලයින් 26 ේ 

වදශළ 

681258.67 

55 1346 
18/07/09 

දදනි ලෆටුප් රවීම 2018 - ජුනි ශරශේන උඳ ළර්යළරේ 
ආරද් රවේලයින් 03 ේ 
වදශළ 

45304.74 

56 1356 

18/07/10 

2018 - ජුනි අතිළ දීමනළ රවීම. ඩබ්.වී. දිලිනි දීපිළ 

ලෆඩ ේරේත්රි ම්රු 

3119.10 

57 1355 

18/07/10 

2018 - ජුනි අතිළ දීමනළ රවීම. ආර්.රේ.ඒ.ඩි. විේර මසංශ 

ලෆඩ ේරේත්රි ම්රු 

1902.43 

58 1383 

18/07/11 

2018 ජුනි මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

බළෆනීම. 

ආර්.ඩී. රංජිත් ප්රර් මසරි මයළ 

රියදුරු 

350.00 

59 1409 

18/07/17 

2018 ජුනි මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

බළෆනීම. 

රේ.පී.ආර්. රවිට මයළ 

ඳණිවිඩරු 

3053.00 

60 1427 
18/07/20 

දදනි ලෆටුප් රවීම 
2018 ජුනි 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 
ආරද් රවේවිළ ඒ.පී. 
නළනී කුසුම්තළ  

5238.79 

61 1395 

18/07/13 

2018 ජුනි 16 – 30 දේලළ ලෆට් මුද ප්රර්ංණය 

කිරීම.  

රද්ශීය ආදළයම් රොමවළරිවහ 216,647.84 

62 1394 

18/07/13 

2018 ජුනි මව ජළතිය රොඩනෆගීරම් බදු මුද 

ප්රර්යණය කිරීම. 

රද්ශීය ආදළයම් රොමවළරිවහ 49,324.33 

63 1393 

18/07/13 
2018 –II ළර්තුලට අදළ මුද්දර ළවහතුල ප්රර් හිණය 

කිරීම. 

රද්ශීය ආදළයම් රොමවළරිවහ 127,689.00 

64 1491 

18/07/25 

2018 ජුලි 1 – 15 දේලළ ලෆට් මුද ප්රර්යණය කිරීම. රද්ශීය ආදළයම් රොමවළරිවහ 207,359.96 

65 1516 
18/07/25 

රු වභළඳතිතුමළරේ 071-7508013 දරණ ජංම 

දුරථනරේ බි රවීම. ජුනිමව (2018.06.06 සට 

2018.07.05) 

රු වභළඳතිජී. ජයන්ත 
රරෝශණමෆතිතුමළ 

   1,678.85  

66 1286 
18/06/28 

077-9104323 දරණ ජංම දුරථනරේ අප්රර්8ල් 

මව දුරථන බි රවීම. (2018.04.05 සට 

2018.05.04 දේලළ) 

රු උඳ වභළඳතිඑවහ.ඩී.මංජු 
ප්ර දීප් කුමළර් මෆතිතුමළ 

   2,500.00  

67 1374 077-3143538 දරණ ජංම දුරථනරේ මෆයි මව රු මන්ත්රී0වමන්ත උදය 
කුමළර මරේ මෆතිතුමළ 

   2,500.00  



9 

18/07/10 බි රවීම. (2018.05.05 සට 2018.06.04 දේලළ) 
68 1376 

18/07/10 
071-4460616 දරණ ජංම දුරථනරේ මෆයි මව 

බි රවීම. මළර්තු මව (2018.03.20 සට 

2018.04.03 දේලළ) අප්රර්.ල් මව (2018.04.04 සට 

2018.05.03 දේලළ) මෆයි මව (2018.05.04 සට 

2018.06.03 දේලළ) 

රු මන්ත්රී0ඩී.පී.ඒ.රේ. 
ගුණරත්න මෆතිතුමළ 

   3,389.65  

69 1378 
18/07/10 

036-2254678 දරණ නිලළව දුරථන බි රවීම. 

අප්රර්/ල් මව (2018.04.01 සට 2018.04.30 දේලළ) 

රු මන්ත්රී8ඩී.රෝකි 
වම්ඳත් ලර්ණසරි මෆතිතුමළ 

   2,419.86  

70 1379 
18/07/10 

036-2253104 දරණ නිලළව දුරථන බි රවීම. 

මළර්තු මව (2018.03.20 සට 2018.03.31 දේලළ) 

අප්රර්ි්ල් මව (2018.04.01 සට 2018.04.30 දේලළ) 

මෆයි මව (2018.05.01 සට 2018.05.31 දේලළ) 

රු මන්ත්රී1එම්.ඒ.රම්රි මළේර5ට් 
මෆතිතුමිය 

   5,647.76  

71 1377 
18/07/10 

071-4484387 දරණ ජංම දුරථනරේ මෆයි මව 

දුරථන බි රවීම. 
රු මන්ත්රීඩබ්.ඒ.එම්.ඩී. 
වීරරත්න මෆතිතුමළ 

   2,500.00  

72 1375 

18/07/10 

036-2255733 දරණ නිලළව දුරථන බි රවීම. 

මළර්තු මව (2018.03.20 සට 2018.03.31 දේලළ) 

අප්රර්ි්ල් මව (2018.04.01 සට 2018.04.30 දේලළ) 

මෆයි මව (2018.05.01 සට 2018.05.31 දේලළ) 

රු මන්ත්රී0රේ.ඒ.බී.එසහ.ඒ. 

ඔල්ළ අතුරෝර මෆතිතුමිය 
   5,887.09  

73 1285 

18/06/08 

036-2254440 දරණ නිලළව දුරථන බි රවීම. 

අප්රර්/ල් මව (2018.04.01 සට 2018.04.30 දේලළ) 

මෆයි මව (2018.05.01 සට 2018.05.31 දේලළ) 

රු මන්ත්රී8ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රළලනි 

රවරනරශතළ ඳද්මසීලි 

මෆතිතුමිය 

   1,524.44  

74 1500 
18/07/25 

071-1126094 දරණ ජංම දුරථනරේ බි 

රවීම. මළර්තු මව (2018.03.20 සට 2018.04.19) 
අප්රර්/ල් මව (2018.04.20 සට 2018.05.19) 

රු මන්ත්රී2 ආර්.ඒ.ඩී. 
වළරිළ කුමළරි ගුණලර්ධන 
මෆතිතුමිය 

   1,500.00  

75 1501 
18/07/25 

036-2254678 දරණ නිලළව දුරථන බි රවීම. 

මෆයි මව (2018.05.01 සට 2018.05.31 දේලළ) 

රු මන්ත්රී0ඩී.රෝකි 
වම්ඳත් ලර්ණසරි මෆතිතුමළ 

   2,500.00  

76 1502 
18/07/25 

071-4484387 දරණ ජංම දුරථනරේ බි 

රවීම. ජුනි මව (2018.06.04 - 2018.07.03) 

රු මන්ත්රී0 ඩබ්.ඒ.එම්.ඩී. 
වීරරත්න මෆතිතුමළ 

   2,500.00  

77 1351 
18/07/12 

2018 ජුනි මව මිටු දීමනළ රවීම රුමන්ත්රීනලරු  20,000.00  
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2018/07/24 

 

 

සීතළල ප්රළ0රද්ශීය වභළරේ අභ්ය6න්තර ළවහතු 

නිදශවහ ඳෆරේජරේ 2018 මෆයි මව බිල්ඳත රවීම. 

 

සීතළල ප්රළජරද්ශීය වභළරේ මශජන රවෞඛ්යඳ 

ඳරීේ රලත බළදී ඇති වහථළලර දුරථනරේ 

2018 ජුනි මව බිල්ඳත් රවීම. 

 

සීතළල ප්රළ ිරද්ශීයවභළරේ වං. වශළර රලත බළදී 

ඇති අං 036-5677686 දරණ වහථළලර 

දුරථනරේ 2018 ජුනි මව බිල් ඳත රවීම. 

 

සීතළල ප්රළ ිරද්ශීය වභළරේ රු වභළඳතිතුමළරේ 

අං 036-3865354 දරණ වහථළලර දුරථනරේ 

2018 ජුනි මව බිල්ඳත් රවීම. 

 

සීතළල ප්රළ ිරද්ශීය වභළරේ ප්රරධළන ළර්යළ 

රොඩනෆගිල්රල් අං 46610217104 දරණ විදුලි 

වබදතළලරේ 2018 ජලි මව බිල්ඳත රවීම. 

 

සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළරේ වෆඳයුම් රළජළරි 

ටයුතු රලනුරලන් බළ දී ඇති අං 036-

3865351 දරණ වහථළලර දුරථනරේ 2018 ජුනි 

මව බිල්ඳත රවීම. 

හරී ි  ංළ රටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

 

සී/ව ංළ රබල් වමළම 

 

 

 

සී/ව ංළ රබල් වමළම 

 

 

 

හරී ි  ංළරටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

 

 

මශජන බෆංකුරේ  

ං:වි:ම: ගිණුම 

 

 

හරී  ංළරටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

 

 

63662.72 

 

 

948.12 

 

 

 

2093.18 

 

 

 

1492.49 

 

 

 

28139.85 

 

 

 

1263.00 
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1479 

2018/07/24 

 

සීතළල ප්රළර ේි රද්ශීය වභළරේ ඳළදුේ පුවහතළයට 

බළ දී ඇති අං 036-3865349 දරණ වහථළලර 

දුරථනරේ 2018 ජුනි මව බිල් ඳත රවීම. 

 

හරීථ ංළරටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

 

707.20 

85 1324 – 

18.07.05 

GI - 3144 දරණ ත්රීමරරෝද රථයට අදළෂල 

2018.07.28 දින සට 2019.07.27 දින දේලළ 

ආදළයම් බඳත්ර7ය, දුම් වශතිය ශළ රයෝේයදතළ 

වශතිය බළ ෆනීම 

වරප් - ඒ.ඩී.විවල් ඳමිත මයළ 1255.00 

86 1507 – 

2018.07.25 

 

PE– 6979 දරණ ෆබ් රථය 2018.05.04 ලන දින 

රවේලළ කිරීම 

රටොරයෝටළ ංළ 

පුද්.වමළම, 391/10, 

ශයිරලල් ඳළර, නළවින්න, 

මශරම 

29534.06 

87 1312 
2018/07/03 

ලෆඩ ේරේ/ත්ර  ම්රු  

එච්.පී.එවහ. ඳද්මකුමළර  

2018 මෆයි මළවරයහි මන් වියදම බළ 

ෆනීම.රොවහම උඳ ළර්යළරේ සට රඳොලිවහ 

වහථළනයට යතුර රන ඒමට යළම 

වරප් මගින්  
එච්.පී.එවහ. ඳද්ම කුමළර 

2976.00 

88 1382 
2018/07/11 

රොවහම උඳ ළර්යළරේ අතිළෂ දීමනළ 

රවීම. 2018 ජනි මළවය 

ළර්යභළර නිධළරී 
රොවහම උඳ ළර්යළය 

104527.90 

89 1422 
2018/07/20 

2018 ලර්යට රලෂ බඳත්රළ වශ ේයළ ඳළර බදු 

අලවන් නිරේදන දෆනුම් දීම වශළ මුද්දර බළ දීම. 

වරප්  
(පී.වී.යනි රෞල්යළර) 
රොවහම උඳ ළර්යළය 

10000.00 

90 1364 
18/07/10 

2018.06.11 දින මශ වභළල වශළ උදවන වංේරයශ 

වියදම් 
වරප්  
(රේ.ඩී. වන්ධ්යළි 
මළනී)ප්රළධළන ළර්යළය 

   4,545.00  

91 1361 
18/07/10 

2018.06.13 සට 2018.06.26 දේලළ ප්රශධළන 

ළර්යළරේ ශළ ළර වභළරැවහවීම් වශළ වංේර ශ 
වියදම 

වරප්  
(රේ.ඩී. වන්ධ්යළර 
මළනී)ප්රරධළන ළර්යළය 

   4,820.00  

92 1362 
18/07/10 

2018.06.26 සට 2018.07.03 දේලළ ප්රශධළන 

ළර්යළරේ ශළ ළර වභළරැවහවීම් වශළ වංේර ශ 
වියදම 

වරප් 
(රේ.ඩී. වන්ධ්යළර 
මළනී)ප්රරධළන ළර්යළය 

   4,494.00  

93 1365 

18/07/10 

2018.06.29දින රටන්ඩර් මණ්ඩ තීරණ අං 09 

ඳරිදි දදනි කුලී ඳදනමමත ශංලෆල් රවෞඛ්යණ 

දලද්ය  නිධළරී ළර්යළරේ රඩංගු ේයළ ඳෘතිරේ 

රවේලයින් රැරනයළම වශළ බළන්නළ ද 

ලන් රථයට රවීම වශළ අත්තිළරම් මුදල් 

වරප්  

(රේ.ඩී. වන්ධ්යළ 

මළනී)ප්ර ධළන ළර්යළය 

 20,000.00  

94 1402 

18/07/16 

2018.07.04, 05, 06, 07 ශළ 09 දින 05 ේ රඩංගු 

ළර්ය මණ්ඩය වශළප්ර0ලළශන ඳශසුම් වෆඳයීම 

රලනුරලන් කුලී රථයට රලන ද මුදල් 

ප්රුතිපර්ණයකිරීම.රවයළනළ ෆබ් රථ රවේලය අං 

55/රේ, යට්රටෝවිට, තිත්තඳත්තර. 

වරප්  

(රේ.ඩී. වන්ධ්යළිළ 

මළනී)ප්රඳධළන ළර්යළය 

 16,050.00  

95 1411 

18/07/20 

2018.07.10, 11, 12, 13, 14 ශළ 15 දින 06 ේ 

රඩංගු ළර්ය මණ්ඩයවශළ ප්ර ලළශන ඳශසුම් 

වෆඳයීම රලනුරලන් කුලී රථයට රලන ද මුදල් 

ප්රයතිපර්ණයකිරීම. රවයළනළ ෆබ් රථ රවේලය අං 

55/රේ, යට්රටෝවිට, තිත්තඳත්තර. 

වරප්  

(රේ.ඩී. වන්ධ්යළ  

මළනී)ප්රඳධළන ළර්යළය 

 19,950.00  

96 1514 
18/07/25  

2018.07.17, 18, 19 ශළ 23 දින 04 ේ රඩංගු ළර්ය 

මණ්ඩය වශළප්ර,ලළශන ඳශසුම් වෆඳයීම 
රලනුරලන් කුලී රථයට රලන ද මුදල් 
ප්රුතිපර්ණයකිරීම.රවයළනළ ෆබ් රථ රවේලය අං 

55/රේ, යට්රටෝවිට, තිත්තඳත්තර. 

වරප්  
රේ.ඩී. වන්ධ්යළිෆ 
මළනීප්ර.ධළන ළර්යළය 

 13,830.00  
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97  1521 

18/07/25 

2018.07.10 දින මශ වභළල වශළ උදවන වංේරඳශ 

වියදම් 

වරප්  

(රේ.ඩී. වන්ධ්යළි 

මළනී)ප්රඳධළන ළර්යළය 

   4,515.00  

98  1520 

18/07/25 

2018.07.16 සට 19 දේලළ ප්රධළන ළර්යළරේ 

වංේර0ශ වියදම් 

වරප්  

(රේ.ඩී. වන්ධ්යළි 

මළනී)ප්රලධළන ළර්යළය 

   4,960.00  

99 1519 
18/07/25  

ළර්යළයීය අලහය තළලයන් වශළ ද්ර ේය  මිදී 
ෆනීම. 

වරප්  
(රේ.ඩී. වන්ධ්යළර 
මළනී)ප්රයධළන ළර්යළය 

      905.00  

  ඳෆමිණිලිරඳට්ටියට රොේ එ    = රු. 80.00 

රම්ව නළම පුලරු ෆමිරන්ටින් කිරීම. = රු. 240.00 

ම්රට්ප් (රදඳෆත්ත) 3 x 175        = රු. 525.00 
ඳෆමිණිලි පුලරුල වශළ ප්ළවහටිේ තම්පින් = 

රු.60.00 
100 1391 

2018.07.12 

2018.06.01 සට 2018.06.30 දේලළ ළයට 

අදළලඳරිඳළන රොඩනෆගිල් , මශජන 

පුවහතළ රොඩනෆගිල් ශළ ඒ ආහරි හිත ඳරිහ ළරේ 

ඳවිත්රළතළ ශළ වනීඳළරේ ටයුතු ඉටු කිරිරම් 

රවේලළල රලනුරලන් ළවහතු රවීම. 

වමීරළ සකියුරිටි 

වර්විවවහ පුද්ලි වමළම 

1450/10 

රශෝන්දර ඳළර 

ඳන්නිපිටිය 

69500.00 

101 1406 

2018.07.17 

ඇණවුම් අං 12867 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම්ඳත්රිවළඅං 

2339 ඳරිදි ම් බුටිවහ රජෝඩු 30ේ ශළ ඩයි ඇන්ඩ් 

ඩයි අත් ආලරණ රජෝඩු 100 ේ බළ ෆනීම. 

ලිටිල් රෝටවහඩිවහටි බියුටර්වහ 

උඳුරොඩ ඳළර 

නලමුල,රණළ 

49750.00 

102 1389 

2018.07.12 

ඇණවුම් අං 12904 ඳරිදි නිලළඩු අයදුම්ඳත් 

4000ේ වශ රනොමිරේ රදන නිලළඩු දුම්රිය මන් 

බඳත්ර  අයදුම්ඳත් 500ේ බළ ෆනීම. 

රජරේ  මුද්රවණයළධිඳති 

රජරේමුද්ර්ණරදඳළර්තුරම්න්තු

ල 

රදොවහතර ඩෆනිවහටර්ද 

සල්ලළ මළලත,රොෂඹ 08 

2472.50 

103 1390 

2018.07.12 

ඇණවුම් අං 12903 ඳරිදි වහථළලර ලත්ම් රල්න 

04ේ බළ ෆනීම 

-එම- 2300.00 

104 1317 

2018.7.04 

ඳළදුේ නිදශවහ ආයුර්රේද රබරශත් ළළලට 

ඖධ ඇණවුම් කිරීම වශළ මුදල් බළ දීම. 

වභළඳති 

හරීත ංළ  ආයුර්රේද ඖධ 

වංවහථළල 

300 000.00 

105 1316 

2018.07.14 

ම නිදශවහ ආයුර්රේද රබරශත් ළළලට ඖධ 

ඇණවුම් කිරීම වශළ මුදල් බළ දීම. 

-එම- 50000.00 

106 1466 

2018.07.23 

ඇණවුම්අං 12863 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිර ේි ළ අං 

994 ඳරිදිල්ඩුල මළර්ය ප්රඩතිවංවහරණය වශළ 

ABC කියුබ් 2 ½ ේ බළ ෆනීම  

WKK ඉංජිනියරින් 

ම්ඳනි පුද්ලි වමළම 

ඳට්ටිවි,ෆණිය 

11250.00 

107 1468 

2018.07.23 

ඇණවුම් අං 12872 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිවළ 

අං 1814 ඳරිදිංළ බෆංකුල ඉදිරිපිට මළර්ය 

ප්ර තිවංවහරණය වශළ ABC කියුබ් 2 ½  ේ බළ 

ෆනීම  

-එම- 11250.00 

108 1470 

2018.07.23 

ඇණවුම් අං 12894 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ 

අං 2353 ඳරිදි රු වභළඳතිතුමන්ට පුටුලේ බළ 

ෆනීම. 

ඩී.ආර්ඉන්ඩවහටිවහ 

පුද්ලි වමළම 

ඳශ ශංලෆල්,ශංලෆල් 

23017.50 

109 1467 

2018.07.23 

ඇණවුම් අං 12911 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිිළළ 

අං 2381 ඳරිදි එමල්වි-බුම මළර්රේ සට 

රමොරෆරල් දේලළ තිරබන මළර්ය 

ප්රතිවංවහරණය වශළ ABC කියුබ් 2 ½  ේ බළ 

ෆනීම. 

WKK ඉංජිනියරින් 

ම්ඳනි පුද්ලි වමළම 

ඳට්ටිවි,ෆණිය 

11250.00 

110 1472 

2018.07.23 

ඇණවුම් අං 12914 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ 

අං 2355 ඳරිදි 1000ml ඇසුරුම් රන ද ඳළනීය 

ජ රබෝතල් 200ේ බළ ෆනීම 

රෝරල් රලෝටර් 

58, රඩ්විඩිවන් ඳළර 

බම්බපිටිය 

5400.00 
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111 1469 

2018.07.23 

ඇණවුම් අං 12712 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිමළ 

අං 995 ඳරිදි ඳළදුේ ලෆඩ ඒය වශළ ABC 

කියුබ් 5 ේ බළ ෆනීම 

WKK ඉංජිනියරින් 

ම්ඳනි පුද්ලි වමළම 

ඳට්ටිවි,ෆණිය 

22500.00 

112 1480 

2018.07.23 

රදර ආදළශනළළරරේ රවේලයින් වශළ ලන 

හරරම සුරුකුම රේණ ආලරණ රේ 2018.08.01 සට 

2019.07.31 දේලළළයට අදළල රේණලළරි 

මුද රවීම 

ෂමනළරු හරී7 ංළ 

රේණවංවහථළල  

21,රලොේරෝල් වීදිය 

රොෂඹ 02 

19876.22 

113 1359 

18/07/10 
2018.06.14 දින ඳළත් ගිණුම් ළර වභළලට යළම 

රලනුරලන් ශළ 2018.06.20, 21 ශළ 22 දිනල 

අධිරණයට යළම රලනුරලන් රවු මන් වියදම. 

M.N.විමසරිමයළ 

ආදළයම් ඳරීේ 

948.00 

114 1352 

18/07/10 

2018 ජුනි මව ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ නිධළරී 

ශළ රවේල මශත්ම /මශත්මීන්රේ අතිළ රවීම්. 

ළර්යභළර නිධළරිනී 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

190,629.94 

115 1357 

18/07/10 

යේ, මශවිට පුහුණු මධ්යතවහථළනරේ ඳෆලති 

ෂමණළළර වශළර පුහුණුලෆඩමුළුලට 

වශභළගී වීම රලනුරලන් මන් වියදම. 

H.P.L.ඉරර්ළ මිය 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

968.00 

116 1518 

18/07/25 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 2018 ජුනි මව වෆසුම් 

මිටු දීමනළ රවීම. 

වරප් ශංලෆල් උඳ 

ළර්යළය 

13,000.00 

117 1373 

18/07/10 

ප්ර3ධළන ළර්යළරේ සුළු මුදල් අේරිවමය ප්රතතිපුර්ණය 

කිරීම 

වරප් 

එන්.ය. කුමළර ප්රවධළන 

ළර්යළය 

965.00 

118 1481 – 

1485 

18/07/24 

2018 ජුලි මව සීතළල ප්රළිළරද්ශීය වභළරේ වහථිර 

විහරළම ලෆටුප් වහිත රවේලයින් 188 ේ වශළ 

මළස ලෆටුප් රවීම.  

වභළඳති 

සීතළල ප්රළ ිරද්ශීය වභළල 

6,658,310.86 

119 18/07/17 ප්රළධළන ළර්යළරේ මුද්දර අේරිර ේි මය ප්රතිපර්ණය 

කිරීම. 

වරප් - ප්රරධළන ළර්යළය 

සීතළල ප්රළ හි .ව. 

7,590.00 

120 1517 

18/07/25 

ප්ර7ධළන ළර්යළරේ මුද්දර අේරිමය ප්රතිපර්ණය 

කිරීම. 

වරප් - ප්රරධළන ළර්යළය 

සීතළල ප්රළඳ.ව. 

6,324.00 

121 1458 

18/07/23 
රදර ශළ සුදුලෆල් ආදළශනළළරල ආරේ 

රවේලය වශළ රයොදලළ ඇති ආරේ නිධළරීන්ට  

2018 අප්රර්තල් මව දීමනළල රවීම.  

සුදුලෆල් ආදළශනළළරය     -    68,220.00 

රදර ආදළශනළළරය     -    68,220.00 

136,440.00 

වභළඳති 

බවහනළහිර ඳෂළත් ආර්ථි 

ප්රනලර්ධන ළර්යළංය - 

රලවහප්රරෝ  ආරේ රවේලය 

136,440.00 

122 1459 

18/07/23 
රදර ශළ සුදුලෆල් ආදළශනළළරල ආරේ 

රවේලය වශළ රයොදලළ ඇති ආරේ නිධළරීන්ට  

2018 මළර්තු මව දීමනළල රවීම.  

සුදුලෆල් ආදළශනළළරය     -    70,494.00 

රදර ආදළශනළළරය     -    70,494.00 

140,988.00 

වභළඳති 

බවහනළහිර ඳෂළත් ආර්ථි 

ප්රනලර්ධන ළර්යළංය - 

රලවහප්රරෝ  ආරේ රවේලය 

140,988.00 

123 1460 

18/07/23 
රදර ශළ සුදුලෆල් ආදළශනළළරල ආරේ 

රවේලය වශළ රයොදලළ ඇති ආරේ නිධළරීන්ට  

2018 ජනලළරි මව දීමනළල රවීම.  

සුදුලෆල් ආදළශනළළරය     -    70,494.00 

රදර ආදළශනළළරය     -    70,494.00 

140,988.00 

වභළඳති 

බවහනළහිර ඳෂළත් ආර්ථි 

ප්රනලර්ධන ළර්යළංය - 

රලවහප්රරෝ  ආරේ රවේලය 

140,988.00 

124 1384 

2018/07/11 

2018.07.13 ලන දින සීතළල ප්රළමරද්ශීය වභළ 

ප්ර8ධළන ළර්යළරේ ඳලත්ලනු බන තිරවර 

වංලර්ධන අරමුණු පිළිබ ලෆඩමුළුල වශළ 

අත්තිළරම් මුදල් බළෆනීම. 

වරප් 

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදළව 

39,700.00 

125 1506 වළහිත්යර තරඟල විනිහචය මණ්ඩ රවීම් ශළ වභළඳති, 20,550.00 
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2018/07/25 වංේරිශ ටයුතු වශළ බළත් අත්තිළරම් මුදල් 

පියවීම. 

සීතළල ප්රළමරද්ශීය වභළල 

126 1508 

2018/07/25 

ඳෂළත් ඳළන ේරීඩළ උත්වලය වශළ බළත් 

අත්තිළරම් මුදල් පියවීම. 

වභළඳති, 

සීතළල ප්රළමරද්ශීය වභළල 

33,996.00 

127 1508 

2018/07/25 

සීථළල ප්රළමරද්ශීය වභළ ප්ර ධළන ළර්යළරේ 

ඳලත්ලන ද තිරවර වංලර්ධන අරමුණු පිළිබ 

ලෆඩමුළුල වශළ බළත් අත්තිළරම් මුදල් 

පියවීම. 

වභළඳති, 

සීතළල ප්රළශරද්ශීය වභළල 

39,380.00 

128 1386 

18/07/11 
2018 ජුනි මළවයට අදළ අතිළ දීමනළ රවීම. 

වරප් - ළර්යභළර නිධළරී 

ශරශේන උඳ ළර්යළය 

44,217.35 

129 1430 

18/07/25 
2018 ජුනි මව වතිරඳො විදුලි බිල්ඳත රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලිබ මණ්ඩ ගිණුම 

935.40 

130 1462 

18/07/23 

ශරශේන උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළන 

වශළ මෆයි මළවයට අදළ ජ බිල්ඳත රවීම 

ශරශේන උඳ ළර්යළය      -   983.25 

ශරශේන මළතෘ වළයනය       - 1983.75 

රලෂ වංකීර්ණය                -  1450.15 

ජ වම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන 

මණ්ඩය 

4,417.15 

131 1437 

18/07/23 

ශරශේන උඳළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළන 

වශළ ජුලි මළවයට අදළ විදුලි බිල්ඳත රවීම. 

ශරශේන උඳ ළර්යළය             -   3315.70 

ශරශේන මළතෘ වළයනය              -     441.36 

ශරශේන මශජන පුවහතළය      - 12510.45 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලිබ මණ්ඩ ගිණුම 

16,467.51 

132 1445 

18/07/23 

2018 ජුනි මව ශරශේන මශජන පුවහතළය 

පුලත්ඳත් බිල්ඳත රවීම. 

එච්.එම්.ඩී. රශේරත් මයළ 7,800.00 

133 1403 

2018/07/16 

2018 ජුනි මළවය වශළ ශරශේන උඳ  

ළර්යළයට අදළ වංේරර්ශ වියදම් රලනුරලන් ලෆය 

ව මුද රවීම. 

වරප්,  

ළර්යභළර නිධළරී 

964.00 

134 1512 
18/07/25 

2018 ජුනි මළවය වශළ දරඹෝර පුවහතළයට 
පුලත්ඳත් බළෆනීම රලනුරලන් මුදල් රවීම. 

ඩී.එවහ. මළඳටුන මයළ 
අං 03, ශංලෆල් ඳළර, 
ඳළදුේ. 

4,860.00 

135 1426 

18/07/25 

2018 ජුනි මළවයට අදළල අතිළ දීමනළ ඳෆය 06 

 මුදල් රවීම. 

වරප් - එම්.ඩී. දුලීළ 

ේමිණි 

584.00 

136 1417 

18/07/20 

2018 මෆයි මව ලි බවුවරරේ රවේලය 

වශළවශභළගී ව රවේල මශතළරේ මන් ළවහතු. 

සල කුමළර් මයළ -  

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

509.25 

137 1415 

18/07/24 

2018 ජුනි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී 

ව රවේල මශතළරේ මන් ළවහතු. 

Y.H.රවෝමරත්න මයළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

175.00 

138 1416 

18/07/20 

2018 ජුනි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී 

ව රවේල මශතළරේ මන් ළවහතු. 

P.පුහඳකුමළර මයළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

175.00 

139 1420 

18/07/20 

2018 ජුනි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී 

ව රවේල මශතළරේ මන් ළවහතු. 

W.P.රවෝමරත්නම් මයළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

2,800.00 

140 1418 

18/07/20 

2018 ජුනි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී 

ව රවේල මශතළරේ මන් ළවහතු. 

S.ශරිවහචන්ද්ර න් මයළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

175.00 

141 1419 

18/07/20 

2018 ජුනි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී 

ව රවේල මශතළරේ මන් ළවහතු. 

W.P.රවෝමරත්නම් මයළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

1,867.25 

142 1515 
18/07/25 

රනොදිරන ව රත්රීරම් මධ්යුවහථළනය වශළ 
ප්රිථමළධළර රඳට්ටියේ ශළ ඒ වශළ ඖධ 
බළෆනීම. 
1 ප්රතථමළධළර රඳට්ටිය   - රු. 1095.00 
2. ඖධ                       - රු. 918.00 
                                          2013.00 

වරප් 
(රේ.ඩී. වන්ධ්යළ  මළනී 
ප්ර්ධළන ළර්යළය) 

2013.00 

03.(ආ) ආයතනික පගවිේ සකා බැලීම. 
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2018 අප්රර්ල් 17 ලනදිනඳෆලතිමශළවභළරේතීරණඅං 05 – (06) යටරත්මුදල් ශළ ප්ර තිඳත්ති ළර වභළරේ ආයතනි 

රවීම් කිරීමට ඳලරන ද බය අනුල වභළඳතිතුමළ විසන් රන ද ඳශත උඳරල්නරේ විවහතර රන්නට රයදී ඇති 

රවීම් ඊට අනුරපීල ඇති රවීම් බන්නළ රලත ඊට ඉදිරිරේ දේලළ ඇති මුද රවීම අනුමත 

කිරීමටළරවභළලතීරණයරනදී. 

 

අනු 
අං 

විවහතරය රවිම් බන්නළ මුද(රු) 

01  වභළ ළළල පුළුල් කිරීරම් ේයළනඳළතිරේ 10%  රැවුම් මුද 
නිදශවහ කිරීම 

දිනුෂි ලී රමෝ වශ ලී 
රලෂවෆ  
රලින් වීදිය 
ශංලෆල් 

245,867.50 

02 ඇණවුම් අං 12913 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ිළ අං 1819 ඳරිදි 

ලෆලින්න ඇල්න්න මළර්ය ප්රභතිවංවහරණය වශළ ල්ඳවහ 

කියුබ් 01ේ බළ ෆනීම 

M.R.R.K රඳරර්රළ 

256/1 ඳශ රොවහම 

රොවහම 

4,500.00 

03 ඇණවුම් අං 12891 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිණළ අං 1817 ඳරිදි 

ර ල මළර්ය ප්ර2තිවංවහරණය වශළ ල්ඳවහ කියුබ් 05ේ 

බළ ෆනීම 

-එම- 22,500.00 

04 ඇණවුම් අං 12887 භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 1816 ඳරිදි 

ශරශේන ඩුරොඩ මළර්ය ප්ර තිවංවහරණය වශළ ල්ඳවහ 

කියුබ් 07ේ බළ ෆනීම 

-එම- 31,500.00 

05 ඇණවුම් අං 12807 භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිශළ අං 1818 ඳරිදි 

ශංලෆල් ජයවීර රොඩ මළර්ය වශළ රබොරළු ඳවහ කියුබ් 10ේ 

බළ ෆනීම 

H.K සරිලර්ධන 

73A ජයවීරරොඩ 

ශංලෆල් 

26,000.00 

06 ඇණවුම් අං 12329 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිළ අං 2069 ඳරිදි 

ඇවහලත්ත ලවුල්රන මළර්ය ප්රශතිවංවහරණය වශළ ල්ඳවහ 

කියුබ් 05ේ බළ ෆනීම 

M.R.R.K රඳරර්රළ 

256/1 ඳශ රොවහම 

රොවහම 

22,500.00 

07 ඇණවුම් අං 12856 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිළ අං 2070 ඳරිදි 

රොවහම පුවහවෆල් මළර්ය ඉදිරිපිට ඇති ශලත්ත 

මළර්ය ප්ර්තිවංවහරණයකිරීම වශළ ල්ඳවහ කියුබ් 02ේ බළ 

ෆනීම 

-එම- 9,000.00 

08 ඇණවුම් අං 12915 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිබළ අං 2071 ඳරිදි 

රබොල්තළල රබෝධිමළුල විශළර මළලත ප්රළතිවංවහරණයකිරීම 

වශළ ල්ඳවහ කියුබ් 03 ේ බළ ෆනීම 

-එම- 13,500.00 

09 අං 01/2017 රිට් දරණ නඩුල වශළ 2018.05.21 දින 

අවිවහවළරේල් මශළධිරණරේ රඳනී සටීම රලනුරලන් නීතිඥ 

ළවහතු රවීම 

නීතිඥ 

දම්මින්ද බණ්ඩළර 

සීතළල 

අවිවහවළරේල් 

15,000.00 

10 ZA 9257 අං දරණ ම්ටෆේටර් රථය වශළ සීට් ලර රයදීම , 

හුඩ් ඇරඳොවහටින් ලරය රයදීම , ේරීථවහ රඳොම්ඳය රයදීම,වහටියරින් 

ලර රයදීම ශළ ෆුල් ළඳට් රයදීම රලනුරලන් මුදල් රවීම 

නිේශංලෆල්කුන් ශවුවහ 

ශයිරලල් ඳළර 

ඳශත්ම 

ශංලෆල් 

18,700.00 

11 රොවහම රොම්රඳෝවහට් අංනනරේ ඳළවිච්චි රනු බන 

රොම්රඳෝවහට් ශනරේ ආරල්ඳ කිරීමට තීන්ත බළ ෆනීම 

නිේ වරවවි 

වහරටෝර්වහ 

රොවහම 

720.00 

12 පුළුල් රන ද වභළළළරේ බ්ද ලළහිනි ඳද්ධතිය වෆසීරම් 

ළර්යරේදී  බළ න්නළ ද ගිවිසුම් ඇඳ තෆන්ඳත් මුද ආඳසු 

රවීම 

ඩයිනමිේ  

AV රටේරනොජිේ 

පුද්ලි වමළම 

රොරිවහ ඳළර 

රොෂඹ 04 

136,700.00 

13 රු වභළඳතිතුමන්රේ ශළ රල්ම්තුමන්රේ ළර්යළ ළමර 

වශළ තිර වෆසීම 

බවහනළහිර ඳෂළරත් 

ර්මළන්ත වංලර්ධන 

19,062.50 
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අධිළරිය 

4-ඒ 1/1, රවෝරත මළලත 

ංරොඩවි,නුරේරොඩ 

14 ඇණවුම් අං 12901 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිශළ අං 2344 ඳරිදි 

ලිපිද්රඅේය1 බළ ෆනීම 

සී/ව රොෂඹ දිවහත්රිි්රිේ 

වමුඳළර ේරළවමීය බෆංකුල 

වංමය 

විලත්ත රශෝමම 

41,250.00 

15 ඇණවුම් අං 12865 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිශළ අං 2343 ඳරිදි 

හියුම්ඳයිප්ඳ 48ේ බළ ෆනීම 

ේති හියුම් ඳයිප්ඳ වමළම 

අවිවහවළරේල් ඳළර 

අඹතරල් 

මුල්රල්රියළල,නල නරය 

136,596.00 

16 ඇණවුම් අං 12895 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිශළ අං 2342 ඳරිදි  

සෆේවහ යන්ත්ර9යේ බළ ෆනීම 

රජෝන් කීල්වහ ඔෆිවහ 

ඔරටෝරම්න් පුද්ලි 

වමළම 

යුනියන් රඳරදව 

රොෂඹ 02 

28,750.00 

17 ඇණවුම් අං 12851 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිශළ අං 2341 ඳරිදි 

ශංලෆල් ලෆඩ ඒයට ලතුර ටෆංකියේ වවි කිරීමට අලහය  ද්ර5ේයඳ 

බළ ෆනීම 

තිවර ට්රරිෆඩින් එන්ටඳයිවවහ 

පුද්ලි වමළම 

ඳශත්ම 

ශංලෆල් 

586.00 

18 ඇණවුම් අං 12852 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිළ අං 2340 ඳරිදි 

ශංලෆල් ලෆඩ ඒයට ලතුර ටෆංකියේ වවි කිරීමට අලහයි දුේය 

බළ ෆනීම 

-එම- 737.00 

19 ඇණවුම් අං 12854 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිළ අං 2338 

ඳරිදිමළලල්ම රඳර ඳළවට ලතුර ටෆංකියේ වවි කිරිමට අලහය  

ද්රදේය  බළ ෆනීම 

-එම- 5,577.00 

20 ඇණවුම් අං 12864 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිලළ අං 2337 

ඳරිදිZA 9257 ම්ඳෆේටර් යන්ත්රතය වශළ රබර් ඳළපිස බළ 

ෆනීම 

ේළන් ඹරටෝ ඳළර්ට්වහ 

පුද්ලි වමළම 

රදර,ඳළදුේ 

2,200.00 

21 ඇණවුම් අං 12872 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිලළ අං 2333  ඳරිදි 

12.5KG වහ සලින්ඩරය පිරවීම 

සී/ව නෆරනහිර  

රශේලළම් රෝරරේ  

වි.රවේ.ව වමිතිය 

ඳශත්ම,ශංලෆල් 

1,676.00 

22 ඇණවුම් අං 1271 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2332 ඳරිදි 

වබන් ශළ රටොයිට් ේලීනර් බළ ෆනීම 

සී/ව රොෂඹ දිවහත්රි රිේ 

ේරළ මීය බෆංකු වංමය 

විලත්ත,රශෝමළම 

30,300.00 

23 ඇණවුම් අං 12243 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිලළ අං 2331 

ඳරිදිඳළදුේ පුවහතළ භූමිය වශළ ඇඳි රහිත ේරරො හින්කිට් බෆංකු 

10ේ බළ ෆනීම 

දිශළරළ ේරරොන්කිට් 

ලනශළරොඩ 

ශංලෆල් 

19,000.00 

24 ඇණවුම් අං 12862 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිලළ අං 2067ඳරිදි 

රොවහම ලෆඩ ඒයට ලෆලි කියුබ් 02ේ බළ ෆනීම 

පුන් වලි ශළඩ්රලයළර් 

ලනශළරොඩ 

ශංලෆල් 

34,000.00 

25 ඇණවුම් අං 12861 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිනළ අං 2058 ඳරිදි 

රොවහම ලෆඩ ඒයට චිප්වහ ල් කියුබ් 10ේ බළ ෆනීම 

ඉරනෝ ඉංජිනියරින් පුද්ලි 

වමළම 

ආටි,ශංලෆල් 

68,817.15 

26  2018 ජුනි මව තුදි රොම්රඳෝවහට් අංනයට දිරන ව 

ප්රලශනය රනු බන ට්රැරිොේටර්  ශළ ම්ඳෆේටර් ව වමඟ 29 

ලළරයේ බරකිරීම රලනුරලන් ළවහතු රවීම 

නිේ අතඳත්තු රේ බිජ් 

රබොරළුරොඩ 

රොවහම 

8,700.00 

27 2018.06.28 ශළ 29 දින ල ශංලෆල්  කන අඳද්රමේය  
ෂමනළරණ ඒරේ වළදන රඳොලිතින් ප්ළවහටිේ රබ්ල් 
පුත්තම In see ආයතනය රලත ප්රර්ලශනය කිරීම වශළ 

අරබ්සංශ සහල්ට් 
මෆරන්ජ්මන්ට් වර්විවවහ 
පුද්ලි වමළම 

42,550.00 
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න්රටනර් රථය රවේලළල බළ ෆනීම ඳශත්ම 
ශංලෆල් 

28 CA / Writ /412/08 අං දරණ නඩුල වශළ 2018.02.08 ශළ 

2018.06.21 දින රොෂඹ අභියළචනළළරරේ රඳනි සටීම 

රලනුරලන් නීතිඥ ළවහතු රවීම 

නිතිඥ අතු 

පියදර්නදසල්ලළ 

ඇරැේල, ඳන්නිපිටිය 

7,000.00 

29 අං 26734  M දරණ නඩුල වශළ 2017.09.13 ,2018.02.20 ශළ 

2018.06.06යන දින ල අවිවහවළරේල් දිවළ අධිරනරේ රඳනි 

සටීම රලනුරලන් නීතිඥ ළවහතු රවීම 

නීතිඥE.M රජෝර්ජ්  

සීතළල 

අවිවහවළරේල් 

22,500.00 

30 අං 237/14 දරණ නඩුල වශළ 2018.04.02 දින රොෂඹ 

අභියළචනළළරරයදි රඳනී සටීම රලනුරලන් නීතිඥ ළවහතු රවීම 

නීතිඥ W.G.N.H ඩයවහ 

සීතළල, අවිවහවළරේල් 

10,000.00 

31 ඇණවුම් අං 12735 ,12737 භළණ්ඩ ෆබිම් වශළ අං 

2347,2348,ඳරිදි නෆණව රොඩනෆගිල් ලයරින් කිරීම වශළ 

ද්ර7ේය1 බළ  ෆනීම 

ජී.සී ඉරේට්රියවහ 

ඳශත්ම, ශංලෆල් 

20,705.00 

32 ඇණවුම් අං 12738 ,12743,12909  ශළ භළණ්ඩ ෆබිම් ඳත්රිලළ 

අං 2357 ,2345,2346 ඳරිදි ශළරශේන වතිරඳොෂ ලයරින් කිරිම 

වශළ ද්ර2ේය2 බළ දීම 

-එම- 56,847.00 

33 ඇණවුම් අං 12892 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිශළ අං 2349 ඳරිදි 
ශංලෆල් ආයුර්රේදයට ,ශංලෆල් වෂ ෂමනළරණය 
මධ්යවහථළනයට,වභළ ළළරේ ෆරියට ශළ ඳළදුේ උඳ 
ළර්යළයට  සවිලින් සන් 03ේ ශළ වහටන්ඩ් සන් 01ේ බළ 
ෆනීම 

ඒෂියන් ඉරේටිල්  
ඳෂමු ශරවහ වීදීය 
රොෂඹ 11 

19,150.00 

34 ඇණවුම් අං 12896 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 2350 ඳරිදි 

ශංලෆල් ආයුර්රේදයට ,වභළළලට ශළ ප්ර ධළන ළර්යළයට  

බිත්ති විදුලි ඳංළ 05ේ බළ ෆනීම 

චළන්දලී ඉරේටිල් 

රට්ඩර්වහ 

විශළර ශංදිය 

ලරළරොඩ ඳළර ෆෂණිය 

23,750.00 

35 ඇණවුම් අං 12889 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 2351 ඳරිදි 

රට්ප් රරෝල් 100ේ බළ ෆනීම 

ජුමළනළ එන්ටර්ප්ර1යිවවහ 

කුමළර වීදිය 

රොෂඹ 11 

3,800.00 

36 ඇණවුම් අං 12884 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 2352 ඳරිදි 

තමි වහවිච් 300ේ බළ ෆනීම 

-එම- 26,100.00 

37 ඇණවුම් අං 12311 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 2354 ඳරිදි 

ශංලෆල් උඳළර්යළයට ළච්චු 04ේ ලළරන් ලිපි රොනු බඩ් 

01ේ බළ ෆනීම 

ළමිණි සර්නිචර් ඇන්ඩ්  

ටිම්බර් වහරටෝවහ 

39A රණළ 

20,125.00 

38 ඇණවුම් අං 12860 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිළ අං 2356 ඳරිදි 

ඳළදුේ මශජන පුවහතළයට ඉටිරොෂ 25Kg බළ ෆනීම. 

ෆන්ඩි ශළඩ්රලයළර් 

රළින් වීදිය 

ශංලෆල් 

9,500.00 

39 ඇණවුම් අං 12910 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිතළ අං 2358 ඳරිදි 

ශංලෆල් වෂ මනළරණ මධ්යටවහථළනය වශළ බයින්ඩින් 

ම්බි 10Kg බළ ෆනීම 

එම්.එවහ.එම්  

ශළඩ්රලයළර් 

රලින් වීදිය 

ශංලෆල් 

2,200.00 

40 ඇණවුම් අං 12905 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 2359 ඳරිදි 
ශළරශේන උඳළර්යළය වශළ රම්ව රරදි 02ේ බළ ෆනීම. 

එන්.ආර්.ර්ට්න් 
රවන්ටර්ඳශත්ම ඳළර 
ශංලෆල් 

1,215.00 

41 ඇණවුම් අං 12917 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිනළ අං 2360 
ඳරිදිUPS 03ේ බළ ෆනීම 

සී/ව හරී9 ංළ  රජරේ ලළණිජ 
විලධ නීතිත 
වංවහථළල,100,නලම් 
මළලත,රොෂඹ 02 

11,250.00 

42 ඇණවුම් අං 12899 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිතළ අං 2364 ඳරිදි 

ශංලෆල් උත්වල ළළලට ,රොවහම මශජන පුවහතළයට ශළ 

පිටුමිරබ් ආයුර්රේදයට ප්ළවහටිේ පුටු 330ේ බළ ෆනීම 

නිල්මල්එහලරන් 

ප්ළවහටිේ පුද්ලි 

වමළම,මඩඳළත ඳළර 

බටෆත්තර,පිළියන්දර 

466,291.65 

43 ඇණවුම් අං 12893 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිටළ අං 2365 ඳරිදි 

ශංලෆල් රඳර ඳළවට , ඳළදුේ උඳළර්යළයට ශළ ප්ර ධළන 

ළර්යළයට රදොර රදරේ ලළරන් ලිපි රොනු අල්මළරි 04ේ බළ 

සීගිරි වමෟද්ධිවහටීල් සර්නිචර් 

පුද්ලි 

වමළම,කුරුවිට,රත්නපුර 

62,000.00 
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ෆනීම. 

44 ඇණවුම් අං 12748 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි4ළ අං 2366 ඳරිදි 

ඩුප්රෝ රවේලළල බළ ෆනීම 

නි ප්රිලන්ටර්වහ ඇන්ඩ් 

ඳබ්ලිර්වහ , 

ප්රධළන ඳළර ,ශංලෆල් 

5,800.00 

45 ඇණවුම් අං 12866 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි4ළ අං 2367 ඳරිදි 

ඳරිකන රටෝනර් 10ේ බළ ෆනීම 

රමට්රරෝ  වහරට්නරි, 

මෆලිබන් වහට්රි ට්,රොෂඹ 11 

17,000.00 

46 ඇණවුම් අං 12890 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි4ළ අං 2368 

ඳරිදි1/044 ලයර් රරෝල් 25ේ බළ ෆනීම 

ඹරරල් රෝඳරර්න් 

පුද්ලි වමළම, 

රොෂඹ10 

36,631.09 

47 ඇණවුම් අං 12833 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි හිළ අං 2334 

ඳරිදිනෆනව රොඩනෆගිල් ලයරින් කිරීම වශළ 2රෝර් ලයර් 

මීටර් 30ේ බළ ෆනීම 

-එම- 981.00 

48 ඇණවුම් අං 12902 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 997 ඳරිදි ජය 

රඳරදව ජයන්ති මළලත ශළ අමරසංශ මළලත ප්රශතිවංවහරණයට 

ල්ඳවහ කියුබ් 05ේ බළ ෆනීම 

M.R.R.K රඳරර්රළ 

256/1 ඳශ රොවහම 

රොවහම 

22,500.00 

49 ඇණවුම් අං 12900 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිවළ අං 996 ඳරිදි 

අංමුල වමඟිපුර මළර්ය  ප්රභතිවංවහරණය වශළ ල්ඳවහ කියුබ් 

03ේ බළ ෆනීම 

M.R.R.K රඳරර්රළ 

256/1 ඳශ රොවහම 

රොවහම 

13,500.00 

50 ඇණවුම් අං 12912 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිණළ අං 998 ඳරිදි 

ම රඳොල්ල මළර්ය  ප්ර0තිවංවහරණය වශළ ල්ඳවහ 

කියුබ් 03ේ බළ ෆනීම 

M.R.R.K රඳරර්රළ 

256/1 ඳශ රොවහම 

රොවහම 

13,500.00 

51 පිටුමිරප් නිදශවහ ආයුර්රේදයට ඹෟධ බළ ෆනිම වශළ මුදල් 

බළ දීම 

වභළඳති 

හරීත ංළ ආයුර්රේද 

ඹෟධ වංවහථළල  

නළවින්න,මශරම 

250,000.00 

52 රොවහම නිදශවහ ආයුරිරේදයට ඹෟධ ඇණවුම් කිරීම වශළ 

මුදල් බළ දීම. 

-එම- 500,000.00 

53 LE – 6946 දරණ ටිඳර් රථය 2018.05.22 ලන දින රවේලළ කිරීම 

රලනුරලන් රවීම 

රවනිත් රලහිල් රලොෂින් 

රවන්ටර්, වළළල, රොවහම 

   22447.00 

54 2018.07.16 ලන දින QL – 6131 දරණ ත්රී.රරෝද රථරේ 

රේමළඳය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

රශේමළල් රමෝටර්වහ, 142/2, 

ඳශත්ම, ශංලෆල්, 

 1290.00 

55 QL – 6131 දරණ ත්රී රරෝද රථය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් 

රවීම් කිරීම 

 

බුද්ධි ඉංජිනියරින් ලර්ේවහ, 

134/1, ශයිරලල් ඳළර, 

රොඩම, රශෝමළම 

 155000.00 

56 QL – 6131 දරණ ත්රී රරෝද රථය 2018.07.17 ලන දින රවේලළ කිරීම 

රලනුරලන් රවීම 

ලළවනළ වර්විවහ, කුඩළන්ද, 

තුන්නළන, ශංලෆල් 

  4180.00 

57 QL  – 6131 දරණ ත්රී,රරෝද රථරේ වයින්වරය 2018.07.19 ලන 

දින අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් ශංලෆල්, තුන්නළන, 

රශඋඩ, උදළර රමෝටර් ලර්ේවහ රලත රව මුද රවීම 

වරප් - ඉඳුනිල් ේළන් මයළ     450.00 

58 HE – 5534 දරණ ලි බවුවර් රථය 2018.06.11 ලන දින රවේලළ 

කිරීම රලනුරලන් රවීම 

රවනිත් රලහිල් රලොෂින් 

රවන්ටර්, වළළල, රොවහම 

21610.00 

59 LL – 6461 දරණ ටිඳර් රථරේ බේකිය යටට යඩ රොකු 08 ේ 

ඳවහසීම රලනුරලන් ශංලෆල්, ළුඅේ, සුදුලෆල්, 149, කී 

ේරිවරේන් රලත රව මුද රවීම 

වරප් - එම්.රස චන්දන 

මයළ 

  3250.00 

60 LL – 6461 දරණ ටිඳර් රථය 2018.07.08ලන දින රවෝදළ රතල් 

ශළ ේරී වහ ල්ලළ ෆනීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

රවනිත් රලහිල් රලොෂින් 

රවන්ටර්, වළළල, රොවහම 

     6880.00 

61 ZA– 5041 දරණ බෆරෝ යන්ත්ර්යට අදළෂල 2018.05.22 ලන දින 

සට 2019.05.21 ලන දින දේලළ නල ගිනි රේණළලරණය සදු 

කිරීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

හරීම ංළ ඉන්ෂුලරන්වහ 84536.45 
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62 2018.07.12 ලන දින AAA – 8572 දරණ ත්රී හිරරෝද රථරේ රිලවහ 

රේබය අළුතින් රයදීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

ලළවනළ වර්විවහ, කුඩළන්ද, 

තුන්නළන, ශංලෆල් 

  1130.00 

63 AAA – 8572 දරණ ත්රී රරෝද රථය වශළ 2018.07.13 ලන දින 

400 x 8 ප්රීමළණරේ නල ටයර් 03 ේ රයදීම රලනුරලන් ලෆඩ 

කුලිය රව ශංලෆල්, අවිවහවළරේල් ඳළර, 134/3, ළරියලවම් 

ටයර් වර්විවහ රලත රව මුද රවීම 

වරප් - ඩී.සී.රෝට්ටළරොඩ 

මයළ 

       300.00 

64 2018.06.26 ලන දින 252 – 6388 දරණ ෆබ් රථරේ ේච් 

රඳොම්ඳය ආහරි0තල අළුත්ලෆඩියළ ටයුත්තේ සදු කිරීම රලනුරලන් 

රවීම් කිරීම 

රවන්ට්රල් රමෝටර්වහ, 58/5, 

ශංලෆල් ඳළර, ඳළදුේ 

     2810.00 

65 2018.06.03 ලන දින 252 – 6388 දරණ ෆබ් රථය රළජළරිරේ 

රයදී තිබියදී අේරී හිය වීම නිවළ ඳරීේළ ර ඳලර් වහටියරින් රඳොම්ඳය 

ආහරිතතල අළුත්ලෆඩියළලන් කිහිඳයේ සදු ර ෆනීම රලනුරලන් 

රවීම් කිරීම 

බුද්ධි ඉංජිනියරින් ලර්ේවහ, 

ගි.අං. 112034343689001 

රවළන් බෆංකුල,රොඩම 

(බුද්ධි ඉංජිනියරින් ලර්ේවහ, 

134/1, ශයිරලල් ඳළර, 

රොඩම, රශෝමළම) 

   29120.00 

66 රු මන්ත්රී2 ආර්.ඒ.ඩී.එවහ. ජයන්ත රණල මෆතිතුමළරේ 

011-2406059 දරණනිලළව දුරථනරේ ශළ 077-3600669 

දරණ ජංම දුරථනරේ බි රවීම.නිලළව දුරතනය 

රුමන්ත්රීි් ආර්.ඒ.ඩී.එවහ. 

ජයන්ත රණල මෆතිතුමළ 
     6,747.67  

මළර්තු (2018.03.20 - 2018.03.31)   =     රු. 610.64 

අප්රර්ි්ල් (2018.04.01 - 2018.04.30)  =     රු. 716.24 

මෆයි (2018.05.01 - 2018.05.31)      =     රු. 800.03 

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30)       =     රු. 1137.03 

ජංම දුරථනය 

අප්රර්දල් (2018.04.05 - 2018.05.04)   =    රු. 1783.76 

මෆයි (2018.05.05 - 2018.06.04)       =    රු. 1699.97 

67 රු මන්ත්රීය එම්.ඩී. වමන්ත කුමළර මෆතිතුමළරේ 036-

2254334 දරණනිලළව දුරථනරේ ශළ 077-3143538 දරණ 

ජංම දුරථනරේ බි රවීම.නිලළව දුරතනය 

රුමන්ත්රීන එම්.ඩී. වමන්ත 

කුමළර මෆතිතුමළ 
     2,500.00  

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30)        =     රු. 1750.00 

ජංම දුරථනය 

ජුනි (2018.06.05 - 2018.07.04)        =     රු. 750.00 

68 රු මන්ත්රීය ඩබ්.ඩී. චින්ත රද්වින්ද වමරවීර මෆතිතුමළරේ 

071-8146269 දරණ ජංම දුරථනරේ බි රවීම. 

මෆයි (2018.05.02 - 2018.06.01)  

රුමන්ත්රී ි ඩබ්.ඩී. චින්ත 

රද්වින්ද වමරවීර මෆතිතුමළ 

     2,500.00  

69 රු මන්ත්රී0 අරයෝම මධු ප්රමවළද් රද්ලරේ මෆතිතුමළරේ 077-

7136213 දරණජංම දුරථනරේ බි රවීම. 

රුමන්ත්රී ි අරයෝම මධු 

ප්රමවළද් රද්ලරේ මෆතිතුමළ 
     2,300.00  

මෆයි (2018.05.25 - 2018.06.24)  

70 RD – 8301 දරණ ට්රැ2ේටරය 2018.05.31 ලන දින රවේලළ කිරීම 

රලනුරලන් රවීම 

රවනිත් රලහිල් රලොෂින් 

රවන්ටර්, වළළල, රොවහම 

 11150.00 

71 AAA – 9451 දරණ ත්රීරරෝද රථය 2018.06.09 ලන දින රවේලළ 

කිරීම රලනුරලන් රවීම 

රශේමළල් රමෝටර්වහ, 142/2, 

ඳශත්ම, ශංලෆල්, 

4110.00 

72 2018.06.09 ලන දින AAA – 9451 දරණ ත්රී.රරෝද රථරේ 
අළුත්ලෆඩියළ ටයුතු කිහිඳයේ සදු ර ෆනීම රලනුරලන් රවීම් 
කිරීම 

රශේමළල් රමෝටර්වහ, 142/2, 
ඳශත්ම, ශංලෆල්, 

1230.00 

73 ABP – 9738 දරණ ත්රී රරෝද රථයට අදළෂල 2018.08.11 ලන දින 

සට 2019.08.10 ලන දින දේලළ නල ආදළයම් බඳත්රළය ශළ දුම් 

වශතිය බළ ෆනීමට අත්තිළරම් මුදල් රවීම 

වරප් - ඩබ්.ඒ.උදය ජයන්ත 

මයළ 

1270.00 
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74 2018.07.24 ලන දින PE – 6879 දරණ ෆබ් රථරේ ටයරය 
ඇති ව ඳෆච් 02 ේ වෆසීම රලනුරලන් ශංලෆල්, ලනශරොඩ, 
189/2, වකුරළ ටයර් රවන්ටර් රලත රව මුද රවීම 

වරප් - එවහ.ඒ.ඩී.රවීළන්ත 
මයළ 

 340.00 

75 2018.04.21 ලන දින LM – 5604 දරණ ම්ඳෆේටර් රථරේ 
සේලන රවේලළල සදුර ෆනීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

වරතොව රමෝටර්වහ පී.එල්.සී. 
25/11, නල නුරේ ඳළර, 
ඳලියරොඩ 

 19631.98 

76 ABP – 9738 දරණ ත්රීඳරරෝද රථයට අදළෂල 2018.08.25 ලන දින 
සට 2019.08.24 ලන දින දේලළ නල රේණළලරණය සදු කිරීම 
රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

හරීල ංළ ඉන්ෂුලරන්වහ, 
අවිවහවළරේල් 

19929.32 

77 PE – 6879 දරණ ෆබ් රථය වශළ 2018.03.10 ලන දින සට 

2018.05.04 ලන දින දේලළ ණයට බළත් සුඳර් ඩීවල් 650Ltr 

ේ රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

එවහ.ඒ.ඩී.සී.වමන්ත මයළ, 

ංළ ඉන්ධන පිරවුම්ශ, 

ඳරණ ඳළර, ශංලෆල් 

 41650.00 

78 2018.02.01 ලන දින සට 2018.03.30 ලන දින දේලළ වභළරේ 

ලළශන වශළ ණයට බළ ත් ඉන්ධනලට අදළෂ බිල්ඳත් වශළ 

රවීම් කිරීම 

252 - 6388 ෆබ් රථය රු.50300.00 

251- 0684 ෲ ෆබ් රථය රු.35800.00 

LE - 6946 ටිඳර් රථය රු.62800.00 

LL - 6461 ටිඳර් රථය රු.56200.00 

HE - 5534 ලි බවුවර් රථය රු.27750.00 

GI - 3144 ත්රීබරරෝද රථය රු.12612.00 

QL - 6131 ත්රීතරරෝද රථය රු.1972.00 

AAA - 8572 ත්රී රරෝද රථය රු.13206.00 

RD - 9425 ට්රැ ේටරය රු.27340.00 

AAA -9451ත්රී රරෝද රථය රු.10740.00 

RD- 8301 ට්රැරේටරය රු.22480.00 

LM - 5604 ම්ඳෆේටරය රු.16650.00 

ZA – 5421 ට්රැරේටරය රු.11100.00 

ZA - 5041 බෆරෝ යන්ත්ර්ය රු.63280.00 

රොවහම තණරොෂ ඳන යන්ත්ර1ය රු.4565.00 

ශංලෆල් ධූමළයනය වශළ රු.2076.00 

සී/ව නෆරනහිර රශේලළම් 

රෝරෂරේ විවිධ රවේලළ 

වමුඳළර වමිතිය, ශංලෆල් 

 

418871.00 

79 රොවහම උඳ ළර්යළරේ 2018 මෆයි මව වෆසුම් මිටුල වශළ 

වශභළගී ව ඳශත නිධළරීන් රලත වෆසුම් මිටු දීමනළ රවීම. 

01. ජයන්ත රරෝශණ මයළ - වභළඳති                   2600.00 
02. රේ.ඒ. චන්දන ඳද්මසරි මයළ - රල්ම්         2600.00 
03. ජයන්තළ ජල්රතොටරේ මිය - ලෆ.අ.                2600.00 
04. ඉන්දු විතළරණ මිය - වෆ.නි.                           2600.00 
05.  රර්ණුළ ඉද්දමල්රොඩ මිය - ෂ/ව.          2600.00 

වරප් - ළර්යභළර නිධළරී 

රොවහම උඳ ළර්යළය 

13,000.00 

80 රොවහම උඳ ළර්යළරේ 2018 ජනි මව වෆසුම් මිටුල වශළ 

වශභළගී ව ඳශත නිධළරීන් රලත වෆසුම් මිටු දීමනළ රවීම. 

01. ජයන්ත රරෝශණ මයළ - වභළඳති                   1950.00 

02. රේ.ඒ. චන්දන ඳද්මසරි මයළ - රල්ම්         1950.00 

03. ජයන්තළ ජල්රතොටරේ මිය - ලෆ.අ.                1950.00 

04. ඉන්දු විතළරණ මිය - වෆ.නි.                           1950.00 

05.  රර්ණුළ ඉද්දමල්රොඩ මිය - ෂ/ව.          1950.00 

වරප් - ළර්යභළර නිධළරී 

රොවහම උඳ ළර්යළය 

9,750.00 

81 රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළනයන්හි 2018 ජනි 

මව විදුලි බිල්ඳත් රවීම. 

01. රොවහම වති රඳොෂ මළළු ඩය                  240.00 

             ( 4616014000) 

02.  රොවහම වති රඳොෂ                                  240.00 

( 4616126909)  

03.   රොවහම වති රඳොෂ මළළු ඩය              1758.90 

( 4616001502) 

04.  රොවහම වති රඳොෂ                                9220.05 

මශජන බෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 

ගිණුම 

11,458.95 
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( 4693228311) 

82 රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළනයන්හි 2018 ජලි 

මව ජ බිල්ඳත් රවීම. 

01. අඳද්රීේය  ෂමණළරණ ඒය                13012.94 

02. රොවහම වති රඳොෂ                                 11075.18 

03. රොවහම උඳ ළර්යළය                          1850.35 

04. නම්ඳෆල් රඳර ඳළව                             688.84 

ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

26,627.31 

83 රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළනයන්හි 2018 
මෆයි,ජනි මව ජ බිල්ඳත් රවීම. 

01. අරනෝමළ ප්රජළ ළළල                                 258.30 
(4693648116) 

02. අරනෝමළ ප්රජළ ළළල                                 1164.52 
(4693648116) 

03. මළලල්ම ප්රබජළ ළළල                                  606.00 
(4608395904) 

මශජන බෆංකුල 
ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 
ගිණුම 

2,028.82 

84 රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළනයන්හි 2018 ජලි 

මව විදුලි බිල්ඳත් රවීම. 

01. අඳද්ර ේය. ෂමණළරණ ඒය                1338.00 

(4612254406) 

02. රොවහම නල පුවහතළය                       6041.10 

(4612291409) 

03. රොවහම උඳ ළර්යළය                          9631.35 

(4600309103) 

04. නම්ඳෆල් රඳර ඳළව                             240.00 

(4603205503) 

05. රොවහම ආයුර්රේදය                                 715.80 

(4692517220) 

මශජන බෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 

ගිණුම 

17,966.25 

85 රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත වහථළනයන්හි 2018 ජලි 

මව ජ බිල්ඳත් රවීම. 

01.  ප්ර ජළ ළළල                                                445.33 

ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

445.33 

86 රොවහම උඳ ළර්යළයට පිවිරවන රේට්ටුල අලුත්ලෆඩියළ 

කිරීමට ලෆය ව මුදල් රවීම. 

ජී.එච්.රණසංශ  

ෆනඩළ ළර්මි විද්යළ.ය 

ඳශෂ රොවහම,රොවහම 

1,500.00 

87 රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් රොම්රඳොවහට් අංනයට බළ 

න්නළ ද දෆල් අඩි 7 ේ වශ අඟල් ½ ඇණ බළ ෆනීමට ලෆය ව  

මුදල් රවීම. 

නිේ වරවවි වහරටෝර්වහ 

අං 34, රොවහම 

1,020.00 

88 ලෆඩ ේරේ ත්ර0 ම්රු එච්.පී.එවහ. ඳද්මකුමළර 2018 ජනි මළවරයහි 

රොවහම උඳ ළර්යළරේ සට රඳොලිවහ වහථළනයට යතුර රන 

ඒම යළම රලනුරලන් 

වරප් මගින්  

එච්.පී.එවහ. ඳද්ම කුමළර 

2,736.00 

89 ලෆඩ බන රවෞඛ්යී ඳරිඳළ 2018 ජනි මළවරයහි  ේරේත්ර රේ 

යළම ඒම රලනුරලන් මන් වියදම් රවීම. 

වරප් මගින්  

රොවහම උඳ ළර්යළය 

එන්. ආර්.ඉදුනිල් 

472.00 

90 2018 ජනි 11 වශ 12 යන දිනයන් රඳර ඳළවල් පුහුණුලට 

රොවහම සට මශරමට යළම ඒම රලනුරලන් මන් වියදම් 

රවීම. 

වරප් මගින්  

රොවහම උඳ ළර්යළය 

ඒ. උදයකුමළරි 

1,080.00 

91 2018 ජනි 11 වශ 12 යන දිනයන් රඳර ඳළවල් පුහුණුලට හිඟුර 

සට මශරමට යළම ඒම රලනුරලන් මන් වියදම් රවීම. 

වරප් මගින්  

රොවහම උඳ ළර්යළය 

ඩී.ජී.අරෝළ 

1,020.00 

92 2018 ජනි 11 වශ 12 යන දිනයන් රඳර ඳළවල් පුහුණුලට 

රබොල්තළල ශංදිරේ සට මශරමට යළම ඒම රලනුරලන් මන් 

වියදම් රවීම. 

වරප් මගින්  

රොවහම උඳ ළර්යළය 

එච්.රේ.නන්දළලතී 

1,060.00 
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97 2018 ජුනි මවතුන්නළන වළයනය , නල රලෂ වංකීර්ණය - බිම් 

මශෂ විදුලි බිල්ඳත් රවීම. 

මශජනබෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය 
2,950.50 

98 2018 ජලි මව නල රලෂ වංකීර්ණරේ උඩු මශ, ඳෆරණි රලෂ 

වංකීර්ණය, උත්වල ළළල , සුදුලෆල් ආදළශනළළරය විදුලි 

බිල්ඳත් රවීම. 

මශජනබෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය 
6,157.20 

99 2018 ජලි මව ශංලෆල් රඳොදු ලෆසකිලිරේ විදුලි බිල්ඳත රවීම. මශජනබෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය 

1,173.30 

100 2018 ජලි මව ළුඅේ රඳර ඳෆව , රනොදිරන ව රලන් 

කිරීරම් මධ්යිවහථළනය , රනොදිරන වරලන් කිරීරම් 

මධ්යමවහවහථළනය -රබ්ල් මෆෂින් විදුලි බිල්ඳත් රවීම. 

මශජනබෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය 

4,471.50 

101 2018 ජලි මව ශංලෆල් නිදශවහ ආර්යුරේදය , ශංලෆල් වති 

රඳො, ශංලෆල් වති රඳො, නල රලෂවංකීර්ණරේ බිම් මශ, 

රලෂ වංකීර්ණරේ ඌරු මවහ ඩය ,ශංලෆල් මශජන 

පුවහතළය විදුලිබිල්ඳත් රවීම. 

මශජනබෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය 
40,819.05 

102 2018 මළර්තු , අප්රර් හිල් , මෆයි වශ ජුනි තුන්නළන වළයනය වශ 

ශංලෆල් පර්ල මළවිය වංලර්ධනමධ්රේවහථළනය ජුනි මව ජ බිල් 

ඳත් රවීම. 

ජළති ජවම්ඳළදනශළ ජළ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

4,996.30 

103 2018 ජුනි මව ඌරු මවහ ඩය, මළළු ලි, එෂ ශරේ මවහ ඩය, 

ශංලෆල් බවහ නෆලතුම්රඳොෂ , රනොදිරන ව රලන් කිරීරම් 

මධ්යවහථළනය වශ ශංලෆල් රඳොදු ලෆසකිලිය ජ බිල්ඳත්රවීම. 

ජළතිජවම්ඳළදන ශළ ජළ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 
23,930.66 

104 2018 ජුනි මව ළුඅේ රඳොදු ලෆසකිලිය ,ළුඅේ රලෂ 

වංකීර්ණය, සුදුලෆල්ආදළශනළළරය, ළුඅේ ලතුර ම, 

ඳශත්ම රඳොදු ලෆසකිලිය, ළුඅේ රඳර ඳළව ජබිල්ඳත් 

රවීම. 

ජළතිජවම්ඳළදන ශළ ජළ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

2,947.97 

105 2018 ජුනි මව ශංලෆල් වති රඳො, ශංලෆල් උඳ ළර්යළය, 

ශංලෆල් ප්රිධළන ළර්යළය, ශංලෆල් ප්ර ධළන ළර්යළය ඳෆරණි, 

එළු කුකුල් මවහ ඩය ජ බිල්ඳත් රවීම. 

ජළතිජවම්ඳළදන ශළ ජළ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 
15,436.40 

106 ශරශේන ප්ර්රද්ය තුෂ වෂ එතු කිරීරම් ලෆඩවටශන පිළිබ 

ප්රර්රද්ලළසීන් දෆනුලත් කිරීරම් බෆනරයේ වවහ කිරීම වශළ ලෆය 

ව මුද 

ඳළදුේ නලින් 

ඇඩ්ලර්ටයිසන් ආයතනය 

1,216.00 

107 එච්.එල්.එම්. නිවළර් මශතළ විසන් රදමෂ භළළරලන් රචිත රඳොත් 

ඳශේ වශළ මුදල් රවීම. 

එච්.එල්.එම්. නිවළර් මශතළ 5,880.00 

108 රජ්.එම්. ධර්මරවේන බණ්ඩළර මශතළ විසන් රචිත ‘‘රවරනරශබර 

ඇදුරුතුමනි” නෆමති ේරර්න්ථරයන් පිටඳත් ශතරේ මිදී ෆනීම 

වශළ මුදල් රවීම. (20% ලට්ටමේ වහිතයි) 

රජ්.එම්. ධර්මරවේන බණ්ඩළර 

මශතළ 

880.00 

93 රොවහම උඳ ළර්යළරේ ඇඟිලි වකුණු යන්ත්රඩයට දත්ත 

ඇතුත් කිරීමට ලෆය ව රවේලළ ළවහතු රවීම.  

සරෝන් බිවහනවහ 

ඇප්පිලින්වහ ප්රඳයිලට් 

ලිමිටඩ්, 

රටේනිල් වර්විවහ ඩිවින්, 

193,හීල් වහටීට්, රදහිල 

3,343.05 

94 ශරශේන මශජන පුවහතළරේ ලිපි යෆවීරම් ටයුතු වශළ 

අලහය  මුදල් බළෆනීම 

වරප්  

එම්.ඩී. දුලීළ ේමිණි මිය 

2000.00 

95 ශරශේන උඳ ළර්යළරේ ලිපි යෆවීරම් ටයුතු වශළ අලහය 

මුද්දර අේරි හිමය අලුත් කිරීම. 

වරප් 

ළර්යභළර නිධළරී 

1,025.00 

96 ශරශේන උඳ ළර්යළරේ ජුනි මව ජ බිල්ඳත් රවීම. 

උඳ ළර්යළය       -   රු.    849.85 

රලෂ වංකීර්ණය  -   රු. 1,383.45 

මළතෘ වළයනය        -   රු. 1850.35 

ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ 

ජළඳලශන මණ්ඩ ගිණුමට  

4,083.65 
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109 සීතළල ප්රළඩරද්ශීය වභළලට අයත් සයලු පුවහතළ වශළ වඟරළ 

මිදී ෆනීම වශළ මුදල් රවීම. 

මෆසන් ලර්ල්ඩ් ආයතනය 3,520.00 

110 සීතළල ප්රළරද්ශීය වභළලට අයත් සයලු පුවහතළ වශළ වී. 

නන්දළ රඳරර්රළ මශත්මිය විසන් රචිත තිවරණ ගුණ භලන්, ජළත 

තළ විරයන් ශළ නිලන් මඟට ඳශසුලන්න උඳළදළරන 

අතශරින්න නෆමති ේරනන්ථ තුනේ වශළ මුදල් රවිම (20% 

ලට්ටමේ වහිතයි) 

වී. නන්දළ රඳරර්රළ මශත්මිය 2,176.00 

111 2018 අරෝවහතු මව වභි දීමනළ ශළ මන් වියදම් රවීම වභළඳති, උඳ වභළඳති ශළ 

මන්ත්රී ලරු 41 වශළ 

765,000.00 

112 රදර ශළ සුදුලෆල් ආදළශනළළරල ආරේ රවේලය වශළ 

රයොදලළ ඇති ආරේ නිධළරීන්ට 2018 මෆයි මව දීමනළල 

රවීම. 

සුදුලෆල් ආදළශනළළරය      -   70,494.00 

රදර ආදළශනළළරය      -   70,494.00 

140,988.00 

වභළඳති 

බවහනළහිර ඳෂළත් ආර්ථි 

ප්රනලර්ධන ළර්යළංය - 

රලවහප්රරෝ  ආරේ රවේලය 

140,988.00 

113 ළර්යළ රොඩනෆගිල් ඉදිකිරීම වශළ රද්ශීය ණය වශ 

වංලර්ධන අරමුදරන් බළත් ණය මුදරල් 2018.06.30 දිනට 

අදළ ළර්තුල වශළ ණය ලළරි ශළ රඳොලී මුද රවීම. 

 

ළය               ලළරිය                 රඳොලිය 

2018.06.30      703,304.57               188,655.68 

රද්ශීය ණය වශ වංලර්ධන 

අරමුද 

891,960.25 

114 2018 ජුනි පුලත්ඳත් බිල් රවීම - ඳළදුේ මශජන පුවහතළය ඩී.එවහ. මළඳටුන 

රනො. 03, ශංලෆල් ඳළර, 

ඳළදුේ. 

9.970.00 

115 ශංලෆල් ශරශේන බ ප්ර0රද්ල ලරිඳනම් බදු 

රවීමවම්බන්ධල ජනතළල දෆනුලත් කිරීම වශළ මුද්රදණය රන 

ද දෆන්වීම වශළ ළවහතුරවීම.  (8' X 4') 

නලීන්ඇඩ්ලර්ටයිසන්, 

ඳළදුේ. 

6,080.00 

116 නළරි වංලර්ධන අධිළරිරේ වෆසුම් නිධළරිනී, ශංලෆල් 

සීතළල ප්රළධරද්ශීය වභළරේ වෆසුම් මිටුලට ඳෆමිණීරම් මන් 

වියදම්. 

W.G.චමිළමිය,  

වෆසුම් නිධළරිනී. 

3,400.00 

117 ශංලෆල් රලෂ වංකීර්ණරේ මුරරු P.A.ලිත් 

රණතුංමශතළරේ 2017 ජුනි මව ප්ර.මළදල ෆබුනු අතිළ රවීම් 

ලවුචරය. 

P.A.ලිත්රණතුං මයළ,  

මුරරු. 

3,392.32 

118 සීතළල ප්රිරද්ශීය වභළරේ ආයුර්රේද දලද්යමමධ්යුවහථළනයට 

අලහය ඖධ රන ඒම වශළ නළවින්න ඖධ වංවහථළලට යළම 

රලනුරලන් මන්වියදම්. 

ආර්යුරේදදලද්යල 

T.A.S.C. ජයති මිය 

250.00 

තමරළමල්ළන්ති මිය 175.00 

සුන් තරං 175.00 

ගුණඳළ මයළ 175.00 

119 තිරවරවංලර්ධන ලෆඩමුළුලට වශභළගී වීම වශළ රවෞන්දර්ය 

නිරේතනයට යළම රලනුරලන් මන්වියදම. 

ආර්යුරේදදලද්යල 

T.A.S.C. ජයති මිය 

250.00 

120 අඳද්ර0ේය ල ඳවහ වී ඇති නිවළ ලි බවුවරයට රවමුදල් ආඳසු 

බළ දීම. 

G.අරබ්රත්නවිරජ්සංශ 

රනො.405/C,රිටිශරශේන,මළ

ලතම, ඳළදුේ 

7,371.00 

121 2018 මෆයි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී ව රවේල 

මශතුන්රේ මන් ළවහතු. 

T.P.චමින්ද මයළ 1,750.00 

රණල මුතුකුමළර මයළ 339.50 

122 2018 ජුනි මව ලි බවුවරරේ රවේලය වශළවශභළගී ව රවේල 

මශතුන්රේ මන් ළවහතු. 

T.P.චමින්ද මයළ 1,018.50 

123 සීතළලප්රළ ිරද්ශීය වභළලට අයත් LL - 6461 අං දරණ ටිඳර් 

රථය වශළ ඹ 02 ේ මිදී ෆනීමටගිය මුද බළ ෆනීම. 

N.රස චන්දන මයළ 1,400.00 
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124 2018 ජළති කියවීරම් මළවයට වමළමීල ඳලත්ලන දඅන්තර් 

ඳළවල් ශළ පුවහතළ දෆනුම මිනුම තරඟ වශළ ෆවීරම් ලිපි ශළ 

සහි ෆවීරම්ලිපි යෆවීම වශළ මුද්දර ළවහතු බළෆනීම 

රලනුරලන්. 

පුවහතළළධිඳති, 

S.M. රංජනී මිය 

3,000.00 

125 2017 ළර්ය වළධන තරඟය වශළ පුවහතළයට අලහයමවහටිර් ශළ 

වන්රබෝර්ඩ් 04 ේ මුද්ර්ණය ර ෆනීම වශළ ලෆය ව මුදල් 

බළෆනීම.(අදළබිල්ඳත් අමුණළ ඇත) 

පුවහතළළධිඳති, 

S.M. රංජනී මිය 

1,250.00 

126 2017  ළර්ය වළධන තරය වශළ පුවහතළයට අලහයීවහටිර් 

වමඟ වන්රබෝර්ඩ් 04 ේ මුද්රවණය ර ෆනීම වශළ ලෆයව 

මුද.(අදළ බිල්ඳත්අමුණළ ඇත) 

පුවහතළළධිඳති 

S.M. රංජනී මිය 

940.00 940.00 

127 ශංලෆල් මශජන පුවහතළරේ ප්ර්රයෝජනය වශළ මිදීත් ද්ර ේයම 

වශළ ලෆයව මුදල් බළෆනීම රලනුරලන් . 

පුවහතළළධිඳති, 

S.M. රංජනී මිය 

505.00 

128 ශංලෆල් මශජන පුවහතළරේ ප්රරරයෝජනය වශළ 

වඳත්තුරලනයේ මිදී ෆනීම රලනුරලන්. 

පුවහතළළධිඳති, 

S.M. රංජනී මිය 

2,145.00 

129 2017 ජළති කියවීරම් මළවය රලනුරලන් ඳෆලෆත්ව ලෆඩවටශන් 

රලනුරලන් මුද්රණය ෂ රඳොත් වශළ මුදල් බළ ෆනීම. 

සීතළලප්රිි්න්ටර්වහ ඇන්ඩ් 

ඳබ්ලිර්හ,  

රනො.40/1, රළින් වීදිය, 

ශංලෆල් 

3,000.00 

130 සුදුලෆල් ආදළශනළළරය අළුත්ලෆඩියළ කිරීරම් ේයළබඳෘතිය වශළ 

2018.05.26 දින දිනමිණ පුලත්ඳරත් ප්රළසද්ධ රන ද රටන්ඩර් 

දෆන්වීම වශළ මුදල් රවීම. 

ද ඇරවෝෂිරේටඩ් නිේවහ 

රප්ඳර්වහ ඔසහ සරෝන් 

ලිමිටඩ්  

රල්ේශවුවහ, රනො.35,  

ඩී.ආර්. විරජ්ලර්ධන මළලත, 

රොෂම 10. 

21,114.00 

 

04. ඇස්තපේන්තු සකා බැලීම. 

 

ඳශත වදශන් ඇවහතරම්න්තු ලට අදළ ේයළතඳෘති ආරම්භ කිරිමට ප්රථමළණලත් ප්රිතිඳළදන මුදල් රලන්රෆනීරමන් ඳසුල 

ඒ වශළ බය බළ ෆනීමට ඉදිරි මශළ වභළලට විධිමත් රයෝජනළලේ ඉදිරිඳත් කිරිම සුදුසු බල ට ළර වභළල තීරණය 

රන දී.   

 

අනු 

අංක 
ේයාඅෙෘතිය මුල්යද සේොදනය මුද රු. 

1 
වකුණ පියව බහුළර්ය රොඩනෆගිල් ලටළ තළලළලි ලශයේ 

ෆසීම. 
වභළ අරමුදල් 375,415.02 

2 මළලල්ම ෂදරු ඳළවරල් අඩුඳළඩු වම්පර්ණ කිරීම. වභළ අරමුදල් 195,812.10 

3 රඳොරශොරබළල ලත්ත උඩ ඳළර වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 114,406.20 

4 බෆ රර් ප්ර.ජළ ළළල අව මළර්ය. වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 174,849.56 
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05. පසේලක ණය  
 

5 ශරශේන ඩුරොඩ ඳළර (මළඹු ශරශළ) මුල් රොටව ඳලුදු මෆකීම. වභළ අරමුදල් 159,684.63 

6 
ඳශ ශංලෆල් පිලිප් ගුණලර්ධන මළලරත් රොන්ේරීමට් ළනුල වහථළන 

රදකින් ආලරණය කිරීම. 
වභළ අරමුදල් 115,000.00 

7 
බ්රැ න්ඩිම්ඳ බළරේලත්ත ඳළර අබන් රබෝේකුල ශළ ඳෆති බෆම්ම 

ඉදිකිරිම. 
වභළ අරමුදල් 336,824.68 

8 ඇවහලත්ත මුණ්ඩි න්ද මළර්ය වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 317,434.82 

9 
පිටුම්රප් දකුණ රවෝමළනන්ද මළලත සට රොටිරශේන ඉඩම ඇති 

මළර්රේ රොටවේ අළුත්ලෆඩියළ කිරිම. 
වභළ අරමුදල් 285,566.28 

10 සීතළල ප්රළවරද්ශීය වභළල වතු ලළශන ළල් කිරිරම් අංනයේ ඉදිකිරිම. ඳෂළත් නිහචිත 999,572.23 

11 ඩුරොඩ ඳල්ලිය ඉදිරිපිට මළර්ය වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 289,187.82 

12 පුලේපිටිය රේරරොල් ඳෂමු ඳටුම වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 162,852.16 

13 යටලතුර ශල මළර්රේ රොටවේ අළුත්ලෆඩියළ කිරිම.  වභළ අරමුදල් 285,751.03 

14 අංමුල මළර්රේ මීරියල් ඳළර අව රබෝේකුල පුළුල් කිරිම. වභළ අරමුදල් 410,000.00 

15 ශංලෆල් උත්වල ළළලට ජ වෆඳයුම බළ දීම. වභළ අරමුදල් 64,934.75 

16 ශටපිටිය ප්ර9ජළ  ළළල ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරිම. වභළ අරමුදල් 416,492.11 

17 ඉශෂ ශංලෆල් ප්රළජළ ජ ළිදට යන මළර්ය වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 230,097.30 

18 රොවහම උඳ ළර්යළ ඉඩරම් ඇති ඇ මළර්රේ ඳෆති බෆම්ම තෆනීම. වභළ අරමුදල් 1,193,920.96 

19 
ශංලෆල් ලෆඩ ඒය රොඩනෆගිලි රොටවහ එේ කිරීම ශළ ලෆඩිදියුණු 

කිරීම. 
වභළ අරමුදල් 1,484,422.09 

20 
ශරශේන මළඹු මළර්රේ රොටවහ රදේ තළර දමළ වංලර්ධනය 

කිරීම. 
වභළ අරමුදල් 338,376.57 

21 රොවහම මශජන පුවහතළරේ ඳරිණය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම වභළ අරමුදල් 15,600.00 

22 
රොවහම වතිරඳොෂ මළළු රලෂදවෆ ඉදිරිපිට ජ බෆව යන ළණුල 

තෆනීම. 
වභළ අරමුදල් 111,725.00 

23 රොවහම ප්රිරිොමිේවහ අංනරේ ලශය අළුත්ලෆඩියළ කිරිම. වභළ අරමුදල් 294,188.40 

24 නෆණව ආලරණ තළප්ඳ තීන්ත ආරල්ඳ ර අළුත්ලෆඩියළ කිරිම. වභළ අරමුදල් 160,628.00 

25 අරුේලත්ත රන්රොඩ ඳළර අළුත්ලෆඩියළ කිරීම. වභළ අරමුදල් 338,334.32 
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2018 අප්රර් ල් 17 ලන දින ඳෆලති මශළ වභළරේ තීරණ අං 05 – (06) යටරත් මුදල් ශළ ප්රලතිඳත්ති වෆසීරම් 

ළර වභළල රලත ඳලරන ද අනුමත කිරිරම් බය අනුල ඳශත උඳරල්ණරේ නම් වදශන් රවේලයින්රේ 

නම ඉදිරිරයන් දේලළ ඇති ආඳදළ ණය මුදල් රවීම අනුමත කිරිමට ළර වභළල තීරණය රන දී.  

 

අනු 

අංය 
නම ණය මුද රු. 

අයවීමට ඇති ණයඅයකිරීරමන් 

ඳසු රලන මුද රු. 

ආඳදළ ණය     

01 ඩී.චන්දනකුමළර රඳරර්රළ මයළ           196,380.00                   50,850.00  

02 රේ.පී.මංජීලමයළ           233,620.00                   55,990.00  

03 ජී.පී.ආර්නන්දනී මිය           215,320.00                   66,820.00  

04 වී.පී.සී.ඒ.රේ.රඳරර්රළ මයළ           217,700.00                   62,040.00  

05 එල්.ඒ.ඩී.සී.වම්ඳත් මයළ           217,700.00                   68,110.00  

06 එම්.පී. එන්. විමසරි මයළ           250,000.00                   24,000.00  

07 ඒ.ඩී. විවල් ඳමිත මයළ           219,600.00                 103,560.00  

08 එම්.රේ. ශිලකුමළර් මයළ           196,380.00                   58,970.00  

ඳළඳෆදි ණය     

01 එම්.සුදත්සරිමයළ                6,000.00                     6,000.00  

02 ටී.රේ.සුනිල්ළන්ත මයළ                6,000.00                     6,000.00  

  එතුල 1,758,700.00 502,340.00 

 
 

06.සාකච්ඡා සටහන්.  
 

1. මීරප් ප්ර්ජළළළල ඉදිරිරයන් ඇද තිබ විදුලි රැශෆන් ඳද්ධතිරේ රලනවේ සදුර ඇති බල සදුෂ 

ප්රුළය අනුල ඒ වම්බන්ධරයන් ළර වභළරේදී වළච්ඡළ ෂ අතර එම රැශෆන් ඳද්ධතිය රලනවහ 

කිරීම පිළිබල ළර වභළරේ විරරෝධය ඳෂ අතර ඒ වම්බන්ධරයන් රවොයළ බන රව ලෆඩ 

අධිළරීතුමියට දෆනුම්රදන දි.  

 

2. නළරි වංලර්ධන අධිළරිය මඟින් අනුමත රන සයලු වෆසුම් වම්බන්ධරයන් සීතළල ප්රළලරද්ශීය 

වභළල දෆනුලත් කිරීම වශළ එම වෆසුම්ල පිටඳතේ සීතළල ප්රළඅරද්ශීය වභළල රලත එලන රව 

දන්ලළ යෆවීම සුදුසු බල ළර වභළල දෆනුම්රදන දි.  

 

3. රලිමඩ ල්ඩුල ඳළරර් රලල්යළය අව ඉඩම ඳන්වේ ඉදිරමින් ඳලතින බලත් ඒ පිළිබල 

රවොයළබළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළන්නළ රව දෆනුම්රදන දි.  

 

 
 
 
 


