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2018.09.28 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   -  පේ.ඒ විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

4. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 

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

6. ගරු කාරක සභික   -  මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා. 

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

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

9. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 

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

11. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා. 

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා. 

3. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා  

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

6. ගරු කාරක සභික   -  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් 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 -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

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

6. සංවර්ධන නිලධාරි    -  ඩී.ජී. ඉෂානි කමලිකා මිය 

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

8. තාේෂණ නිලධාරී - පකොස්ගම - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

9. කළමනාකරණ සහකාර - සැෙයුේ -  දිොනි වික්රමසිංහ මිය 

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

11. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සිපරෝෂණී මිය 

12. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

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

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



2 

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

 පිළි ගැනීපමන් අනතුරුව කාරක සභාපේ  වැඩ කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 

01. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. විෂයභාර කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී විසින් 2018.09.26 දිනැතිව සභාව සතු වාහන අෙහරණය කිරීම 

සඳහා හඳුනාගැනීමට බස්නාහිර ෙළාත් ප්රධාන පල්කේපේ අංක 09/2015 දරණ මූලය චක්රපල්ඛය ප්රකාරව 

විපශේෂ සමීේෂණ මණ්ඩලයේ ෙත්කරගත යුතු බවත් එහි සංයුතිය සඳහා ොදුේක සහකාර ප්රාපේශීය පල්කේ 

බී.ඒ.ඩී. චින්තක මහතා, මහරගම නගර සභාපේ යාන්ත්රික තාේෂණ නිලධාරී එච්.එේ.සී.පී. රණසිංහ මහතා හා 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ වැඩ අධිකාරී ජයන්තා ජල්පතොටපේ මහත්මියපගන් සමන්විත සමීේෂණ 

මණ්ඩලය ෙත්කරගැනීම සඳහා කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

  

2. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් අංක 512.40/ECR/18/0227 යටපත් 2018.09.19 දිනැතිව වයාෙෘති අංක 

512.40/ECR/18/0227 හා වයාෙෘති නම : පකොස්ගම, අළුපබෝදල මාර්ගපේ මාර්ගයට බාධාවේ වී ඇති විදුලි 

කණු ඉවත් කිරීම යන හිසින් යුතුව පකොස්ගම, අළුපබෝදල මාර්ගපේ මාර්ගයට බාධාවේ වී ඇති විදුලි කණු 

ඉවත් කිරීම සඳහා විදුලිය ලබාදීම සඳහා රු. 233,509.72 ක මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර එම 

මුදල සාමානයාධිකාරී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නමට පචේෙතකින් පහෝ මුදලින් පගවන ලද දේවමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ඇස්තපේන්තුව අනුමත කරන ලදි.  

 

3. ොදුේක, පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 32 කඩකාමරපේ කුලිය පගවා නැති නිසා පටන්ඩර් දැමීමට කටයුත කර 

ඇති බවත් හිඟ කඩකුලිය නැවත පගවන බැවින් පටන්ඩරය අවලංගු කරන පලස ඉල්ලමින් ොදුේක, 

උඩුමුල්ල, පනො. 274 හි ෙදිංචි එච්.ඒ. සුනිල් ජයරත්න යන අයපේ ලිපිය ද සහිතව පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2018.09.19 දින දේවා සියලුම කඩ කුලී හා දඩ මුදල් අයකරගැනීමට යටත්ව 

ොදුේක පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 32 කඩකාමරය නැවත පටන්ඩර් කිරීම අත්හිටුවීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි.  

 

4. හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ කර්මාන්ත ෙරිොලක නිලධාරී විසින් 2018.09.18 දිනැතිව “අත්තිකාරේ මුදලේ 

ලබාගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීමයි” යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල පනොදිරන කසල මධයස්ථානපේ (වැඩ 

ඒකකපේ) පගොඩනැගිලි පකොටසේ එේ කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීපේ වයාෙෘතිය පමම කාර්යය කිරීපේදී 

පබොපහෝ අවස්ථාවන් වලදී සුළු සුළු භාණ්ඩ ලබාගැනීමට සිදුවන අතර එහිදී කාර්යාලය හරහා සිදුකර 

ගැනීපේදී ප්රමාද වීම පහේතුපවන් අෙහසුතාවයට ෙත්වන බැවින් යේ අත්තිකාරේ මුදලේ ලබාදීමට අවශය 

කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල කටයුතු ඉටු 

කිරීමට හංවැල්ල කර්මාන්ත ෙරිොලක නමින් රු. 5000/- ක අත්තිකාරේ මුදලේ ලබාදීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

5. පකොස්ගම, සාලාව, 246/1 හි ෙදිංචි පී.පේ.පී. පුෂ්ෙ කුමාර මහතා විසින් “වරිෙනේ අංකයේ ලබාගැනීම” යන 

හිසින් යුතුව  2016.06.05 දින සාලාව යුධ හමුදා කඳවුර පිපීරීම නිසා විනාශයට ෙත්වූ පගොඩනැගිල්ල නැවත 

ඉදිකර ඇති අතර එයට නව පකොටසේ එකතු කර එයට නල ජලය හා විදුලිය ලබාගැනීමට අවශය බැවින් 

වරිෙනේ අංකයේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සේබන්ධපයන් ආදායේ ෙරිොලක ඉදිරිෙත් කර ඇති වාර්තාව අනුව සියලුම නව ඉදිකිරීේ සඳහා නව 

තේපසේරුවේ කිරීම කළයුතු බැවින් තේපසේරු පදොර්තපේන්තුවට පයොමු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 
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6. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් 2018.09.27 දිනැතිව “ජල ෆිල්ටරයේ 

ලබාගැනීම සඳහා මුදල් කමිටුවට පයෝජනා කිරීම” යන හිසින් යුතුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් තම 

අවශයතා සපුරා ගැනීමට ෙැමිපණන මහජනතාවට සහ ෙැමිපණන අපනකුත් නිලධාරීන් හට අවශය වූ විට 

ොනය කිරීමට ජල කරාමයේ පහෝ ජලය ලබාගැනීමට කිසිඳු ස්ථානයේ පනොමැති බැවින් දැඩි 

අෙහසුතාවයන්ට ෙත්වන බැවින් ප්රධාන කාර්යාලයන් 03 සඳහා වතු ෆිල්ටර් 03 ේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. තිත්ෙත්තර, යට්පටෝවිට, 55 හි ෙදිංචි විපජ්තුංගපේ පදොන් දුලාන් මදුශංක මහතා විසින් “ොදුේක ඌරු මස් 

කඩය ෙවත්වාපගන යෑමට අෙහසු බව දැන්වීම” යන හිසින් යුතුව 2018.09.20 දිනැතිව හංවැල්ල සහ ොදුේක 

පිහිටි ඌරු මස් කඩයන්හි 2018 වසපර් පටන්ඩර් බදුකරු විසින් මාස කිහිෙයක සිට රට තුළ ෙවතින ඌරු මස් 

හිඟය පහේතුපවන් එම කඩ පදක ෙවත්වාපගන යාම අසීරු වීමත් ොදුේක මස් කඩය සතියකට දින 02 ේ විවෘත 

කර තැබීමට පනොහැකි වීමත් පහේතුපවන් 2018.09.30 දිපනන් ෙසු ොදුේක ඌරු මස් කඩය ආෙසු ෙවරා 

ගන්නා පලසත් පටන්ඩර් ඇෙ මුදල් වශපයන් තබා ඇති මාස 06 ක කඩ කුලී මුදලින් අයවිය යුතු මුදල් 

අයකරපගන ඉතිරි මුදල් ලබාපදන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සේබන්ධපයන් ගිවිසුේ ප්රකාර කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. පදල්පගොඩ, සියඹලාපෙ වත්ත, අංක 920/2 හි කාර්යාලය ෙවත්වාපගන යනු ලබන එේ.එන්.ජී. කන්ස්ට්රේෂන් 

පුේගලික සමාගම විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ගලපගදර ආදාහනාගාරපේ අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වන රු. 

1,639,854/- ක ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ෙළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිපේ 

යාන්ත්රික ඉංජිපන්රු මහතාපේ නිර්පේශය ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. 2018.07.26 දින සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේදී ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ 

තීරණය අනුව ඉදිරිෙත් කරන ලද පකොස්ගම දිනපෙොළ ස්ථිර පවළඳ කුටිවල පවළඳාේ පනොකරන වයාොරික 

නාම පල්ඛණය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් සේපූර්ණ විස්තර සහිත වාර්තාවේ ලබාපගන 

මීළඟ කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන පලස ආදායේ ෙරීේෂක මහතා දැනුවත් කරන ලදි.  

 

10. හංවැල්ල, නව පවළඳ සංකීර්ණය, අංක 57 හි පිහිටි හංවැල්ල ෙහත්ගම එේසත් වයාොරික සුභසාධක සංගමය 

විසින් 2018.09.09 දිනැතිව “කඩකුලී වැඩිකිරීම පවනුපවන් විපරෝධය දැේවීම” යන හිසින් යුතුව පේ 

සේබන්ධපයන් විපරෝධය ප්රකාශ කරමින් තේපසේරු වාර්තාපේ පිටෙත් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් හංවැල්ල නව පවළඳ සංකීර්ණපේ හා ෙැරණි පවළඳ සංකීර්ණපේ 

වයාොරික මහතුන් සමඟ 2018 ඔේපතෝේබර් මස 02 වන දින ෙ.ව. 3.00 ට සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

11. ොදුේක සතිපෙොළ පවළඳ වයාොරිකයන් විසින් “ොදුේක සති පෙොපළේ පටන්ඩර් කැඳවීමේ පනොකර සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව මඟින්ම බදු එකතු කරන පමන් කරන ඉල්ලීමයි” යන හිසින් යුතුව 2018.09.08 දිනැතිව 

සතිපෙොළ පසනසුරාදා සහ අඟහරුවාදා දිනයන් හිදී ෙැවැත්පවන අතර පමම කාලය තුළ පවළඳුන්පගන් මුදල් 

අයකිරීපේදී පෙෞේගලික පුේගලයන් සඳහා පටන්ඩර් ලබාදීම මඟින් පවළඳුන් හා ොරිපභෝගිකයන් විශාල 

අෙහසුතාවයකට ෙත්වන බැවින් 2017 වසපර් පමන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පසේවකයින් පයොදවා මුදල් 

එකතු කරන පලස ඉල්ලමින් පවළඳ වයාොරිකයන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 
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සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් දීර්ඝ පලස සාකච්ඡා කරන ලද කාරක සභාව අවශය 

පකොන්පේසි ඇතුලත් කර 2019 වර්ෂයට ද ොදුේක සතිපෙොළ පටන්ඩර් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

12. පකොළඹ 10, තැ.පෙ. 355 හි පිහිටි දුේරිය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය විසින් අංක වා.අ/ඉඩේ 

/සවාඅ/බදු/ආයතන-2018 යටපත් 2018.08.29 දිනැතිව “දුේරිය රේෂිත ඉඩේ බදු ලබාදීමට අදාළ හිඟ 

ෙරිහරණ මුදල් අයකර ගැනීම” යන හිසින් යුතුව දුේරිය පදොර්තපේන්තුව සතු දුේරිය රේෂිත ඉඩේ ොදුේක 

වග ගේ සභාවට බස් නැවතුේ ෙළේ හා ඉරිදා පෙොළ සඳහා අංක LE 31224 දරණ බදුකරය යටපත් බදු ලබාදී 

ඇති අතර හිඟ ෙරිහරණ මුදල වන රු. 1,590,581.56 ක මුදල අයවීමට ඇති බව දේවමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිඟ රු. 1,590,581.56 ක මුදල වාරික වශපයන් පගවීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් අංක බෙද II/අවි /මා.ස.(ආ)/ 2018/අ.ක.298 /323 යටපත් 2018.09.06 

දිනැතිව “මනු උෙකරණ ගලවා ඉවත් කර ඇති ස්ථානවල හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 

තුේපමෝදර, පකොස්වත්ත මාතෘ සායන පගොඩනැගිල්ල සඳහා රු. 7607.16 ේ හා හංවැල්ල, ජයවීරපගොඩ, 

ගුළුපහේන ප්රජා ශාලාව සඳහා රු. 7147.59 ක හිඟ බිල්ෙත් පනොපගවීම මත මනු උෙකරණ ඉවත් කර ගිණුම 

අවසන් කර ඇති බව දේවමින් විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ ඇති කරගත් ගිවිසුපේ පිටෙතේද, හිඟ මුදල් පගවීමට 

අදාල විදුලි බිල්ෙත් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2006/2008 වර්ෂවල විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීපේ එකඟතාවයේ පනොමැතිව අදාල ස්ථාන සඳහා විදුලි සේබන්ධතාවය සභාව මඟින් ලබාපගන 

ඇතත් විදුලි බිල්ෙත් පගවීම සේබන්ධපයන් පතොරතුරු පනොමැති බැවින් පමහි සඳහන් ප්රකාර හිඟ මුදල ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය පවත පගවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. ොදුේක ප්රාපේශීය මහපල්කේ කාර්යාලය විසින් අංක ො/ඉ/2/බරාව 2 පවලුම යටපත් 2018.06.29 දිනැතිව 

“ොරිසරික හා ජජව විවිධත්ව උදයාන වයාෙෘතිය සඳහා පහෝමාගම, සීතාවක හා ොදුේක පිහිටි බරාව රජපේ 

ඉඩම ෙවරා ගැනීම” යන හිසින් යුතුව පේ සේබන්ධපයන් එකඟතාවය ලබාපදන්පන් නේ ඒ පිළිබඳව දන්වා 

එවන පමන් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා එකඟතාවය ෙලකර 

ලිපියේ යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

15. 2011 වර්ෂපේ විගණකාධිෙති වාර්තාපේ පනොවිසඳුනු ගැටළු 2018.06.14 දින ෙැවති ෙළාත් රාජය ගිණුේ 

කාරක සභාවට පයොමුකළ අතර එහි 1.1.4 හිඟ පසේවක ණය යටපත් පමම ආයතනපේ කේකරුපවකු පලස 

පසේවය කර, පසේවය හැරගිය ඩී.ජී. තිලකසිරි යන අයපේ රු. 25,995/- ක පසේවක ණය සේබන්ධපයන් වූ 

සාකච්ඡාපේ ලබාදුන් නිපයෝගය ප්රකාර පමම පසේවකයාපේ ආදායේ තත්වය පිළිබඳව ග්රාම නිලධාරී හා 

සමාජපසේවා නිලධාරී මඟින් නිර්පේශ ලබාපගන විගණකාධිෙති පවත හා කමිටුව පවත ඉදිරිෙත් කළ අතර එම 

පසේවකයාපේ අසරණ තත්වය සලකා බලා එම මුදල පල්ඛණ වලින් කො හැර පල්ඛණ සංපශෝධනය කිරීම 

සුදුසු බවට උෙපදස් ලබාදුන් අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, ඩී.ජී. තිලකසිරි නමින් පසේවක ණය පල්ඛණපේ සඳහන් රු. 25,995/- ක මුදල 

පල්ඛණ වලින් කො හැරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

16. ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය විසින් ෙවත්වනු ලබන ෙළාත් ොලන නීතිය පිළිබඳ සහතික ෙත්ර 

ොඨමාලාව - 2018 සඳහා ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ තාේෂණ නිලධාරී ඩබ්.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මහත්මිය 

සහ හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලපේ කළමනාකරණ සහකාර ඩබ්.එේ. දීොනි වික්රමසිංහ මහත්මිය සඳහා අදාල 

ොඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය 
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විසින් ලබාදුන් ලිපිපේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ඉල්ලීම සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම නිලධාරීන්ට 

ොඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා අනුමැතිය හා ොඨමාලා ගාස්තු වශපයන් රු. 60,000/- ක මුදල සභා අරමුදලින් 

පගවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

17. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් 2018.09.27 දිනැතිව “පදොඹකරයේ 

ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ වැඩ කටයුතු සඳහා පයොදා ගන්නා ොර 

තැලීපේ යන්ත්රය, ොපරහි කාණු වලට ලබාගන්නා හියුේ ෙයිප්ෙ සහ අපනකුත් බර උෙකරණ (පබෝේකු) 

ෙටවා ගැනීම සඳහා ආරේෂිත වැඩපිළිපවලේ පනොමැති බැවින්  එම යන්ත්රය ඉතා ඉේමණින් ලබාපදන පලස 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, සභාපේ මුදල් තත්වය මත ඉදිරිපේදී පේ සේබන්ධපයන් 

සලකා බැලීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

18. 2018 අයවැය පල්ඛනයට අනුව ෙහත උෙපල්ඛනපේ සඳහන් ප්රතිොදන අවශය වන වැය ශීර්ෂයන්හි 2018 

වර්ෂයට පවන්කර තිබූ ප්රතිොදන අවසන් වී ඇති බැවින් 2018 වර්ෂය සඳහා තවදුරටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් 

සඳහා අවශය ප්රතිොදන උෙපල්ඛනපේ ඊට ඉදිරිපයන් දේවා ඇති වැය ශීර්ෂපයන් මාරු කළ යුතු බව දේවමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

19. 267 වන අධිකාරිය වූ විපනෝද බදු ආඥා ෙනපත් 2 වන වගන්තිපේ (1) වන උෙ වගන්තිපේ ෙැවරී ඇති බලතල 

ප්රකාර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, සභාපේ ෙරිොලන සීමා ඇතුළත වූ ප්රපේශයන්හි ෙවත්වනු ලබන, එකී ආඥා 

ෙනපත් විස්තර කර ඇති යේ විපනෝද කටයුත්තකට ඇතුළුවීම පිණිස කරනු ලබන පගවීමකින් (විපනෝද බදු 

හැර) සීයයට 7.5 සමාන බේදේ ෙනවා අයකළ යුතු යැයිද, එය ගැසට් ෙත්රපේ ෙළ කරන ලද මාසයට 

ඉේබිතිවම එළපඹන මාසපේ වන දින සිට ක්රියාත්මක විය යුතු බවට දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් මහ සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කළයුතු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

20. වයි.එල්.ඒ. අතුල කුමාර මහතා විසින් “හංවැල්ල නව පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 70 දරණ කඩ කාමරයට නව 

තේපසේරුව අනුව මාස 60 ක කුලිය පගවීම” යන හිසින් යුතුව අංක 70 දරණ දරණ කඩකාමරය සඳහා නව 

තේපසේරු මුදලට අදාලව නව කඩකාමර කුලිය මාස 60 ෙැවරුේ ගාස්තු පලස පගවීමට එකඟ බව දේවමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ආදායේ ෙරීේෂක වාර්තාවේ 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

ප්රතිොදන අවශය  

වැය ශීර්ෂය 

2018 

වර්ෂයට 

පවන් කර 

තිබු ප්රතිොදන  

මුදල රු. 

තවදුරටත් 

පවන් කළ යුතු 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

ප්රතිොදන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂය 

ලබා ගන්නා 

ප්රතිොදන  

මුදල රු. 

ප්රතිොදන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂපේ තවදුරටත් 

ඉතිරි වන මුදල රු. 

108(8) 

වැ.අ.වි.වැ/පසේ.අ.අ 

157,000.00 55,000.00 103(6) සංග්රහ 55,000.00 1,157,007.00 

205(3)2  ජලය 355,000.00 45,000.00 205(7)  පඩංගු 

මර්ධන වයාෙෘතිය 

45,000.00 1,585,170.00 

501(1) වැටුප් 

හා පේතන 

2,416,000.0

0 

1,045,000.00 301(1) වැටුප් හා 

පේතන 

          

1,045,000.00 

41,000.00 

605(3)2 ජලය 332,000.00 125,000.00 505(5) ෙරිසර 

අලංකරණය  හා 

පගොවිෙල කටයුතු 

125000.00 351,270.00 

  1,270,000.00  1,270,000.00  
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21. පකොස්ගම, උඩුගහෙත්තුව උෙ කාර්යාලපේ කාර්යභාර නිලධාරී විසින් “මාවල්ගම ක්රීඩාපිටිය ලබාගැනීම 

පවනුපවන් තැන්ෙත් කරන ලද මුදල් පගවීම සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව මාවල්ගම සිංහ ක්රීඩා සමාජය 

විසින් සිංහ බේමහ උපළල සඳහා මාවල්ගම පෙර ොසැල් ක්රීඩාපිටිය 2017-05-06 දින රු. 20,000/- ක 

තැන්ෙත් මුදලේ පගවා පවන් කරන ලද අතර එහිදී බේමහ උපළල සහ සංගීත රාත්රිය ෙැවැත්වීමට ඉඩකඩ 

ලබාගැනීම සඳහා ක්රීඩා උෙකරණ ගලවා නැවත සවිකිරීම සිදුකළත් නිසි ෙරිදි සවිපනොකිරීම පහේතුපවන් 

තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු පනොපගවූ අතර පේ වනවිට එම අඩුොඩු සකස් කර ඇති බව පකොස්ගම තාේෂණ 

නිලධාරී විසින් වාර්තා කර ඇති බැවින් එම රු. 20,000/- ක තැන්ෙත් මුදල මාවල්ගම සිංහ සමාජය පවත 

පගවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. තේපසේරු පදොර්තපේන්තුපේ අංක CD/306/02/RO/2018 හා 2018.09.14 දිනැති ලිපිපයන් 2018 වසපර් 

විපරෝධතා ෙරීේෂණ වාර්තාව සමඟ පකොස්ගම උඩුගහෙත්තුව උෙ කාර්යාලපේ කාර්යභාර නිලධාරී විසින් එහි 

සඳහන් තීරණ මත පල්ඛන සංපශෝධනය කිරීමට අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, තේපසේරු පදොර්තපේන්තුව විසින් එවන ලද වාර්තාව අනුව පල්ඛන සංපශෝධනය 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

23. 2018 වර්ෂපේ වරිෙනේ විපරෝධතා ෙරීේෂණය අනුව ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ වාර්ෂික වටිනාකම අඩුවීම හා 

පේෙළ ඉවත්වීම මත වැඩිපුර බිල්කර ඇති රු. 933.57 ක මුදල වරිෙනේ බදු පල්ඛණපයන් කො හැරීමට 

අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේෙල ඉවත්වීම මත 

වැඩිපුර බිල්කර ඇති රු. 933.57 ක මුදල කො හැර පල්ඛන සංපශෝධනය කිරීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි. 

 

24. 2018.08.27 මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ තීරණ අංක 1/7 හි සඳහන් ොදුේක රථගාපලහි 

මුදල් අයකිරීම සේබන්ධපයන් ොදුේක ආදායේ ෙරිොලක විසින් ලබාදී ඇති වාර්තාව සලකා බලන ලද කාරක 

සභාව, ොදුේක පවළඳ වයොරිකයන් විසින් සඳහන් කරන ලද ගැටළු සඳහා විසඳුේ ලබාදී ඇති බැවින් අදාල 

ගාස්තු අයකිරීම සඳහා පගන ඇති තීරණය ඉදිරියටත් ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

02. (අ)   ගරු සභාෙතිතුමා විසින් 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 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 හා 

දිනය 

විස්තරය ලබන්නාපේ නම මුදල රු. 

01 1793 

2018.08.3

0 

ඇණවුේ අංක 11719 ෙරිදි පකොස්පගොඩැල්ල ොර 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සදහා පෙර මුසු පටොන් 2ේ 

ලබා ගැනීම. 

ෙළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

වගවත්ත, පහොරණ 

20267.00 



7 

02 1821 

2018.09.0

6 

හදිසි ගංවතුර තත්වය නිසා හානි වු ලිං ඉසිපේදි 

අවශය කඹ ලබා ගැනීම,හංවැල්ල පවළඳ 

සංකීර්ණපේ වැසිකිළි වල පදොර අගුළු දැමීම සඳහා 

අවශය පකොන්ඩි ෙට්ටේ හා ඉදි යතුරු ලබා 

ගැනීම.කුමාරි ඇල්ල,රන්මුදු ඇල්ල,ඇල්ල උඩ 

ඇල්ල යන ස්ථාන ආශ්රිතව ෙරිසරය සුරැකීපේ ොට 

ඇතුලත් නාම පුවරු සවි කිරීමට කේබි හා කේබි 

කො ගැනීමට අඬුවේ ලබා ගැනීම. 

ප්රධාන කාර්යාල පගොඩනැගිල්පල් තීන්ත ආපල්ෙ 

කිරීපේදි වයර් බෂ ්ලබා ගැනීම යන කාර්යයන් 

උපදසා වැය වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප්- දීොනි වික්රමසිංහ 4097.00 

03 1867 

2018.09.1

0 

සභාව සතු වතුර බවුසරයට පමෝටරය සවි කිරීම 

සඳහා අවශය උොංග ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් 

ලබා ගැනීම 

සරප් - දීොනි වික්රමසිංහ 1736.00 

04 1999 

2018.09.2

0 

ොදුේක එළු,කුකුල් මස් කඩපේ 2018.08.24 දින 

සිට 2018.12.31 දේවා කාලයට අදාල ජයග්රාහි 

බදුකරුපේ පටන්ඩර් ඇෙ මුදල ගිවිසුේ ඇෙ සදහා 

හිලේ කිරීම. 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

100,000.00 

05 1910 

2018.09.1

2 

2018.08.10 දින මහා සභපේ 05-16 සභා 

සේමුතිය ෙරිදි පෙර ොසල් දරු දැරියන් සඳහා 

වියළි ආහාර ද්රවය ොර්සලයේ ලබා දීපේ 

වැඩසටහන යටපත් ආහාර ොර්සල් 333 ේ ලබා 

ගැනීමට මුදල් පගවීම. 

ලංකා සපතොස ලිමිටඩ් 

හංවැල්ල 

143,009.25 

 

06 1920 

2018.09.1

2 

2018.08.01 සිට 2018.08.31 දේවා කාලයට 

අදාලව ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල හංවැල්ල මහජන 

පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිතෙරිශ්රපේ 

ෙවිත්රතා හා සනීොරේෂක කටයුතු ෙවත්වා පගන 

යාපේ පසේවාව පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සමීරා සිකියුර්ටි සර්විසස් 

පුේගලික සමාගම 

පහෝකන්දර ොර 

ෙන්නපිටිය 

69500.00 

07 1865 

2018.09.1

0 

පල්කේතුමාපේ නිල කාමරපේ ෙවතින උොංග 

සඳහා විදුලි සැෙයුම නිසි ෙරිදි ලබා දීම සඳහා ප්ලේ 

පබ්ස් 02ේ හා වයර් පකෝඩ් 01ේ ලබා ගැනීමට 

වැය වු මුදල  ලබා ගැනීම. 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර මයා 2380.00 

08 1862 

2018.09.1

0 

ොදුේක නිදහස් ආයුර්පේද පබපහත් ශාලාපේ විදුලි 

ෙේධතිය යථා ෙරිදි සැකසීම සඳහා අවශය ද්රවය 

ලබා ගැනීම පවනුපවන් වැය වු මුදල් ලබා ගැනීම. 

-එම- 2440.00 

09 1909 

2018.09.1

2 

ඇණවුේ අංක 12923 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 1958 ෙරිදි ොදුේක වැඩ ඒකකයට ගංගා වැලි 

කියුබ් 06ේ ලබා ගැනීම. 

පුන්සඳලි හාඩ්පවයාර් 

වනහාපගොඩ 

හංවැල්ල 

102,000.00 

10 1907 

2018.09.1

2 

ඇණවුේ අංක 1294343 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 1960 ෙරිදි පබෝපප් සියඹලාව ොර 

ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ABC කියුබි 7 ½ ේ ලබා 

ගැනීම. 

WKK ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම,හංවැල්ල 

33750.00 

11 1904 

2018.09.1

2 

ඇණවුේ අංක 12931 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 1957 ෙරිදි ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා ¾ 

කළුගල් කියුබ් 1.25 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 6250.00 

12 1906 

2018.09.1

2 

ඇණවුේ අංක 12959 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 1959ෙරිදි රණවිරු මාවතප්රතිසංස්කරණය 

සඳහා ABC කියුබ් 2ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 11250.00 
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13 1981 

2018.09.1

8 

ොදුේක උෙකාර්යාලපේ කර්මාන්ත 

ෙරිොලන,පසෞඛය කේකරු හා වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු යන අය 18පදපනකු සඳහා 2018 

වර්ෂපේදි නිල ඇඳුේ මසා ගැනීමට පගවන ලද 

මැසුේ කුලිය පගවීම. 

සරප්-ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

7587.50 

14 1930 

2018.09.1

8 

රණවිරු මාවත අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ප්පලට් 

කේෙැේටර් යන්ත්රයක පසේවාව දින 02කදි ලබා 

ගැනීම. 

රිපයෝ එන්ටර්ප්රයිසස් 

හරස් ොර 

හංවැල්ල 

5000.00 

15 2046 

2018.09.2

1 

ඇණවුේ අංක 12946 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 1952 ෙරිදි උේගල්ල දුේරිය ෙල අසල 

මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට ගල්ෙස් කියුබ් 02ේ ලබා 

ගැනීම 

එේ.ආර්.ආර්.පේ.පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම 

9000.00 

16 2057 

2018.09.2

1 

ඇණවුේඅංක 11805 දරණ ඇණවුම ෙරිදි 

කැමරාවේ මිලදී ගැනීම. 

බතිේ පසන්ටර් 

P29,මල්වත්ත ොර 

පකොළඹ 11 

49500.00 

17 2058 

2018.09.2

1 

හංවැල්ල ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල හා හංවැල්ල 

පුස්තකාල පගොඩනැගිල්පලහි ඉතිරිව ඇති පකොටස් 

වලට තිර සැකසීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

බස්නාහිරෙළාපත් කර්මාන්ත 

සංවර්ධන අධිකාරි 

පසෝරත මාවත 

ගංපගොඩවිල, නුපේපගොඩ 

43005.00 

18 1982 

2018.09.1

8 

2018.07.31 දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාපේ ෙැමිණීම 

නිමිත්පතන් අවට ෙරිශ්රය අලංකාර කිරීම සඳහා 

ලබාගත් මල් ෙැල පවනුපවන් වැය වු මුදල ලබා 

ගැනීම. 

සරප් - දීොනි වික්රමසිංහ 3110.00 

19 1825 

2018.09.0

6 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු හංවැල්ල පෙොදු 

සුසාන භූමිපේ ඇති පත්ේක හා පකොස්ගස් වල අතු 

කො ඉවත් කිරීපේ පසේවාව ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

පේ.පරොෂාන් නිශාන්ත 

98,කිඹුල්පබපන් ොර 

ෙහත්ගම 

හංවැල්ල 

13000.00 

20 2005 2018 සැප්තැේබර් මස විදුලි බිල පගවීම   2694.30 

2018.09.20 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය මහජන බැංකුව  
4614194702 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
කළුඅේගල පෙර ොසල    
4608479806   

21 1889 2018 වර්ෂපේ විදුලි බිල්ෙත් පගවීම   525.00 

2018.09.12 2018 අපගෝස්තු , සැප්තැේබර්,කළුඅේගල 

ඔරපලෝසු කණුව 

මහජන බැංකුව 

 
4693263524 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
2018 අපගොස්තු මස නිරිපෙොල සායනය    
4690573018   

22 1885 විදුලි බිල්ෙත පියවීම මහජන බැංකුව 1221.80 

2018.09.12 2018 ජුලි , අපගෝස්තු මාසවල තුන්නාන සායනය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

23 1888 2018 අපගොස්තු මස ජලබිල් පගවීම 
 

4907.54 

2018.09.12 එළහරේ මස් කඩය 
 

 
10/35/982/534/19 ජාතික ජලසේොදන හා   
මාළු ලෑලි 10/35/982/535/18 ජලාෙවාහන මණ්ඩලය  
ඌරුමස් කඩය 10/35/982/536/17 

 

 
එළු කුකුල්මස් කඩය 10/35/982/537/16 

 

 
සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 10/35/982/335/18   

24 1891 2018 අපගොස්තු හා ජූලි මස ජල බිල්ෙත් පගවීම 
 

9774.46 

2018.09.12 හංවැල්ල සතිපෙොල 10/35/982/309/12 ජාතික ජලසේොදන හා   
හංවැල්ල බස් නැවතුේෙල ජල කරාමය ජලාෙවාහන මණ්ඩලය  
10/35/982/520/15 
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තුන්නාන සායනය 10/35/850/229/18   

25 1893 2018 අපගෝස්තු මස ජලබිල් පගවීම 
 

19086.54 

2018.09.12 හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (ෙැරණි 
 

 
10/35/982/047/19 

 

 
ප්රධාන කාර්යාලය 10/35/982/488/15 ජාතික ජලසේොදන හා   
හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 10/35/982/051/12 ජලාෙවාහන මණ්ඩලය  
ෙහත්ගම පෙොදු වැසිකිලිය 10/35/980/630/16 

 

 
හංවැල්ල පෙොදු වැසිකිලිය 10/35/982/308/13 

 

 
දිරන කසල පවන් කර ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය 

10/35/982/446/16 

  

26 2024 

18/09/20 

ගරු සභාෙතිතුමාපේ 071-7508013 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම.  

ගරු සභාෙති                         

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

   1,902.63  

අපගෝස්තු මස (2018.08.06 සිට 2018.09.05) 

27 2081 

18/09/27 

ගරු මන්ත්රී ඩී. පී. ඒ. පේ. ගුණරත්න මැතිතුමාපේ 

071-4460616 දරණ ජංගම දුරකථනපේ මැයි මස 

බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී                 

ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න 

මැතිතුමා 

   2,264.29  

අපගෝස්තු මස  (2018.08.04 සිට 2018.09.03 

දේවා)  

  

28 2073 

18/09/26 

ගරු මන්ත්රී එේ. ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමියපේ 036-

2253104 දරණ නිවාස දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී                 

එේ.ඒ.පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

   2,500.00  

අපගෝස්තු මස  (2018.08.01 සිට 2018.08.31 

දේවා) 

  

29 2080 

18/09/27 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.එේ.ඩී. වීරරත්න මැතිතුමාපේ 

071-4484387 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරිම. 

ගරු මන්ත්රී                 

ඩබ්.ඒ.එේ.ඩී. වීරරත්න 

මැතිතුමා 

   2,500.00  

අපගෝස්තු මස (2018.08.04 සිට 2018.09.03 

දේවා) 

  

30 2076 

18/09/26 

ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ.බී.එෆ්.ඒ. ඔල්ගා අතුපකෝරල 

මැතිතුමියපේ 036-2255733 දරණ නිවාස 

දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී                 

පේ.ඒ.බී.එෆ්.ඒ. ඔල්ගා 

අතුපකෝරල මැතිතුමිය 

   2,500.00  

ජුලි මස  (2018.07.01 සිට 2018.07.31 දේවා) 

31 2074 

18/09/26 

ගරු මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා 

ෙේමසීලි මැතිතුමියපේ 036-2254440 දරණ 

නිවාස දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී                 

ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි 

පසපනපහලතා ෙේමසීලි 

මැතිතුමිය 

   5,000.00  

ජුලි මස (2018.07.01 සිට 2018.07.31 දේවා)  

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 සිට 2018.08.31 

දේවා) 

32 2077 

18/09/26 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර 

මැතිතුමාපේ 071-8146269 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක 

පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

   5,000.00  

ජුනි (2018.06.02 - 2018.07.01)      

ජුලි (2018.07.02 - 2018.08.01)      

33 2083 

18/09/27 

ගරු මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 0777-136213 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

   2,338.89  

ජුලි මස (2018.07.25 - 2018.08.24)      

34 2078 

18/09/26 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනී ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමියපේ 036-2252224 දරණ නිවාස 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. 

ගීතාමනී ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමිය 

   4,732.85  

ජූලි මස  (2018.07.01 - 2018.07.31)        

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 - 2018.08.31)    



10 

35 2075 

18/09/26 

ගරු මන්ත්රී චන්දන කුමාර ලියනපේ මැතිතුමාපේ 

071-1059274 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී චන්දන කුමාර 

ලියනපේ මැතිතුමා 

   1,855.03  

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 - 2018.08.31)    

36 2082 

18/09/27 

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත සිසිර කුමාර රූෙසිංහ 

මැතිතුමාපේ 036-2252800 දරණ නිවාස 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත 

සිසිරකුමාර රූෙසිංහ 

මැතිතුමා 

   2,500.00  

ජූලි මස (2018.07.08 - 2018.07.31)    

37 1949 

18/09/18 

2018.08.10 දින මහ සභාව සඳහා උදෑසන දහවල් 

ආහාර සැෙයීම. 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රවිමල       

“ආදිතය“ පබ්කර්ස්, 

පකොස්ගම 

 21,320.00  

38 1980 

18/09/18 

2018.09.14 දින ෙරිසර කමිටු ස්ථානීය 

ෙරීේෂණය  සඳහා කැබ්රථ පසේවාව ලබාගැනීම. 

පසයානා කැබ් රථ පසේවය, 55පේ, යට්පටෝවිට, 

තිත්තෙත්තර.  

සරප් (පේ.ඩී. සන්ධයා 

මාලනී)  ප්රධාන කාර්යාලය 

   2,400.00  

39 3064 

18/09/25 

කහපහේන උෙ කාර්යාල බල ප්රපේශපේ පේෙල 

තහනේ කිරීපේ කටයුතු සඳහා පසේවපේ පයොදවන 

ලද වෑන් රථයට හා පෙොලිස් නිලධාරීන්ට බටා 

පගවීම. 

ආදායේ ෙරිොලක      

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

   4,400.00  

40 2065 

18/09/25 

2018.08.23 දින සිට 2018.09.03 දින දේවා 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම 

සරප් (පේ.ඩී. සන්ධයා 

මාලනී)  ප්රධාන කාර්යාලය 

   4,685.00  

41 1871 

2018.09.10 

2018 අපගෝස්තු මස කමිටු දීමනා පගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු 19,000.00 

42 2002 

2018.09.20 

පසොඳුරු පසෝබර දිවියේ නැමති ග්රන්ථය සඳහා 

මුදල් පගවීම. 

කුමාර පෙපර්රා 3,000.00 

43 1960 

2018.09.11 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරිම. 

සරප් 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

10,918.00 

44 1921 

2018.09.13 

2018 අපගෝස්තු මස 16 – 31 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරිම 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

190,259.89 

45 1922 

2018.09.13 

2018 අපගෝස්තු මස එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

65,802.08 

46 2079 

2018.09.26 

2018 සැප්තැේබර් මස 1 – 15 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

184,833.49 

47 1921 

2018.09.13 

2018 අපගෝස්තු මස 16 – 31 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

128,474.60 

48 1944 

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් ලබාගැනීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා 

එච්.එේ.ඩී. පග්රොසරි 

කහපහේන, වග 

8,350.00 

49 1897 

2018.09.12 

2018 අපගෝස්තු මස කහපහේන සතිපෙොල විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩල ගිණුමට 

789.00 

50 1876 

2018.09.11 

2018 අපගෝස්තු මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 

අතිකාල පගවීම 

සරප්  

කා.භා.නි. 

52,903.00 

51 1972 

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 

සංග්රහ වියදේ පගවීම. 

සරප්  

කා.භා.නි. 

1156.00 

52 1997 

2018.09.20 

2018 සැප්තැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත පගවීම 

උෙ කාර්යාලය            1630.80 

මාතෘ සායනය               459.20 

මහජන පුස්තකාලය  13493.00 

මහජන බැංකුපේ විදුලිබල 

මණ්ඩල ගිණුමට 

15,620.00 

53 2062 

2018.09.26 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ සැප්තැේබර් මස 

සංග්රහ වියදේ සඳහා වැය වූ මුදල් පගවීම. 

සරප්  

දුලීකා ලේමිණි 

549.00 
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54 2084 

2018.09.27 

කහපහේන නගරය හා සතිපෙොල භූමියට සවිකිරීම 

සඳහා වැටුප් ලබාගැනීමට වැය වූ මුදල ලබාගැනීම 

සරප්  

සුපර්කා 

565.00 

55 2068 

2018.09.26 

දපඹෝර පුස්තකාලපේ 2018 අපගෝස්තු මස 

පුවත්ෙත් බිල්ෙත පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන  

 අංත 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක 

5,330.00 

56 2086 

2018.09.27 

2018 සැප්තැේබර් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලයට 

අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි ජල බිල්ෙත් පගවීම 

උෙ කාර්යාලය            රු. 716.45 

පවළඳ සංකීර්ණය       රු. 3367.20 

මාතෘ සායනය            රු.  916.55 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල 

ගිණුමට 

5,000.20 

57 

 

 

58 

 

 

 

59 

 

 

 

60 

 

 

 

61 

 

 

 

62 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

64 

 

 

 

65 

1931 

2018/09/18 

 

2061 

2018/09/25 

 

 

1932 

2018.09.18 

 

 

2019 

2018/09/20 

 

 

1933 

2018/09/18 

 

 

1755 

2018/08/24 

 

 

 

2059 

2018/09/25 

 

 

 

2060 

2018/09/25 

 

 

2071 

2018/09/26 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018 ජුලි මස බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ 

2018 අපගෝස්තු මස බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සංවර්ධන සහකාර 

පවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 අපගෝස්තු මස බිල් ෙත 

පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ විදූත් 

පකටිෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 අපගෝස්තු මස 

බිල්ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය පවත 

ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපයන් 2018 අපගෝස්තු මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 4610217104 දරණ  විදුත් 

පකටි ෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 අපගෝස්තු මස 

බිල් ෙත පගවීම. 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 4610217104 දරණ  විදුත් 

පකටි ෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 සැප්තැේබර් 

මස බිල් ෙත පගවීම 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018 අපගෝස්තු මස බිල්ෙත 

පගවීම 

 

ෙහත සඳහන් දුේරිය බලෙත්ර සඳහා මුදල් පගවීම 

Z 907876 – 1350.00 

Z 907877 – 1350.00 

Z 907878 – 4500.00 

Z 907879 – 4200.00 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

 

 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

 

 

මහජන බැංකුපේ  

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිවිසුම 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

 

ශ්රී ලංකාපටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

 

ප්රධාන දුේරිය ගණකාධිකාරී 

65685.30 

 

 

6923.41 

 

 

 

2202.70 

 

 

 

728.53 

 

 

 

1597.35 

 

 

 

31932.95 

 

 

 

 

26357.55 

 

 

 

 

73644.07 

 

 

 

11400.00 
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66 1922 A 

2018.09.17 

RA – 8267 ට්රැේටරය, RV – 4780, RV – 7138 

පට්ලර්, SL – 7792 අත්ට්රැේටරය සඳහා 2015, 

2016 වර්ෂයන් සඳහා රේෂණ ගාස්තු පගවීම 

සභාෙති, අෙද්රවය 

කළමණාකරණ අධිකාරිය 

(බ.ෙ.) 

 17011.36 

67 2026 

2018.09.20 

AAA - 9451 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 

2018.09.06 දින සිට 2019.09.05 දින දේවා 

ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය ලබා ගැනීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

  1270.00 

68 2027 

2018.09.20 

RD – 9425 දරණ ට්රැේටරයට අදාළව 

2017.05.13 දින සිට 2019.05.12 දින දේවා 

ආදායේ බලෙත්රය ලබා ගැනීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

  1800.00 

69 2028 

2018.09.20 

RD – 9425 දරණ ට්රැේටරයට අදාළව 

2016.11.14 දින සිට 2019.11.13 දින දේවා හා 

RX – 2336 දරණ පට්ලරයට අදාළව 2016.12.05 

දින සිට 2018.12.14 දින දේවා ආදායේ බලෙත්රය 

ලබා ගැනීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

  3600.00 

70 2029 

2018.09.20 

 49 - 8636 දරණ ට්රැේටරයට අදාළව හා 67 – 

0689 දරණ පට්ලරයට අදාළව  2018.09.18 දින 

සිට 2019.09.17 දින දේවා ආදායේ බලෙත්රය ලබා 

ගැනීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

    900.00 

71 2030 

2018.09.20 

GE – 5593 දරණ ට්රැේටරයට පයොදා ඇති බැටරිය 

චාර්ජ් කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

    300.00 

72 2031 

2018.09.20 

GE – 5593 දරණ ට්රැේටරයට අදාළව 

2016.01.25 දින සිට 2019.01.24 දින දේවා 

ආදායේ බලෙත්රය ලබා ගැනීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

  1350.00 

73 2032 

2018.09.20 

ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරයට අදාළව 

2018.07.24 දින සිට 2019.07.23 දින දේවා 

ආදායේ බලෙත්රය, දුේ සහතිකය හා පයෝගයතා 

සහතිකය ලබා ගැනීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

  8110.00 

74 2033 

2018.09.20 

ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රයවට අදාළව 

2018.09.06 වන දින සිට 2019.09.05 වන දින 

දේවා ධාවනය සඳහා වන පතවන ොර්ශවීය 

රේෂණාවරණය දීර්ඝ කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩුව 

මිය 

   3604.35 

75 2025 

2018.09.20 

PE – 6879 දරණ කැබ් රථය 2018.08.05 වන 

දින සේපූර්ණපයන් පසේදීම පවනුපවන් පගවූ මුදල 

පගවීම 

සරප් - එස්.ඒ.ඩී.රවිකාන්ත 

මයා 

 

 1550.00 

76 2063 – 

2018.09.25 

GE – 5593 දරණ ට්රැේටරයට ඇඳා ඇති 

පට්ලරපේ පරෝදවල රිේ මාරු කිරීම හා ඊට අවශය 

ඇණ මිලදී ගැනීම පවනුපවන් පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - සේෙත් තුෂාර මයා   1900.00 

77 1978 – 

2018.09.18 

ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්පත්රේ සිදු කරන ලද 

අළුත්වැඩියාවන් කිහිෙයේ පවනුපවන් පගවූ මුදල් 

පගවීම 

සරප් - ආර්.ඩී.රංජිත් 

පප්රේමසිරි මයා 

  2150.00 

78 2017 – 

2018.09.20 

2018.08.14 දින වාහන අළුත්වැඩියාවේ 

සේබන්ධව පුවත්ෙත් දැන්වීමේ දිනමිණ හා 

තිනකරන් පුවත්ෙත්වල ෙළ කිරීම පවනුපවන් 

පගවීම 

ද ඇපසෝසිපේටඩ් නිවිස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ්, 'පල්ේහවුස්', 35, 

ඩී.ආර්.විපජ්වර්ධන මාවත, 

පකොළඹ 10 

17595.00 

79 1782   

2018.08.29 

2018 ජූලි මස අතිකාල දීමනාව පගවීම. පී.ජී. සුසන්ත චන්ද්රතිලක 

මයා ප්රධාන කාර්යාලය   

        

1,449.39  

80 1783   

2018.08.29 

2018 ජුලි මස අතිකාල දීමනා පගවීම. ආර්.ඒ. පසේනාධීර මයා 

ප්රධාන කාර්යාලය  

        

1,806.71 
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81 1873   

2018.09.10 

2018 අපගෝස්තු මස මහජන සේබන්ධතා නිලධාරි 

දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ මයා 

මහජන සේබන්ධතා නිලධාරි 

      

14,000.00 

82 1857   

2018.09.10 

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

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

        

8,500.00 

83 1879   

2018.09.11 

2018 අපගෝස්තු මස අතිකාල දීමනා පගවීම පසේවකයින් 16 පදපනකු  

ප්රධාන කාර්යාලය 

     

105,939.63 

84 1973   

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස අතිකාල දීමනා පගවීම (දින 

03 ක දීමනාව )  

ඊ.ඒ.ඩී.පේ. එදිරිසිංහ මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය  

        

3,362.19  

85 1975  

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්.ඒ. බර්ටි ෙේමපෙරුම 

මයා  රියදුරු - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

        

1,575.00 

86 1974 

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

පේ.පී. රුේමල් කරවිට මයා 

ෙණිවිඩකරු - උෙ 

කාර්යාලය හංවැල්ල 

        

5,667.00 

87 1976 

2018.09.18 

2019 ජුලි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම.  

ඩී.සී. පකෝට්ටාපගොඩ මයා 

රියදුරු - ප්රධාන කාර්යාලය  

           

339.50 

88 1977 

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  ඩී.සී. පකෝට්ටාපගොඩ මයා 

රියදුරු - ප්රධාන කාර්යාලය  

           

875.00  

89 2039 - 

2042 

2018.09.21 

2018 සැප්තැේබර් මස ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් රහිත 

පසේවකයින් සඳහා වැටුප් පගවීම 

පසේවකයින් 06 පදපනකු  

සඳහා 

    

213,583.94  

90 1878 

2018.09.11 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ අතිකාල දීමනා 

පගවීම. 

2018 අපගෝස්තු මාසය 

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

113,345.64 

91 2020 

2018.09.20 

පසෞඛය ෙරිොලක 2018 අපගෝස්තු මාසපයහි 

ේපෂේත්රපේ යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් මඟින්  

එන්.ආර්. ඉඳුනිල් 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

2,500.00 

92 1996 

2018.09.20 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2018 අපගෝස්තු, සැප්තැේබර් මස 

විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

 

1. පකොස්ගම සතිපෙොළ මාළු කඩය 240.00 

(4616014000) 

2. පකොස්ගම සතිපෙොළ 240.00 

(4616126909) 

3. පකොස්ගම සතිපෙොළ මාළු කඩය 2509.20 

(4616001502) 

4. පකොස්ගම සතිපෙොළ 10956.65 

(4693228311) 

5. පකොස්ගම ආයුර්පේදය 789.00 

(4692517220) 

6. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 8466.00 

(4600309103) 

7. පකොස්ගම නව පුස්තකාලය 4632.00 

(4612291409) 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

27,832.85 

93 2016 

2018.09.20 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2018 මැයි, ජුනි, ජූලි, අපගෝස්තු මාස 

විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

1. කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය   569.40 

(4603185901) 

2. කනේෙැල්ල ළදරු ොසල 240.00 

(4603205503) 

3. මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව 404.70 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

2174.10 



14 

(4608395904) 

4. නැණසල මධයස්ථානය 960.00 

(4692494020) 

94 1998 

2018.09.20 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2018 අපගෝස්තු, සැප්තැේබර් මාස 

ජල බිල්ෙත් පගවීම. 
 

1. අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය   8058.77 

2. පකොස්ගම සතිපෙොළ 10950.15 

3. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 2766.90 

4. කනේෙැල්ල පෙර ොසල 395.23 

5. පකොස්ගම ප්රජා ශාලාව 446.39 

6. පකොස්ගම ප්රජා ශාලාව 543.77 

(4692494020) 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

23,161.21 

95 2066 

2018.09.25 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 2018 

අපගෝස්තු මාසපයහි ගමන් වියදම ලබාගැනීම. 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සිට පෙොලිස් ස්ථානයට 

යතුර පගන ඒමට යාම 

සරප් මඟින් 

එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 

2976.00 

96 2085 

2018.09.27 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි මුේදර අග්රිමය අළුත් 

කිරීම. 

සරප් 

පී.වී. ගයනි පකෞශලයා 

3708.00 

97 1711 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 ජූලී මස සැලසුේ 

කමිටු දීමනා පගවීම 

ජී.ජයන්ත පරෝහණ මයා 3250.00 

2018/08/20 

98 1504 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 ජුනි මස සැලසුේ 

කමිටු දීමනා පගවීම 

ජී.ජයන්ත පරෝහණ මයා 3250.00 

2018/07/25 

99 1674 

2018/08/17 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 ජූලි මස සැලසුේ 

කමිටු දීමනා පගවීම 

චන්දන ෙේමසිරි මයා 13000.00 

චමිලා විපජ්පසේකර මිය 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

සුමනා ජයසූරිය මිය 

100 2023 

2018/09/20 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 අපගෝස්තු මස 

සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීම 

චන්දන ෙේමසිරි මයා 15600.00 

චමිලා විපජ්පසේකර මිය 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

සුමනා ජයසූරිය මිය 

101 1816 පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී වීම ඩබ්.එේ.සී.රණසීලී 1152.00 

2018/09/06 

102 1817 ගලිබවුසරපේ පසේවය පයදීම පවනුපවන් හරිස්චන්ද්ර 169.00 

2018/09/06 

103 1818 ගලිබවුසරපේ පසේවය පයදීම පවනුපවන් ඩබ්.සී.පසෝමරත්නේ 2620.00 

2019/09/06 

104 1819 ගලිබවුසරපේ පසේවය පයදීම පවනුපවන් එේ.පේ.සිවකුමාර 525.00 

2019/09/06 

105 1860 රාජකාරී ගමන් වියදේ බී.උොලි මයා 1746.00 

2018/09/10 

106 1859 රාජකාරී ගමන් වියදේ බී.උොලි මයා 154.00 

2019/09/10 

107 1861 රාජකාරී ගමන් වියදේ බී.උොලි මයා 157.50 

2019/09/10 

108 1423 හංවැල්ල මහංන පුස්තකාලපේ සංග්රහ වියදේ 

පගවීම 

එස්.එේ.රංජනී 450.00 

2018/07/20 පුස්තකාලයාධිති 

109 1875 2018 අපගෝස්තු මස හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 

අතිකාල පගවීම 

සරප් 155084.61 

2018/09/11 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

110 1796 ොදුේක ගලපගදර ආදාහනාගාරය 2018.07.26, ොදුේක ගෑස් පසේල්ස් 49,383.00 



15 

2018.09.04 2018.08.09 හා 08.24 යන දිනවලදී ලබාගත් ගෑස් 

සඳහා මුදල් පගවීම. 

පසන්ටර්  

1ඒ, ඉංගිරිය, ොදුේක. 

111 1920 

2018.09.06 

මීපප් දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානපේ දරුවන්ට 2018 

අපගෝස්තු මස කිරි පත් සැෙයීම සඳහා වැය වූ මුදල් 

පගවීම. 

ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. විපජ්තුංග  

සරප් ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2000.00 

112 1869 

2018.09.10 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලයට ලිපි රැපගන යාම 

සඳහා බස් ගාස්තු පගවීම. 

ඩී.පප්රේමරත්න  

සරප් ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

784.00 

113  අවිස්සාපේල්ල අධිකරණපේ පෙනී සිටීම 

පවනුපවන් සා.වී. පගවීම. 

තාේෂණ නිලධාරී  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

696.00 

114 1870 

2018.09.10 

සංඝරාජ මාවත, පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී වීම 

ග.වි. 

තාේෂණ නිලධාරී  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

502.20 

115 1895 

2018.09.12 

2018 අපගෝස්තු මස ජල බිල්ෙත් පගවීම ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

18,443.18 

පුස්තකාලය 3433.90 

පෙොදු පවළඳෙල නව 2,766.90 

බස් නැවතුම ෙැරණි 1,650.25 

පෙර ොසල -  ොදුේක 99.68 

පෙොදු වැසිකිළිය ඉංගිරිය ොර 4,567.80 

පෙොදු වැසිකිලිය - මීපප් 1,116.65 

පෙොදු වැසිකිලිය - ොදුේක 2,433.40 

ආදාහනාගාරය ගලපගදර 2,374.60 

 18,443.18 

116 1896 

2018.09.12 

2018 අපගෝස්තු විදුලි බිල් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

15,964.50 

  කාර්යාලය 2,930.10   

  පුස්තකාලය 4,632.00   

  ආයුර්පේදය - ොදුේක 477.90   

  ආයුර්පේදය - මලගල 368.10   

  ආයුර්පේදය - පිටුේපෙ 1,136.70   

  ප්රජා ශාලාව - ොදුේක 294.90   

  පෙර ොසල - ොදුේක 294.90   

  පින්නවල සායනය ජූලි 477.90   

  ආදාහනාගාරය 4,375.80   

  පෙොදු පවළඳෙල මාළුකඩ අංක 3 240.00   

  පුස්තකාලය - දපඹෝර 477.90   

  පෙොදු වැසිකිළිය බස්නෑව : 258.30   

   15,964.50   

117 1863 

2018.09.10 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප් - කා.භා.නි. ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

922.00 

118 1963 

2018.09.18 

ප්රා.සභා ගිණුේ කාරක සභාවට යාම - ග.වි. තාේෂණ නිලධාරී ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

340.00 

119  2018 අපගෝස්තු මස සාමානය රාජකාරී පේලාවට 

අමතරව ඉටු කරන ලද රාජකාරී හදිසි අතශවශය 

රාජකාරී සඳහා ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 

නිලධාරීන්ට හා පසේවකයින්ට අතිකාල දීමනා 

පගවීම. 

සරප් - කා.භා.නි. ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

190,055.05 

120 1958 

2018.09.18 

ොදුේක පේ. තහනේ නිලධාරී සඳහා බස් ගාස්තු 

පගවීම. – 2018 අපගෝස්තු 

බී.ඩබ්. සරත් කුමාර සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

524.00 

121 1968 

2018.09.18 

පුහුණු වැඩසටහනකට මරදාන සංඝරාජ මාවත 

පුහුණු මධයස්ථානයට යාම 

අයි.ඩී. චතුරංගි වාසනා සරප් 

- ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

858.00 

122 1967 

2018.09.18 

2018 අපගෝස්තු මස සංග්රහ වියදේ - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය  

එස්.ඩී. ගමපේ සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,410.00 

123  2018 ජුලි අපගෝස්තු සැලසුේ කමිටු දීමනා - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

සරප් 

චන්දන ෙේමසිරි මයා - 3900 

නදීො ෙල්ලියගුරු මිය- 

3900 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය - 

15,600.00 



16 

                                   

3900 

පී.වී.ඩී.එන්. ොදුේක මිය -  

                                   

3900 

124 1942 

2018.09.08 

2018 ජුලි අපගෝස්තු සැලසුේ කමිටු දීමනා - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

ජී. ජයන්ත පරෝහණ මයා 3,900.00 

125  2018 සැප්. විදුලි බිල් මීපප් ප්රජා ශාලාව 276.60 

මීපප් දිවා සුරැකුේ මධය: 1,411.20 

ම/බැ ලං.වි.ම. ගිණුම 1687.80 

126 1966 

2018.09.18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ෙරිගණකපේ මවුසය 

ක්රියා විරහිත වීම පහේතුපවන් පසේවා අවශයතාවය 

මත නව මවුසයේ මිලදී ගැනීමට වැය කළ මුදල 

පගවීම. 

සරප් - පී.වී.ඩී.එන්. ොදුේක  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 

350.00 

127  2018.09.10 දින ගලපගදර ආදාහනාගාරයට 

ලබාගත් ගෑස් සඳහා මුදල් පගවීම. 

ොදුේක ගෑස් පසේල්ස් 

පසන්ටර් 

1ඒ, ඉංගිරිය ොර, ොදුේක. 

16,461.00 

128 1953 

2018.09.18 

ොදුේක වැඩ ඒකකපේ ජල කරාමය සවි කිරීමට 

අවශය ද්රවය ලබාගැනීමට වැය කර ඇති මුදල 

පගවීම. 

ඩබ්. පී.ජගත් පුෂේකුමාර - 

සරප් ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 

120.00 

129 1954 

2018.09.18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ භාවිතය සඳහා ලබාගත් 

පචේපරෝල් පෙොත හා ඩස්පින් 02 සඳහා වැය වී 

ඇති මුදල පගවීම. 

ඩබ්. පී.ජගත් පුෂේකුමාර - 

සරප් ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 

430.00 

130 1955 

2018.09.18 

2018.09.12 දින පේෙල තහනේ කිරීපේ කටයුතු 

සඳහා පයොදාගත් කුලී රථයට මුදල් පගවීමට 

වැයකළ මුදල් පගවීම. 

වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා - 

සරප් ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2550.00 

131 1957 

2018.09.18 

2018.09.12 දින පේෙල තහනේ කිරීපේ කටයුතු 

සඳහා සහභාගී වූ පෙොලිස් නිලධාරින් පදපදනාට 

බටා මුදල් පගවීමට                                                                                                                                                                              

වැයකළ මුදල් පගවීම. 

වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා - 

සරප් ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2000.00 

132 1956 

2018.09.18 

ොදුේක උෙ උෙ කාර්යාලපේ තණපකොළ කෙන 

මැෂිම සඳහා ප්ලේ එකේ මිලදී ගැනීමට වැය කළ 

මුදල් පගවීම. 

නුපර්ෂ් අසංග - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

400.00 

133 1959 

2018.09.18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ කාර්යාල කටයුතු සඳහා 

ලබාගත් ද්රවය (බ්රෂ් 2, පලොේ 1) සඳහා වැය වූ මුදල් 

පගවීම. 

ඩබ්.ජී.ආර්.පේ. සමුද්රිකා  

සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

535.00 

134  2018.07.01 සිට 2018.08.30 දේවා ඉන්ධන බිල් 

ප්රතිපූර්ණය 

ගණකාධිකාරී, සී/ස 

නැ.පහේ.පකො.වි.වි.පසේ.ස. 

සමිතිය 

98,024.00 

ABP – 9738 ත්රීවීලරය 14784.00 

RD – 8070 ට්රැේටරය 8850.00 

තණපකොල කෙන යන්ත්රය 17,370.00 

ZA – 9257 කේෙැේටරය 52,750.00 

මාර්ග තලනය 4270.00 

 98,024.00 

02.(ආ)   මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව විසින් 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 

අංකය 
විස්තරය පගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 අඹ හාමිපනයි පකොමඩු මැණිපකයි, කුේකුර හෙනා නැමති 

ග්රන්ථ පදක සඳහා මුදල් පගවීම 

ඕෙල්පල් සඳරුවන් 

ලියනාරච්චි 

2880.00 

02 සඳ මඩල නැමති ග්රන්ථය සඳහා මුදල් පගවීම. අසංක ආටිගල 1260.00 

03 බුදු පුබුදුපේ ෙහන් සිළු නැමති ග්රන්ථය සඳහා මුදල් පගවීම. විමලපසේන විතානෙතිරණ 1800.00 
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04 2018 වර්ෂය සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ෙවත්වනු 

ලබන සාහිතය උත්සවපේ විවිධ වියදේ පියවා ගැනීම 

අත්තිකාරේ මුදල් ලබාගැනීම. 

 280,000.00 

05 ොදුේක එළු කුකුල් මස් කඩය බදු දීම සේබන්ධ පටන්ඩර් 

දැන්වීම.දිනමිණ හා තිනකරන් පුවත්ෙපතහි ෙලකිරිම 

පවනුපවන් දැන්විේ ගාස්තු පගවීම 

ද ඇපසෝසිපේටඩ් නිේස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ්, 

පල්ේස් හවුස්, පකොළඹ 

53,730.06 

06 CA-Write-412/08 අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.09.03දින 

පකොළඹ අභියාචනාධිකරණපේ  පෙනී සිටීම පවනුපවන් නිතීඥ 

ගාස්තු පගවීම. 

නිතිඥ අතුල පියදර්ශනද 

සිල්වා 

ඇරැේවල, ෙන්නිපිටිය 

3500.00 

07 26970l අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.07.18 දින 

අවිස්සාපේල්ල දිසා අධිකරණපේ පෙනී සිටීම හා මුේදර ගාස්තු 

පවනුපවන් නීතිඥ ගාස්තු පගවීම 

නිතිඥ සී.චේො  චන්දාස 

සීතාවක,අවිස්සාපේල්ල 

3000.00 

08 ඇණවුේ අංක 12947 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1820 ෙරිදි 

පනළුවත්තුඩුව කටුකලාවිල මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල් 

ෙස් කියුබ් 10 ේ ලබා ගැනීම. 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

45,000.00 

09 ඇණවුේ අංක 12982 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1825 ෙරිදි 

ඉහල හංවැල්ල ඊරියපගොල්ල අතුරු ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා 

සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 04 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 18,000.00 

10 ඇණවුේ අංක 12701 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2078 ෙරිදි 

ඉහල පකොස්ගම පදොල ඉහල ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල් 

ෙස් කියුබ් 01 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 4500.00 

11 ඇණවුේ අංක 12977 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2077 ෙරිදි 

තාවල්පගොඩ සාලාව පරෝහල් මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා 

ගල් ෙස් කියුබ් 12 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 54,000.00 

12 ඇණවුේ අංක 12978 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2076 ෙරිදි 

පකොස්ගම පදොල ඉහල  මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල් ෙස් 

කියුබ් 04 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 18,000.00 

13 ඇණවුේ අංක 12975 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2078 ෙරිදි 

ෙහල පකොස්ගම කඩුපගොඩ ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල්ෙස් 

කියුබ් 04ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 18,000.00 

14 ඇණවුේ අංක 12978 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2074 ෙරිදි 

පබොල්ලතාව වරාපගොඩ ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල්ෙස් 

කියුබ් 02ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 9000.00 

15 ඇණවුේ අංක 12974 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1824 

ෙරිදිතුන්නාන පබොරළුපගොඩ ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල්ෙස් 

කියුබ් 01 ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 4500.00 

16 ඇණවුේ අංක 12997 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1826 ෙරිදි 

ඉහල හංවැල්ල ඊරියපගොල්ල ොර අතුරු ොර ප්රතිසංස්කරණය 

සඳහා ABC කියුබ් 02 ½ ේ ලබා ගැනීම 

W.K.k ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම, ොදුේක 

11,250.00 

17 ඇණවුේ අංක 11730 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1829 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකයට වැලි කියුබ් 01ේ ලබා ගැනීම. 

පුන්සඳලි හාඩ්පවයාර් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල 

17000.00 

18 ඇණවුේ අංක 12987 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1827 ෙරිදි 

කහපහේන කඩුපගොඩ ොර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ABCකියුබ් 02 

½ේ ලබා ගැනීම 

W.K.k ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම, ොදුේක 

11,280.00 

 

19 LM5604 හා 2A9257 අංක දරණකේෙැේටර් රථ දිරන කසල 

සමඟ 53 වාරයේ බර කිරීමට ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබා 

ගැනීම. 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ් 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම 

15,900.00 

20 ඇණවුේ අංක 12920 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2073 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ¼ * ½ චිපිස් ගල් කියුබ් 9.81ේ ලබා 

ගැනීම 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් පුේගලික 

සමාගම 

ආටිගල, හංවැල්ල 

68,817.15 
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21 ඇණවුේ අංක 12907 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2393 ෙරිදි 

පුස්තකාල පෙොත් සහ පිටකවර දැමීමට ඉටිපකොල 105Kg ලබා 

ගැනීම 

කැන්ඩි හාඩ්පවයාර් 

පකලින් වීදිය, හංවැල්ල 

43,575.00 

22 ඇණවුේ අංක 12960 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2393 

ෙරිදිකහපහේන හා දපඹෝර පුස්තකාල සඳහා 1” පසපලෝපට්ප් 

02ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 1080.00 

23 ඇණවුේ අංක 12937 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2395 ෙරිදි 

හංවැල්ල උත්සව ශාලාවට මයිේ ස්ටෑන්ඩ් 02ේ හාමීටර් 15ේ 

දිග පමොපනෝ  කෙල් ජැේ 02ේ ලබා ගැනීම 

සින්පකෝ පේඩින් පුේගලික 

සමාගම 

විපුලපසේන මාවත, පකොළඹ 10. 

9900.00 

24 ඇණවුේ අංක 12940 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2388  ෙරිදි 

ෆයිල් කවර 4000ේ ලබා ගැනීම. 

රජපේ මුද්රණ නීතිගත 

සංස්ථාව 

ොනදුල, ොදුේක. 

25,600.00 

25 ඇණවුේ අංක 12969 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2396  ෙරිදි 

නැණසල සඳහා ෆ්පලෝ පප්න්ට් 12lලබා ගැනීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට් ලංකා 

පුේගලික සමාගම 

පනොපයල් පමන්ඩිස් මාවත, 

පමෝදරවිල, ොනදුර. 

7858.50 

26 ඇණවුේ අංක 12955,12968 හා 12970 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2394,2411 ෙරිදි නැණසල හා දපඹෝර පුස්තකාල 

පගොඩනැගිලි ප්රතිසංස්කරණය සඳහා සිපමන්ති,පින්සල් ,වැලි 

කඩදාසි හා ටිනර් ලබා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම. හංවැල්ල. 

6,820.00 

27 ඇණවුේ අංක 11715 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1828 ෙරිදි 

ඉතිරි කිරිපේ බැංකු පගොඩනැගිල්ල අසල පියගැටපෙල 

සැකසීමට සිපමන්ති පකොට්ට 1 ේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටෙයිසස්  

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

930.00 

28 ඇණවුේ අංක 11702,12927 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2403 ෙරිදි 1/w CFC පත්රඩ් බල්බ් 50ේ 1/044 වයර් පරෝල් 

25ේ,අඩි 2 ටියුබ් ලයිට් 100ේ හා 23W CFCබල්බ් 1000ේ 

ලබා ගැනීම 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂ් පුේගලික 

සමාගම  

ට්රිපෙොලි ස්පකපවයාර්, 

පකොළඹ 

544,228.59 

29 ඇණවුේ අංක 12971 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2397 ෙරිදි 

හංවැල්ල උත්සව ශාලාවට 2 පකොර් වයර් 50 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 1634.73 

30 ඇණවුේ අංක 12993 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2398 ෙරිදි 

මුව ආවරණ 50ේ ලබා ගැනීම. 

අකිල සප්ලයර්, 

නිරිපෙොල, හංවැල්ල 

2250.00 

31 ඇණවුේ අංක 12992 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2399 ෙරිදි 

පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම. 

සී.ස පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය 

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම 

26,280.00 

32 ඇණවුේ අංක 12994,12995, හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2400 ෙරිදි ලපිද්රවය ලබා ගැනීම. 

-එම- 34,541.00 

33 ඇණවුේ අංක 11708 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2401 ෙරිදි 

හංවැල්ල පුස්තකාලපේ පිටුෙස පදොර සඳහා සෑන්ඩ් බ්ලාස්ට් 

ස්ටිකර් 01ේ ලබා ගැනීම 

අමර ඇඩ්වටයිසින් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල 

2350.00 

34 ඇණවුේ අංක 11704 හා භාණ්ඩ ලබීේ ෙත්රිකා අංක 2402 

ෙරිදි2Pin Holders 500ේ ලබා  ගැනීම. 

පසන්ට්රල් ඉපලේටිකල් 

ලංකා 

පුේගලික සමාගම 

මැලිබන් ස්ට්රීට්, පකොළඹ 11 

27,000.00 

35 ඇණවුේ අංක 12859 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2405 ෙරිදි 

තේපසේරු දැන්වීේ පෙොත් 200ේ ලබා ගැනීම. 

පවස්පප්රො මුද්රණාලය 

මාලිගාවත්ත පෙපදස 

පකොළඹ 10 

44,584.00 

36 ඇණවුේඅංක 12924, 12925, 12986 හා 12939, 12996 හා 

භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2406, 2407 හා 2408 ෙරිදි දුප්පලෝ 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් 

25,682.40 
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පසේවාව ලබා ගැනීම ප්රධාන ොර, හංවැල්ල 

37 ඇණවුේ අංක 11706 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2409 ෙරිදි 

තාේෂණ නිලධාරින්ට මිනුේ පරෝද 03ේ ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ්  

විවිධ  නීතිගත සංස්ථාව 

100, නවේ මාවත,  

පකොළඹ 02 

34,500.00 

38 ඇණවුේ අංක 12966 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2405 ෙරිදි 

හංවැල්ල උත්සව ශාලාවට ශබ්ද විකාශන උෙකරණ ලබා 

ගැනිම. 

ඩයිනමිේ 

AVපටේපනොපලොජිස් 

පුේගලික සමාගම 

පලෝරිස් ොර, පකොළඹ 04 

352,614.15 

39 ඇණවුේ අංක 11703 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2412 ෙරිදි 

ස්ටාටර් 50ේ ලබා ගැනීම. 

චාන්දලි ඉපලේටිකල් 

පට්ඩ්ර්ස් 

879/20 විහාර හංදිය 

වරාපගොඩ ොර, කැළණිය 

2000.00 

40 ඇණවුේ අංක 11701 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2413 ෙරිදි 

තමිල ස්විච් 500ේ  ලබා ගැනීම. 

දුමාශා එන්ටර්ප්රයිසස් 

කුමාර වීදිය 

පකොළඹ 11 

43,500.00 

41 ඇණවුේ අංක 12919 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2072ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට 200l පකෝලාස් බැරල් 20ේ ලබා 

ගැනීම. 

ජී.පේ.යු.සී. ඉන්ටනැෂනල් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

අවිස්සාපේල්ල ොර 

ගල්ගමුව නගරය 

283,140.00 

42 2018.08.16 සිට 2018.09.15දේවා කාලයට අදාලව පඩංගු 

වයාෙෘති පසේවකයින්පේ භාවිතය සඳහා ලබාගත් වැන් රථයට 

කුලී පගවීම 

ඩබ්ලිේ.ඩී.බුේධාස මහතා 

අරලිය මාවත 

පේරගල, ොදුේක 

74,350.00 

43 ඇණවුේ අංක 11848 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2083 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ගංගා වැලි කියුබ් 03ේ ලබා ගැනීම 

දීලක ට්රාන්ස්පෙෝට් 

194 කන්දබඩ, මීරියගල්ල 

ොදුේක 

49,200.00 

44 ඇණවුේ අංක 11747 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2085 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ¼ * ½  චිප්ස්  ගල් කියුබ් 10ේ ලබා 

ගැනීම 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් පුේගලික 

සමාගම ෙන්සල ොර, 

ආටිගල, හංවැල්ල 

70,150.00 

45 ඇණවුේ අංක 11829 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2084 ෙරිදි 

කහපහේන කඩුපගොඩ මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල්ෙස් 

කියුබ් 07ේ ලබා ගැනීම 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

31,500.00 

46 ඇණවුේ අංක 12998 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2082 ෙරිදි 

කණේෙැල්ල සිට රන්පදේගම මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා 

ගල්ෙස් කියුබ් 14ේ ලබා ගැනීම 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

63,000.00 

47 ඇණවුේ අංක 11716 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2081 ෙරිදි 

ඇල්බීසියා පහේන ජනෙදය නැපගනහිර  මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය 

සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 03ේ ලබා ගැනීම 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

13,500.00 

48 ඇණවුේ අංක 11745 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2080 

පබොල්තාව පබෝධි මළුව ොර පබොල්තාව වඩු මඩුව ොර,බැපර්ගල 

මාර්ගය  ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 17ේ ලබා ගැනීම 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

76,500.00 

49 2018.09.18 දින පෙොලිතින් හා ප්ලාස්ටිේ පබ්ල් පුත්තලම 

Insee ආයතනය පවත ප්රවහනය කිරිම සඳහා කන්පට්නර් 

රථයක පසේවාව ලබා ගැනීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලිට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

පුේගලික සමාගම 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

42,550.00 

50 ඇණවුේ අංක 11726,11727 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

2434 ෙරිදි කහාපහේන උෙකාර්යාලයට අමුත්තන්පේ පුටු 03ේ 

හා හංවැල්ල පුස්තකාලයට පලොබි පවයාර් 16ේ සෙයා ගැනීම 

D.R.ඉන්ඩස්ට්රිස් පුේගලික 

සමාගම 

ෙහල හංවැල්ල, හංවැල්ල 

177,952.50 

51 ඇණවුේ අංක 13000 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2433 ෙරිදි 

ඩයි ඇන්ඩ් ඩයි යුත් ආවරණ පජෝඩු 150ේ ලබා ගැනීම 

ලිටිල් පලෝටස් ඩිස්ට්රිබියුටර්ස් 

උදුපගොඩ ොර, නවගමුව, 

රණාල 

15,000.00 
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52 ඇණවුේ අංක 11740 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2432 ෙරිදි 

නිල ඇඳුේ හිමි නිලධාරි හා පසේවක මහතන්ට, මහත්මියන්ට නිල 

ඇඳුේ පරදි ලබා දීමට පරදි සෙයා ගැනීම. 

අරුන් පටේස් 

පනො.08 , පදවන හරස් වීදිය 

පකොළඹ 11 

225,875.00 

53 ඇණවුේ අංක 11814 ෙරිදි පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට, සුදු 

වැල්ල ආදාහනාගාරය හා ගලපගදර ආදාහනාගාරය සඳහා 

තණපකොළ කෙන මැෂින් 03ේ මිලදී ගැනීම. 

ෆාමර්ස් පුේගලික සමාගම 

පනො.200, ඩීන්ස් ොර, 

පකොළඹ 10 

117,900.00 

54 ඇණවුේ අංක 11819ෙරිදි යන්ත්රය සඳහා අඩි 01ේ දිගින් හා 

ෙළලින් යුත් බකට් 01ේ ලබා ගැනීම 

පජනුරි ස්පෙයාර් පසන්ටර් 

නුවර ොර, ඇල් පදණිය 

කඩවත. 

49,500.00 

55 RD – 9425 දරණ ට්රැේටරයට අදාළව 2018.08.28 වන දින 

සිට 2019.08.28 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සිදු කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්    26399.1 

56 HE – 5534 දරණ ගලි බවුසර් රථපේ පරෝදයක ඇති වූ ෙැච් 01 

ේ 2018.08.20 දින සාදා ගැනීම පවනුපවන් හංවැල්ල, ෙහළ 

හංවැල්ල,138/2,කුමුදුනි ටයර් හවුස් පවත පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - ඩබ්.පී. පසෝමරත්නේ 

මයා 

       250.00 

57 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථයට 2018.08.31 වන දින  පේේ 

ඔයිල් පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

     1100.00 

58 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථ පේ අක්රීය වූ පේගමානය 

2018.09.08  වන දින අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල, 

    190.00 

59 QL  – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.09.18 දින සිට 

2019.09.17 දින දේවා ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය ලබා 

ගැනීම 

සරප් - ඉඳුනිල් ලේෂාන් මයා    1270.00 

60 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.08.22 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

  3260.00 

61 2018.09.06 වන දින AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ 

ේලච් පවෝේ 01ේ අක්රීය වීම නිසා එය අළුත්වැඩියා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

  580.00 

62 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරය 2018.09.04 වන දින අළුත්වැඩියා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 145/2, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

     4850.00 

63 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරයට ඈඳා ඇති පට්ලරපේ 750 x16 

ප්රමාණපේ පරෝද සඳහා නව රිේ 02 ේ සවිකිරීම පවනුපවන් 

කුලිය පගවීම 

චන්දන අයන් වර්ේස්, 

රත්නපුර ොර, හංවැල්ල 

4300.00 

64 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරය 2018.09.19 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

13320.00 

65 2018.09.13 වන දින LL – 6461 දරණ ටිෙර් රථපේ ේලච් 

ප්පල්ට් 01 අළුතින් පයොදා අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 145/2, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

   13500.00 

66 RD – 8301 දරණ ට්රැේටරය හා RX – 2336 දරණ පට්ලරය  

2018.08.28 වන දින පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

   20550.00   

67 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය 2018.08.10 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

 14685.00 

68 LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථපේ 750 x 16 ප්රමාණපේ පරෝදයක 

ඇතිවූ ෙැච් 01 ේ සාදා ගැනීම පවනුපවන් හංවැල්ල, 

වනහපගොඩ, 189/2, සකුරා ටයර් පසේන්ටර් පවත පගවූ මුදල 

පගවීම 

සරප් - ඩබ්.ඩී.සී.වීරසිංහ මයා       290.00 

69 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.08.03 වන දින සිට 

2018.08.16 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් ඩීසල් 

100Ltr  හා RX – 9480 ජල බවුසරය සඳහා ගත් භූමිපතල් 05 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

13250.00 



21 

Ltr පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

70 2018.07.12 වන දින සිට 2018.07.31 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 

 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.35400.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.14160.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.36100.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.35400.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.23600.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.5606.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු.7884.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.6132.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.24780.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.6132.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.18880.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.35400.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.71980.00 

පකොස්ගම Yu - tong මාර්ගතලනය රු.9440.00 

 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

330894.00 

71 2018.08.01 වන දින සිට 2018.09.10 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 

 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.70800.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.37760.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.60400.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.70800.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.29500.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.12088.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු.12264.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.11388.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.38940.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.12264.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.42700.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.35400.00 

ZA – 5421 ට්රැේටරය රු.11800.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.100300.00 

ස්කිඩ් ස්ටීයර් පලෝඩර් රු.8260.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.7270.00 

හංවැල්ල තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1810.00 

කහපහේන තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1810.00 

හංවැල්ල ධූමායනය සඳහා රු.3090.00 

RX – 9480 ජල බවුසරය රු.1606.00 
 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

570250.00 

72 හංවැල්ල කසළ කළමණාකරණ මධයස්ථානපේ ඇති සීරියල් 

අංක 201601770 දරණ පබ්ල් යන්ත්රය 

2017.06.06,2017.12.12 හා 2018.04.27 යන දිනවල පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

API මැෂිනරි ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 39, ආනන්ද 

කුමාරස්වාමි මාවත, පකොළඹ 

03 

   13114.14 

73 RV – 4254 දරණ පට්ලරයට හා හංවැල්ල වැඩ ඒකක භූමිපේ 

ගාල් කර ඇති පට්ලරයට එහි පිටුෙස ටයර් සවි කිරීමට අවශය 

ඇන 20 ේ මිලදී ගැනීමට වැය වූ  මුදල පගවීම 

සරප් - සේෙත් තුෂාර මයා      2800.00 



22 

88 2018 සැප්තැේබර් මස විදුලි බිල් පගවිම මහජන බැංකුව 2989.20 

74 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.09.05 දින 

සිට 2019.09.04 දින දේවා වන ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ 

සහතිකය ලබා ගැනීමට ගත් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.      1270.00 

75 GI - 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.07.26 දින සිට 

2019.07.25 දින දේවා වන ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය 

ලබා ගැනීමට ගත් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.     1255.00 

76 ABP - 9738 දරණ ත්රීපරෝද රථයට අදාළව 2018.08.11 දින 

සිට 2019.08.10 දින දේවා වන ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ 

සහතිකය ලබා ගැනීමට ගත් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.    1270.00 

77 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2018 අපගෝස්තු මස සැලසුේ 

කමිටුව සඳහා සහභාගී වූ ෙහත නිලධාරීන් පවත සැලසුේ කමිටු 

දීමනා පගවීම. 

01. ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති                   3250 .00 

02. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා - පල්කේ         3250 . 

00 

03. ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය - වැ.අ.                3250 . 

00 

04. ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි.                           3250 . 

00 

05.  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය - කළ/ස.          3250 .  

00 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

16250.00 

78 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි සුළු මුදල් අග්රිමය අලුත් කිරීම    සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

991.00 

79 පකොස්ගම ලැවන්පරෝ ගාඩ්න්ස් හි 2018.08.04 වන දින 

ෙවත්තන ලද ස්වරරාත්රිය සංගීත ප්රසංගය ප්රපේශෙත් 300 සඳහා 

රු.150000.00 ේ සභාපේ තැන්ෙත් කරන ලදී.ඉන් අපලවි 

පනොවු ප්රපේශ ෙත්ර 99 පවනුපවන් රු.49500.00 ආෙසු පගවීම 

සහ අපලවි වූ  ප්රපේශ ෙත්රසදහා රු.100500.00 ක මුදල 

අදායමට ගැනීම. 

    ගණන                     මුළු ප්රපේශ ෙත්ර      අපලවිය       ඉතිරි 

01.2000/- ප්රපේශ ෙත්ර      300 201            99 

 

පල්කේ 

රාජසිංහ සිංහ සමාජය 

හංවැල්ල 

 

 

49500.00 

80 තණපකොළ කෙන යන්ත්රයට පේබලයේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

නිේ සරසවි ස්පටෝර්ස ්

අංක 34, පකොස්ගම 

375.00 

81 තණපකොළ කෙන යන්ත්රයට පේබලයේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

නිේ සරසවි ස්පටෝර්ස ්

අංක 34, පකොස්ගම 

375.00 

82 පකොේපෙෝස්ට් වයාෙෘතිපයහි පෙොපහොර හලන යන්ත්රයට 

සවිකිරිමට ලබා ගන්නා විදුලි උෙකරණ පවනුපවන්  මුදල් 

පගවීම. 

නිේ සරසවි ස්පටෝර්ස ්

අංක 34 , පකොස්ගම 

560.00 

83 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි ෙරිගණකය අඵත් වැඩියා 

කිරීම  

පවනුපවන්  මුදල් පගවීම 

නිේ අසංක පී.සී.පසොලියුෂන් 

අංක 52, පවළඳ සංකීර්ණය 

හංවැල්ල 

15600.00 

84 පකොේපෙෝස්ට් වයාෙෘතියට සංග්රහ වියදේ සඳහා වැය වූ මුදල් 

පගවීම 

 

සී.පසෝමසිරි  

අංක 1365, ෙහල පකොස්ගම 

පකොස්ගම 

1490.00 

85 සැලසුේ කමිටු රාජකාරී සඳහා සහභාගී වීම ඩබ්.ජී.චමිලා 4250.00 

86 2018 අපගෝස්තු මස අතිකාල දීමනා පගවීම පී.ඒ.ලලිත් රණතුංග 2699.22 

87 සැලසුේ නිලධාරී ගමන් වියදේ 2018 / 09 / 04 සිට 2018 / 09 / 

26 දේවා 

ඩබ්.ජී.චමිලා 4250.00 
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ෙැරණි පවපළඳ සංකීර්ණය - 4693275417 ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

පවපළඳ සංකීර්ණය (ඌරු මස් කඩය )  
4693279218  
උත්සව ශාලාව - 4606088206   

89 2018 සැප්තැේබර් විදුලි බිල පගවීම මහජන බැංකුව 7200.30 

හංවැල්ල පෙොදු වැසිකිලිය (එල හරේ මස් කඩය) ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

4608015907  
නව පවපළඳ සංකීර්ණපේ බිේ මහල - 4601283906  
නව පවපළඳ සංකීර්ණපේ උඩු මහල - 4601284007  
එළු කුකුල් මස් කඩය - 4603127502   

90 2018 සැප්තැේබර් විදුලි බිල පගවීම මහජන බැංකුව 16638.40 

හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්පේදය - 469241918 ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

පනොදිරන කසල ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය ( පබ්ල් මැසිම ) - 

4615007604  
පනොදරන කසල පවන් කර ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය  
4613062306  
හංවැල්ල සති පෙොල - 4692418818  

හංවැල්ල සති පෙොල - 4608126709   

91 2018 සැප්තැේබර් විදුලි බිල පගවීම 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය - 4614222900 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය - 4693261114 

තුන්නාන සායනය - 4613194601 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

24,123.21 

92 කළුඅේගල පෙර ොසල 

10/35/983/255                    -     649.75 

තුන්නාන සායනය 

10/35/850/229/18  

අපගෝස්තු                             -     2311.86 

සැප්තැේබර්                          -     1055.19 

3367.05 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

4016.80 

93 2018.09.10 දින මහ සභා සඳහා සංග්රහ වියදේ ආර්.ඒ.ඩී.ෙේමාවති           

පනො.122/2,                       

දිේපේණිය දකුණ, ොදුේක 

      

21,000.00  

94 2018.08.23, 27 කමිටු රැස්වීේ හා 2018.09.03 සිට 

2018.09.09 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ 

සරප් (පේ.ඩී. සන්ධයා 

මාලනී) ප්රධාන කාර්යාලය 

        

5,000.00  

95 2018.09.27 දින කාර්මික පසේවා කමිටු ස්ථාන ෙරිේෂාව සඳහා 

කැබ්රථ පසේවාව ලබා ගැනීම.       

පසයානා කැබ් රථ පසේවාව                                   

55K යට්පටෝවිට,තිත්තෙත්තර 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

1,900.00  

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  

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 - 2018.08.31) 

97 ගරු මන්ත්රී එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමාපේ 071-2005215 දරණ 

ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එස්.ඒ. 

පප්රේමරත්න මැතිතුමා 

     3083.58  

අප්රිපයල් මස (2018.04.15 - 2018.05.14) 

98 ගරු මන්ත්රී එන්.පී.පේ. සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමියපේ 070-

2959503 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එන්.පී.පේ. 

සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය 

     1,496.71  

අපගෝස්තු (2018.08.08 - 2018.08.31) 

99 ප්රධාන කාර්යාලපේ භාවිතා කරන සීරියල් අංක 73037907 

දරණ ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් මුදල් 

පගවීම. 

ෆින්පටේ මැපන්ජ්ඩ් 

පසොලියුෂන්ස් පුේගලික 

සමාගම 

21,624.55 

100 ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරවල ආරේෂක පසේවය සභාෙති, 136,440.00 
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සඳහා පයොදවා ඇති ආරේෂක නිළධාරීන්ට 2018 ජුනි මස 

දීමනාව පගවීම. 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය      -    68220.00 

ගලපගදර ආදාහනාගාරය      -   68220.00 

136440.00 

බස්නාහිර ෙළාත් ආර්ථික 

ප්රවර්ධන කාර්යාංශය - 

පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවය 

101 කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ වැසිකිළියට ඉබි යතුරේ හා ජල 

කරාමයේ ලබාගැනීමට වැයවූ මුදල පගවීම. 

සරප් 

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි 

280.00 

102 කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ විදුලි සැෙයුේ මාර්ග සෑදීම 

පවනුපවන් ද්රවය ලබාගැනීමට වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් 

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි 

1380.00 

103 2018 මැයි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

පල්කේ 

425.00 

104 2018 ජුනි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

පල්කේ 

880.00 

105 2018 ජූලි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

පල්කේ 

445.00 

106 2018 අපගෝස්තු මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

පල්කේ 

2500.00 

107 2018 අපගෝස්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව පගවීම. ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය 

කළමනාකරණ සහකාර 

654.00 

108 2018 ඔේපතෝේබර් මස සභික දීමනාව හා ගමන් වියදේ පගවීම. සභාෙති, උෙසභාෙති, 

මන්ත්රීවරු 41 පදපනකු 

සඳහා 

765,000.00 

109 කාර්යාල පගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පේශීය ණය සහ 

සංවර්ධන අරමුදපලන් ලබාගත් ණය මුදපල් 2018.09.30 දිනට 

අදාල 3 වන කාර්තුව සඳහා ණය වාරික හා පෙොලී මුදල පගවීම. 

කාලය                   වාරිකය                      පෙොලිය 

2018.09.30        717,370.66                 174,589.59 

පේශීය ණය සහ සංවර්ධන 

අරමුදල 

891,960.25 

110 විශ්රාමික පේ. ඩී. අනුර ශාන්ත මහතාපේ පසේවක ණය මුදල් 

පියවීම සඳහා විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුපවන් මුදල් එවීපේදී 

රු.4,930/-ේ වැඩිපුර කො එවා ඇත. එම වැඩිපුර එවා ඇති මුදල 

ආෙසු පගවීමට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කිරීම 

පේ. ඩී. අනුර ශාන්ත 

මහජන බැංකුව ගිණුේ අංක 

229200173854988 පවත 

බැර 

                        

4,930.00  

111 විශ්රාමික එච්. එස්. ජයතිලක මහතාපේ පසේවක ණය මුදල් 

පියවීම සඳහා විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුපවන් මුදල් එවීපේදී 

රු.6,000/-ේ වැඩිපුර කො එවා ඇත. එම වැඩිපුර එවා ඇති මුදල 

ආෙසු පගවීමට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කිරීම 

එච්. එස්. ජයතිලක ලංකා 

බැංකුව ොදුේක ශාඛාව 

ගිණුේ අංක 81007502 

පවත බැර 

                        

6,000.00  

112 විශ්රාමික ඒ. පී. ඩී. සුමනතිලක මහතාපේ පසේවක ණය මුදල් 

පියවීම සඳහා විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුපවන් මුදල් එවීපේදී 

රු.2,100/-ේ වැඩිපුර කො එවා ඇත. එම වැඩිපුර එවා ඇති මුදල 

ආෙසු පගවීමට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කිරීම 

ඒ. පී. ඩී. සුමනතිලක 

මහජන බැංකුව පකොස්ගම 

ශාඛාව ගිණුේ අංක 

029200190289917 පවත 

බැර 

                        

2,100.00  

113 ABP 9738 ත්රීවීලරය සර්විස් කිරීම පහේමාල් පමෝටර්ස්,  

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

3,180.00 

114 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ෙරිගණකය අළුත්වැඩියා කිරිම අසංක පී.සී. පසොලියුෂන්, 

52, නිේ පෂොපින් 

කපලේෂන්, හංවැල්ල 

3,300.00 

115 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ඇඟිලි සටහන් යන්ත්රය අළුත්වැඩියාව සිපලෝන් බිස්නස් ඇප්ලයන්ස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ් 

112, රීඩ් ඇවනිවු, පකොළඹ 

04. 

3,334.50 

116 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ භාවිතය සඳහා පල්කේ සීල් එකේ නලීන් ඇඩ්වටයිසින්, 39/1, 750.00 
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සෑදීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම හංවැල්ල ොර, ොදුේක. 

117 ොදුේක නව වැඩ ඒකකපේ වහලය සෑදීපේදී ලබාගත් ද්රවය 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ආසිරි හාඩ්පවයාර් ඇන්ඩ් 

පකමිකල්ස්, 01, පකොළඹ 

ොර, ොදුේක.  

667.50 

118 පහෝමාගම දිසා අධිකරණපේ විභාග වන අංක 16630/විපශේෂ 

නඩුව සඳහා 2018.08.23 දින අධිකරණපේ පෙනී සිටීම 

පවනුපවන් නීතීඥ ගාස්තු පගවීම. 

උෙතිස්ස මඩොත, 117/3, 

පිටිෙන උතුර, පහෝමාගම. 

5000.00 

119 පිටුේපප් ආයුර්පේදපේ රාජකාරී සඳහා ලබාපගන ඇති ලිපිද්රවය 

හා උෙකරණ සඳහා මුදල් පගවීම. 

දයා කුලසිංහ - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

3,127.00 

120 පිටුේපප් ආයුර්පේදපේ පදොර ජපනල් තිර පරදි මැසීමට හා 

සවිකිරීමට අවශය ද්රවය ලබාගැනීම සඳහා වැය වූ මුදල් පගවීම. 

දයා කුලසිංහ - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

3.160.00 

121 ප්රධාන කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප් 

එන්. යූ. කුමාර මයා 

970.00 

 

03.   ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම.  

 

ෙ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 තුන්නාන සුසාන භූමිය ොර අවසාන පකොටස තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 205,421.45 

2 තුන්නාන සුසාන භූමිය මාර්ගයට සේබන්ධවන අතුරු මාර්ගය 

තැනීම. 

සභා අරමුදල් 1,008,748.84 

3 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර භූමිය වටා තාප්ෙයේ ඉදිකිරීමට 

අත්තිවාරම දැමීම හා කේබිවැට තැනීම. (I අදියර) 

සභා අරමුදල් 1,225,180.92 

4 ධර්මග්රාමය පෙර ොසැල සඳහා පේට්ටුවේ තැනීම. සභා අරමුදල් 14,370.40 

5 සාලාව පසේවා පියස පිවිසුම හා පේට්ටුව තැනීම. සභා අරමුදල් 56,191.50 

6 පකොස්ගම ධර්මග්රාමය ොපර් ොලේ ඇඳි වැට සකස් කිරීම. සභා අරමුදල් 63.330.50 

7 මුරුතගම නේබිපගොඩ මාර්ගපේ දුෂක්ර ස්ථාන තාර දමා සකස් 

කිරිම. 

සභා අරමුදල් 343,488.24 

8 ධර්මග්රාමය ප්රජාශාලාව ඉදිරිපිට ආවරණ තාප්ෙය බැඳීම සභා අරමුදල් 51.353.46 

9 කහව පගෝනබරුව මාර්ගපේ මුල් පකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 276,201.52 

10 කනේෙැල්ල ලදරු ොසල නවීකරණය කිරීම. සභා අරමුදල් 419,956.64 

11 පකොස්ගම පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ලට පකොටසේ එකතු කිරීම 

හා කියවීේ ශාලාව නවීකරණය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 1,004,550.46 

12 දිේපදණිය කේමල්වත්ත ොර ොලම අසල අතුරු මාර්ගය 

ආරේභ වන ස්ථානපේ පකොන්ක්රීට් කාණුව තැනීම. 

සභා අරමුදල් 113,503.42 

13 දිේණිය උතුර ොසල ඉදිරිපිට මාර්ගය තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 146,683.38 

14 නිරිපෙොල ගලිවත්ත මාර්ගය ඉතිරි පකොටස තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 137,132.23 

15 හංවැල්ල උත්සව ශාලාව - ඉහල ජල ටැංකිය රඳවා ආධාරකය 

තැනීම. (කඩ කුලිය) 

සභා අරමුදල් 14,582.90 

16 කහපහේන පවළඳ සංකීර්ණ පගොඩනැගිල්පල් තරප්පුව යට 

පකොටස ආවරණය කිරීම හා ආරේෂිත පේට්ටුව පයදීම. 

සභා අරමුදල් 74,894.90 

17 ජයවීරපගොඩ “නා පසවන” මාර්ගය (ගුළුපහේන ොර) ප්රජා 

ශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 790,360.77 

18 ගුරුපේ පවන්පේසි ඉඩපේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 229,355.19 
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19 රණසිංහාරාමය ොර සංවර්ධනය කිරීම (සර්පවෝදය අතුරු ොර 

03) 

සභා අරමුදල් 254,712.36 

20 හිඟුරල කනත්ත ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 275,543.56 

21 හල්ගස්පදනිය ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 1,124,991.49 

22 ෙනස්ගම හීන් ඇල කුඹුර හරස් ොර (පබෝධිය ොර) ඉතිරි 

පකොටස සහ ගල්මුල්ල ොර පකොටසේ තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 390,367.45 

23 කහපහේන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙති කාමරය පවන් 

කිරීම,පුවත්ෙත් ගබඩා කාමරය පවන්කිරීම ඇතුළු අළුත්වැඩියා 

කටයුතු 

සභා අරමුදල් 118.630.52 

24 කහපහේන පුස්තකාලය, පෙර ොසල හා මාතෘ සායනය සඳහා 

පවනම ප්රපේශ මාර්ගයන් පවන් කිරිම සඳහා දැල් ආවරණ 

වැටේ පයදීම. (පේට්ටුව සහිතව) 

සභා අරමුදල් 233,489.62 

25 දිගන අතුරු ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 284,348.65 

26 පබොල්ලතාව කලයාණි මාවත සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 305,436.81 

27 බ්රැන්ඩිගේෙල සුදුවැල්ල ොර ෙලුදු මකා තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 159,169.32 

28 බ්රැන්ඩිගේෙල බාලපේවත්ත ොර අබලන් පකොටස් නැවත තාර 

ආපල්ෙය 

සභා අරමුදල් 109,480.00 

29 පනළුවත්තුඩුව කටුකලාවිල ොර සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 552,644.86 

30 කහපහේන වටරවුම ොර අවසාන පකොටස තාර දැමීම 

(කහපහේන කඩුපගොඩ ොරට සේබන්ධ වන පකොටස) 

සභා අරමුදල් 844,707.34 

31 පේරපගොල්ල ජල ෙැරකුේ ළිඳ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 311,412.70 

32 පිටුේපෙ අන්නාසිගලපහේන ොර පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 284,650.76 

33 සීතාවක ප්රාපේශීය සභා ප්රධාන පගොඩනැගිල්ල හා පුස්තකාල 

පගොඩනැගිල්පල් පිටත බිත්තිවල තීන්ත ගෑම. 

සභා අරමුදල් 204,232.36 

34 දපඹෝර අලිබලන ලන්ද ොර අතුරු ොර පකොටසේ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 416,804.44 

35 දපඹෝර දංගහකුඹුර ොර පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 287,492.46 

36 ොදුේක ක්රීඩා මාවත 2 වන ෙටුමග අතුරු ොර පකොටසේ 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 285333.35 

37 වග ෙල්පල්වාසල ොර පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 284,650.76 

38 මීරියගල්ල පවන්පේසිවත්ත ොර සභා අරමුදල් 171,598.03 

39 අරුේවත්ත ඉසුරු උයන ොර පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 283,305.73 

40 මීරියගල්ල ෙන්සල ොර පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 457,856.73 

41 උඩගමකන්ද ොසල් මාවත පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 495,751.61 

42 පකොස්ගම තැෙැල් කාර්යාලය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 205,822.69 

43 කඩුපගොඩ කහපහේන මාර්ගපේ සුසාන භූමිය අසල පකොටස 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 288,261.55 

44 පුස්සැල්ලාව ෆාේ ොර පබෝධිය ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 287,348.26 

45 අළුත්පහේන ොර සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 180,427.73 

46 වේඕය පමෝදර ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 287,369.26 

47 පකොස්ගම උෙකාර්යාල පගොඩනැගිල්ල 20’ x 10’ කාමරයකට 

සේබන්ධ කිරීම. 

සභා අරමුදල් 614,051.32 

48 සීතාවක ප්රාපේශීය  සභාපේ විදුලි අංශය සඳහා ආවරණයේ 

තැනීම (වැඩ කුලිය ෙමණේ සහිතයි) 

සභා අරමුදල් 58,256.36 

49 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ෙවත්වනු ලබන පලෝක ළමා 

දිනය සැමරීපේ උත්සවය සඳහා වන වියදම 

සභා අරමුදල් 90,000.00 

50 පයෝජිත තුන්නාන ආදාහනාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා තාවකාලික 

විදුලි සැෙයුමේ ලබාගැනීම සඳහා වන ඇස්තපේන්තු මුදල 

සභා අරමුදල් 33,020.51 
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53 කුඩළුවිල මැණිපේ  මහත්මියපගන් නිවස අසල මාර්ගය කාණු 

ෙේධතිය සමඟ සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

    

1,007,720.59  

54 ජනකාන්ත මහතාපේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

717,837.40  

55 විපජ්න්ද්ර මහතාපේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

720,137.40  

56 නුවන්සිරි  මහතාපේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

911,680.92  

57 ජීවන්ත  මහතාපේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

462,769.45  

58 නිමල් මහතාපේ කඩය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

925,490.97  

59 මහින්ද මහතාපේ කඩය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

727,083.40  

60 කූඩළුවිල ලේෂ්මන් මහතාපේ නිවස  අසල මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

575,553.77  

61 ෆැන්ටසි පදවන ෙටුමග සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

563,260.25  

62 අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධාන ොපරන් ග්රීන්  පටරස් පදසට 

අබලන්ව ඇති පකොටස සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

2,654,872.29 

63 හයිපලවල් මාර්ගපේ අතුරු මාර්ග ෙේධතිය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

   1,124,366.58  

64 හංවැල්ල ෙළමු ෙටුමග මාර්ග ෙේධතිය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

575,000.00  

65 මීගහවත්ත ෙළමු ෙටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

426,335.70  

66 රජපේ සේභාණ්ඩ පුහුණු මධයස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

1,081,204.91 

67 වැලිකන්න ජෙමාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

999,885.26  

68 මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

   2,016,248.33  

69 461 ග්රා.පසේ වසපේ  පගොවිජන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

891,405.24  

70 පඩ්ල් නිවස සංකීර්ණය 2 වන ෙටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

903,841.86  

71 452 ගලපගදර උතුර ග්රාම පසේවා වසපේ හසන් මහතාපේ 

නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

715,291.82  

72 ොදුේක   මීපප් ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පකොටිගහපල්න 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

844,827.03  

73 පේරගල පහොරකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

828,406.46 

74 පබෝපප් සමගි මාවත පකොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

563,529.62  

75 මුරුතගහපහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

750,002.63  

76 මීරියගල්ල කන්දපබොඩ මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

   2,369,472.02  

51 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් LM 5604 දරණ 

කේෙැේටර් රථපේ පසේවා කටයුතු සඳහා වන ඇස්තපේන්තුව  

සභා අරමුදල් 82,297.45 

52 මුරුතගම සුනිල් තිලකරත්න ප්රජා ශාලාපේ වැඩ නිමකිරීම. ප්රාේධන වැඩසටහන 671,633.06 
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77 හංවැල්ල සිතුමිණ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

542,868.80  

78 මහවලපදණිය කනත්ත ොර සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

1,285,216.13  

79 හංවැල්ල රාජසිංහ මාවත සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

    

1,052,393.08  

80 අරුේවත්ත ජයනන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

   1,295,247.76  

81 ආනන්දගම පබ්කරිය ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

345,656.88  

82 ආනන්දගම ලේසිරි මහතාපේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

153,357.16  

83 ොදුේක ජයන්ති මාවත, ජයන්තිපුර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

648,548.93  

84 ොදුේක මැල්වත්ත 2 ෙටුමග පකොන්ක්රිට් අතුරා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

573,315.66  

85 පබෝපප් සියඹලාව ොපර් බටලන්ද පෙපදස මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

      565,949.10  

86 අංගමුව රණවිරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

746,161.42  

87 මාවල්ගම පර්මන්ඩ් ලී පමෝල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

551,959.54  

88 කළුඅේගල මුණමපල්වත්ත අභයන්තර මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

633,764.86  

89 පකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

346,128.74  

90 පකොස්ගම කේබිපකොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

685,087.36  

91 දිගන මිනුවන්විල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

550,014.77  

92 දිේපදනිය කේමල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

593,193.35  

93 නිරිපෙොල පදහිගහපහේන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

646,404.44  

94 පබොල්ලතාව පිලප්පු කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

440,398.15  

95 පබොල්ලතාව ශ්රී සුගත පයෝගාශ්රමය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

730,262.93  

96 පකොස්ගම සර්පවෝදය මාවපත් වැව අසල ජල ටැංකිය හරස් 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

620,077.05 

97 සාලාව හමුදා කඳවුර ඉදිරිපිට මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

369,996.47  

98 කඩුපගොඩ අරෙංගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

545,467.24  

99 පකොස්ගම නිසල උයන, පවන්පේසි වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

541,493.92  

100 සාලාව, පබොරළුපගොඩ, මාවල්ගම මාර්ගපේ අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

478,571.24  

101 රණවිරුගම නිශාන්ත මහතාපේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

312,358.71  

102 පබොරළුපගොඩ කහටගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km        
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වැඩසටහන 473,834.25  

103 පකොස්ගම තාවල්පගොඩ හරහා ධර්මග්රාමයට පිවිපසන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

570,193.64  

104 පබොරළුපගොඩ මාවල්ගම ොපර් මුතු ආරච්චි මහතාපේ නිවස 

අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

337,628.96  

105 පකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගයට ප්රවිශ්ඨ පබෝේකුව ඉදිකිර 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

      584,307.97  

106 ඉහළ පකොස්ගම රංපදනිගම අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

444,162.14  

107 452  ගලපගදර නැපගනහිර පකොටිගලපහේන-නිදහස් මාවත  

යා පකපරන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

   1,047,201.85  

108 452  ගලපගදර නැපගනහිර  අරුේවත්ත සිට ොදුේක පදසට 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

141,278.93  

109 452  ගලපගදර නැපගනහිර  නිදහස් මාවත පමොහාන් 

මහතාපේ නිවස අසල සිට පුස්සැලිඔය ොළම පදසට යන 

මාර්ගය    සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

334,394.67  

110 452 A  ගලපගදර උතුර  පියපසේන මාවපත් ොසල් මාවත 

පදසට යන මාර්ගපේ අනුර මහාතාපේ නිවස අසල සිට 

මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

655,201.23  

111 452 B ගලපගදර දකුණ පමොරටුව කන්ද මාර්ගපේ ආරේභක 

ස්ථානය සිට  මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

392,825.21  

112 කුරුසය අසල නිවාස සංකීර්ණපේ ෙළමු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

167,392.22  

113 වීරාන් ලැයිමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

376,502.07  

114 අේකර 100 නිවාස  සංකීර්ණපේ  පකෝවිල අසල උඩ මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

494,208.91  

115 අේකර 100 නිවාස  වයාෙෘතිය ෙළමු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

485,909.06  

116 කුරුසය අසල සිට පඩෝබි ලැයිමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

160,390.52  

117 එල්ස්ටන් වත්ත අවිස්සාපේල්ල පකොටස (පේරපගොල්ල) 

තැඹිලි කෑල්පල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

       

314,986.62  

118 සීතාවක තුන්නාන සිට ජයවීරපගොඩ පදසට මාර්ගය කාෙට් 

කර 
 

සංවර්ධනය කිරීපේ ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන 1000km 

වැඩසටහන යටපත් ප්රතිොදන පවන් කරන ලද පමම 

වයාෙෘතිය 2019 වර්ෂයට අවිච්පේද පනොවන බැවින් සහ 

ෙවතින අයහෙත් කාලගුණ තත්වය නිසා නිමකිරිමට ඇති 

කාලය සලකා බලා දින 14 ේ ප්රසිේධ කර පටන්ඩර් කැඳවීමට 

සුදුසු බවට මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000km 

වැඩසටහන 

24,900,000.00  

119 සාලාව ආනන්දගම පබෝධිය අසල  ඇති කාණුව සංවර්ධනය 

කිරීම 
ප්රාපේශීය සභා ශේතිමත් 

කිරිපේ වැඩසටහන 

257,237.86  

120 මුරුතගම සණස බැංකුව ඉදිරිපිට ෙැති කාණුව ඉදිකිරීම ප්රාපේශීය සභා ශේතිමත් 

කිරිපේ වැඩසටහන 

567,877.95 

121 පබොරළුපගොඩ ලන්දවත්ත ජල බස්නා කාණුව සංවර්ධනය 

කිරීම 
ප්රාපේශීය සභා ශේතිමත් 

කිරිපේ වැඩසටහන 

161,477.53 

122 තුන්නාන පකෝනගහවත්ත ොර බෑවුම පකොටස කාණුව 

සංවර්ධනය කිරීම 
ප්රාපේශීය සභා ශේතිමත් 

කිරිපේ වැඩසටහන 

881,866.67 
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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 ඩබ්. ඒ. ධර්මපසේන මයා   212,220.00                       28,730.00  

02 ඩබ්. ඒ. උදය ජයන්ත මයා 196,380.00                       71,820.00  

03 ජී. ආනන්ද මයා   210,240.00                       76,700.00  

04 එස්. ඒ. ඩී. අපයෝමි ලේමාලි මිය    198,360.00                       72,440.00  

05 ඒ. බී. ොලිත පෙපර්රා මයා 218,640.00                     110,310.00  

06 එස්. එේ. එස්. ලීලාරත්න මිය  250,000.00                       30,000.00  

  එකතුව     1,285,840.00                     390,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


