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2018.06.29 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ  කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති  -  ජී. ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා . 

2. ගරු කාරක සභික   -  එස්.ඩී. මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා. 

3. ගරු කාරක සභික   -  පේ.ඒ විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

4. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 

5. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා. 

6. ගරු කාරක සභික   -  ජයන්ත රණවක මැතිතුමා. 

7. ගරු කාරක සභික   -  මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා. 

8. ගරු කාරක සභික   -  එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා. 

9. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා. 

10. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

11. ගරු කාරක සභික   -  ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා. 

12. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   -  එස්. චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා. 

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

2. ප්රධාන කළමනාකරණ සහකාර  -  පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය 

3. වැඩ අධිකාරි   -  ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  ොදුේක  -  ඩී.සී.පජ්. අමරසිංහ මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

6. කාර්යභාර නිලධාරි - කහපහේන -  ජී.චමරි ෙේමලතා මිය 

7. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

8. තාේෂණ නිලධාරි - හංවැල්ල  -  එල්.ඒ. ධර්මපසේන මයා 

9. තාේෂණ නිලධාරි - ොදුේක  -  ඩබ්.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය 

10. තාේෂණ නිලධාරි - පකොස්ගම -  එච්.යු. නිශාන්ති මිය 

11. සංවර්ධන නිලධාරි     -  ඉෂානි කමලිකා මිය 

12. කළමනාකරණ සහකාර - සැෙයුේ -  දිොනි වික්රමසිංහ මිය 

13. කළමනාකරණ සහකාර - ගිණුේ -  එස්.ඩී. සිපරෝෂනී මිය 

14. කළමනාකරණ සහකාර  - ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයපසේකර මිය 

15. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල  - නලීන් විමලසිරි මයා 

16. ආදායේ ෙරිොලක - ොදුේක  - වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා මයා 

17. ආදායේ ෙරිොලක - කහපහේන - ආර්.සී.පජ්. රන්පනත්ති මයා 

18. ආදායේ ෙරිොලක - පකොස්ගම - එච්.ඒ.ඩී.එස්. ප්රියන්ත මයා 

 

ගරු සභාෙතිතුමා විසින් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව සදහා ෙැමිණ සිටි සියළුපදනා සාදරපයන්  

 පිළි ගැනීපමන් අනතුරුව කාරක සභාපේ  වැඩ කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 
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01. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. අංක 458 උඩගම ග්රාම නිලධාරී වසපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් උඩගේ කන්ද ොසැල් මාවතට 

පිවිපසන ස්ථානපේ සිටුවා ඇති විදුලි කණුව පහේතුපවන් ප්රධාන මාර්ගපේ සිට ොසැල් මාවතට රථවාහන 

ඇතුල් කිරීපේ දී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් අෙහසුතාවයට ෙත්වන බැවින් එම ස්ථානපේ සිටුවා ඇති විදුලි 

කණුව ඉවත් කර පදන පලස ප්රපේශවාසීන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීමේ මත ගරු උෙසභාෙති එස්.ඩී. මංජුල 

ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 2018.06.29 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,පේ 

සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ හා විදුලිබල මණ්ඩලපයන් ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. අංක 460 අරුේවත්ත උතුර ග්රාම නිලධාරී වසපේ පසේවා පියස පිහිටි ඉඩපේ ෙවතින වැසිකිළිය වසර 22 ේ 

ෙමණ ෙැරණි බැවින් නව වැසිකිළියේ ඉදිකර පදන පලසට ොදුේක, අරුේවත්ත උතුර, ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය විසින් 2018.06.25 දිනැතිව පෙරදී 2017.11.01 දිනැතිව කරන ලද ඉල්ලීේ ලිපිපේ පිටෙතේ ද සහිතව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. හංවැල්ල පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 71 දරණ කඩකාමරපේ වයාොරික කටයුතු ෙවත්වාපගන යනු ලබන 

ඩී.ඩබ්. අපශෝක පහේමසිංහ මහතා විසින් එම කඩකාමරපේ මාසික කුලිය පෙර පමන් අට ගුණයකින් වැඩිවීම 

සේබන්ධපයන් 2018.06.20 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ආදායේ ෙරීේෂක නිලධාරී විසින් 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම කඩ කාමරය ෙැවරීමට ඉල්ලීේ කරනු ලැබුපේ 2015 වර්ෂපේදී බවත් ඒ වනවිට 

ක්රියාත්මක වී ඇත්පත් 2012 වර්ෂයට අදාල තේපසේරුව වන අතර පමම නව ෙැවරීම කිරීපේදී එම 

කාලවකවානුවට අදාල නව තේපසේරුව ප්රකාරව ගිවිසුමට එළඹි දිනපේ සිට කඩකුලිය අයකළ යුතු බව දේවා 

ඇත.ඒ අනුව එකී ඉල්ලීම ඉටුකිරීමට හැකියාවේ පනොමැති බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 06 වන මන්ත්රි මණ්ඩලය පවනුපවන් පුළුල් කරන ලද සභා ශාලාපේ ශබ්ද විකාශන 

ෙේධතිය නවිකරණය කිරිම පවනුපවන් රු. 3,143,301.90 ක මුදල පකොළඹ 07, පලෝරිස ්පෙපදස, පනො.17 හි 

ඩයිනමයිේ ඒවී පටේපනොලජිස් පුේගලික සමාගම පවත පගවිය යුතු බවට ඉදිරිෙත් කරන ලද බිල්ෙත සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, මහා සභාවට පයෝජනාවේ මඟින් ඉදිරිෙත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

5. උත්සව ශාලාපේ භාවිතයට ඇති ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර (බෆල් 04) සඳහා ස්ටෑන්ඩ් සාදා ගැනීමට අනුමැතිය 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,පේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය 

කර අනුමැතිය ලබාපදන ලදි. 

 

6. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ හංවැල්ල උත්සව ශාලාපේ විවිධ උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා භාවිතා කිරීමට 

ස්ටෑන්ඩ් සහිත පවොට් 1500 ක බෆල් 02 ේ සහ ඈේප් 01 ලබාගැනීම සේබන්ධපයන් කරන ලද 2018.06.28 

දිනැති ඉල්ලීේ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. පඩංගු මර්දන සහායකයින්පේ ප්රවාහන ෙහසුකේ සේබන්ධව 2018.05.15 දිනැති ලිපිය මඟින්, 2018.05.14 

දින ෙැවති සේබන්ධීකරණ කමිටුපේදී ලබාදුන් තීරණය අනුව පඩංගු සහායකයන් ප්රවාහනය සඳහා වාහනයේ 

ලබාදීමට එකඟවීම මත ඒ පිළිබඳ ඉල්ලීේ ලිපියේ ලබාදුන්නද එම වාහනය පනොලැබීම සේබන්ධපයන් එම 
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ලිපිවල පිටෙත් ද සහිතව පසෞඛය වවදය නිලධාරී හංවැල්ල විසින් 2018.06.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,එකී ඉල්ලීම ප්රකාරව පඩංගු මර්දන සහායකයින් අදාල ප්රපේශ කරා ප්රවාහනය 

කිරීමට සුදුසු වාහනයේ උදෑසන 7.30 සිට සවස 4.00 දේවා සතිපේ දින 06 ම ආවරණය වන ෙරිදි ලබාදීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

8. පකොස්ගම ක්රීඩා පිටිපේ ෙවතින පගොඩනැගිලිවලට හානිදායක අයුරින් තිබූ පත්ේක ගස් පදක 2017.08.02 දින 

මිල ගණන් කැඳවා සභාව මඟින් බිම පහලන ලද අතර දිග 30’ වට 02’ 09” ේවු කඳ පකොටස සහ දිග 32’ වට 

03’ 04” ේ වූ කඳන් පකොටස් පදක මිල ගණන් කැඳවා පවන්පේසි කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. පේරගල පෙොදු සුසාන භූමිපේ පිටුෙස පකොටපසේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ඉදිකිරීේ ආරේභ කරන ලද 

පවොලිපබෝල් ක්රීඩා පිටිය සඳහා විදුලිය ලබාගැනීපේ කටයුතු‘‘සිේරඟ පයෞවන සමාජය” මඟින් සූදානේ කර 

ඇති බැවින් ඒ සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ  කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපියේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසින් සිේරඟ පයෞවන සමාජපේ ඉල්ලීේ ලිපිපේ 

පිටෙතේද සහිතව 2018.06.11 දිනැතිවපයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,විදුලිය ලබාගැනීම 

සේබන්ධපයන් සභාපේ එකඟතාවය ෙල කරමින් ලිපියේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. පෙොල්පිටිය - ෙන්නිපිටිය ද.පවො. 220 නව විදුලි සේපප්රේෂණ මාර්ග වයාෙෘතිය මංවර පහළි කිරීම යන හිසින් 

යුතුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් අංක සීඊබී/පීඑේ/සීඊඑන්ඊඅයිපී3/ටීඊ/81-4 සහ 2017.12.20 දිනැතිව 

පෙොල්පිටිය - ෙන්නිපිටිය ද.පවො. 220 නව විදුලි සේපප්රේෂණ මාර්ග වයාෙෘතියට අදාලව සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාවට අයත් කඩුපගොඩ, හීන්ෙැන්දලම පෙොදු සුසාන භූමිපේ පිහිටා ඇති ෙහත සඳහන් ගස් ඉවත් කිරීමට සිදුව 

ඇති බැවින් ඒ සඳහා අවශය කටයුතු පිළිපයල කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව,එම ගස් ඉවත් කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවා ඉදිරි පියවර ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

i. කජු අඟල් 66  - 02 

ii. කජු අඟල් 63  - 01 

iii. කජු අඟල් 30  - 01 

iv. කජු අඟල් 24  - 01 

v. කජු අඟල් 16  - 02 

vi. ඊරිය අඟල් 22  - 01 

vii. ඊරිය අඟල් 12  - 01 

viii. හිේ අඟල් 20  - 01 

ix. වල් පදල් අඟල් 54 - 01 

x. පකොස් අඟල් 96  - 01 

xi. වල් රබර් අඟල් 40 - 01 

 

11. ොදුේක, ගලපගදර, පකොටිගලපහේන, පනො 524/02/10 ශ්රී ධේමසීලා රාම විහාරස්ථානය පිහිටි පූජා භූමිය 

ලියාෙදිංචිය සඳහා අවසර ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් සසුන් ලැදි මහරගම ධේමචාරී පමපහණින් වහන්පසේ 

විසින් 2018.05.09 දිනැතිව පෙරදී කරන ලද 2015.06.14 දිනැති ඉල්ලීේ ලිපිපේ සහ අත්සන් පල්ඛණපේද 

පිටෙත් සහිතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,පේ සේබන්ධපයන් ශාසනාරේෂක බල 

මණ්ඩලපේ හා පකොටිගල පවන්පේසි ඉඩේ හිමියන්පගන් විමසා ඉදිරි කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 
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12. ොදුේක, ගලපගදර ශ්රී ගුණවර්ධනාරාමය ඉංගිරිය පදොඹගස්කන්ද පූර්වාරාම විහාරාධිෙති දහේ ොසල් 

ප්රධානාචාර්ය ශාස්ත්රපේදී ගරු බැරැන්ඩුපේ ධර්මතිලක ස්ථවිරයන් වහන්පසේ විසින් විහාර කර්මාන්තයන් සඳහා 

ගස් ලබාගැනීම යන හිසින් යුතුව විහාරස්ථානපේ අභිනවපයන් පගොඩනංවන අටවිසි බුේධ මන්දිරපේ ජපන්ල 

රාමු සාදා ගැනීම සඳහා පේ වනවිට ගලපගදර උතුර ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය විසින් කො ඉවත්කර පදන පමන් 

ඉල්ලා ඇති ගලපගදර උතුර වසපේ කහටගහවත්ත ොපර් ඇති ගස් කිහිෙය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

2018.06.10 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 2018.05.04 දින ෙැවති විගණන කමිටුපේ තීරණය වූ ෙරිදි ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ අේකර බදු පිළිබඳව 

ෙහත සඳහන් විස්තරොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ආදායේ ෙරිොලක වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා මහතා විසින් 

සියළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර පේ සේබන්ධපයන් දීර්ඝ 

වශපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව, පේ සඳහා මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් කර ආකෘති ෙත්රයේ ලබාදී 

අේකර බදු පිළිබඳ පතොරතුරු ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

වරිෙනේ බදු 

පග.කු. අංකය 
නම සහ ලිපිනය පහේටයාර් ගාස්තුව 

2017.12.31 

පශේෂය 

2018.03.31 

ට පශේෂය 

1 

අංගමුව මීරියගල්ල  

පේ. චපලෝ සිංප ෝ 

අරකාවිල, හඳොන්පගොඩ 

09 22.50 2768.50 2791.00 

7 
පියදාස පේරගල 

අරුේවත්ත, ොදුේක. 
07 17.50 2100.00 2117.50 

14 
එේ.එේ. ජයවර්ධන 

බංගලාවත්ත, පකොට්ටාව, ෙන්නිපිටිය. 
09 22.50 2700.00 2722.50 

32 
එස්.පසෝමදාස 

මලගල, ොදුේක. 
07 17.50 2100.00 2117.50 

33 

පින්නවල  

ඩී.පී.ඒ. ජයසිංහ 

ෙනාපගොඩ, පහෝමාගම. 

10 25.00 3000.00 3025.00 

34 
පේ.ඒ. චන්ද්රපසේන 

උේගල්ල, ොදුේක. 
07 17.50 2417.44 2434.94 

36 
ජනවසම ප්රාපේශීය කාර්යාලය 

අවිස්සාපේල්ල 
07 17.50 3043.75 3061.25 

37 
ජනවසම ප්රාපේශීය කාර්යාලය 

අවිස්සාපේල්ල 
26 65.00 7605.00 7670.00 

44 

පබෝපප්  

බී.එස්. සමරවීර 

උඩගම, ොදුේක. 

05 12.50 1661.90 1674.40 

48 
එේ.ඒ.පරොසලින් පනෝනා 

කහවල, මලගල 
08 20.00 1495.00 1515.00 

49 

තුේපමෝදර 

ඩබ්.එේ.එේ.එස්. පෙපර්රා 

පින්නවල, වග 

10 25.00 2000.00 2025.00 

 

14. ප්රාපේශීය සභා සභාෙතිවරුන් සඳහා පේශොලනය හා ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ මූලික සංකල්ෙය හා 
භාවිතයන් පිළිබඳව විධිමත් අවපබෝධයේ ලබාදීම පවනුපවන් පකටිකාලීන සහතික ෙත්ර ොඨමාලාේ 
ආරේභ කිරිමට කටයුතු සුදානේ කර ඇති බැවින් ඒ සදහා සහභාගි වන පලස හා එම ොඨමාලාව 
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සතියට දින 01 බැගින් දින 12 ේ වශපයන් මාස 04 ක කාලයේ ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා 

ආයතන ශ්රවණාගාරපේදී ෙැවැත්පවන බවත්, රු.30,000.00 ක ගාස්තුවේ අයකරන බවත් සදහන් 

කරමින් පකොළඹ 07, මලලපසේකර මාවත, අංක 17 හි ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය 

විසින් 2018.06.13 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය ගරු සභාෙතිතුමා විසින් සියළුපදනාපේ දැන 

ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී.  

 

15. ොදුේක සතිපෙොල වටා ඇති විදුලි ආපලෝක ෙේධතිය (Sola) අක්රීයවීම පිළිබඳව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසින් 2018.06.10 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව,සතිපෙොළ වටා ඇති සූර්යපකෝෂ ෙේධතිය සකස් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට දැනුේ දීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

16. සාලාව ග්රාම නිලධාරී වසපේ ෙරන ොසල්වත්ත ඉඩම අයිති ආයතනය තහවුරු කරගැනීම යන හිසින් යුතුව 

සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය - හංවැල්ල විසින් 2016.11.09 දිනැතිව එකී ඉඩපේ අයිතිය සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව සතු නේ ඒ බව සනාථ කිරීමට අදාල පල්ඛණ ලබාපදන පලස සඳහන් කරමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,පේ සේබන්ධපයන් සාලාව පකොට්ඨාශපේ මන්ත්රීවරුන්පගන් හා ස්පේච්ඡා 

සංවිධාන වලින් විමසා බැලීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. කනේෙැල්ල නැපගනහිර ග්රාම නිලධාරී වසපේ පෙොදු සුසාන භූමිය සේබන්ධව ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය - 

හංවැල්ල විසින් 2017.01.17 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී විසින් ලබාදී 

ඇති වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව පමම සුසාන භූමිය සඳහා පවන්කර ඇති ඉඩම සභාවට ෙවරා දී 

පනොමැති බව ප්රාපේශීය පල්කේ - සීතාවක පවත දන්වා  යැවීමට කාරක සභාවතීරණය කරන ලදි. 

 

18. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු ොදුේක පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 04 දරණ කඩ කාමරය 

බී.එච්.එේ.පියපසේන යන අයට අයත්ව තිබූ අතර ඔහු පේ වනවිට මියපගොස් ඇත. ඔහුපේ දියණිය වනොදුේක, 

පසේනානායක පෙපදස, අංක 15/23 ෙදිංචි බී.එච්.එේ. සුරංගනී යන අය එම කඩ කාමරය ඇයපේ 

නමින්ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 2018.06.06දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,පේ 

සේබන්ධපයන් මහා සභාපේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කිරීමට සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. සුදුවැල්ල අළුත්පහේන ොපර් නම සංපශෝධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් ඩී.එන්.එේ. ගමපේ මහතා ඇතුළු 

ගේවාසීන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීේ ලිපිපේ පිටෙත් ද,ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජපේ 

2014.10.31 දිනැති ගැසට් ෙත්රපේ IV (ආ) පකොටපසේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොට්ඨාශපේ මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ගේවැසියන් මීළඟ කාර්මික පසේවා කාරක 

සභාව පවත කැඳවීමට සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. පිටුේපප් ආයුර්පේද වවදය මධයස්ථානයට අවශය දැන්වීමේ පුවරුවේ සවිකිරීම, පරෝගීන්ට වාඩිවීම සඳහා 

පුටු 10 ේ ෙමණ තැබීම, කඩිනමින් තීන්ත ආපල්ෙ කිරීම කළයුතු බව දේවමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

මංජුල වීරරත්න මැතිතුමා විසින් 2018.06.29 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පරෝගීන්ට වාඩිවීම සඳහා පුටු 10 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලද අතර දැන්වීේ පුවරුවේ සවිකිරීමට හා තීන්ත 



6 

ආපල්ෙ කිරීම සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ හා දල ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

21. දපඹෝර පුස්තකාලය හා පයොවුන් අධයයන මධයස්ථාන පගොඩනැගිල්පල් පදවන අදියපර් ඉදිකිරීේ කටයුතු සිදු 

කිරීමට ගිවිසුේ අත්සන් කරන ලද ‘‘එකමුතුව පගොඩනගමු” ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය විසින් දපඹෝර පුස්තකාල 

වයාෙෘතිපේ ඉදිකිරීේ සේබන්ධව යන හිසින් යුතුව 2018.06.25 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ  

 

 

 

 

 

 

කාරක සභාව, ෙළමු අදියපර් ඉදිකිරීේ වලදී පයොදන ලද සිපමන්ති ගල් ෙස් වර්ගපේ ගල් පදවන අදියපර් 

ඉදිකිරීේ වලදී ද පයදීම සඳහා තාේෂණ නිලධාරී ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. (අ) ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව කරන ලද පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (05) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති කාරක සභාපේ 

ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව සභාෙතිතුමාට පගවීේ කිරීමට ෙවරන ලද බලය අනුව සභාෙතිතුමා විසින් කරන ලද ෙහත 

උෙපල්ඛනපේ විස්තර කරන්නට පයදී ඇති පගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති පගවීේ ලබන්නා පවත ඊට ඉදිරිපේ දේවා ඇති 

මුදල පගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය 

සහදිනය 
විස්තරය පගවීම ලබන්නා මුදල 
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2018/06/13 

 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018 අප්රිපයල් මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ 

2018 අප්රියල්මස බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය 

ෙරීේෂක පවත ලබාදී ඇති ස්ථාවර දුරකථනපේ 

2018 අප්රියල් සහ මැයි මස බිල්ෙත් පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සං. සහකාර පවත 

ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපේ 2018 අප්රියල් මස බිල් ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ විදූත් 

පකටිෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 අප්රියල් මස 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

 

 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

 

 

පමොබිපටල් පුේ: සමාගම 

 

 

 

60302.93 

 

 

 

6923.41 

 

 

 

1792.55 

 

 

 

1152.55 

 

 

 

273.98 

 

 



7 

 

 

06 

 

 

 

07 

 

 

 

08 

 

 

 

09 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

1165 

2018/06/13 

 

 

1160 

2018/06/13 

 

 

1158 

18/06/13 

 

 

1157 

2018/06/13 

 

 

1227 

2018/06/22 

 

 

1232 

2018/06/22 

 

 

1231 

2018/06/22 

 

 

 

1230 

2018/06/22 

 

 

 

1229 

2018/06/22 

 

 

1228 

2018/06/22 

බිල්ෙත පගවීම. 

 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ොදුේක පුස්ථකාලය 

පවත ලබාදී ඇති අංක 036-3865349 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 අප්රියල් මස බිල් ෙත් 

පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සැලසුේ රාජකාරි සදහා 

දී ඇති අංක 036-3865351 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපේ අප්රියල් මස බිල් ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගරු සභාෙති තුමාපේ 

අංක 036-3865354 දරණ සථ්ාවර දුරකථනපේ 

2018 අප්රියල් මස බිල් ෙත පගවීම.  

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 4610217104 දරණ විදුලි 

සේබන්ධතාවපේ 2018 මැයි මස බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගරු සභාෙති තුමාපේ 

අංක 036-3865354 දරණ සථ්ාවර දුරකථනපේ 

2018 මැයි මස බිල්ෙත් පගවීම.   

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 46610217104 දරණ විදුලි 

සබද තාවපේ 2018 ජුනි මස බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සැෙයුේරාජකාරි 

කටයුතු පවනුපවන් ලබා දී ඇති අංක 036-

3865351 දරණ ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 

මැයිමස බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ොදුේක උෙ 

කාර්යාලයටලබා දී ඇති අංක 036-3865349 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 මැයිමස බිල් ෙත 

පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සං:සහකාර පවත ලබා 

දී ඇති අංක 036-5677686 දරණ දුරකථනපේ 

2018 මැයි මස  

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ  විදුත් පකටි 

ෙනිවුඞ පසේවාව සදහා 2018 මැයි මස බිල් ෙත 

පගවීම. 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

මහජන බැංකුපේ ලං:වි:ම: 

ගිණුම 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

මහජන බැංකුපේ  

ලං:වි:ම: ගිණුම 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

 

සී/ස ලංකාපබල් සමාගම 

 

 

 

පමොබිපටල් පුේ: සමාගම 

 

 

 

673.15 

 

 

 

1035.70 

 

 

 

1939.79 

 

 

 

21399.10 

 

 

 

2034.07 

 

 

 

25352.15 

 

 

 

1658.02 

 

 

 

 

741.27 

 

 

 

 

801.39 

 

 

 

465.42 

 

16 990-993 

18/05/23 

2018 මැයි මස සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් රහිත පසේවකයින් 06 පදපනකු සඳහා 

මාසික වැටුප් පගවීම.  

 213583.94 



8 

17 1071 

18/06/04 

2018 අප්රිපයල් මස අතිකාල දීමනා පගවීම. එස්.ඩී. සිපරෝෂණී මිය 1856.13 

18 1081 

18/06/05 

2009.12.15 – 2011.12.15 දේවා තාේෂණ 

නිළධාරී II පශ්රේණියට උසස්වීම මත හිඟ වැටුප් 

පගවීම. 

ඩබ්.එේ.එන්.පී. 

දිවිගල්පිටිය මිය 

44581.08 

19 1132 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

දීොනි වික්රමසිංහ මිය 

කළමනාකරණ සහකාර 

4089.00 

20 1154 

18/06/12 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

එස්.ඩී. සිපරෝෂණී මිය 

කළමනාකරණ සහකාර 

899.06 

21 1131 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය 

කළමනාකරණ සහකාර 

3671.00 

22 1121 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ආර්.ඒ.බී. ෙේමපෙරුම මයා 4520.40 

23 1133 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ඩී.ජී.අයි. කමලිකා මිය  

සංවර්ධන නිලධාරී 

1704.48 

24 1129 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ආර්.එල්.ස්වර්ණලතා මිය 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 

11527.61 

25 1134 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සාලිය ආනන්ද පෙපර්රා 

මයා 

විදුලි කේබිකරු සහායක 

5,174.53 

26 1130 

18/06/08 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

එේ.ඩී.අයි. ලේෂාන් මයා 

රියදුරු - අනුයුේත 

2,138.00 

27 1155 

18/06/12 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

එන්.ඒ. රූෙසිංහ මයා 

කාර්යාලය කාර්ය සහායක 

(ජනවාරි සිට මැයි මස 

දේවා) 

13,787.00 

28 1151 

18/06/12 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ඩබ්.වී. දිලිනි දීපිකා මිය 

වැඩේපෂේත්රකේකරු 

3,151.00 

29 1153 

18/06/12 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ආර්.පේ.ඒ.ඩී. වික්රමසිංහ 

පමය 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු 

859.00 

30 1152 

18/06/12 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ඩී.ජී.යූ.එේ.කුමාරි පමය 

ආපේශක වැඩ ේපෂේත්ර 

1,086.00 

31 1175 

18/06/13 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ඩී.සී. පකෝට්ටාපගොඩ මයා 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු 

6,722.92 

32 1260 

18/06/26 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

පී.ජී.එස්. චන්ද්රතිලක මයා 

විදුලි කේබිකරු 

2,813.52 

33 1259 

18/06/26 

2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලපේ නිළධාරීන් 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම. 

එල්.පී.පේ. ලියනපේ  

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු 

3,878.73 

34 1148 

18/06/12 

ගමන් වියදේ ලබාගැනීම හා සංයුේත දීමනා ඩී.සී. පකෝට්ටාපගොඩ මයා 

වැඩ ේපෂේත්ර (2018 මැයි 

මස සඳහා) 

1,050.00 

35 1145 

18/06/12 

ගමන් වියදේ ලබාගැනීම හා සංයුේත දීමනා ආර්.ඒ.බී. ෙේමපෙරුම මයා 

රියදුරු - 2018 මැයි මාසය 

සඳහා 

525.00 

36 1147 ගමන් වියදේ ලබාගැනීම හා සංයුේත දීමනා ආර්.එල්.ස්වර්ණලතා මිය 1,320.00 
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18/06/12 කා.කා.ස. – 2018 

ජනවාරි සිට 22මැයි මාසය 

සඳහා 

37 1249 

18/06/26 

ගමන් වියදේ ලබාගැනීම හා සංයුේත දීමනා ඩී.ජී.ආර්.එච්. කුමාරි මිය 

(විදුත් තැෙෑල පුහුණුව 

සඳහා යෑම පවනුපවන්) 

473.00 

38 1251 

18/06/26 

 

ගමන් වියදේ ලබාගැනීම හා සංයුේත දීමනා ඩබ්.එල්.ඩී.එස්.පී. 

කරුණාරත්න මිය  

කළමනාකරණ සහකාර 

(විදුත් තැෙෑල පුහුණුව 

සඳහා යෑම පවනුපවන්) 

523.00 

39 1250 

18/06/26 

ගමන් වියදේ ලබාගැනීම හා සංයුේත දීමනා පේ.පී.රුේමල් කරවිට 

මයා ෙණිවිඩකරු 

(2018 මැයි මාසය සඳහා) 

3831.00 

40 1221-1224 

18/06/22 

2018 ජුනි මස සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් රහිත පසේවකයින් 06 පදපනකු සඳහා 

මාසික වැටුප් පගවීම 

පල්කේ, 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

213,583.94 

 

41 
 

1166 

18/06/13 

 

2018 මැයි 1 – 31 දේවා ජාතිය පගොඩනැගීපේ බදු 

මුදල පප්රේෂණය කිරීම. 

 

පේශීය ආදායේ පකොමසාරිස් 
 

54,426.54 

42 1167 

18/06/13 

2018 මැයි 16 – 31 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ පකොමසාරිස් 279,974.32 

43 1277 

18/06/28 

2018 ජුනි 1 – 15 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ පකොමසාරිස් 163,834.66 

44 1271 

2018/06/26 

තුන්නානසායනය, නිරිපෙොල සායනය අපප්රේල් මස, 

මැයි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

644.40 

45 1267 

2018/06/26 

හංවැල්ලනිදහස් ආර්යුපේදය, හංවැල්ල පෙොදු 

වැසිකිලිය, පනොදිරන කසල පවන්කිරීපේ 

මධයස්ථානය (පබ්ල් මැෂිම) මැයි මස විදුලි බිල්ෙත් 

පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

6,267.00 

46 1272  

2018/06/26 

හංවැල්ලසති පෙොළ මැයි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

13,363.40 

47 1269  

2018/06/26 

හංවැල්ලනව පවළඳ සංකීර්ණය උඩු මහල, 

හංවැල්ල අංක 3 එළු කුකළු මස් කඩය, 

සුදුවැල්ලආදාහනාගාරය මැයි මස විදුලි බිල්ෙත් 

පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

6,118.50 

48 1270 

2018/06/26 

හංවැල්ලපූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය, 

කළුඅේගල පෙර ොසල, හංවැල්ල මහජන 

පුස්තකාලයමැයි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

21,778.90 

49 1268  

2018/06/26 

ෙැරණිපවළඳ සංකීර්ණය, පවළඳ සංකීර්ණපේ 

ඌරු මස් කඩය, උත්සව ශාලාව මැයි මස විදුලි 

බිල්ෙත්පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

2,934.30 

50 1256  

2018/06/26 

2018 අපප්රේල්, මැයි මස හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 

සැලසුේ කමිටු දීමනා. 

හංවැල්ලඋෙ කාර්යාලය, 

සරප් 

10,400.00 

51 1263 

2018/06/26 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේසංග්රහ වියදේ. සරප් - එස්.එේ.රංජනීමිය, 520.00 
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52 1273   

2018/06/26 

2018 අපප්රේල් ,මැයි මස හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 

සභාෙතිතුමාපේ සැලසුේ කමිටු දීමනාපගවීම. 

ගරුසභාෙතිතුමා, 

ජයන්ත පරෝහණ මහතා 

2,600.00 

53 1142 

18/06/12 

2018 මැයි මාසය තුල හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 

පසේවය කරන නිලධාරීන් හා පසේවක මහත්ම / 

මහත්මීන්පේ අතිකාල සඳහා පගවීේ 

කාර්යභාර නිලධාරීනි, 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

173,448.09 

54 1200 

18/06/18 

2018 අපප්රේල් මස තුල ගලි බවුසරපේ අෙද්රවය මනු 

වලවල් වලට මුදා හැරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම. 

කළමණාකරු, 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය, 

පනො. 480/බී, පරොේසීන් 

ගාඩ්න්ස්, වැල්ලවත්ත. 

4,140.00 

55 1098 

18/06/06 

සාහිතය උත්සවපේ තරඟ විනිශ්චය හා සංග්රහ 

කටයුතු සඳහා මුදල් පගවීම සඳහා රු. 30000/- ක 

අත්තිකාරේ මුදලේ ලබාගැනීම. 

සරප් 30,000.00 

56 1085 

18/06/05 

PE-6979 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.05.16 

වන දින වයිෙර් යුගලේ පයදීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම. 

පජ්.එේ.පේ.එස්. බණ්ඩාර 

මයා 

ඩී.ඩී. ලංකා, 134/1, ෙහල 

හංවැල්ල, හංවැල්ල. 

2350.00 

57 1201 

2018.06.18 

2018 මැයි මාසය තුළදී පකොස්ගම හා ොදුේක 
උෙ කාර්යාල වල වලට අයත් ට්රැේටර් හා 
කේෙැේටර් පකොස්ගම පකොේපෙෝස්ට් අංගනයට 
යාමට පෙර 29 වතාවේ කසල සමග බර 
කිරිමට ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබා ගැනීම 
පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ්,  

ප්රධාන ොර, පකොස්ගම. 
8,700.00 

58 1094 

2018.06.06 

2018.05.01 දින සිට 2018.05.31 දින දේවා 
කාලයට අදාලව ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල, 
මහජන පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත 
ෙරිශ්රපේ ෙවිත්රතා කටයුතු හා සනීොරේෂක 
පසේවාවන් ෙවත්වාපගන යාම පවනුපවන් ගාස්තු 
පගවීම. 

සමීරා සිකියුරිටි සර්විස් 
පුේගලික සමාගම, 
පහෝකන්දර ොර, 
ෙන්නිපිටිය. 
 

69,500.00 

59 1280 

2018.06.28 
කමිටු ශාලාව සදහා මයිේ පකෝඩ් 01 ේ ලබා 
ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්, 
පී.ජී. කසුන් තරංග මයා 
ප්රධාන කාර්යාලය. 

1,865.00 

60 1097 

2018.06.06 

2018.05.03 දින සිට 2018.05.11 දින දේවා 
ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපුර්ණය 
කිරිම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි 
මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 
 

3,370.00 

61 1096 

2018.06.06 
2018.05.11 දින සිට 2018.05.21 දින දේවා 
ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපුර්ණය 
කිරිම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි 
මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 
 

4,715.00 

62 1266 

18/06/26 
2018.05.22 දින සිට 2018.06.05 දින දේවා 
ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපුර්ණය 
කිරිම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි 
මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

4,690.00 
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63 1264 

18/06/26 
2011/2012/2013 විගණන විමසුේ පිළිතුරු 
පගොනු හදුනා ගැනීපේ ඇමුණුේ සදහා වර්ණ 
ස්ටිකර් ලබා ගැනීම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි 
මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

645.00 

64 1279 

18/06/26 
2018.06.14 දින පකොළඹ ශ්රාවස්ති මන්දිරපේ 
ෙැවති 2011/2012/2013 වර්ෂයන්හි ගිණුේ 
කාරක සභාවට සහභාගි වීම සදහා නිලධාරින් 
14 ේ හංවැල්ල සිට පකොළඹ ශ්රාවස්ති 
මන්දිරය දේවා යාමට හා හංවැල්ලට ෙැමිණිම 
පවනුපවන් වාහනයට පගවීම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි 
මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

3,700.00 

65 1265 

18/06/25 
2018.06.14 දින ගිණුේ කාරක සභාවට 
සහභාගි වු නිලධාරින් 17 පදපනකුට දහවල් 
ආහාර ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවිේ කිරිම. 
 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි 
මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

6,100.00 

66 1143 

 2018/06/12 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ අතිකාළ දීමනා පගවීම  

2018 මැයි මාසය 

කාර්ය භාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය  

117232.37 

67 1252 

2018/06/26 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ගි.අංක 

10/44/251/134/12 දරණ සති පෙොපළහි හිඟ ජල 

බිල්ෙත පගවීම  

සරප් (පී.වී.ගයනි 

පකෞෂලයා) පකොස්ගම  

උෙ කාර්යාලය 

23200.00 

68 833-836 

18/05/09 

2018 අප්රිපයල් මස සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 

ප්රධාන කාර්යාලපේ හා උෙ කාර්යාල 4 හි පසේවපේ 

පයදී සිටි ආපේශක පසේවකයින් 75 පදපනකු සදහා 

වදනික වැටුප් පගවීම. 

සරප් 

පල්කේ, 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

1,668,591.50 

69 985-989 

18/05/23 

2018 මැයි මස සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් සහිත පසේවකයින් 190 ේ සදහා 

මාසික වැටුප් පගවීම. 

සරප් 

පල්කේ, 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

6,732,479.74 

70 1112-1116 

18/06/08 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපවහි 2018 මැයි මස ප්රධාන 

කාර්යාලපේ හා උෙ කාර්යාල 4 හි පසේවපේ පයදී 

සිටි ආපේශක පසේවකයින් 77 පදපනකු සදහා 

වදනික වැටුප් පගවීම. 

සරප් 

පල්කේ, 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

2,003,757.51 

71 1216-1220 

18/06/22 

2018 මැයි මස සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් සහිත පසේවකයින් 188 ේ සදහා 

මාසික වැටුප් පගවීම. 

සරප් 

පල්කේ, 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

6,698,846.44 

72 1058 

18/06/04 

071-7508013 දරණ ජංගම දුරකථනපේ මාර්තු 

මස (2018.03.20 සිට 2018.04.05 දේවා) හා 

අපප්රේල් මස (2018.04.06 සිට 2018.05.05 දේවා) 

බිල්ෙත් පගවීම. 

ගරු සභාෙති 

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

මාර්තු -1700.00 

අපප්රේල්-2040.42 

 

73 1082 

18/06/05 

 

077-3143538 දරණ ජංගම දුරකථනපේ මාර්තු 

මස (2018.03.20 සිට 2018.04.04) බිල්ෙත් 

පගවීම. 

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී සමන්ත 

කුමාර මැතිතුමා 

මාර්තු -1333.00 

74 1080 

18/06/05 

071-8146269 දරණ ජංගම දුරකථනපේ මාර්තු 

මස (2018.03.20 සිට 2018.04.01) බිල්ෙත් 

පගවීම 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. 

චින්තක පේවින්ද සමරවීර 

මැතිතුමා 

මාර්තු -1083.00 

75 1136 

18/06/11 

මැයි මස කමිටු දීමනා පගවීම ගරු මන්ත්රීවරුන් 21500.00 
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76 1101 

18/06/18 

2018 අප්රිපයල් මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා 

පගවීම. 

එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 19,726.00 

77 1210 

18/06/18 

2018 මැයි මාසය සඳහා කහපහේන පුස්තකාලයට 

පුවත්ෙත් ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

එච්.එේ.ඩී.පහේරත් මයා 

එච්.එේ.ඩී.පග්රොසරි 

කහපහේන, වග. 

7,610.00 

78 1173 

18/06/13 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය අලුත් 

කිරීම. 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 1,195.00 

79 1187 

18/06/18 

කහපහේන සතිපෙොළ මැයි මාසයට අදාල විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

972.00 

80 1186 

18/06/18 

කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථාන 

සඳහා ජුනි මාසයට අදාල විදුලි බිල්ෙත පගවීම 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය          -   3021.60 

කහපහේන මාතෘ සායනය           -     459.60 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලය   - 11733.55 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

15,214.75 

81 1172 

18/06/13 

2018 මැයි මාසය සඳහා කහපහේන උෙ 

කාර්යාලයට අදාල සංග්රහ වියදේ පවනුපවන් වැය වූ 

මුදල පගවීම 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

කහපහේන 

882.00 

82 1170 

18/06/13 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 2018 මැයි මාසයට අදාල 

අතිකාල දීමනා පගවීම 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

කහපහේන 

45,524.00 

83 1232 

18/06/22 

2018 මැයි මාසය සඳහා දපඹෝර පුස්තකාලයට 

පුවත්ෙත් ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන මයා 

අංක 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

5,070.00 

84 1174 

2018/06/13 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ රු. 8000.00 ේ වූ මුේදර 

අග්රිමපයන් වැය වූ රු. 7828.00 ක මුදල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප් - කා.භා.නි.  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

7,828.00 

85 1171 

2018/06/13 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 2018 මැයි මස සංග්රහ 

වියදේ 

සරප් - එස්.ඩී. ගමපේ - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1,326.00 

86 1177 

2018/06/14 

2018/04/06 මීපප් ප්රජාශාලාව පවන් කිරීම 

පවනුපවන් තැන්ෙත් මුදල  1000.00 

අඩුකළ (විදුලි/ජල)                                   200.00 

පගවන මුදල                                        800.00 

 

ආර්.ඩී.එස්. කුලසිංහ  800.00 

87 1144 

2018/06/12 

2018 මැයි මස ලිපිපගොනු රැපගන ප්රධාන 

කාර්යාලයට යාම සඳහා බස් ගාස්තු පගවීම 

සරප් - ඩී. පප්රේමරත්න 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

462.00 

88 1146 

2018/06/12 

ොදුේක උෙ කාර්යාලීය බල ප්රපේශපේ වරිෙනේ 

පේෙල තහනේ නිලධාරී ේපෂේත්රපේ යාම 

පවනුපවන් 2018 මැයි මාසපේ බස් ගාස්තු පගවීම. 

සරප් - බී.ඩබ්. සරත් කුමාර 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

780.00 

89 1255 

2018/06/26 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 2018 මැයි සහ අප්රිපයල් 

මස සැලසුේ දීමනා පගවීම. 

 

චන්දන ෙත්මසිරි                                   3,900.00 

නදීො ෙල්ලියගුරු  3,900.00 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ                           3,900.00 

පී.ඩී.එන්. ොදුේක          3,900.00 

15,600.00 

සරප් - කා.භා.නි.  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

15,600.00 
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90 1190 

2018/06/18 

2018 මැයි විදුලි බිල් - ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානය 1,667.40 

ප්රජා ශාලාව - මීපප් 2,966.70 

කාර්යාලය 2,234.70 

ආයුර්පේදය - ොදුේක 496,20 

ප්රජා ශාලාව - ොදුේක 258.30 

ආයුර්පේදය - පිටුේපප් 1,155.00 

ආදාහනාගාරය ගලපගදර 1,813.80 

පුස්තකාලය - ොදුේක 4,796.70 

පෙර ොසල - ොදුේක 514,50 

පින්නවල සායනය 459.20 

ආයුර්පේදය - මලගල 496.20 

16,859.10 

 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

16,859.10 

91 1169 

2018/06/13 

2018 මැයි මස සාමානය රාජකාරී පේලාවට 

අමතරව හදිසි අවශය රාජකාරී කටයුතු කිරීම 

පවනුපවන් ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ නිළධාරීන්ට 

එහා පසේවකයින්ට අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

147,552.41 

92 1275 

2018/06/28 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ සැලසුේ කමිටුවට 

සභාෙතිතුමාට දීමනා පගවීම. 

ජී. ජයන්ත පරෝහණ  

මහ බැංකුව - හංවැල්ල 

229200163866166 

3,900.00 

93 1226 

2018/06/22 

ොදුේක ගලපගදර ආදාහනාගාරයට 2018.05.31, 

06.08 හා 06.16 දින වලදී ලබාගත් ගෑස් සඳහා 

මුදල් පගවීම. 

ොදුේක ගෑස් පසේල්ස් 

පසන්ටර්, 01/ඒ, ඉංගිරිය 

ොර, ොදුේක.  

49,383.00 

94 1261 

2018/06/26 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ රාජකාරී සඳහා පයොදවා 

ඇති RD-8301 ට්රැේටරපේ පිටුෙස ටයරපේ ෙැච් 

එක දැමීමට මුදල් ලබාගැනීම. 

එච්. නුපර්ෂ් අසංග 

සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

180.00 

95 1278 

2018/06/28 

2018.05.24 දින සිට 05.31 දේවා මීපප් ප්රජා 

ශාලාපේ ෙවත්වන ලද අපලවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන 

(ඩී. සැේසන් සහ පුත්රපයෝ) පවනුපවන් තැන්ෙත් 

කළ මුදල් ආෙසු පගවීම. ජල / විදුලිය සඳහා 

අයකර ගැනීම. 

2726.70 x E000591/2018.06.21 

පේ.ඩබ්.ඒ.ආර්. ප්රනාන්දු 

අංක 257, හයිපලවල් 

ොර, නාවින්න. 

5,273.30 

 

 

02. (ආ) ආයතනික පගවිේ සලකා බැලීම. 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් ෙවරන ලද අනුමත කිරිපේ  බලය අනුව 

ෙහත සදහන්  පගවිේ අනුමත කිරිමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අ.අ විස්තරය පගවිේ ලබන්නා පගවන මුදල රු. 
01 ඇණවුේ අංක 12879 ෙරිදි විදුලි අංශපේ පසේවකයින් 

පදපදපනකු සදහා ආරේෂිත සෙත්තු  යුගල 02 ේ 
හා ආරේෂිත බඳ ෙටියේ ලබා ගැනීම. 

මාර්ල්පබෝ පේඩිං සමාගම, 
අබ්දුල් ගෆුර් මාවත, 
 පකොළඹ 03. 

36,656.25 

02 ඇණවුේ අංක 12880 ෙරිදි වැහි කබා 30 ේ මිලදී 
ගැනීම. 

මාර්ල්පබෝ පේඩිං සමාගම, 
අබ්දුල් ගෆුර් මාවත,  

44,850.00 
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 පකොළඹ 03. 

03 අංක 01 /2017 රිට් දරණ  නඩුව සදහා 2018.05.21 
දින අවිස්සාපේල්ල මහාධිකරණපේ පෙනී සිටිම 
පවනුපවන් නිතිඥ ගාස්තු පගවිම. 

නිතිඥ පජ්.එේ. ධේමින්ද 
බණ්ඩාර මයා, 
සීතාවක, අවිස්සාපේල්ල. 

15,000.00 

04 ඇණවුේ අංක 12747 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2335 ෙරිදි කසල වැසීම සදහා ෙස් කියුබ් 20 ේ 
ලබා ගැනීම. 

එච්.පේ. සිරිවර්ධන මයා, 
73/ඒ, ජයවීරපගොඩ , 
හංවැල්ල. 

52,000.00 

05 ඇණවුේ අංක 12733 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ප්රතිකා අංක 
2323 ෙරිදි නැණසල පගොඩනැගිල්ල වයරින් කිරිම 
සදහා ද්රවය ලබා ගැනීම. 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන් 
පුේගලික සමාගම, 
ට්රිපෙොලි ස්පකවයාර්, පකොළඹ. 

17,434.87 

06 ඇණවුේ අංක 12742 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2324 ෙරිදි කහපහේන සතිපෙොල වයරින් කිරිම සදහා 
ද්රවය ලබා ගැනීම. 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන් 
පුේගලික සමාගම, 
ට්රිපෙොලි ස්පකවයාර්, පකොළඹ. 

10,412.00 

07 ඇණවුේ අංක 12857 හා 12868 හා භාණ්ඩ ලැබිේ 
ෙත්රිකා අංක 2325 ෙරිදි ස්වයංක්රියව පදොර වැපසන 
උොංග 06 ේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 
ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

17,700.00 

08 ඇණවුේ අංක 12869 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2326 ෙරිදි 32 ×47 ප්රමානපේ පබෞේධ පකොඩි 100 
ේ ලබා ගැනීම. 

විජය ගෘෘෘප්  පුේගලික 
සමාගම, මහරගම. 

16,000.00 

09 ඇණවුේ අංක 12853 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2329 ෙරිදි Head Phone Set   01 ේ Zone Selector 

Switch  01 ේ ලබා ගැනීම. 

සින්පකෝ පේඩිං පුේගලික 
සමාගම, විපුලපසේන මාවත, 
පකොළඹ 10. 

6,250.00 

10 ඇණවුේ අංක 12222 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2330 ෙරිදි පනොදිරන කසල කළමනාකරණ 
මධයස්ථානය සදහා බයින්ඩින් කේබි 6 kg  ේ ලබා 
ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 
ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

1,100.00 

11 ඇණවුේ අඅංක 12750 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක 2321 ෙරිදි ප්රධාන කාර්යාලපේ වැසිකිලි 
අළුත්වැඩියා කිරිම සදහා ද්රවය ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 
ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

33,240.00 

12 ඇණවුේ අංක 12749 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2322 ෙරිදි කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ වැසිකිලි 
අළුත්වැඩියා කිරිම සදහා ද්රවය ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 
ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

9,791.00 

13 ඇණවුේ අංක 12739 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2319 ෙරිදි කහපහේන සතිපෙොළ වයරින් කිරිම සදහා 

චාන්දලී ඉපලේට්රිකල්ස් 
පේඩර්ස,් වරාපගොඩ ොර, 

2,490.00 
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ද්රවය ලබා ගැනීම. කැළණිය. 
 

14 ඇණවුේ අංක 12732 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2320 ෙරිදි නැණසල පගොඩනැගිල්ල වයරින් කිරිම 
සදහා ද්රවය ලබා ගැනීම. 

චාන්දලී ඉපලේට්රිකල්ස් 
පේඩර්ස,් වරාපගොඩ ොර, 
කැළණිය. 

6,235.00 

15 අංක 26970 L  දරණ නඩුව සදහා අවිස්සාපේල්ල 
දිසා අධිකරණපේ පෙනි සිටිම පවනුපවන් නිතිඥ 
ගාස්තු පගවීම. 

නිතිඥ චේො සී. චන්ද්රදාස 
මිය, සීතාවක, 
අවිස්සාපේල්ල. 

5,000.00 

16 ඇණවුේ අංක 12720 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2299 ෙරිදි උත්සව ශාලාවට වතුර ටැංකියේ ලබා 
ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 
ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

4,945.00 

17 ඇණවුේ අංක 12242 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2300 ෙරිදි පකොසු 60 ේ ලබා ගැනීම. 

දිදුල අයන් වර්ේස්,  

දහේ මාවත, මහරගම. 
6,840.00 

18 ඇණවුේ අංක 12727 හා භාණඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2301 ෙරිදි හදිසි ගංවතුර තත්වපයන් අවතැන් වුවන් 
සදහා ලබා දීමට සබන්, ලයිපසෝල් හා සනීොරේෂක 
තුවා ලබා ගැනීම. 

සී/ස නැ.පහේවාගේ පකෝරළපේ 
විවිධ පසේවා සමුෙකාර 
සමිතිය, ෙහත්ගම. හංවැල්ල. 

8,828.00 

19 ඇණවුේ අංක 12716 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2302 ෙරිදි ේෂණික ඡායා පිටෙත් යන්ත්ර සදහා 
පටෝනර් 06 ේ ලබා ගැනීම. 

ෆින්පටේ මැපන්ජ්ඩ් 
පසොලියුෂන්ස් පුේගලික 
සමාගම, පබන්ඩිේට් මාවත, 
පකොළඹ 13. 

9,300.00 

20 ඇණවුේ අංක 12728,12726 හා භාණ්ඩ ලැබිේ 
ෙත්රිකා අංක 2303 ෙරිදි AMP 90 බැටරි 02 ේ හා 
AMP 100 බැටරි 01 ේ ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රිලංකා රජපේ වාණිඡ 
විවිධ නීතිගත සංස්ථාව, 
නවේ මාවත, මහරගම.  

59,455.00 

21 ඇණවුේ අංක 12705 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2304 ෙරිදි ලිපිපගොනු කවර 4000 ේ ලබා ගැනීම. 

රජපේ මුද්රණ නිතිගත 
සංස්ථාව, ොනළුව, ොදුේක. 

25,600.00 

22 ඇණවුේ අංක 12229  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක 2305 ෙරිදි  හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 
සදහා පෙොත් සාේකු 5000 ේ ලබා ගැනීම.  

පවස්පප්රෝ මුද්රණාලය, 
මාලිගාවත්ත පෙපදස,  

පකොළඹ 10. 

18,050.00 

23 ඇණවුේ අංක 12230,12213,12715 හා භාණ්ඩ 
ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2308 ෙරිදි ඉඩේ අනුපබදුේ 
අයදුේෙත්ර 2500 ේ ඖෂධ පතොග පල්ඛන 10 ේ රථ 
ගාල් ටිකට් පෙොත් 350 ේ සකසා ගැනීම. 

පවස්පප්රෝ මුද්රණාලය, 
මාලිගාවත්ත පෙපදස,  

පකොළඹ 10. 

157,475.70 

24 ඇණවුේ අංක 12249 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2307 ෙරිදි 125 W මර්කරි බල්බ් 300 ේ හා 3 
PIN පහෝල්ඩර්ස ්200 ේ ලබා ගැනීම. 

චාන්දලි ඉපලේට්රිකල් 
පේඩර්ස,් වරාපගොඩ ොර, 
කැළණිය. 

131,300.00 
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25 ඇණවුේ අංක 12731 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2310 ෙරිදි හංවැල්ල පනොදිරන කසල කළමනාකරණ 
මධයස්ථානය සදහා බයින්ඩින් කමිබි 10 kg  ේ 
ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 
ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

2,100.00 

26 ඇණවුේ අංක 12730 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2311 ෙරිදි 12.5 kg ගෑස ්සිලින්ඩරය පිරවීම. 
 

සී/ස නැ.පහේවාගේ පකෝරළපේ 
විවිධ පසේවා සමුෙකාර 
සමිතිය, ෙහත්ගම. හංවැල්ල. 

1,676.00 

27 ඇණවුේ අංක 12744, 12745 හා භාණ්ඩ ලැබිේ 
ෙත්රිකා අංක 2313,2314 ෙරිදි ගබඩාවට අවශය  ලිපි 
ද්රවය ලබා ගැනීම. 

සී/ස  පකොළඹ දිස්ත්රිේ ග්රාමිය 
බැංකු සංගමය, ගලවිලවත්ත, 
පහෝමාගම. 

70,732.00 

28 ඇණවු ේ අංක 12741 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2315 ෙරිදි කහපහේන සතිපෙොළ වයරින් කිරිම සදහා 
ද්රවය ලබා ගැනීම. 

පසන්ට්රල් ඉපලේට්රිකල්ස් 
ලංකා පුේගලික සමාගම, 
මැලිබන් වීදිය, පකොළඹ 11. 

2,685.25 

29 ඇණවුේ අංක 12736 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2316 ෙරිදි නැණසල පගොඩනැගිල්ල වයරින් කිරිම 
සදහා ද්රවය ලබා ගැනීම. 

පසන්ට්රල් ඉපලේට්රිකල්ස් 
ලංකා පුේගලික සමාගම, 
මැලිබන් වීදිය, පකොළඹ 11 

4,657.50 

30 ඇණවුේ අංක 12740 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2317 ෙරිදි කහපහේන සතිපෙොළ වයරින් කිරිම සදහා  
ද්රවය ලබා ගැනීම. 

ඒෂියන් ඉපලේට්රිකල්ස්, 
95/ඒ, ෙළමු හරස ්වීදිය,  

පකොළඹ 11. 

2,086.00 

31 ඇණවුේ අංක 12734 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
2318  ෙරිදි නැණසල පගොඩනැගිල්ල වයරින් කිරිම 
සදහා ද්රවය ලබා ගැනීම. 

ඒෂියන් ඉපලේට්රිකල්ස්, 
95/ඒ, ෙළමු හරස ්වීදිය,  

පකොළඹ 11. 

45,066.00 

32 ඇණවුේ අංක 12879 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක  
2336  ෙරිදි ඉදල් 100 ේ ලබා ගැනීම 

ආර්.පී. තිලකසිරි මයා, 
265/බී, පින්නවල,වග. 

11,500.00 

33 හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්පේදය සදහා ඖෂධ ඇණවුේ 
කිරිම 

සභාෙති, ආයුර්පේද ඖෂධ 
සංස්ථාව. නාවින්න, මහරගම. 

350,000.00 

34 ඇණවුේ අංක 12858 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
993 ෙරිදි අංගමුව සමගි පුර මාර්ගය සදහා ගල් ෙස් 
කියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

9,000.00 

35 ඇණවුේ අංක 12713 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක  
992 ෙරිදි ොදුේක වැඩ ඒකකයට ගංගා වැලි කියුබ් 
03 ේ ලබා ගැනීම. 

පුන්සදලි හාඩ්පවයාර්, 
වනහාපගොඩ, හංවැල්ල. 

51,000.00 

36 ඇණවුේ අංක 12875 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක  
2065 ෙරිදි සුභසිංහ පබපහත් ශාලාව පිටුෙස 
මාර්ගයට ගල් ෙස් කියුබ් 06 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

27,000.00 
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37 ඇණවුේ අංක 12855  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක  2064 ෙරිදි අළුත් අේබලම ප්රීමා වැඩෙල 
මාර්ගය සදහා ගල් ෙස් කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

22,500.00 

38 ඇණවුේ අංක 12877  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක  2063 ෙරිදි පේරපගොල්ල උතුර ගල් කන්ද 
ොර සදහා ගල් ෙස් කියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

9,000.00 

39 ඇණවුේ අංක 12878  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක  2062 ෙරිදි පකොස්ගම අළුපබෝදල ොර සදහා 
ගල් ෙස් කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

22,500.00 

40 ඇණවුේ අංක 12876  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක  2061 ෙරිදි අළුපබෝදල ොර  සදහා ගල් ෙස් 
කියුබ් 03 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

13,500.00 

41 ඇණවුේ අංක 12874  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක  2060 ෙරිදි මාවල්ගම කිරිමැටිය ොර  සදහා 
ගල් ෙස් කියුබ් 03 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

13,500.00 

42 ඇණවුේ අංක 12729  හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා 
අංක  2066 ෙරිදි හිගුරල ෙන්සල අසල මාර්ගය 
මාර්ගය සදහා ගල් ෙස් කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

22,500.00 

43 ඇණවුේ අංක 12721 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
1812 ෙරිදි මාවතගම සරණොල මාවතට ගල් ෙස් 
කියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

9,000.00 

44 ඇණවුේ අංක 12746 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 
1813 ෙරිදි ෙහළ හංවැල්ල කූඩළුවිල තුන්නාන 
මාර්ගය සදහා ගල් ෙස් කියුබ් 20 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 256/1, 
ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

90,000.00 

45 2018 ජුලි මාසය සභික දීමනා පගවීම  සභාෙති, උෙ සභාෙති හා 

මන්ත්රීවරු 41 සදහා 

660,000.00 

46 2018 මාර්තු 20 සිට ජුනි 30 දේවා ගමන් වියදේපගවීම.  

මාර්තු 20 – 31 (දින 11) අපප්රේල්, මැයි හා ජුනි මාස සඳහා 

උෙ සභාෙති හා මන්ත්රීවරු 41 

සඳහා 

353,500.14 

47 ොදුේක මහජන පුස්තකාලයට 2018 මැයි මස ලබාගත් 

පුවත්ෙත් හා සඟරා පවනුපවන් ොදුේක පුවත්ෙත් 

නිපයෝජිත මහතාට මුදල් පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන, 

පනො. 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

10,225.00 

48 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර දුරකථන ෙේධතිය 

සැකසීම පවනුපවන් ඇස්තපේන්තුගත මුදල පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පී.එල්.සී. 250,191.01 
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49 කාර්යාල පගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පේශීය ණය සහ 

සංවර්ධන අරමුදපලන් ලබාගත් ණය මුදපල් 2018.03.30 

දිනට හා 2018.06.31 දිනට අදාල කාර්තු පදක සඳහා ණය 

වාරික හා පෙොලී මුදල පගවීම. 

 

කාලයවාරිකය                        පෙොලිය 

2018.03.30            689514.28                  202445.97 

2018.06.30            703304.57                  188655.68 
 

පේශීය ණය සහ සංවර්ධන 

අරමුදල 

රු. 1783,920.50 

50 2018.06.11 දින මහා සභාව සදහා දහවල් ආහාර 
සැෙයීම පවනුපවන් පගවීම 

ආර්.ඒ.ඩී. ෙේමාවතී, 
පනො.122/2, දිේපදණිය දකුණ, 
ොදුේක. 

18,000.00 

51 2018.06.21 දින පකොළඹ ශ්රාවස්ති මන්දිරපේ ෙැවති 
බස්නාහිර ෙළාත් ප්රගති සමාපලෝචන රැස්වීම සදහා 
හංවැල්පල් සිට පකොළඹ ශ්රාවස්ති මන්දිරය දේවා 
නිලධාරින් රැපගන යාම සහ නැවත හංවැල්ල දේවා 
ෙැමිණිම පවනුපවන් කැබ් රථය සදහා පගවිේ කිරිම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

4,300.00 

52 2018.06.05 දින සිට 2018.06.11 දින දේවා ප්රධාන 
කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපුර්ණය කිරිම. 

සරප් 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

4,545.00 

53 ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපුර්ණය කිරිම. සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය. 
6,841.00 

54 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2018 ජූනි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

01.  පකොස්ගම ආයුර්පේදය                               660.90 

      (4692517220) 

02.  පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය                          8168.95 

(4600309103) 

03. කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය                            404.70 

(4603185901)       

04.  සාලාව ප්රජා ශාලාව                                    368.10 

(4608010808) 

05.  අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                1374.60 

(4612254406) 

06. පකොස්ගම නව පුස්තකාලය                         3168.00 

 (4612291409) 

07. කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                            240.00 

(4603205503) 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 
14, 385.25 

55 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2018 මැයි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

01. පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය                  240.00 

( 4616014000) 

02. කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය                            496.20 

(4603185901)   

03.  පකොස්ගම සති පෙොළ                             11162.30 

(4693228311)    

04. සාලාව ප්රජා ශාලාව                                    349.80 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

15,365.60 



19 

(4608010808)  

05.   පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය              2088.30 

(4616001502) 

06.  මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව                              789.00 

(4608395904) 

07. පකොස්ගම සති පෙොළ                                 240.00 

(4616126909) 

56 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2018 මැයි, ජූනි මාස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

01. ප්රජා ශාලාව පකොස්ගම ( මැයි)                    526.57 

02. ප්රජා ශාලාව පකොස්ගම ( ජූනි)                     538.99 

03. පකොස්ගම සති පෙොළ                             12709.55 

04. අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය            11026.15 

05. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය                         2633.50 

06. ප්රජා ශාලාව සාලාව ( මැයි)                         617.39 

07. ප්රජා ශාලාව සාලාව ( ජූනි)                          626.23 

08. කණේෙැල්ල පෙර ොසල                           171.62 

 

ජාතික ජල සේොදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 

28,850.00 

57 2018.05.21 සහ 22 වන දින ඇති වූ ගංවතුර තත්වය 

පහේතුපවන් විෙතට ෙත් වූවන්ට ොනීය ජලය සැෙයීම 

සභාව සතු ජල ටැංකි වලට උොංග ලබා ගැනීම 

පවනුපවන් වැය වූ මුදල් ලබා ගැනීම. 

නිේ සරසවි ස්පටෝර්ස ්

අංක 34, පකොස්ගම 

4,435.00 

58 කළුඅේගල පෙරොසල, හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ 

ජුනි මස විදුලි බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

20,693.35 

59 හංවැල්ලසති පෙොළ, හංවැල්ල සති පෙොළ ජුනි මස විදුලි 

බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

15,708.75 

60 පනොදිරනකසල ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය (පබ්ල් 

මැෂින්), පනොදිරන කසල ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානයජුනි 

මස විදුලි බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

3,774.00 

61 හංවැල්ලනිදහස් ආයුර්පේදය, හංවැල්ල පෙොදු වැසිකිලිය 

ජුනි මස විදුලි බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

1,889.10 

62 නවපවළඳ සංකීර්ණය උඩු මහළ , හංවැල්ල අංක 3 එළු 

කුකුළු මස් කඩය, ෙැරණි පවළඳ සංකීර්ණයජුනි මස විදුලි 

බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

4,581.30 

63 පවළඳසංකීර්ණය (ඌරු මස් කඩය) , උත්සව ශාලාව ජුනි 

මස විදුලි බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

3,115.20 

64 කළුඅේගලඔරපලෝසු කණුව මැයි මස සහ ජුනි මස විදුලි 

බිල පගවීම. 

මහජනබැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

480.00 

65 2018 ජුනි මස 21 හා 22 පදදින බස්නාහිර ෙලාත් මානව 

සේෙත් සංවර්ධන හා කළමණාකරණ පුහුණුආයතනපේ 

පුහුණුවීේ සඳහා සහභාගී වීම පවනුපවන් ගමන් වියදේ. 

එච්.පී.එල්.ඉපර්ෂාමිය, 

කළමණාකරණ සහකාර, 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

968.00 

66 2018 මැයි මස හංවැල්ල පුස්තකාලපේ පුවත්ෙත් බිල 

පගවීම. 

ඒ.ආර්.ඒ.ෆාරිස්, 

මහජන පෙොත් පවළඳ සැල 

9,445.00 
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67 2018.05.10 වනදින පකොත්මපල් පඩ්රි පප්රොඩේට්ස් 

ආයතනය විසින් උත්සව ශාලාව ලබා ගැනීම 

පවනුපවන්තැන්ෙත් කල රු.5000.00 මුදල ආෙසු පගවීම 

ෙරිොලනනිලධාරී, 

H.N.කල්පේරා මයා, 

පකොත්මපල් පඩ්රි පප්රොඩේට්ස් 

ආයතනය, 

මුල්පල්රියා නව නගරය. 

5,000.00 

68 2018.05.20 දින සී/ස ශ්රී ලංකාපේ කාන්තාවන්පේ 

සං:පසේ: ස: සමිතිය විසින් උත්සව ශාලාව ලබාගැනීම 

පවනුපවන් තැන්ෙත් කළ රු.5000.00ක මුදල ආෙසු 

පගවීම. 

සී/සශ්රී ලංකාපේ කාන්තාවන්පේ 

සං.පසේවා සමූෙකාර සමිතිය, 

ඇඹුල්ගම ප්රාපේශිකය , 

පනො.342, 

ජල්තර, 

රණාල. 

5,000.00 

69 2018 මැයි මස ගලි බේසරපේ අෙද්රවය මනු වලවල් වලට 

මුදාහැරීම පවනුපවන් පගවීම 

කළමණාකරු, 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය, 

පනො.480/B, 

පරේසීන් ගාඩ්න්ස්, 

වැල්ලවත්ත. 

5,175.00 

70 2018.06.23 වන දින පකොස්ගම පසෞඛය වවදය නිලධාරි 

කාර්යාලය හා සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව මඟින් සංවිධානය 

කරන ලද පඩංගු මර්ධන වැඩ සටහනට සහභාගි වු පිරිස් 

සඳහා ආහාර ොර්සල් 45ේ හා කිරි ෙැකට් 50ේ ලබා දිම. 

ආර්.ඒ.ෙේමාවති 9,275.00 

71 ොදුේක පසෞඛය වවදය නිලධාරි කාර්යාලය හා සීතාවක 

ප්රාපේශිය සභාව මඟින් සංවිධානය කරන ලද ආහාර 

ෙරිහරණ ආයතන හිමියන් දැනුවත් කිරිම සඳහා ෙවත් වන 

ලද වැඩ සටහපන් අවසාන දිනය වන 2018.05.31 වන 

දින සංග්රාහ වියදේ    

එච්.බී.ජනක පරෝහිත 

 

5,080.00 

 

 

 

72 ජාතික ෙරිසර සතිය වැඩ සටහන යටපත් ෙහත ෙැල 

ොදුේක පගොවිජන පසේවා ආයතනපයන් මිල දි ගැනිම 

පවනුපවන් මුදල් පගවිම. 

01. අඔෙැල(බේධ)                     15 

02. රඹුටන්ෙැල(බේධ)                10 

03. පබලි ෙැල(බේධ)                   05 

04. පදොඩේ ෙැල(බේධ)                05   

05. අත්තාෙැල(බේධ)                 04 

06. සැෙතිල්ලාෙැල(බේධ)          04 

07. පසේොලිකාෙැල(බේධ)           02 

08. පවරළුෙැල(බේධ)                 03       

09. ඇඹරැල්ලාෙැල(බේධ) 04 

ොදුේක පගොවිජන පසේවා 

ආයතනය 

11,325.00 

73 සිේපහළ පේවතාවිපයෝ නැමති ග්රන්ථපයන් ග්රන්ථ 4ේ 

මිලදි ගැනිම සඳහා සරණොල නුවරෙේෂ මහතාට මුදල් 

පගවිම. 

 සරණොල නුවරෙේෂ මහතා 540.00 

74 වකලාස භවන නැමති ග්රන්ථපයන් ග්රන්ථ 4ේ මිලදි 

ගැනිම සඳහා ඩබ්ලිේ.ලිලාරත්න මහතාට මුදල් පගවිම. 

ඩබ්ලිේ.ලිලාරත්න මහතා 1568.00 

75 ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේ දි මහජන 

පසෞඛය ෙරිේෂක එච්.පී.සී.එස්.විරපසේකර මහතාට වැය වු 

මුදල් ලබා ගැනිම. 

එච්.පී.සී.එස්.විරපසේකර මහතා 3274.00 
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76 “සර්ව ජන ජන්ද බලය 1931-2016 පඩොනපමෝර් - 

පකොමිෂන් සභාපේ සිට මැතිවරණ පකොමිෂම දේවා  

නැමැති ග්රන්ථපයන් පිටෙත් 4ේ මිල දි ගැනිම. 

මැතිවරණ පකොමිෂන් සභාව 

රාජගිරිය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

පකෝට්පට්. 

8000.00 

77 2018.07.03 වැනි දින සීතාවක ප්රාපේශිය සභාවට අයත් 

පෙර ොසල්වල ගුරුවරුන් හා නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන 

කමිටුපේ මන්ත්රිවරුන් සමඟ ෙළාත් ොලන ආයතනවල 

පෙර ොසල් අතර තරඟපයන් හා සුසාන භුමී තරඟපයන් 

ජයග්රහනය කල පදහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාවට අයත් 

බපඩෝවිට පෙර ොසල හා ගල්කිස්ස සුසාන භුමීය ෙරිේෂා 

කිරිපේ නිරිේෂණ චාරිකාවට අදාල අත්තිකාරේ මුදල් 

ලබා ගැනිම. 

සරප් - ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 
ප්රධාන කාර්යාලය 
 

26000.00 

78 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය 2018.06.06 වන දින 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

15390.00 

79 AAA– 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.06.24 වන දින 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

8130.00 

80 AAA– 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ කාබපල්ටරය 

2018.05.16 වන දින පිරිසිදු කිරීම පවනුපවන් හංවැල්ල, 

තුන්නාන, කුඩාකන්ද, වාසනා සර්විස් පවත පගවූ මුදල 

පගවීම 

සරප් - ඩී.සී.පකෝට්ටාපගොඩ 

මයා 

     300.00 

81 251 – 0684 දරණ කෲ කැබ් රථය 2018.06.17 වන දින 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

  11745.00 

82 2018.05.13 වන දින  RD– 9425 දරණ ට්රැේටරපේ 

දකුණුෙස (11 x 28) පලොකු පරෝදපේ ෙැච් 01 ේ පයදීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

කුමුදුනි ටයර් හවුස් පුේගලික 

සමාගම, 138/2, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

   1800.00 

83 HE– 5534 දරණ ගලි බවුසරයට අදාළව 2018.05.23 

දින සිට 2019.05.22 දින දේවා ආදායේ බලෙත්රය, දුේ 

සහතිකය හා පයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීමට ගත් 

අත්තිකාරේ මුදල පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.    8110.00 

84 ZA– 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රයට අදාළව 2018.06.01 

වන දින සිට 2019.05.31 වන දින දේවා නව ආදායේ 

බලෙත්රය, දුේ සහතිකය හා පයෝගයතා සහතිකය ලබා 

ගැනීමට අත්තිකාරේ මුදල් පගවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.    8110.00 

85 PE– 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.05.10 වන දින 

සිට 2018.05.30 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් 

ඩීසල් 300Ltr ේ හා පමෝටර් පබෝට්ටුව සඳහා ලබාගත් 

භූමිපතල් 20 Ltr පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, ලංකා 

ඉන්ධන පිරවුේහල, ෙරණ ොර, 

හංවැල්ල 

  37270.00 

86 2018.05.11 වන දින සිට 2018.05.31 වන දින දේවා 

සභාපේ වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ 

බිල්ෙත් සඳහා පගවීේ කිරීම 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.16650.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.13320.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.39550.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.44400.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.16650.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.5282.00 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

269291.00 
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QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු.5754.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.5754.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.26640.00 

AAA -9451ත්රීපරෝද රථය රු.6576.00 

RD- 8301 ට්රැේටරය රු.13320.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.16650.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.44400.00 

ස්කිඩ් ස්ටීයර් පලෝඩර් රු.7770.00 

පකොස්ගම මාර්ගතලනය රු.905.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.2740.00 

හංවැල්ල තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.2070.00 

පමෝටර් පබෝට්ටුව සඳහා රු.860.00 
 

87 2018.06.21 වන දින 252 – 6388 දරණ කැබ් රථපේ 

ඕල්ටපන්ටරය අළුත්වැඩියා කරගැනීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

5000.00 

88 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ඉතිරි ඉදිකිරීේ කටයුතුවලට 

අදාල පටන්ඩර් දැන්වීේ 2018.05.26 දින තිනකරන් 

පුවත්ෙපතහි ෙල කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම. 

ද ඇපසෝෂිපේටඩ් නිේස්පප්ෙර්ස් 

ඔෆ් සිපලෝන් ලිමිටඩ් 

‘‘පල්ේ හවුස්”, පනො. 35, 

ඩී.ආර්. විපජ්වර්ධන මාවත, 

පකොළඹ 10. 

15,835.50 

89 ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ 2018 සාහිතය තරග 

විනිශච්ය සඳහා ෙැමිණි නිලධාරීන්ට සංග්රහ කිරීමට වැය වූ 

මුදල් ලබාගැනීම. 

සරප් - ප්රියන්ති පර්ණුකා  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

375.00 

 

03. ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම. 

ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු අනුමත කර අදාල වයාෙෘති ආරේභ කිරිමට ප්රතිොදන මුදල් පවන්කරගැනීපමන් ෙසුව 

බලය ලබා ගැනීම සඳහා මහා සභාවට පයෝජනා  ඉදිරිෙත් කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   

 

අනු 
අංකය 

වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

01 
සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල පෙොදුවැසිකිලිය 

අළුත්වැඩියාකිරීම. 
ෙළාත් නිශච්ිත 805,000.00 

02 
සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් අරුේවත්ත ගපණ්පගොඩ 

පෙොදු ොර සංවර්ධනයකිරීම 
ෙළාත් නිශච්ිත 574,331.44 

03 
සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් නිමල්සිරි මාවත පෙොදු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ෙළාත් නිශච්ිත 1,148,754.09 

04 
සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පින්නවල කන්පදවත්ත 
පෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.  

ෙළාත් නිශච්ිත 573,911.74 

05 
ොදුේක ප්රා.පල්.පකොට්ඨාසපේ හල්පප්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙළාත් නිශච්ිත 574,248.75 

06 
ොදුේක ප්රා.පල්.පකොට්ඨාසපේ හල්පප්වත්ත නව ජනෙදය 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙළාත් නිශච්ිත 572,842.44 

07 
ොදුේක ප්රා.පල්. පකොට්ඨාසපේ අයර්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම 

ෙළාත් නිශච්ිත 574,870.22 
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08 
ොදුේක ප්රා.පල් පකොට්ටාසපේ ගලපගදර වවුල්කැපල් 
වත්ත 10 වන ෙටුමග පෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

ෙළාත් සංවර්ධන 632,348.51 

09 
සීතාවක ප්රා.පල් පකොට්ඨාසපේ ෙහත්ගම බදුවත්ත 
ලූකස්කන්ද පෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

උෙමාන ොදක 344,722.50 

10 
සීතාවක ප්රා.පල් පකොට්ඨාසපේ කඩුපගොඩ පෙොදු අතුරු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

උෙමාන ොදක 
337,787.61 

 

11 
ොදුේක ප්රා.පල්. පකොට්ඨාසපේ අංගමුව ජයන්ති මාවත 
පිට්ටුපහේනවත්ත පෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

උෙමාන ොදක 337,234.27 

12 
උඩුමුල්ල කහටගහලන්ද ොර තාර දමා සංවර්ධනය 
කිරීම. විමධයගත 171,040.22 

13 
ොදුේක ප්රා.පල්. පකොට්ඨාසයට අයත් මැටි උළුව පතවන 
ෙටුමග අළුත්වැඩියා කිරීම. 

විමධයගත 1,113,514.51 

14 
අමරසිංහ මාවත පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 286,873.18 

15 
පසේනානායක පෙපදස අතුරු ොර සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 284,684.92 

16 
පුස්වැලි ඔය අතුරු ොර සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු චන්ද්රසිරි ගමපේ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 286,606.11 

17 
දපඹෝර පවන්වැල්පගොඩැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 282,740.20 

18 
වග ගැමුණු මාවත සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 282,740.20 

19 
ජනශේතිගම ප්රධාන මාර්ගය මැද පකොටස සංවර්ධනය 
කිරීම. 
(පයෝජක ගරු මංජුල ප්රදීප් කුමාර උෙ සභාෙතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 285,407.56 

20 
උේගල්ල දුේරියපෙොළ අසල පකොටස සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 284,684.92 

21 
දිේපදණිය බණ්ඩාරවත්ත අතුරු ොර තාර දමා 
සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය) 

සභා අරමුදල් 359,172.78 

22 
ෙහල පකොස්ගම බටහිර සණස කාර්යාලය අසල මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 156,952.15 

23 ොදුේක ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම. සභා අරමුදල් 80,000.00 

24 
හංවැල්ල වැලිකළ මාවත 1 වන වංගුව අසල සිට ලදරු 
ොසල දේවා පකොටස ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 456,411.22 
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25 
මුරුතගම නාගරුේඛාරාම ොර මීටර් 30 දුරට පකොන්ක්රීට් 
කිරීම. (පයෝජක ගරු පකෝකිල සේෙත් මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 282,751.20 

26 
හංවැල්ල විදයාල මාවත II සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු මපහේෂ් අල්පේදා මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 62313.71 

27 
පබොල්ලතාව වඩු මඩුව ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 268,228.99 

28 
වග ඉරිදාපෙොල හංදිය පදස සිට වැසි ජලය බැසයාම 
සඳහා සභාව පවත ෙවරා ඇති කාණුව පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 1,075,000.00 

29 
මාවතගම (නැපගනහිර) වන්නිපග වත්ත ොර තාර දැමීම. 
(පයෝජක ගරු චන්දන ලියනපේ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 344,126.57 

30 
මාවතගම රිටිගහපහේන අතුරු මාර්ගය තාර දමා 
සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු චන්දන ලියනපේ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 201,824.41 

31 දිේපදණිය බණ්ඩාරවත්ත අතුරු ොර තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 286,966.37 

32 වග මාවරපගොඩැල්ල පප්රේමසිරි මාවත තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 573,931.79 

33 
ඉහළ හංවැල්ල ප්රජා ජල ළිඳට යන මාර්ගය පකොන්ක්රීට් 
කිරීම. සභා අරමුදල් 471,500.47 

34 
ආනන්දගම මාර්ගපේ ෙැති කාණුව හා පබෝේකුව තැනීම. 
(පයෝජක ගරු ඩී. පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 285,931.02 

35 
දිේපදණිය කේමල්වත්ත ොර ොලම අසල ජලය රැස්වන 
පකොටස පකොන්ක්රීට් කිරීම. 
(පයෝජක ගරු ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය) 

සභා අරමුදල් 433,450.00 

36 
බ්රැන්ඩිගේෙල ප්රජාශාලාව සහ බහුකාර්ය පගොඩනැගිල්පල් 
සිවිලිම ඉතිරිපකොටස සහ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. සභා අරමුදල් 109,321.30 

37 
ගල්කන්ද ොර ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 344,836.50 

38 
පකොස්ගම විපල්ජ් සඳහා තාවල්පගොඩ ප්රපේශපයන් ඇතුල් 
වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 310,399.94 

39 
පකොස්ගම පුස්සැල්ලාව ෆාේ මාර්ගපේ ප්රජා ශාලාව 
අසලින් දකුණට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 497,678.43 

40 
සුදුවැල්ල පහලඋඩ මාර්ගපේ පදවන බෑවුේ පකොටස 
පකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
(පයෝජක ගරු උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 484576.73 

41 
සුදුවැල්ල පහලඋඩ මාර්ගපේ ෙළමු බෑවුේ පකොටස 
සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 288,984.65 
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04. පසේවක ණය  

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් ෙවරන ලද අනුමත කිරිපේ  

බලය අනුව ෙහත නේ සදහන් පසේවකයින්පේ ආෙදා ණය මුදල් පගවීම අනුමත කිරිමට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංකය 
නම ණය මුදල රු. පගවන මුදල රු. 

01 පේ. ජී. සී. දමයන්ති මිය            206,280.00               74,010.00  

02 ඩබ්. ඩී. සී. ඩී. විපජ්තුංග මිය           202,320.00             142,620.00  

03 එේ. ඩී. පේ. නන්දනී මිය            250,000.00               44,950.00  

04 එච්. පී. එල්. ඉපර්ෂා මිය            239,120.00               61,020.00  

05 ඊ. ඩබ්. විමල් මයා            226,020.00             105,280.00  

06 චාන්දි වත්සලා මිය            196,380.00               69,250.00  

07 සාලිය ආනන්ද පෙපර්රා මයා            220,780.00               67,800.00  

08 පේ. බී. ශාන්තිකා මිය            216,500.00               66,460.00  

09 ඩබ්. ඒ. ඊ. රංජනී මිය            250,000.00               30,000.00  

   661,390.00  

 
 

05.සාකච්ඡා සටහන්.  

 

(පයෝජක ගරු උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා) 

42 
ෙහල හංවැල්ල සුහද මාවත ආරේභක පකොටස 
පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 515,442.30 

43 
ගල්පදොල මාර්ගපේ සිට මාවල්ගම මාර්ගය දේවා අතුරු 
මාර්ගපේ දුෂ්කර ස්ථානය පකොන්ක්රීට් දැමීම. 
(පයෝජක ගරු උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා) 

සභා අරමුදල් 222,291.61 

44 2018 වර්ෂපේ ශිෂයත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරු 
දැරියන් සඳහා ෙැවැත්වීමට නියමිත සේමන්ත්රණ සඳහා 

සභා අරමුදල් 76,000.00 

45 අංක ZA-5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රය වැඩ ෙැය 2750 
ේ පසේවා කිරීම සඳහා  

සභා අරමුදල් 58,650.85 

46 
ඉහළ හංවැල්ල දසපේල්ල මාවත (පත්ේක වත්ත ොර) 
බෑවුේ පකොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම.  

(පයෝජක ගරු පේරි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය.) 
සභා අරමුදල් 287,059.55 
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1. ප්රපේශපේ ඇති අනතුරුදායක ගස් කො ඉවත් කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවාඅදාල පසේවාව ලබාගැනීමට 
සාකච්ඡා කරන ලදි. 

 

2. ගලපගදර ආදාහනාගාරපේ වැසිකිළිපේවැහිපීලි කැඩී ඉතා අබලන් තත්වයට ෙත්ව ඇති බැවින් වැසිකිළිය 

කඩිනමින් අළුත්වැඩියා කරපදන පලස ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා පයෝජනා කරන ලදි. 

 

3. අග්රහාර රේෂණ හිමිකේ පනොමැති පසෞඛය, වැඩ ේපෂේත්ර, ආපේශක හා වයාෙෘති පසේවාවන්හි නියුතු 

සියලුම පසේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහාරේෂණාවරණයේ ලබාදීමට ද, කසළ වර්ගීකරණය කිරීම 

කාර්යේෂම කිරීම සඳහා නිසි ක්රමපේදයේ (පබල්ට් ක්රමපේදයේ) සකස් කිරීමට ද,පසෞඛය 

කේකරුවන්ට ආහාර ගැනීම සඳහා සුදුසු සථ්ානයේ සකස් කරදීමට ද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි 

සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් පයෝජනා කරන ලදී. 

 

 

 

 

 


