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2018.08.27 වන දින පෙ.ව. 10.00 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    -   චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා. 

6. ගරු කාරක සභික   -  ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත රණවක මැතිතුමා. 

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

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

9. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසංහ මැතිතුමා. 

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

11. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා. 

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

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

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා. 

2. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා. 

4. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සල්වා මැතිතුමා 

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා  

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

3. වැඩ අධිකාරි   -  ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  ොදුේක  -  ඩී.සී.පජ්. අමරසංහ 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. සංවර්ධන නිලධාරි    -  ඩී.ජී. ඉෂානි කමලිකා මිය 

11. කළමනාකරණ සහකාර - සැෙයුේ -  දිොනි වික්රමසංහ මිය 

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

13. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසරි මයා 

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

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

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා විසන් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව සදහා ෙැමිණ සටි සයළුපදනා සාදරපයන්  
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 පිළි ගැනීපමන් අනතුරුව කාරක සභාපේ  වැඩ කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 

01. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. 2018.08.23 දින ෙැවති කළමනාකරණ කමිටුපේදී සාකච්ඡා කරන ලද පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 

කාර්යභාර නිලධාරී විසන් පකොස්ගම නිදහස් ආයුර්පේද පගොඩනැගිල්පල් වහලය අළුත්වැඩියා කළ 

යුතු බව පහෝ අළුත්වැඩියා කිරීම ඵලදායී පනොවන්පන් නේ සුදුසු ස්ථානයකට ආයුර්පේදය පගන යාම 

සේබන්ධපයන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. විදුහල් බුදු මැදුර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා මූලයාධාර ලබාගැනීම යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, 

බෙ/පහෝ/පකොස්ගම සුපේධ විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා විසන් 2018.08.01 දිනැතිව 2018.07.07 දින 

පකොස්ගම ලැපවන්පරෝ ගාර්ඩ්න් පහෝටලපේ ෙවත්වන ලද වාපයෝ සංගීත ප්රසංගපේ විපනෝද බේද 

නිදහස් කර ඉහත කාරණය සඳහා ලබාදීමට 2018.06.06 දින ලිපිපයන් ප්රධාන අමාතයතුමාපේ 

අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් එම විපනෝද බේද වූ රු. 108,125/- ක මුදල නිදහස් කරන පලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම ඉල්ලීම සේබන්ධපයන් මුදල නිදහස ්

කිරීමට අදාල කාලය ඉේම පගොස් ඇති බැවින් එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට පනොහැකි බව පකොන්ත්රාත් 

ආයතනය වන සී ලෑන්ඩ් පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගමට සහ පකොස්ගම සුපේධ විදයාලපේ 

විදුහල්ෙතිතුමා පවත දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

3. ොදුේක සතිපෙොල වටා ඇති විදුලි ආපලෝක ෙේධතිය අක්රීයවීම සේබන්ධපයන් 2018.07.16 දින 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවත යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු වශපයන් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය අධයේෂ, (බ.ෙ.) විසන් 2018.08.10 දිනැතිව එවන ලද ලිපිය අනුව නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මඟින් ෙවත්වාපගන ගිය ොදුේක සතිපෙොළ සයලු පගොඩනැගිලිවල ෙරිොලන පමපහයුේ 

හා නඩත්තු කටයුතු 2017.04.25 දින සට සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා ඇති බව දන්වා ඇත. 

පේ සේබන්ධපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව, එහි නඩත්තු කටයුතු සභාව විසන් ඉටුකර ගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

4. කාබනික එළවළු හා ෙලතුරු නිෂ්ොදනය ප්රචලිත කිරීම සඳහා අපලවි සැල් ආරේභ කිරීම යන හිසන් 

යුතුව කෘෂිකර්ම, ඉඩේ, වාර්මාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්ොදන හා පසෞඛය සහ පගොවිජන සංවර්ධන 

පිළිබඳ අමාතයාංශය (බසන්ාහිර ෙළාත), පල්කේ විසන් 2018.08.17 දිනැතිව වස විස නැති එළවළු, 

ෙළතුරු හා ධානය වැනි නිෂ්ොදනයන් ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්රියාත්මක පකපරන වැඩසටහන් යටපත් 

අපලවිසැලේ ආරේභ කිරීමට සුදුසු ස්ථානයේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක දදනික පෙොල ෙැවැත්පවන ස්ථානපයන් පකොටසේ 

ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 
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5. පකොස්ගම ඩී.ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ ඉදිරිෙස වහලය දිරා යාම 

සේබන්ධපයන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී ලබාදී ඇති 

ඇස්තපේන්තුව අනුව සකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. වග, පින්නවල, 456 පින්නවල උතුර ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය විසන් එම සමිතියට අයත් ඉඩම තුළ 

බහු කාර්ය පගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම සඳහා ෙැති බැේම බැඳ ගැනීමට 6:4 කළු ගල් කියුබ් 40 ේ 

ෙමණ අවශය බැවින් එම ගල් ප්රමාණය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පමහි අයිතිය පිළිබඳව ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලපයන් විමසා බැලීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

7. “ොරිපභෝගිකයින්පගන් කඩවලට බඩු සෙයන රථවලින් මුදල් අයකර ප්රපේශ ෙතේ ලබාගැනීම, විදුලි 

ෙංකාවන් අක්රීයතාවය, සනීොරේෂක ෙහසුකේ පනොමැතිවීම යන කරුණු කිහිෙය සේබන්ධපයනි” 

යන හිසන් යුතුව ොදුේක, පවළඳෙල, ොදුේක පවළඳ වයාොරිකයන් විසන් 2018.07.25 දිනැතිව 

සයලුම කඩ හිමියන්පේ අත්සන් සහිතව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ 

මැතිතුමාපේ නිරීේෂණ සටහන් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම 

ලිපිපේ සඳහන් ඉල්ලීේ 03 සේබන්ධපයන් ොදුේක කාර්යභාර නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනිමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

8. “මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානයේ ෙවරාදීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.07.16 

දිනැතිව හංවැල්ල, කළුඅේගල, සුදුවැල්ල, මහාපබෝධි විහාරපේ විහාරාධිෙති පකොරියාපේ ප්රධාන 

සංඝනායක ශ්රී ධේමානන්ද ධේමිස්සර වංශාලංකාර විශ්ව කීර්ති ශ්රී ෙණ්ඩිත ආචාර්ය පවලන්හින්පන් 

වාචිස්සර හිමියන් විසන් වින්පසේෆ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය මහාපබෝධි විහාරයට යාබද 

ඉඩමක ෙවත්වාපගන යනු ලබන අතර පමම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 2019 වසපර් සට 

වසර කිහිෙයකට ගිවිසුමේ යටපත් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා දීමට අවශය බව ෙවසමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. නිරිපෙොල සායනය ප්රතිසංසක්රණය කර ගැනීම යන හිසන් යුතුව හංවැල්ල පසෞඛය දවදය නිලධාරී 

විසන් 2018.05.03 දිනැතිව  හංවැල්ල පසෞඛය දවදය නිලධාරී කාර්යාලයට අයත් නිරිපෙොල 

සායනපේ බිත්තියේ පුපුරා ඇති අතර එහි පටොයිලට් වල ද කැඩී පගොස් සායනය අවධානේ තත්වයක 

ෙවතින බව දේවමින් එවන ලද ලිපියට අදාලව හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද 

වාර්තාව ද සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම පේෙල පගොවිජන පසේවා පදොර්තපේන්තුවට අයත් 

බැවින් පගොවිජන පසේවා පදොර්තපේන්තුපවන් පමය අළුත්වැඩියා කරපදන පලස පකොට්ඨාශභාර 

මන්ත්රීතුමාට පිටෙත් ද සහිතව ලිපියේ මඟින් ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ොදුේක ප්රාපේශීය මහපල්කේ කාර්යාලය විසන් “නීතිය ක්රියාත්මක වීම මඟින් ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. පවත ෙැවරී ඇති සහ එමඟින් ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පී.එල්.සී. ෙරම අයිතිකරු බවට 
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සංයුේත වී ඇති ඉඩේ එම ආයතනයට ෙැවරීම” යන හිසන් යුතුව ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ විසන් 

2018.07.09 දිනැතිව මූ.පි.පකො. 7705 පිඹුපර් කැබලි අංක 01 පලස සඳහන් ඉඩම ෙවරාදීම 

සේබන්ධපයන් මූලික පිඹුරු අංක පකො 7705 හි පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පමය රජය සතු ඉඩමේ ද යන්න ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලපයන් විමසා බැලිමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

11. පී. විපජ්වික්රම මහතා 2018.06.30 දිනට විසතුරු මල් ෙැල තවාන අංක 201 ඒ සේබන්ධවයි යන 

හිසන් යුතුව 2018.08.10 දිනැතිව පකොළඹ 03, ඇල්ෆ්රඩ් ප්පල්ස්, අංක 21/ඒ හි වයාොරික කටයුතු 

ෙවත්වාපගන යනු ලබන එේ/එස් විපජ්වික්රම ඇපසෝෂිපේට්ස් පුේගලික සමාගම සහ එේ/එස ්

විපජ්වික්රම ප්ලාන්පට්ෂන්ස් පුේගලික සමාගපේ කළමනාකාර අධයේෂ පියසංහ විපජ්වික්රම මහතා 

විසන් පේෙල තහනේ කිරීපේ නිලධාරීතැන විසන් යවන ලද 2018.08.01 දින දරන පේෙල තහනේ 

කිරීපේ දැන්වීමට අදාල ස්ථානපේ තිබූ මල් ෙැල තවාන 2016 ජුනි මස 05 පවනි දින සාලාව යුධ 

හමුදා කඳවුපර් ආයුධ ගබඩාව පිපිරීපමන් සයල්ල විනාශ වී ඇති බැවින් වරිෙනේ අංකය අවලංගු 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 

පකොස්ගම ආදායේ ෙරිොලක මහතාපගන් වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. කසළ කළමනාකරණ පුරුදු පෙර ොසල් දිවිපේ සට ආරේභ කිරීම යන හිසන් යුතුව ගරු 

සභාෙතිතුමාපේ උෙපදස් ෙරිදි සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ොලනය වන පෙරොසල්වල දූ දරුවන් 

සඳහා කුඩා කල සටම කසළ කළමනාකරණ පුරුදු ඇති කිරීම හා ඔවුන් තුලින් ඒ ක්රියාකාරකම නිවස 

ොදක පකොටපගන ආරේභ කිරීම සඳහා කසළ පවන්කිරීපේ කුඩා බඳුන් ෙහත ෙරිදි  

 

ප්ලාස්ටිේ හා පෙොලිතීන්  - තැඹිලි ොට බඳුන් 

වීදුරු    - රතු ොට බඳුන් 

පලෝහ වර්ග   - දුඹුරු ොට බඳුන් 

කඩදාස හා කාඩ්පබෝඩ්  - නිල් ොට බඳුන් 

 

ොට 04 කින් ලබාදීමට අනුමැතිය ඉල්ලමින් ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම වයාෙෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමට 

හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී පවත පයොමු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය විසන් ෙවත්වනු ලබන, මහජන නිපයෝජිතයින් සඳහා වන 

ොඨමාලාව සඳහා සහභාගී වීමට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය විසන් 

කරන ලද ඉල්ලීම ද එම ආයතනය මඟින්ම ෙවත්වනු ලබන ෙරිගණක ොඨමාලාව සඳහා සහභාගී 

වීමට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි මැතිතුමිය විසන් කරන ලද ඉල්ලීම ද එම ආයතනය 

මඟින් ෙවත්වනු ලබන ෙළාත් ොලන නීතිය පිළිබඳ සහතික ෙත්ර ොඨමාලාව සඳහා සහභාගී වීමට ගරු 

ප්රාපේශීය සභා පල්කේ පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මහතා විසන් කරන ලද ඉල්ලීම ද සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පමම ොඨමාලා 03 සඳහා අවශය වන ප්රතිොදන ලබාදීම අනුමත කරන ලදි. 

 



5 

14. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු හංවැල්ල නව පවළඳ සංකීර්ණපයහි හා හංවැල්ල ෙැරණි පවළඳ 

සංකීර්ණපයහි කඩ කුලිය තේපසේරු කිරීම සඳහා අංක 2/2/පවළඳ/කා.පෙොදු යටපත් 2017.11.30 දින 

තේපසේරු පදොර්තපේන්තුව බටහිර මධයම ෙළාත් කාර්යාලය පවත යවන ලද ලිපියට අදාලව 

2018.07.30 දිනැතිව අංක CD/RP/2591 යටපත් තේපසේරු පදොර්තපේන්තුව බටහිර මධයම 

ෙළාත් කාර්යාලය විසන් එවන ලද නව තේපසේරු වාර්තා සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම නව 

තේපසේරු වා ර්තාව පිළිපගන 2018.10.01 දින සට ගිවිසුේ ගතවී ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

15. ොදුේක, දේපිටියාව ොර, පනො. 09 හි කාර්යාලය ෙවත්වාපගන යනු ලබන දේපිටියාව එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය විසන් 2018.07.14 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පෙොදු නාන ළිඳට 

අයත් ඉඩපමහි පකොටසක සමිති ප්රජාශාලාවේ ඉදිකර ගැනීමට අවසර ලබාගැනීම යන හිසන් යුතුව 

පහේවාවසේ ගමපේ සැලීපනෝනාට අයත්ව තිබී වසර 35 කට පෙර දී එවකට ප්රාපේශීය සභාපේ 

සභාෙතිව සටි එේ.ජී. පෙපර්රා මහතාපේ යුගපේදී සභාවට ෙරිතයාග කරන ලද හිස් ඉඩේ පකොටස 

ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමාපේ 

අධීේෂණය ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම පේෙල සභාව සතු ද 

යන්න පසොයා බලා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. පකොහා විවෘත මූලාශ්ර ෙරිගණක මෘදුකාංග පයොදා ගනිමින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන 

පුස්තකාල 03 ේ ස්වයංක්රීයකරණය කිරීම යන හිසන් යුතුව හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ 

මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙති විසන් 2018.08.24 දිනැතිව ොදුේක, කහපහේන සහ 

පකොස්ගම පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණය සඳහා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය මඟින් එවන ලද අවශය 

උෙකරණවල පිරිවිතර විස්තරය සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පිරිවිතර 

වලට අදාලව අවශය උෙකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

17. අංක RA 8267 දරණ ට්රැේටර් රථය සහ අංක 49-0266 දරණ ට්රැේටර් රථය අළුත්වැඩියා කටයුතු 

කිරීම සඳහා විෂයභාර කළමනාකරණ සහකාර විසන් 2018.08.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ට්රැේටර් රථ පදක අළුත්වැඩියා කර දීම සඳහා ගරු සභාෙතිතුමාපේ 

ඉල්ලීමේ අනුව කඩුපවල මහනගර සභාපේ නගරාධිෙතිතුමා කැමැත්ත ෙල කර ඇති බැවින් 

කඩුපවල මහ නගර සභාපේ ට්රැේටර් අලුත්වැඩියා කරනු ලබන ගරාජය පවත පයොමුකර අමතර 

පකොටස් ෙමණේ පයොදා අළුත්වැඩියා කටයුතු කරගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

18. විෂයභාර කළමනාකරණ සහකාර විසන් 2018.08.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 2018.03.20 දින රු. 

39,300/- ක මුදලේ පයොදවා මිලදී ගත් හංවැල්ල උෙ කාර්යාලයට අයත් තණපකොල කෙන යන්ත්රය 

(සීරියල් අංක E 17-000079) අක්රීය තත්වයට ෙත්ව ඇති බැවින් එහි නිපයෝජිත ආයතනය වන 

පකොළඹ 10, ඩීන්ස් ොර, 200, ෆාමර්ස් පුේගලික සමාගම යවන ලද අතර එම සමාගම විසන් ලබාදුන් 

ඇස්තපේන්තුව සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල ඇස්තපේන්තුව 

අනුමත කරන ලදි.  



6 

 

19. ොදුේක පවළඳ සංකීර්ණපේ කඩ කුලී හිඟ මුදල් පිළිබඳ අදාල කඩ හිමියන් පවත ලිඛිතව දන්වා 

යවන ලද අතර එම දැන්වීේ අනුව මුදල් පගවා නැති අංක 32 සහ 35 කඩ කාමර පදක  2018.08.15 

දින මුද්රා තබා සභාවට ෙවරා ගන්නා ලද බව ොදුේක ආදායේ ෙරිොලක විසන් කාරක සභාව දැනුවත් 

කළ අතර එම කඩ කාමර පදක සඳහා පටන්ඩර් කැඳවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

20. හංවැල්ල ආදායේ ෙරිොලක මහතා විසන් 2018.05.05 දිනට පෙර හිඟ කඩ කුලී පගවන පලස 

ලිඛිතව දන්වා තිබියදීත් හිඟ කඩ කුලී පගවා පනොමැති කඩ පිළිබඳ පතොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාව 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, හිඟ කඩ කුලී පගවා පනොමැති ෙහත සඳහන් කඩ කාමර 2018.09.01 වන 

දින මුද්රා තබා සභාවට ෙවරා ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

කඩ 

අංකය 

අයිතිකරුපේ නම හා 

ලිපිනය 

හිඟ මාස 

ගණන 

හිඟ මුදල 

(රු.) 

VAT 

15% 

NBT 

2% 

පුමාද ගාස්තුව 

10% 

එකතුව 

හංවැල්ල නව පවළඳ සංකීර්ණය 

12 A.I.L.මුත්තාසරි 05 

       

7,500.00  

                  

1,125.00  

              

150.00  

              

750.00  

       

9,525.00  

19 H.A.පප්රේමලතා 05 

     

15,000.00  

                  

2,250.00  

              

300.00  

           

1,500.00  

     

19,050.00  

19/A M.චන්ද්රදාස 05 

       

5,000.00  

                     

750.00  

              

100.00  

              

500.00  

       

6,350.00  

39 Y.H.විජිත මල්ලිකා 06 

       

6,900.00  

                  

1,035.00  

              

138.00  

              

690.00  

       

8,763.00  

47 H.A.පප්රේමතිලක 05 

       

5,500.00  

                     

825.00  

              

110.00  

              

550.00  

       

6,985.00  

71 R.W.ගයාන් නිලන්ත 06 

     

42,000.00  

                  

6,300.00  

              

840.00  

           

4,200.00  

     

53,340.00  

හංවැල්ල ෙැරනි පවළඳ සංකීර්ණය 

1 B.G.විපජ්තිලක 08 

     

13,000.00  

                  

1,950.00  

              

260.00  

           

1,300.00  

     

16,510.00  

4 

H.M.D.පේරි 

කැ.රින් 06 

     

12,150.00  

                  

1,822.50  

              

243.00  

           

1,215.00  

     

15,430.50  

12 B.G.අමරසංහ 07 

     

17,500.00  

                  

2,625.00  

              

350.00  

           

1,750.00  

     

22,225.00  

කළුඅේගල පවළඳ සංකීර්ණය 

I මහල 

1 P.K.H.තිලකරත්න 05 

     

11,250.00  

                  

1,687.50  

              

225.00  

           

1,125.00  

     

14,287.50  

II මහල 

1 කපිල ලියනපේ 06 

       

9,000.00  

                  

1,350.00  

              

180.00  

              

900.00  

     

11,430.00  

එකතුව    83,896.00  

 

21. මායාදුන්න නත්තල් පේලා 2018 - සැණපකලිපේ විපනෝද බදු මුදල් තැන්ෙතු පගවීම රු. 43,750.00 

ආෙසු ලබාගැනීම සේබන්ධවයි යන හිසන් යුතුව හංවැල්ල මායාදුන්න මහ විදයාලපේ ආදී ශිෂය 

සංගමය විසන් 2018.01.24 දිනැතිව ඔවුන් විසන් 2017.12.22 දින සට 26 දේවා ෙැවැත්වූ නත්තල් 

පේලා සැණපකලිපේ ලැබූ ආදායම ප්රපයෝජනයට පගන විදයාලපේ ආෙන ශාලාව නවීකරණය හා 

ඉදිරිෙස දරුවන්ට ආහාර ගැනීම සඳහා අංග සේපූර්ණ ආවරණය (කාමරයේ) ඉදිකරන ලද බැවින් 



7 

සංගමය විසන් ලදුෙත් අංක 133491 යටපත් 2017.12.22 දින තැන්ෙත් කරන ලද විපනෝද බදු මුදල 

වන රු. 43,750/- ක මුදල නිදහස් කරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, එම මුදල නිදහස් කර ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. කඩ කාමරය ෙවරා ගැනීම සේබන්ධවයි යන හිසන් යුතුව මීපගොඩ, දාේපප්, අංක 203/ඩී හි ෙදිංචි 

පේ.ඒ. ලිලියන් සුජාතා මහත්මිය විසන් 2018.07.22 දිනැතිව සූරිය ආරච්චිපේ විපජ්දාස නැමති 

තමාපේ ස්වාමිපුරුෂයා වයාොරික කටයුතු ෙවත්වාපගන ගිය ොදුේක පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 

24 දරණ කඩ කාමරය ඇය පවත ෙවරාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව 

ොදුේක ආදායේ ෙරීේෂක මහතා එම කඩ කාමරය සඳහා ගිවිසුේගතව ඇති එස්.ඒ. විපජ්දාස යන අය 

පේ වනවිට පරෝගාතුරව සටින බැවින් බිරිඳ වන පේ.ඒ. ලිලියන් යන අයට අංක 13/2016 දරණ 

චක්රපල්ඛය අනුව ෙැවරීමට සුදුසු බවට ඉදිරිෙත් කරන ලද වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

ොදුේක ආදායේ ෙරීේෂක මහතාපේ නිර්පේශය අනුව කඩය ෙැවරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

 

02. (අ)   ගරු සභාෙතිතුමා විසන් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ 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 විසන් 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 හා 

දිනය 

විස්තරය ලබන්නාපේ නම මුදල රු. 

1 1486 - 

1489   

2018.07.2

4 

2018 ජූලි මස ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් රහිත පසේවකයින් 

සඳහා වැටුප් පගවීම. 

පසේවකයින් 06 ේ සඳහා     

213,583.94  

2 1543     

2018.08.0

6 

2018 ජුනි හා ජූලි මාස සඳහා ප්රධාන කාර්යාලපේ 

අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් - ප්රධාන කාර්යාලය       

40,728.05  

3 1585   

2018.08.1

3 

2018 ජූලි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනා 

පගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය    

කළමණාකරන සහකාර - 

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

1,716.00  

4 1576   

2018.08.1

0 

2018 ජූලි මස ආධුනික පුහුණු දීමනා පගවීම. ඩබ්.ටී. පියුමිකා පමය      

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

      

10,250.00  

5 1577   

2018.08.1

0 

2018 ජූලි මස ආධුනික පුහුණු දීමනා පගවීම. එච්.එේ.ඩී. පසේවන්දි පමය     

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

        

3,500.00  

6 1578   

2018.08.1

0 

2018 ජූලි මස ආධුනික පුහුණු දීමනා පගවීම. ඒ.ඩී.ටී. සේෙත් මයා      

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

        

8,500.00  

7 1580   

2018.08.1

3 

2018 ජුනි හා ජූලි මාස සඳහා මහජන සේබන්ධතා 

නිලධාරී දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ මයා 

මහජන සේබන්ධතා නිලධාරි 

      

28,000.00  



8 

8 1588  

2018.08.1

3 

2018 ජූලි මස අතිකාල දීමනාව පගවීම. ඩබ්.වී. දිලිනි දීපිකා මිය    

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

3,667.05  

9 1589  

2018.08.1

3 

2018 ජූලි මස අතිකාල දීමනාව පගවීම. ආර්.පේ.ඒ. දිල්හානි පමය    

ප්රධාන කාර්යාලය 

           

940.98  

10 1682   

2018.08.1

7 

2018 ජුනි හා ජූලි මස වල අතිකාල දීමනාව 

පගවීම. 

ඩී.ජී.යු.එේ. කුමාරි පමය    

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

1,823.98  

11 1692  

2018.08.1

7 

2018 ජූලි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. ආර්.ඒ. බර්ටි ෙේමපෙරුම 

මයා  රියදුරු - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

           

700.00  

12 1699   

2018.08.1

7 

2018 මැයි මස දින 08 දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා  

පල්කේ 

      

20,073.20  

13 1700    

2018.08.1

7 

2018 ජුනි මස දින 08 දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා  

පල්කේ 

      

20,073.20  

14 1701    

2018.08.1

7 

2018 අපප්රේල් මස දින 08 දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා  

පල්කේ 

      

20,073.20  

15 1702    

2018.08.1

7 

2018 ජූලි මස අතිකාල දීමනාව පගවීම. එස්.ඩී. සපරෝෂණී මිය      

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

2,548.37  

16 1728 - 

1731  

2018.08.2

3 

2018 අපගෝස්තු මස ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් රහිත 

පසේවකයින් සඳහා වැටුප් පගවීම. 

පසේවකයින් 06 ේ සඳහා      

213,583.94  

17 1586/1590 

2018.08.1

4 

උත්සව ශාලාපේ කථික පුවරුව සඳහා මයිේ වයර්, 

මයිේ ජැේ හා සැරසලි කිරීමට මල් පෙොකුරු ලබා 

ගැනීම. 

සරත්.පී.ජි කසුන් තරංඟ 

ප්රධාන කාර්යාලය 

 

2765.00 

18 1609 

2018.08.1

5 

ොදුේක උෙකාර්යාලපේ වැඩ ඒකකපේ ඇති ආයුධ 

අළුත්වැඩියා කිරීම හා ෙණපෙවීම පවනුපවන් 

ගාස්තු පගවීම 

ඉෂාරා අයන් වර්කස ්

හරස් ොර 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

9050.00 

19 1608 

2018.08.1

4 

2018.07.01 සට 2018.07.31 දේවා කාලයට 

අදාලව ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල,හංවැල්ල මහජන 

පුසතකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත 

ෙරිශ්රපේෙවිත්රතා හා සනීොරේෂක කටයුතු ඉටු 

කිරීපේ පසේවාව පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සමීරා සකියුර්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

පහෝකන්දර ොර,ෙන්නිපිටිය 

 

 

69500.00 

20 1659 

2018.08.1

6 

237/14 අංක දරණ නඩුව සඳහා නීතිඥ ගාස්තු 

පගවිම(2018.04.02 දින සඳහා) 

අධි නීතීඥ W.G.N.H ඩයස් 

සීතාවක, අවිස්සාපේල්ල 

5000.00 

21 1672/1673 

2018.08.1

7 

ොදුේක වැඩ ඒකකපේ වහලය සෑදීම සඳහා 

2018.08.09,10 හා 11 දිනවල වඩු කාර්මිකයකු 

වන චමින්ද සංජීව කළුෙහණ හා වඩු කාර්මික 

සහයකුවන ප්රදීප් දර්ෂන විතාන යන අයපේ පසේවය 

ලබා ගැනීම  පවනුපවන් ගාසත්ු පගවීම. 

සරප්- චමින්ද සංජීව 

කළුෙහණ 

 

සරප්- ප්රදීප් දර්ශන 

සීතාවක 

6300.00 

 

 

5950.00 

22 1713 

2018.08.1

5 

ොදුේක රණවිරු මාවපත් ජලනල එලීමට 

පකොන්ක්රීට් තට්ටුව කැපීම සඳහා පකොන්ක්රීට් කෙන 

යන්ත්රයක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

C.Y.S එන්ට්රෙයිසස් 

කටුවාවල 

පබොරලස්ගමුව 

73500.00 

23 1741 

2018.08.2

3 

ඇණවුේ අංක 12941 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2389 ෙරිදි කසල අවසන් බැහැරලීපේ 

මධයස්ථානයට පයොමු පකොට වැසීම සඳහා ෙස් 

 H.K සරිවර්ධන 

ජයවීරපගොඩ 

හංවැල්ල 

65000.00 
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කියුබ් 25 ේ ලබා ගැනීම  

24 1742 

2018.08.2

3 

ඇණවුේ අංක 12897 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2381 ෙරිදි සමර් හට් 10ේ ලබා ගැනීම  

සංඛ පේටරින් 

තුන්නාන 

හංවැල්ල 

190500.00 

25 1733 

2018.08.2

3 

ඇණවුේ අංක 26734m දරණ නඩුපවහි සාේෂි 

පිටෙත් ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් ලබා ගැනීම 

සරප්-  දීොනි වික්රමසංහ 1160.00 

26 1746 

2018.08.2

3 

ඇණවුේ අංක 12937 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2373 ෙරිදි ගරු සභාෙතිතුමාපේ නිල කාමරය 

සඳහා අමුත්තන්පේ පුටු 06ේ ලබා ගැනීම 

ඩී.ආර් ඉන්ඩස්ටිස් 

පුේගලික සමාගම 

ෙහල හංවැල්ල, හංවැල්ල 

74385.00 

27 1745 

2018.08.2

4 

ඇණවුේ අංක 12936 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2373 ෙරිදි ප්රධාන කාර්යාලයට පලොබි පචයාර් 

10ේ ලබා ගැනීම. 

ඩී.ආර් ඉන්ඩස්ටිස් 

පුේගලික සමාගම 

ෙහල හංවැල්ල, හංවැල්ල 

87975.00 

28 1747 

2018.08.2

4 

ඇණවුේ අංක 12932 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2377 ෙරිදි ගේබූට්ස් පජෝඩු 50ේ ලබා ගැනීම. 

ලිටිල් පලෝටස් ඩිස්ට්රිබියුටස් 

උඳුපගොඩ ොර 

නවගමුව, රණාල 

66250.00 

29 1631 

2018/08/16 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018ජුනිමස බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

58814.97 

30 1634 

2018.08.1

6 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ 

2018 මැයි හා ජුනි මස බිල්ෙත පගවීම. 

 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

13846.82 

31 1633 

2018.08.1

6 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සංවර්ධන සහකාර 

පවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 ජුලි මස බිල් ෙත 

පගවීම. 

 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

1554.59 

32 1632 

2018/06/13 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ විදූත් 

පකටිෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 ජුනි මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

331.37 

33 1748 

2018/08/24 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සැෙයුේ රාජකාරී 

පවනුපවන් ලබා දී ඇති අංක 036-3865351 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 ජුලි මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

1197.02 

34 1749 

2018/08/24 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ොදුේක පුස්තකාලය 

පවත ලබා දී ඇති අංක 036-3865349 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපයන් 2018 ජුලි මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

715.07 

 

35 1750 

2018/08/24 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගරු සභාෙතිතුමාපේ 

අංක 036-3865354 දරණ සථ්ාවර දුරකථනපේ 

2018ජුලි මස බිල් ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

1811.45 

36 1751 

2018/08/24 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය පවත 

ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපයන් 2018 ජුලි මස බිල්ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 1117.47 

 



10 

37 1752 

2018/08/24 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ  විදුත් පකටි 

ෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 ජුලි මස බිල් ෙත 

පගවීම. 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

616.20 

38 1753 

2018/08/24 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ  

අංක 004 0138377දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය 

කිරීපේ 2018 ජුලි මස බිල්ෙත පගවීම 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

6923.41 

39 1545 

2018.08.0

6 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූරනය 

කිරීම 

සරප් - කා.භා.නි  ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

2,666.00 

40 1546 

2018.08.0

6 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය 

අළුත්කිරීම 

සරප් - කා.භා.නි  ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

905.00 

41 1544 

2018.08.0

6 

මලගල ආයුර්පේදපේ ජල කරාමයේ සැකසීමට 

වැය වූ මුදල පගවීම 

එස්.පී.කළුපබෝවිල සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

710.00 

42 1553 

2018.08.0

7 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ පසේවපේ පයොදවා ඇති 

RD-8070 ට්රැේටරපේ ස්වයංක්රීය ෙනගන්වන 

යතුර සෑදීම 

පේ.ඒ.ඩී. අපසේලරංගන   

සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

700.00 

43 1759 

2018.08.2

4 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ RD-8070 ට්රැේටරපේ 

පසේවා කටයුතු කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර් සාලාව පකොස්ගම 18,885.00 

44 1758 

2018.08.2

4 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ RD-8070 ට්රැේටරපේ 

පමෝටරය හා විදුත් ෙේධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම 

කැළුේ ඔපටෝ ඉපලේට්රිකල්ස් 

ෙහල හංවැල්ල, හංවැල්ල 

3,800.00 

45 1657 

2018.08.1

6 

2018.07.03 දින මීපප් ප්රජා ශාලාපේ ෙැවැත්වූ 

එේදින වැඩමුළුව සඳහා තැන්ෙත් කළ මුදල් ආෙසු 

පගවීම 

එේ.එස්.එස්. මහතන්තිල 

මිල්පකෝ කිරි ශීතකරණ 

මධයස්ථානය මීපල්, ොදුේක 

900.00 

46 1554 

2018.08.0

7 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 2018 ජූලි මස සංග්රහ 

වියදේ පගවීම 

එස්.ඩී. ගමපේ සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,210.00 

47 1552 

2018.08.0

7 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ පේෙල තහනේ නිලධාරී 

පේෂ්ත්රපේ යාම පවනුපවන් 2018 ජුලි මාසපේ බස් 

ගාස්තු පගවීම 

බී.ඩබ්.සරත් කුමාර සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

854.00 

48 1587 

2018.08.1

3 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ සට හංවැල්ල ප්රධාන 

කාර්යාලයට ලිපි පල්ඛන රැපගන යාම පවනුපවන් 

බස් ගාස්තු පගවීම  

ඩී. පප්රේමරත්න  සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

784.00 

49 1511 

2018.08.1

3 

2018 ජූලි මස සාමානය රාජකාරී පේලාවට 

අමතරව ඉටුකරන ලද හදිස අතයවශය රාජකාරී 

කටයුතු පවනුපවන් ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 

නිලධාරීන්ට හා පසේවකයින්ට අතිකාල දීමනා 

පගවීම 

සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

179,787.43 

50 1584 

2018.08.1

3 

2018 ජුනි හා ජූලි මාසවල රජපේ නිවාඩු දින වල 

හදිස අතයවශය රාජකාරී කටයුතු පවනුපවන් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ නිලධාරීන්ට අතිකාල 

දීමනාව පගවීම  

නලිනා දිවිගල්පිටිය සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

8,088.00 

51 1671 

2018.08.1

7 

මලගල හා ොදුේක ආයුර්පේදවල දදනික 

පල්ඛන සෑදීමට අවශය ද්රවය ගැනීම සඳහා වැය වූ 

මුදල් පගවීම 

එස්.පී.කළුපබෝවිල සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1,503.00 
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52 1696 

2018.08.1

7 

ගමන් වියදේ පගවීම - ජුනි සරප් - ඩබ්.පී. ජගත් පුෂ්ෙ 

කුමාර 

952.00 

53 
 

ගමන් වියදේ පගවීම - ජුලි සරප් - ඩබ්.පී. ජගත් පුෂ්ෙ 

කුමාර 

2,332.00 

54 1689 

2018.08.1

7 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ දැන්වීේ පුවරුපේ 

තීන්ත ගෑමට ලබාගත් ද්රවය සඳහා මුදල් පගවීම 

ප්රියන්ති පර්ණුකා සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

360.00 

55 1721 

2018.08.2

0 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ 2018 ජූලි මස පුවත් 

ෙත් බිල පගවීම 

ඩී.එස්.මාෙටුන පනො.03 

හංවැල්ල ොර,  ොදුේක 

10,885.00 

56 1691 

2018.08.1

7 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය පශ්රේණිගත කිරීපේ 

සහතිකය රාමු කිරීමට වැය වූ මුදල් පගවීම 

ප්රියන්ති පර්ණුකා සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

600.00 

57 1681 

2018.08.1

7 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය සංග්රහ වියදේ පගවීම 

2018 ජූලි 

ප්රියන්ති පර්ණුකා සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

806.00 

58 1688 

2018.08.1

7 

මීපප් දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානපේ දරුවන්ට 2018 

ජූලි මස කිරි පත් සැෙයීම සඳහා වැය වූ මුදල් 

පගවීම  

ඩබ්.ඩී.සී.ඩී.විපජ්තුංග සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,000.00 

59 1686 

2018.08.1

7 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ට්රැේටර් පට්ලරය 

අළුත්වැඩියා කිරීපේදී ලබාගත් වයර් බ්රෂ ්එක සඳහා 

මුදල් පගවීම 

චින්තක රුපේෂ් - සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

285.00 

60 1705 

2018.08.1

7 

2018 ජුනි/ ජූලි ජල බිල්ෙත් පගවීම ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

26,414.88 

පුස්තකාලය, ජුනි 2833.60 

පුස්තකාලය, ජූලි 3033.70 

පෙොදු පවළඳෙල නව -ජුනි 3367.20 

පෙොදු පවළඳෙල නව -ජූලි 3,033.70 

බස් නැවතුම ෙැරණි -ජුනි 1,450.15 

බස් නැවතුම ෙැරණි -ජූලි 1,450.15 

පෙර ොසල - ොදුේක -ජුනි 118.45 

පෙර ොසල - ොදුේක -ජූලි 258.18 

පෙොදු වැසකිලිය මීපප්  1,917.05 

පෙොදු වැසකිලිය-ොදුේක-ජුනි 1,716.95 

පෙොදු වැසකිලිය-ොදුේක-ජූලි 2,366.70 

ආදාහනාගාරය ගලපගදර-ජුනි 2,232.53 

ආදාහනාගාරය ගලපගදර-ජූලි 2,636.52 

  26,414.88 

61 1704 

2018.08.1

7 

2018 ජුනි/ ජූලි විදුලි බිල් - ොදුේක උෙ කාර්යාලය මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

23,220.20 

කාර්යාලය - ජූලි 2,783.70 

පුස්තකාලය 4,558.80 

ආයුර්පේදය - ොදුේක 459.60 

ආයුර්පේදය - මලගල - ජූලි 477.90 

ආයුර්පේදය පිටුේපෙ - ජුනි 1,338.00 
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ආයුර්පේදය පිටුේපෙ - ජූලි 1,356.30 

ප්රජා ශාලාව - ොදුේක 331.50 

ප්රජා ශාලාව - මීපප් - ජුනි 789.00 

ප්රජා ශාලාව - මීපප් - ජූලි 349.80 

පෙර ොසල ොදුේක - ජුනි 587.70 

පෙර ොසල ොදුේක - ජූලි 441.30 

පින්නවල සායනය 423.00 

දිව සුරැකුේ මධය: ජූලි 1,338.00 

දිව සුරැකුේ මධය: අපගෝස්තු 1,575.90 

ආදාහනාගාරය 3,790.20 

ෙැරණි පවළඳ පගොඩ: අංක 18 240.00 

පෙොදු පවපළඳෙල මාළුකඩ අංක 3 

මැයි 

240.00 

පෙොදු පවපළඳෙල මාළුකඩ අංක3 

ජුනි 

240.00 

පෙොදු පවපළඳෙල මාළුකඩ අංක3 

ජූලි 

240.00 

පුස්තකාලය-  දපඹෝර- ජුනි 514.50 

පුස්තකාලය-  දපඹෝර- ජූලි 425.00 

පෙොදු වැසකිළිය බස්නැව: 240.00 

ෙැරණි පවළඳ සංකීර්: 240.00 

ෙැරණි පවළඳ සංකීර්: අංක 23/28 240.00 

  23,220.20 

62 1739 

2018.08.2

3 

2018 ජුලි මස කහපහේන මහජන පුස්තකාලයට 

පුවත්ෙත් ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා 

එච්.එේ.ඩී. පග්රොසරි, 

කහපහේන, වග. 

8,435.00 

63 1740 

2018.08.2

3 

2018 ජුලි මස දපඹෝර පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් 

ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන මයා 

අංක 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

5,305.00 

64 1738 

2018.08.2

3 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලයට ලිපි ද්රවය 

ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සරප් - එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි 

519.00 

65 1737 

2018.08.2

3 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ සහතික රාමු 

කිරීමට වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි 

600.00 

66 1760 

2018.08.2

4 

වරිෙනේ පල්ඛනපයන් හිඟ වරිෙනේ කො හැරීම. 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

ප්රාපේශීය සභා සභාෙතිතුමා 5,312.72 

67 1757 

2018.08.2

4 

2018 ජුලි මස කහපහේන සතිපෙොල විදුලි බිල්ෙත 

පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ විදුලි බල 

මණ්ඩල ගිණුමට 

825.60 

68 1756 

2018.08.2

4 

කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථාන 

සඳහා ජුලි මස විදුලි බිල්ෙත පගවීම 

උෙ කාර්යාලය                  1978.50 

මාතෘ සායනය                     459.60 

මහජන පුස්තකාලය         10316.85 

මහජන බැංකුපේ විදුලි බල 

මණ්ඩල ගිණුමට 

12,754.95 
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69 1735 

2018.08.2

3 

2018 ජුලි මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ සංග්රහ 

වියදේ සඳහා වැය වූ මුදල් පගවීම. 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී, 

කහපහේන 

1,192.00 

70 1736 

2018.08.2

3 

2018 ජුලි මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ අතිකාල 

දීමනා පගවීම. 

සරප් 

 

49,290.71 

71 1539 

18/08/01 

2018.07.31 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාපේ 

ෙැමිණීපේ උත්සවපේ සංග්රහ කටයුතු 

විරාජ් පේටර්ස් 15/6, 

ගපන්වත්ත ොර, ඉහළ 

පබෝමිරිය, කඩුපවල. 

 65,000.00  

72 1549 

18/08/01 

2018.07.31 දින සී.ප්රා.සභාපේ කාර්යාල 

නිරීේෂණය සඳහා ෙැමිණි ගරු බස්නාහිර ෙළාත් 

ආණ්ඩුකාරතුමා පවත සමරු ඵලකයේ සකස් 

කිරීම. 

පී.පේ.ජී. පෙපර්රා තාරක 

එන්ටර්ප්රයිසස් 117, ෙහල 

පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

   5,000.00  

73 1550 

18/08/07 

2018.07.21, 24, 25, 26 හා 28 දින 05 පඩංගු 

කාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය කිරීම පවනුපවන් 

පගවීම. පසයානා කැබ් රථ පසේවය අංක 55/පේ, 

යට්පටෝවිට, තිත්තෙත්තර. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

 16,200.00  

74 1551 

18/08/07 

2018.07.30, 31, 2018.08.01, 02, 03 දින 05 ේ 

පඩංගු කාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය කිරීම 

පවනුපවන් පගවීම. පසයානා කැබ් රථ පසේවය අංක 

55/පේ, යට්පටෝවිට, තිත්තෙත්තර. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

 16,200.00  

75 1555 

18/08/07 

පකොළඹ දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ආයතනයන්හි 

කාන්තා නිපයෝජිතයන් සඳහා 2018.08.06 දින, 

275/74 ස්ටැන්ලි විපජ්සුන්දර මාවපතහි 

(ග්රහපලෝකාගාරය අසල) පිහිටි බ.ෙ. පසෞන්දර්ය 

නිපේතනපයහි ෙැවැත්වූ වැඩමුළුව සඳහා ලබාදී 

ඇති උෙපදස් මත ප්රවාහන ෙහසුකේ සැෙයීම 

පවනුපවන් කැබ් රථය සඳහා පගවන ලද මුදල් 

සරප්  

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී  

ප්රධාන කාර්යාලය 

   4,445.00  

76 1680 

18/08/17 

2018.07.19 සට 2018.07.28 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ  

සරප් (පේ.ඩී. සන්ධයා 

මාලනී)  ප්රධාන කාර්යාලය 

   4,670.00  

77 1684 

18/08/17 

2018.08.04, 06, 07, 08 හා 09 දින 05 ේ පඩංගු 

කාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය කිරීම පවනුපවන් 

පගවීම. පසයානා කැබ් රථ පසේවය අංක 55/පේ, 

යට්පටෝවිට, තිත්තෙත්තර. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

 16,350.00  

78 1497 

18/07/25 

2018.07.10 දින මහ සභාව සඳහා දහවල් ආහාර 

සැෙයීම. 

ආර්.ඒ.ඩී. ෙේමාවතී 122/2, 

දිේපදණිය, ොදුේක. 

 18,000.00  

79 1493 

18/07/25 

036-2252224 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. 

ගීතාමනී ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමිය 

  

     3,533.23  

  

මැයි (2018.05.18 - 2018.05.31)      
 

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30)    

80 1494 

18/07/25 

077-9104323 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී. 

මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

  

     2,500.00  

  

ජුනි (2018.06.05 - 2018.07.04)    

81 1618 

18/08/15 

077-3152448 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසරි 

මැතිතුමා 

  

     3,468.87  

  

අපප්රේල් (2018.04.05 - 2018.05.04)      
  

මැයි (2018.05.05 - 2018.06.04)      

82 1619 

18/08/15 

071-4182778 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී 

චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

     1,168.24  
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ජුනි (2018.06.14 - 2018.06.19)        
  

ජූලි මස (2018.06.20 - 2018.07.19)      

83 1620 

18/08/15 

036-2254440 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි 

පසපනපහලතා ෙේමසීලි 

මැතිතුමිය 

  

     2,500.00  

  

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30)    

84 1600 

18/08/14 

071-8146269 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක 

පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

  

     2,500.00  

  

මැයි (2018.05.02 - 2018.06.01)    

85 1601 

18/08/14 

071-7136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

  

     2,300.00  

  

මැයි (2018.05.25 - 2018.06.24)    

86 1643 

18.08.16 

2018 ජූලි මස ජල බිල්ෙත් පගවීම 
 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

15,161.86 

හංවැල්ල සති පෙොළ  6,667.70 

 හංවැල්ල නව සති පෙොළ, 983.25 

පනොදිරන කසල පවන් කිරීපේ 

මධයස්ථානය, 

1,777.98 

එළ හරේ මස් කඩය,  1,551.40 

මාළු ලෑලි 393.74 

 ඌරු මස් කඩය  2,903.75 

එළු කුකුළු මස් කඩය 884.04 

  15,161.86 

87 1640 

18.08.16 

2018 ජූලි මස ජල බිල්ෙත් 

පගවීම. 

 
ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

2,419.11 

කළුඅේගල පෙොදු වැසකිළිය 316.25 

කළුඅේගල පවළඳ සංකීර්ණය, 536.56 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 1,250.05 

 කළුඅේගල වතුර මල  316.25 

  2,419.11 

88 1637 

18.08.16 

2018 ජූලි මස ජල බිල්ෙත් 

පගවීම. 

  ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

14,533.70 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය 

(ෙැරණි) 

1,383.45 

ප්රධාන කාර්යාලය 6,467.60 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 316.25 

ෙහත්ගම පෙොදු වැසකිළිය 583.05 

හංවැල්ල පෙොදු වැසකිළිය 5,000.20 

හංවැල්ල පෙර ොසල  783.15 

  14,533.70 

89 1652 

08/08/16 

2018 ජූලි මස හංවැල්ල පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන 

මධයස්ථානපේ විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

459.60 

90 1575 

18/08/10 

 

2018 ජුලි මස කමිටු දිමනා පගවීම ගරු මන්ත්රීවරු 20,500.00 

91 1697 

2018.08.1

7 

AAA - 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 

2018.09.05 දින සට 2019.09.04 දින දේවා 

ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය ලබා ගැනීම  

සරප් - ඩී.ස.පකෝට්ටාපගොඩ 

මයා 

 

1270.00 

92 1621 

18/08/15 

2018 ජනවාරි මස හිඟ විශ්රාම වැටුප් පේවළ පශේෂ 

නිරවුල් කිරීම. 

විශ්රාම වැටුප් 

පදොර්තපේන්තුව 

23253.69 
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93 1622 

18/08/15 

2018 පෙබරවාරි මස හිඟ විශ්රාම වැටුප් පේවළ 

පශේෂ නිරවුල් කිරීම. 

විශ්රාම වැටුප් 

පදොර්තපේන්තුව 

23253.69 

94 1616 

18/08/15 

2018 ජුලි මස 16 – 31 දේවා වැට් මුදල් පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

208463.31 

95 1615 

18/08/15 

2018 ජුලි මස එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය කිරීම. පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

54,059.29 

96 1678 

18/08/17 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප් 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

9210.00 

97 1583 

2018.08.1

3 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ අතිකාළ දීමනා පගවීම  

2018 ජුලි මාසය 

 

කාර්ය භාර නිලධාරී 

පකොස්ගම  

උෙ කාර්යාලය  

125632.00 

98 1695 

2018/08/17 

වැඩ පෂේත්ර කේකරු  

එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර  

2018 ජුලි  මාසපයහි ගමන් වියදම ලබා ගැනීම. 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සට පෙොලිස් ස්ථානයට 

යතුර පගන ඒමට යාම 

සරප් මගින්  

එච්.පී.එස්. ෙේම කුමාර 

2976.00 

99 1607 

18/08/14 

පදහිවල බපඩෝවිට පෙර ොසල නිරීේෂණය කිරීපේ 

චාරිකාව සඳහා ලබාගත් අත්තිකාරේ මුදල් පියවීම. 

සභාෙති 26000.00 

100 1606 

18/08/14 

2018 වර්ෂය සඳහා ෙහ වසර ශිෂයත්ව විභාගය 

සඳහා පෙනී සටින දරුවන් පවනුපවන් සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව විසන් ෙවත්වනු ලැබූ ශිෂයත්ව 

සේමන්ත්රණය සඳහා ලබාගත් අත්තිකාරේ මුදල් 

පියවීම. 

සභාෙති 76000.00 

 

02.(ආ)   මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව විසන් කරනු ලබන පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති කාරක සභාවට ෙවරන 

ලද බලය අනුව ෙ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 
විස්තරය පගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 ZA 9257 කේෙැේටර් රථය සඳහා පදවන වාරික මුදල පගවීම. ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් 

බස්නාහිර ෙළාත 

ෙළාත් ොලන 

පදොර්තපේන්තුව 

310,000.00 

02 ඇණවුේ අංක 12866 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2369 ෙරිදි 

මුව ආවරණ50ේ හා L- bor අත් ආවරණ පජෝඩු 75ේ ලබා 

ගැනීම. 

අකිල සප්ලයර්ස ්

75/1 නිරිපෙොල, හංවැල්ල 

15000.00 

03 ඇණවුේ අංක 12725 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2370 ෙරිදි 

වරිෙනේ බදු පල්ඛන 10ේ ලබා ගැනීම. 

ශ්රී විජය මුද්රන ශිල්පිපයෝ 

දුේරියෙල ොර 

අළුත්ගම 

9600.00 

04 ඇණවුේ අංක 12934 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2371 ෙරිදි 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ තීන්ත ආපල්ෙ කිරීමට තීන්ත 

සෙයා ගැනීම 

පකෝස්පේ පප්න්ට් ලංකා 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

පනොපයල් පමන්ඩිස් මාවත 

පමෝදරවිල, ොනදුර 

38675.00 

05 ඇණවුේ අංක 12933 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2372, 2374 

ෙරිදි ප්රධාන පගොඩනැගිල්ල තීන්ත ආපල්ෙ කිරීමට තීන්ත සෙයා 

-එම- 75088.00 
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ගැනීම. 

06 ඇණවුේ අංක 12908 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2875 ෙරිදි 

ප්රධාන කාර්යාලය සඳහා ලිපිපගොනු කබඩ් 01ේ ලබා ගැනීම. 

සීගිරි සමෟේධිස්ටීල් ෆර්නිචර් 

පුේගලිකසමාගම, 

ෙැරඩයිස්, කුරුවිට, රත්නපුර 

15500.00 

07 ඇණවුේ අංක 12949 හා 12950 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2376 හා 2387 ෙරිදි පවල්ඩින් ප්ලාන්ට් එක සඳහා අවශය ද්රවය 

සෙයා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටෙයිසස්  

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

5600.00 

08 ඇණවුේ අංක 12945 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2378 ෙරිදි 

2pin පහෝල්ඩර්ස් 300ේ ලබා ගැනීම. 

පසන්ට්රල් ලංකා ඉපලේට්රිකල් 

මැලිබන් ස්ට්රිට් 

පකොළඹ 11 

18630.00 

09 ඇණවුේ අංක 12952 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2384 ෙරිදි 

පවල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකට අවශය තීන්ත ලබා ගැනීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට් ලංකා 

පුේගලික සමාගම 

පනොපයල් පමන්ඩිස් මාවත 

පමෝදරවිල, ොනදුර 

4615.00 

10 ඇණවුේ අංක 12882 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2379 ෙරිදි 

පකොසු 30ේ ලබා ගැනීම. 

දිදුල අයන් වර්නස් 

දහේ මාවත, මහරගම 

3420.00 

11 ඇණවුේ අංක 12957 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2385 ෙරිදි 

හංවැල්ල කසල කළමනාකරණ මධයස්ථානයට බයින්ඩින් කේබි 

10kg ේ ලබා ගැනීම. 

එේ.එස්.එේ හාඩ්පවයාර් 

අවිස්සාපේල්ල ොර 

හංවැල්ල 

2200.00 

12 ඇණවුේ අංක 12953, 12963 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2390 ෙරිදි නැණසල පගොඩනැගිල්ල සඳහා අවශය තීන්ත ලබා 

ගැනීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට් ලංකා 

පුේගලික සමාගම 

පනොපයල් පමන්ඩිස් මාවත 

පමෝදරවිල,ොනදුර 

30800.50 

13 ඇණවුේ අංක 12954 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2391 ෙරිදි 

දපඹෝර මහජන පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල සඳහා අවශය තීන්ත 

ලබා ගැනීම. 

-එම- 5045.00 

14 ඇණවුේ අංක 12968 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2392 ෙරිදි 

AAA 8572 ත්රී පරෝද රථය සඳහා බැටරියේ ලබා ගැනීම. 

ොදුේක ටයර් හවුස් 

හංවැල්ල ොර,ෙහත්ගම  

6900.00 

15 ඇණවුේ අංක 12948 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1821ෙරිදි 

පනළුවත්තුඩුව කටුකලාවිල මාර්ගය සඳහා ABC කියුබ් 2 ½ ේ 

ලබා ගැනීම. 

W.K.k ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

ෙට්ටිවිල, කැළණිය 

11250.00 

16 CA - Write - 412/08 අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.08.02 හා 

2018.07.27 යන දින වල පකොළඹ අභියාචනාධිකරණපේ පෙනී 

සටිම පවනුපවන් නිතීඥ ගාසත්ු පගවීම. 

නිතිඥ අතුල ප්රියදර්ශන ද 

සල්වා 

ඇරැේවල, ෙන්නිපිටිය 

7000.00 

17 2018 ජුලි මස තුල සභාව සතු කේෙැේටර් රථ දිරන කසල සමඟ 

40 වාරයේ බර කිරීමට ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ් 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම 

12000.00 

18 ඇණවුේ අංක 12898 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2386 ෙරිදි 

හංවැල්ල සභාව සතු ජල ටැංකි සඳහා ආධාරක සෙයා ගැනීම. 

පබෝ පසවන වඩු 

කාර්මිකපයෝ හා පවල්ඩින් 

කාර්මිකපයෝ 

කුණ්ඩසාල වත්ත, පකොස්ගම 

263200.00 

19 2018.07.31 හා 2018.08.18 යන දින වල හංවැල්ල පනොදිරන 

කසල කළමනාකරණ ඒකකපේ සාදන පෙොලිතින්, ප්ලාසට්ිේ 

පබ්ල් පුත්තලම IN-SEE ආයතනය පවත ප්රවහනය කිරීම සඳහා 

කන්පට්නර් රථයක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

අපබ්සංහ ෆ්ල්ට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

85100.00 

20 ඇණවුේ අංක 12955 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1822 ෙරිදි 

හංවැල්ල රාජසංහ මාවත ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ගල් ෙස් 

කියුබ් 01ේ ලබා ගැනීම. 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

4500.00 

21 ඇණවුේ අංක 12956 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1823  ෙරිදි 

තුන්නාන ගේමැේද රිටිගහපහේන ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා 

-එම- 13500.00 
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ගල්ෙස් කියුබ් 03ේ ලබා ගැනීම. 

22 සභාව සතු පේෙළ බදුදීම සේබන්ධපයන් වන දැන්වීේ දිනමිණ හා 

තිනකරන් පුවත්ෙත්වල ෙල කිරීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

ද ඇපසෝසපේටඩ් නිේස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සපලෝන් 

ලිමිටඩ්, 

පල්ේස් හවුස්, පකොළඹ 

108600.26 

23 ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර පිටතට පගන යාපමදි ආරේෂා කර ගැනීම 

සඳහා ආවරණයේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල පගවීම. 

සරප් - පී. ජී කසුන් තරංග,  

ප්රධාන කාර්යාලය 

 

2500.00 

24 ඇණවුේ අංක 12922 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1953 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකයට ABC කියුබ් 5ේ ලබා ගැනීම. 

W.K.k ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

ෙට්ටිවිල, කැළණිය 

22500.00 

25 ඇණවුේ අංක 12946 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1952 ෙරිදි 

උේගල්ල දුේරියෙල අසල මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 

ගල් ෙස් කියුබ් 02ේ ලබා ගැනීම. 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

9000.00 

26 ඇණවුේ අංක 12944 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1951 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකපේ වහලය සෑදීම සඳහා ලී දඬු ලබා ගැනීම. 

ගාේණි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ්  

ටිේබර් ස්පටෝර්ස් , 39A 

රණාල 

92900.00 

27 ඇණවුේ අංක 12927 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1000 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා ¼*½ චිප්ස් ගල්  කියුබ් 10ේ ලබා 

ගැනීම. 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් පුේගලික 

සමාගම 

ආටිගල, හංවැල්ල 

70150.00 

28 ඇණවුේ අංක 12918 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 999 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකයට CSS-1 පකෝලාස්  200L බැරල් 20ේ 

ලබා ගැනීම. 

G.K.U.C ඉන්ටනැෂනල් 

පුේගලික සමාගම 

අවිස්සාපේල්ල ොර, 

ගලිගමුව 

278300.00 

29 ඇණවුේ අංක 12958 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1954 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකපේ වහලය සඳහා අඩි 10ේ දිග ඇස්බැස්ටස් 

තහඩු 20ේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටෙයිසස්  

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

39400.00 

30 ඇණවුේ අංක 12929 හා භාණ්ඩ ලැබිේ සඳහා ෙත්රිකා අංක 1956 

ෙරිදි ොදුේක වැඩ ඒකකය සෑදීම සඳහා සපමන්ති පකොට්ට 26ේ 

ලබා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටෙයිසස්  

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

24180.00 

31 ඇණවුේ අංක 12930 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1955 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා අඟල්4 බ්පලොේ ගල් 200ේ ලබා 

ගැනීම. 

දිහාරා පක්රොන්කිට් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල 

7600.00 

32 2018 ජූලි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනා පගවීම. පේ. ප්රසන්න රුේමල් 

කරවිට   ෙණිවිඩකරු - 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

           

4,681.00  

33 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ පසේවපේ නියුතු ආපේශක දවදය 

ඩබ්. බී. සී. වික්රමරත්න මිය 2018 පෙබරවාරි, මාර්තු, මැයි හා ජුනි 

මාසවල පසේවය කරන ලද දින 07 ේ පවනුපවන් දදනික වැටුප් 

පගවීම. 

ඩබ්.බී.සී. වික්රමරත්න මිය    

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

         

11,615.10  

34 සභාපේ වාහන හා උෙකරණ ෙරීේෂා කිරීමට 2017 පදසැේබර් 

2018 මාර්තු හා ජූලි මාස වල ෙැමිණීම පවනුපවන් ගමන් වියදේ 

හා සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

එච්. එේ. සී. පී. රණසංහ 

මයා   තාේෂණ නිලධාරී 

(යාන්ත්රික)  මහරගම නගර 

සභාව 

           

2,850.00  

35 LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථය 2018.07.23 වන දින 

පසෝදා පතල් ගැල්වීම පවනුපවන් පගවීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

     3982.00 

36 HE – 5534 දරණ ගලි බවුසර් රථය සඳහා 3" වෑල්ේ කරාමයේ 

මිලදී ගැනීම සඳහා  2018.06.11 වන දින පගවීම 

සරප් - ඩබ්.පී.පසෝමරත්නේ 

මයා 

  5000.00 

37 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ ේලච් ප්පල්ට් හා පේේ පවොෂර් වාසනා සර්විස්, 31/ඩී,      6995.00 
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සෑදීම ඇතුළු අළුත්වැඩියාවන් කිහිෙයේ සදු කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

38 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථය සඳහා 2018.08.12 වන දින නව 

රිේ 01 ේ පයදීම පවනුපවන් හංවැල්ල, හයිපලවල් ොර, 

ෙහත්ගම, ජයසරි පමෝටර් ස්පටෝර්ස් පවත පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - ඉඳුනිල් ලේෂාන් මයා     950.00 

39 QL  – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපයහි සභාපේ ආයතනික නාමය 

ස්ටිකර් කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

සැන්ඩි ඇඩ්වර්ටයිසන් 

සර්විසස්, 29/F, ඉංගිරිය 

ොර, ොදුේක 

    500.00 

40 2018.08.09 වන දින AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය සඳහා 

නව පරට්ටි ෆයර් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීම 

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

  5580.00 

41 2018.08.03 වන දින AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය සඳහා 

නව මීටර් අවුටරයේ පයදීම පවනුපවන් පගවීම 

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

  1220.00 

42 GI – 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.07.17 වන දින පසේවා 

කිරීම සහ නව පින් පසට් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

     3040.00 

43 QL  – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.09.18 වන දින 

සට 2019.09.17 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 4799.34 

44 AAA – 9451 දරණ ත්රීපරෝද ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.09.05 

වන දින සට 2019.09.04 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය 

සදු කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්   9793.34 

45 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.09.04 වන 

දින සට 2019.09.03 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්  

     9793.34 

46 QL  – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපයහි තිරිංග, 2018.08.15වන දින 

සාදා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

     3125.00   

47 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.07.02 වන දින සට 

2018.07.29 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් ඩීසල් 400Ltr 

ේ පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

    

   50100.00 

48 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2018 ජුලි මස සැලසුේ කමිටුව සඳහා 

සහභාගී වූ ෙහත නිලධාරීන් පවත සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීම. 

01. ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති                   2600.00 

02. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා - පල්කේ         2600.00 

03. ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය - වැ.අ.                2600.00 

04. ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි.                           2600.00 

05.  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය - කළ/ස.          2600.00 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

13,000.00 

49 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 2018 ජූලි  

අපගෝස්තු මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

01. පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය                  240.00 

             ( 4616014000) 

02.  පකොස්ගම සති පෙොළ                                  240.00 

( 4616126909)  

03.   පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය              2051.70 

( 4616001502) 

04.  පකොස්ගම සති පෙොළ                                10042.65 

( 4693228311) 

05.කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය 532.80 

(4603185901) 

06.පකොස්ගම නව පුස්තකාලය                      4339.20 

 (4612291409) 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

17446.35 



19 

50 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 2018 ජූලි 

,අපගෝස්තු මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

01. අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                9027.20 

02. පකොස්ගම සති පෙොළ                                 

13672.02 

03. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය                          2900.30 

04. සාලාව ප්රජා ශාලාව                                    459.97 

05. සාලාව ප්රජා ශාලාව                                    450.84 

 

ජාතික ජල සේොදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 

26510.33 

51 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 2018 ජූලි,  

අපගෝස්තු මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

01. සාලාව ප්රජා ශාලාව                                     368.10 

(4608010808) 

02. සාලාව ප්රජා ශාලාව                                     349.80 

(4608010808) 

       03. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය                          9174.35 

(4600309103) 

       04.අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                1813.80 

     (4612254406) 

06. මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව                               752.40 

(4608395904) 

       07.පකොස්ගම ආයුර්පේදය                               532.80 

              (4692517220) 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

12991.25 

52 වැඩ පෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර ගල් පරෝල රියදුරු 

රාජකාරිපේ පයදිමට පකොස්ගම සට මලගල, කහවලට යාමට, 

ඒමට  2018 ජුලි මාසපයහි ගමන් වියදම ලබා ගැනීම. 

 

සරප් මගින්  

එච්.පී.එස්. ෙේම කුමාර 

2373.00 

53 පකොස්ගම පෙර ොසලට ලබා ගන්නා ලද පකොන්ඩි ෙට්ටේ ,ඉබි 

යතුරු ලබා ගැනිමට වැය වු මුදල් පගවිම. 

සරප් මගින්  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

ඒ.උදය කුමාරි  

1430.00 

54 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට ලබා ගන්නා ලද පකොන්ඩි ෙට්ටම 

,ඉබි යතුර ලබා ගැනිමට වැය වු මුදල් පගවිම. 

සරප් මගින්  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

පේ.එේ.රසකා පසේවන්දි 

350.00 

55 පකොස්ගම ලැවන්පරෝ ගාඩ්න්ස් හි 2018.07.07 වන දින ෙවත්තන 

ලද වාපයෝ සංගීත ප්රසංගයට ප්රපේශ ෙත්ර 300 සදහා 

රු.168750.00 ේ සභාපේ තැන්ෙත් කරන ලදී.ඉන් අපලවි පනොවු 

ප්රපේශ ෙත්ර 101 පවනුපවන් රු 60625 ආෙසු පගවීම. 

    ගණන                     මුළු ප්රපේශ ෙත්ර      අපලවිය       ඉතිරි 

01.2000/- ප්රපේශ ෙත්ර      250 176            74 

02.3500/- ප්රපේශ ෙත්ර      50 23              27 

 3 00                      199            101 

සී ලෑන්ඩ්ස් පහෝල්ඩ්න් පුේ 

සමාගම, 

හයිපලවල් ොර, 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම 

60625.00 

56 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2017 වර්ෂයට වරිෙනේ බදු 75% 

ඉේමවා අයකර ගැනීම පවනුපවන් ෙහත නිළධාරින්ට දිරිදිමනා 

පගවීම. 

පල්කේ                                              - 4054.08 

කාර්යභාර නිළධාරි                             - 3040.64 

ආදායේ ෙරිොලක                              - 3040.64 

පේෙල තහනේ කිරිපේ නිලධාරි          - 3040.64 

විෂය ලිපිකරු                                     - 7094.94 

 

සරප් මගින්  

කාර්යභාර නිලධාරි 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

 

20270.94 
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57 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි 2017 වර්ෂයට වයාොර බදු 75% 

ඉේමවා අයකර ගැනීම පවනුපවන් ෙහත නිළධාරින්ට දිරිදිමනා 

පගවීම. 

පල්කේ                                              - 2410.00 

කාර්යභාර නිළධාරි                             - 1807.50 

ආදායේ ෙරිොලක                              - 1807.50 

විෂය ලිපිකරු                                     - 6025.00 

සරප් මගින්  

කාර්යභාර නිලධාරි 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

 

12050.00 

58 පසෞඛය ෙරිොලක 2018 ජූලි මාසපේ පේෂත්ර පේ යාම ඒම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් මගින්  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

එන්. ආර්.ඉදුනිල් 

1945.00 

59 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් සතිපෙොපල් වැසකිලිය 

අලුත්වැඩියා කිරිමට අවශය ද්රවය ලබා ගැනිම. 

නිේ සරසවි ස්පටෝර්ස ්

අංක 34, පකොස්ගම 

400.00 

60 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය ලබා 

ගැනිම. 

නිේ සරසවි ස්පටෝර්ස ්

අංක 34 , පකොස්ගම 

1460.00 

61 විශ්රාමික එේ.ටී. වීරපසේකර මහතාපේ පසේවක ණය මුදල් පියවීම 

සඳහා විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුපවන් වැරදීමකින් පදවරේ 

ප්රාපේශීය සභා ගිණුමට මුදල් බැර කර ඇත. පදවන වර බැර 

කරන ලද මුදල ආෙසු පගවීමට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කිරීම. 

එන්.ඩී. ජයසංහ මහතා 

ගණකාධිකාරී, 

විශ්රාම වැටුප් 

පදොර්තපේන්තුව, 

මාලිගාවත්ත, පකොළඹ 10. 

40,250.00 

62 2018.07.24, 26 දින සඳහා කමිටු රැස්වීේ හා ප්රධාන කාර්යාලපේ 

සංග්රහ වියදේ 
සරප්  
(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  
ප්රධාන කාර්යාලය 

        4,705.00  

63 2018.07.31 සට 2018.08.31 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ 

වියදේ 
සරප්  
(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  
ප්රධාන කාර්යාලය 

        4,700.00  

64 පඩංගු කාර්ය මණ්ඩලය ප්රවාහනය කිරීපේ කැබ් රථය සඳහා 

පගවීමට ගන්නා ලද අත්තිකාරේ මුදල පියවීම 
සරප්  
(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  
ප්රධාන කාර්යාලය 

      20,000.00  

65 කහපහේන උෙ කාර්යාලය 
ජල බිල්ෙත් පගවීම 
උෙ කාර්යාලය                    රු.   649.75 
පවළඳ සංකීර්ණය               රු.   583.05 
මාතෘ සායනය                    රු. 2433.40 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල 

ගිණුමට 

3666.20 

66 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල,උෙ කාර්යාල, 

පුස්තකාල හා නැණසල මධයස්ථානපේ ඇති ෙරිගනක හා මුද්රණ 

යන්ත්ර වාර්ෂිකව නඩත්තු කිරීම හා පසේවා කිරීම සඳහා 

(2018.07.10 සට 2019.07.09 දේවා) මිල ගණන් කැඳවා 

පතෝරා ගත් අසංක පී.සී. පසොලියුෂන්ස් ආයතනය පවත 

රු.12000.00 ක මුදල පගවීම. 

අසංක පී.සී.පසොලියුෂන්ස් 12000.00 

67 අරුණ පී. දිවිගල්ල මන්ත්රීතුමා විසන් රචිත සුපිපි කුසුේ නැමති 

ග්රන්ථපයන් පිටෙත් ෙහේ මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් පගවීම. (15% 

වට්ටමේ සහිතව) 

අරුණ පී දිවිගල්ල 

මන්ත්රීතුමා 

510.00 

68 දවදය ලංකා සරිවර්ධන මහතා විසන් රචිත නියමාරිරා, පමොනවා 

වරදින්නද, හයිකු පමොපහොත නැමති ග්රන්ථපයන් පිටෙත් ෙහේ 

මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් පගවීම. 

දවදය ලංකා සරිවර්ධන 

මහතා 

4400.00 

69 2018.05.08 වන දින උත්සව ශාලාව පවන්කිරීපේදී රඳවාගත් 

මුදල් ආෙසු පගවීම. 

උෙ සභාෙති ,  

මංජුල ප්රදීප් කුමාර මයා,  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

5,000.00 
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70 ගලි වල ෙස්වලින් පිරී ඇති බවට සඳහන් කර තිබූ බැවින් , ගලි 

බවුසරපේ පසේවය ලබා පනොගත් මුදල් ආෙසු පගවීම. 

ජී.අපබ්රත්න විපජ්සංහ මයා, 

පනො.405/C,මාවතගම, 

රිටිගහපහේන, ොදුේක. 

7,371.00 

71 2018 ජුනි මාසය තුල ගලි බවුසරපේ අෙද්රවය මන් වලවල් වලට 

මුදාහැරීම පවනුපවන් පගවීම. 

සහකාර සාමානයාධිකාරී, 

(මහ පකොළඹ මල ප්රවාහන) , 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය, 

පරොේසීන් 

ගාඩ්න්ස්,වැල්ලවත්ත. 

7,762.50 

72 2018.07.30 සට 2018.08.10 දින දේවා රජපේ ආර්යුපේද 

දවදය නිලධාරීන්ට ෙවත්වනු ලැබූ ෙංච කර්ම පුහුණු වැඩමුළුවට 

සහභාගී වීම පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

ආර්යුපේද දවදය, 

T.A.S.C.ජයතිලක මිය, 

සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව,හංවැල්ල. 

6,604.00 

73 2018.07.26 දින පටොන් 10 මාර්ග තලනය කුලී ෙදනම මත ලබා 

දීපේදී රඳවා ගත් මුදල වන රු.12000.00  මුදල ආෙසු පගවීම. 

Lakro Lanka 

Engineering (Pvt) Ltd. 

12,000.00 

74 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය අවසන්ව ඇති බැවින් 

රු.12000.00 වූ මුේදර අග්රිමය ලබා ගැනීම. 

කාර්ය භාර නිලධාරිනී 12,000.00 

75 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ සහ අපනකුත් වියදේ 

සඳහා වැය වූ මුදල් ලබා ගැනීම. 

කාර්ය භාර නිලධාරිනී 1,503.00 

76 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ ප්රපයෝජනය සඳහා මිලදී ගත් ජුලි 

මස පුවත්ෙත් බිල පගවීම. 

A.R.A.ෆාරිස ්මයා 10,125.00 

77 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ ප්රපයෝජනය  සඳහා සංග්රහ 

කටයුතු හා පවනත් වියදේ සඳහා වැයවූ මුදල් ලබා ගැනීම. 

S.M.රංජනී 

මිය,පුස්තකාලාධිෙති 

1,870.00 

78 2018.01.29 දින හා 2018.02.07 දිනවල පුටු හා පකොඩිකණු 

ලබාදීම පවනුපවන් තැන්ෙත් කර ඇති රඳවාගත් මුදල් ආෙසු 

ලබාදීම.  

B.A.C.N.ප්රියන්ත මහතා 987.50 

79 සැලසුේ කමිටු රාජකාරි සඳහා සහභාගි වීම නිසා. W.G. චමිලා මිය 

සැලසුේ නිලධාරී 

2,450.00 

80 2018 අපගෝස්තු මස විදුලි බිල්ෙත්  පගවීම. 
 

 නව පවළද සංකීර්ණය බිේ මහල. 1,850.40 මහජන 

බැංකුව  

ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

5,955.90 

 
පවළද සංකීර්ණය උඩු මහල. 2,271.30 

 
 හංවැල්ල එළු කුකුළු මස් කඩය. 1,081.80 

 
ෙැරණි පවළඳ සංකීර්ණය. 752.40 

 
5,955.90 

81 2018 අපගෝස්තු මස විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 
 

 හංවැල්ල නිදහස් ආර්යුපේදය. 1,356.30 මහජන බැංකුව  

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය 

19,690.25 

 
 පනොදිරන කසල පවන් කර ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය. 2,783.70 

 
පනොදිරන කසල පවන් කර ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය (පබ්ල් 

මැෂිපේ). 

1,008.60 
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හංවැල්ල පෙොදු වැසකිලිය. 1,338.00 
 

හංවැල්ල සතිපෙොල. 8,077.55 
 

හංවැල්ල සතිපෙොල. 5,126.10 
 

19,690.25 

82 2018 අපගෝස්තු මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම.  
පවළඳ සංකීර්ණය (ඌරු මස් කඩය) 1,338.00 මහජන බැංකුව  

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය 

6,777.30 

 
උත්සව ශාලාව 3,479.10 

 
2018 අපගෝස්තු මස සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ විදුලි බිල පගවීම 1,960.20 

 
  6,777.30 

83 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය  මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

25969.10 

84 කළුඅේගල පෙර ොසල මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

459.60 

85 හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

459.60 

86 හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය - අපගෝස්තු මස 

ජල බිල්ෙත 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

1049.95 

87 කළුඅේගල පෙර ොසල -  අපගෝස්තු මස ජල බිල්ෙත ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

583.05 

88 2018 අපප්රේල් මස හිඟ විශ්රාම වැටුප් පේවළ පශේෂ නිරවුල් කිරීම විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුව 23253.69 

89 2018 මැයි මස හිඟ විශ්රාම වැටුප් පේවළ පශේෂ නිරවුල් කිරීම විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුව 23253.69 

90 2018 ජුනි මස හිඟ විශ්රාම වැටුප් පේවළ පශේෂ නිරවුල් කිරීම විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුව 23253.69 

91 2018 අපගෝස්තු මස 1 – 15 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය කිරීම. පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

185610.76 

92 ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමාපේ 071-7508013 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.                

ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත 

පරෝහණ මැතිතුමා 

     

2,206.59  

ජූලි මස (2018.07.06 - 2018.08.05)       

93 ගරු උෙසභාෙති එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමාපේ 077-

9104323 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.                

ගරු උෙසභාෙති එස්.ඩී. මංජුල 

ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

     

2,362.57  

ජූලි මස (2018.07.05 - 2018.08.04)       

94 ගරු මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමාපේ 077-3152448 දරණ 

ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.                

ගරු මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසරි 

මැතිතුමා 

     

2,144.97  

ජූලි මස (2018.07.05 - 2018.08.04)       

95 ගරු මන්ත්රී අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමාපේ 077-4460616 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී අරුණ කුමාර් 

ගුණරත්න මැතිතුමා 

     

4,000.00  

ජුනි (2018.06.04 - 2018.07.03) 

ජුලි (2018.07.04 - 2018.08.03) 

96 ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර මැතිතුමාපේ 077-3143538 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර 

ගමපේ මැතිතුමා 

     

2,500.00  

ජුලි (2018.07.05 - 2018.08.04) 

97 ගරු මන්ත්රී එේ.ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමියපේ 036-2253104 

දරණ නිවාස දුරකථනපේ  බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.    

ගරු මන්ත්රී ඇේ.ඒ. පේරි මාග්රට් 

මැතිතුමිය 

     

1,566.56  

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30)        
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98 ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ.එෆ්.ඒ. ඔල්ගා අතුපකෝරළ මැතිතුමියපේ 036-

2255733 දරණ නිවාස දුරකථනපේ  බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.    

ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ.එෆ්.ඒ. 

ඔල්ගා අතුපකෝරළ මැතිතුමිය 

     

2,500.00  

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30)  

99 ගරු මන්ත්රී ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමාපේ 071-1059274 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ලියනපේ චන්දන 

කුමාර මැතිතුමා 

     

2,000.00  

ජුනි (2018.06.06 - 2018.06.30) 
 

ජුලි (2018.07.01 - 2018.07.31) 
 

  

100 ගරු මන්ත්රී එේ. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමාපේ 011-2184897 

දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර 

මැතිතුමා 

     

2,500.00  

අපප්රේල් (2018.04.01 - 2018.04.30) 

101 ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමාපේ 077-

7136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල පගවීම.     

ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ 

පේවපේ මැතිතුමා 

     

1,200.00  

ජුනි (2018.06.25 - 2018.07.24)  

102 ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 036-2230952 

දරණ නිවාස දුරකථනපේ හා 071-8397717 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.                                     

නිවාස දුරකතනය 

ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ. විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා 

     

5,000.00  

අපප්රේල් (2018.04.01 - 2018.04.30)  

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30) 

ජංගම දුරකථනය 

අපප්රේල් (2018.04.09 - 2018.05.08)  

ජුනි (2018.06.09 - 2018.07.08)  

103 ගරු මන්ත්රී ඩබ්. අපසෝක වැලිකළ මැතිතුමාපේ 077-6714137 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩබ්. අපසෝක 

වැලිකළ මැතිතුමා 

     

1,400.00  

අපප්රේල් (2018.04.25 - 2018.05.24) 
 

ජුනි (2018.06.25 - 2018.07.24) 

104 ගරු මන්ත්රී ඩී. පකෝකිල සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමාපේ 036-

2254678 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩී. පකෝකිල සේෙත් 

වර්ණසරි මැතිතුමා 

     

3,906.52  

ජුනි (2018.06.01 - 2018.06.30) 
 

ජුලි (2018.07.01 - 2018.07.31) 

105 ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.එස්. ජයන්ත රණවක මැතිතුමාපේ 077-

3600669 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.එස්. ජයන්ත 

රණවක මැතිතුමා 

     

5,000.00  

ජුනි (2018.06.05 - 2018.07.04) 
 

ජුලි (2018.07.05 - 2018.08.04) 

106 ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.එේ.ඩී. වීරරත්න මැතිතුමාපේ 071-4484387 

දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.එේ.ඩී. 

වීරරත්න මැතිතුමා 

     

2,500.00  
 

ජුලි (2018.07.04 - 2018.08.03) 

107 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ ෙැය 2750 න් කළයුතු 

පසේවා වාරය 2018.07.05 දින සදුකිරීම පවනුපවන් බිල්ෙත 

පගවීම. 

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

33, 15 බී මහල, ොර්කලන්ඩ් 

පගොඩනැගිල්ල, උදයාන වීදිය, 

පකොළඹ 02. 

52,785.78 

108 ොදුේක සතිපෙොල පසේදීමට ලබාගත් ද්රවය සදහා මුදල් පගවිම ඩබ්.පී. ජගත් පුෂේ කුමාර සරප් 

- ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,000.00 

 

03.   ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම.  
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ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු වලට අදාල වයාෙෘති ආරේභ කිරිමට ප්රමාණවත් ප්රතිොදන මුදල් 

පවන්කරගැනීපමන් ෙසුව ඒ සඳහා බලය ලබා ගැනීමට ඉදිරි මහා සභාවට විධිමත් පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   
 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

1 යටවතුර කැන්දපගොල්ල අතුරු මාර්ගය පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 287,466.13 

2 
අකරවිට නාවැටිය ොපර් කළුමල්ලිපේ නිවස අසල පෙොදු නාන ළිඳ 

තැනීම. (ගල් ඒදණ්ඩ ළිඳ) 
සභා අරමුදල් 210,714.12 

3 
කහපහේන කඩුපගොඩ මාර්ගපේ ෙළමුවන ෙටුමග ගල් අතුරා තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
312,125.87 

4 කේබිපහේන පකොටපසේ ඇති අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
343,676.03 

5 ඉසුරු මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
229,961.87 

6 රිටිගහපහේන ප්රධාන මාර්ගපේ අබලන්ව ඇති ෙැති බැේම සැකසීම. 
සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
468,321.29 

7 
බ්රැන්ඩිගේෙල ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු ොර කයිතන් මහතාපේ 

නිවස අසල ොර ගල් අතුරා තාර දැමීම. 

සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
172,494.15 

8 පකොස්ගම තැෙැල් කාර්යාලය අසල නිවස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 205,822.69 

9 පබොරළුවතැන්න ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 874,718.13 

10 
පනළුවත්තුඩුව පකොළංකන්ද ආරණය පසේනාසන ොර තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම 

විමධයගත 

අරමුදල් 
229,103.01 

11 සරණොල නාහිමි මාවපත් ඉතිරි පකොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම 
විමධයගත 

අරමුදල් 
114,563.02 

12 තුන්නාන ගේමැේද බරාපගොඩ මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
විමධයගත 

අරමුදල් 
229,032.91 

13 සරණොල නාහිමි මාවත ෙළමු ෙටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
විමධයගත 

අරමුදල් 
228,960.01 

14 
ලියනපේ වත්ත ොර තුන්වන ෙටුමග මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

විමධයගත 

අරමුදල් 
229,666.57 

15 තුන්නාන ගේමැේද ෙළමු ෙටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
විමධයගත 

අරමුදල් 
171,768.94 

16 
හල්පෙ වත්ත ොර ASP කාර්යාලය අසල සට සුසාන භූමිය පදසට 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 
සභා අරමුදල් 1,663,331.09 

17 කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම II අදියර සභා අරමුදල් 142,935.45 

18 අකරවිට පකෝන්ගස් පෙපදස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 218,314.96 

19 කහටපිටිය පුළුන්ගහ වත්ත ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 93,284.52 

20 
සාලාව ෙරණ පර්ල් ොර අසල සට පබෝමිරිය දේවා මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය යටිතල 

ෙහසුකේ 

සංවර්ධන 

වැඩසටහන  

428,512.99 

21 කුමාරි ඇල්ල පිවිසුේ මාර්ගය සකස් කිරීම. සභා අරමුදල් 243,800.00 
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04.   පසේවක ණය  

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ 

කාරක සභාව පවත ෙවරන ලද අනුමත කිරිපේ බලය අනුව ෙහත උෙපල්ඛණපේ නේ සදහන් පසේවකයින්පේ 

නම ඉදිරිපයන් දේවා ඇති ආෙදා ණය මුදල් පගවීම අනුමත කිරිමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංකය 
නම ණය මුදල රු. 

අයවීමට ඇති ණය 

අයකිරීපමන් ෙසු පගවන 

මුදල රු. 

01 බී.ඩී.වයි.පේ. ප්රියන්ති පමය 250,000.00 124,000.00 

02 පේ.ඩබ්.එස්. දමයන්ති මිය 246,260.00 123,940.00 

03 එල්.ඒ.ඩී. ශයාමලී මිය 196,380.00 61,110.00 

04 ටී. ලීලාරත්න මයා 196,380.00 170,730.00 

05 ඩබ්.පී. පසෝමරත්නේ මයා 250,000.00 63,860.00 

06 ආර්.ඒ. බර්ටි ෙේමපෙරුම මයා 228,160.00 80,640.00 

07 ඩබ්.එේ. දීොනි වික්රමසංහ මිය 250,000.00 26,220.00 

08 ඩබ්.එස්. කන්නන් මයා 247,900.00 119,600.00 

09 ඒ. එේ. පර්ණුකා මිය 196,380.00 97,940.00 

10 පේ.පී.පේ. ප්රියන්තා මිය 250,000.00 26,250.00 

  එකතුව 2,311,460.00 894,290.00 

 

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් දැනට අයකර ගනු ලබන විපනෝද බදු මුදල් ප්රමාණය ෙනපත් උෙරිමය 

22 
වගවත්ත චන්ද්රකුමාර මහතාපේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය පප්රේශවල 

කි.මී. 1000 

සංවර්ධන 

වැඩසටහන 

289,436.53 

23 වගවත්ත ෙල්ලිය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 450,271.67 

24 
සීරියල් අංක 73037907 දරණ SHARP ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය 

අළුත්වැඩියා කිරීම - ප්රධාන කාර්යාලය 
සභා අරමුදල් 21,524.55 

25 
ජයවීරපගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති අතුරු මාර්ගය තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
397,986.48 

26 බ්රැන්ඩිගේෙල පල්න්තැරිය ොර අඩි 300 ේ ගල් අතුරා තාර දැමීම. 
සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 
343,687.09 

27 
පබොරළුවතැන්න ොර ෙැති බැේම සකස් කිරීම (ඇල මාර්ගයට පසේදී 

පගොස් ඇති ස්ථානපේ) 
සභා අරමුදල් 1,025,000.00 

28 
අළුපබෝදල මාර්ගපේ මුල් රබර් වත්ත පකොටස තාරදමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 
සභා අරමුදල් 403,291.89 



26 

වන 25% වන අතර පේ සේබන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව පමම මුදලින් 

7.5% දේවා අඩු කිරීම සඳහා මහ සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. JCB යන්ත්රපේ දැනට ෙවතින බකට් එපකන් සභාපේ මාර්ගවල කාණු කැපීමට අෙහසු බැවින් ඒ සඳහා 

සුදුසු කුඩා බකට් එකේ අවශය බැවින් ෙළල අඩි 01 ක බකට් එකේ මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් 

කැඳවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

3. සභාව මඟින් ප්රිමිේස් සාදන ප්රමාණය ප්රමාණවත් පනොවීම පහේතුපවන් අළුත්වැඩියා කටයුතු විශාල පලස 

ප්රමාද වන බැවින් එය යේතාේ දුරට අඩු කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවා ප්රිමිේස් මිලදි ගැනීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

4. කළුඅේගල පවළඳ සංකීර්ණය පිහිටි පගොඩනැගිල්පල් ෙහත මාලපේ වැසකිළියේ ඉදිකිරීම 

සේබන්ධපයන් විපරෝධතාවයේ ෙවතින බවට අදහස ්ෙල වූ අතර පේ සඳහා මහා සභාපේ අනුමැතිය  

ලැබී ඇති බැවින්ද අතයවශය කාරණයේ වූ පහයින්ද අංග සේපූර්ණ වැසකිළි ෙේධතියේ ඉදිකිරීම 

සඳහා ඇස්තපේන්තු පිළිපයල කිරීමට වැඩ අධිකාරීට දැන්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

5. පින්නවල දකුණ ග්රාම නිලධාරි වසපේ කිරිවාන ගපමහි ඉදිකර ඇති ප්රජා ශාලාපේ ඉදිකිරිේ කටයුතු පේ 

වන විට නිම කර ඇති බැවින් පමම ප්රජා ශාලාව නීතයානුකූලව රන්දිය ප්රජා මූල සංවිධානපේ 

භාරකාරත්වයට ෙත් කිරිමට අවශය කටයුතු සලසා පදන පමන් ඉල්ලා වග, පින්නවල, කිරිවාන, අංක 

173/2 හි පින්නවල දකුණ, රන්දිය ප්රජා මූල සංවිධානය විසන් 2018.05.16 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 

ලිපිය සේබන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව අපනකුත් සමිතිවල එකඟතාවය 

ලබාපදන පුස්තකාලය ෙවත්වාපගන යාමට තීරණය කළ අතර සමිතිවල එකඟතාවය දැේපවන 

ලිපියේ කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මන්ත්රී එස්.ඒ. පප්රේමරත්න 

මැතිතුමා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

6. ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස්තුමාපේ අනුමැතිය මත ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රීවරුන් 43 පදනා සඳහා 

සභා අරමුදල් මඟින් ජංගම දුරකථන ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. සාලාව ෙරණ ොසල් වත්ත ඉඩපේ පිහිටි සුසාන භූමිය වටා තාප්ෙයේ ඉදිකළ යුතු බවට ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා මහත්මිය විසන් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සේබන්ධපයන් 

සාකච්ඡා කළ අතර පමම සුසාන භූමිය සභාවට ෙැවරිමේ කර පනොමැති බැවින් පමහි ඉදිකිරීමේ කළ 

පනොහැකි බවට මන්ත්රීතුමිය දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  
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