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2018.10.26 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 පප්රේමනාත් 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   -  මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා. 

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

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

10. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසංහ මැතිතුමා. 

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

12. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා. 

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා. 

2. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සල්වා මැතිතුමා  

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

5. ගරු කාරක සභික   -  පී.ඒ ප්රදීප් කුමාර් 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 - කහපහේන -  ජී.චමරි ෙේමලතා මිය 

6. කාර්යභාර නිලධාරි -  ොදුේක  -  ඩී.සී.පජ්. අමරසංහ මිය. 

7. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

9. තාේෂණ නිලධාරී -  හංවැල්ල - එල්.ඒ. ධර්මපසේන මයා. 

10. තාේෂණ නිලධාරී -  හංවැල්ල - එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය. 

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

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

13. කළමනාකරණ සහකාර - සැෙයුේ -  දිොනි වික්රමසංහ මිය 

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

15. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සපරෝෂණී මිය 

16. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසරි මයා 

17. ආදායේ ෙරීේෂක - ොදුේක - වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා මයා 

18. 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. ශ්රී ජයවර්ධනපුර පකෝට්පට් මහ නගර සභාව විසන් අංක LAW/2018/18 සහ 2018.10.10 දිනැතිව 

“ෙළාත් ොලන ආයතන බල සීමාපවන් පිටත ගිනි නිවීපේ පසේවා සහාය ලබාදීම.” යන හිසන් යුතුව 

ෙළාත් ොලන ආයතන බලසීමාපවන් පිටත ගිනි නිවීපේ පසේවා සහාය ලබාදීම සඳහා මහ සභාව 

මඟින් අනුමත කරන ලද අයකීරීේ පිළිබඳව සඳහන් කරමින් පෙරදී එනේ 2018.09.21 දිනැතිව එවන 

ලද ලිපිපේ පිටෙතේ ද ගිවිසුේ ෙත්රපේ පිටෙතේ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පහොරණ නගර සභාපේ බලසීමාපවන් පිටත ගිනි නිවීපේ පසේවා සහාය 

ලබාදීම සඳහා වන මිල ගණන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තීරණයේ ගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

2. “පකොස්ගම වසන්තය සැණපකළිය සඳහා ක්රීඩාපිටිය ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.21 

දිනැතිව කඩවත, නුවර ොර, පනො. 141/1සී හි පිහිටි පී.එන්.ඒ. වීඩිපයෝ පසන්ටර්, එන්ටර්පටන්මන්ට් 

ඇන්ඩ් ඉපවන්ට් මැපන්ජ්මන්ට් ආයතනය විසන් පකොස්ගම ප්රාපේශීය සභා ක්රීඩාංගනපේ 2018.11.28 

සට පදසැේබර් 02 දේවා “පකොස්ගම වසන්තය සැණපකළිය”  ෙැවැත්වීමට බලාපෙොපරොත්තු වන 

බවත් දිනෙතා සංගීත ප්රසංග, සැණපකලි උොංග පවළඳ කුටි ඇතුළත් බැවින් ක්රීඩාපිටිපේ තිපබන 

රජපේ පේෙල ආරේෂා කර සැණපකළිය අවසානපේ ක්රීඩාපිටිය ෙවිත්ර කරපදන බවට ද පෙොපරොන්දු 

පවමින් ක්රීඩාපිටිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

සභාව සතු පගොඩනැගිලි පිහිටි බිේ ප්රමාණය හා ොරට පවන්කළ බිේ තීරය අත්හල ෙසු 2/3 ක බිේ 

ප්රමාණයේ වසන්ත සැණපකලිය ෙැවැත්වීම සඳහා ලබාදීමට හැකි බව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

3. පකොස්ගම ලැපවන්පරෝ ගාඩ්න්හි ෙවත්වන ලද වාපයෝ සංගීත ප්රසංගය අවසන් කර දින 30 ේ ඇතුලත 

ප්රසංගපයන් ලද ආදායම අදාල අරමුදල පවත පයොමුකළ බවට තහවුරුවේ ලබාපනොදීම මත අදාල 

මුදල නිදහස් කළ පනොහැකි බවට දන්වා යවන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පකොස්ගම, බෙ/පහෝ 

පකොස්ගම සුපේධ විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා විසන් “පකොස්ගම ලැපවන්පරෝ ගාඩ්න්හි වාපයෝ සංගීත 

ප්රසංගය සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.09.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පමම අභියාචනය සේබන්ධපයන් ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස්තුමියපේ උෙපදස ්

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අවශය හිස් තාර බැරල් මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවන ලද අතර, 

පහෝමාගම ප්රාපේශීය සභාව විසන් රු. 285/- ක මුදලට හිස් තාර බැරල් එකේ ලබාදිය හැකි බවට 

දන්වා එවන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, රු. 285/- ක මුදලට පහෝමාගම ප්රාපේශීය සභාව 

පවතින් හිස් තාර බැරල් එකේ මිලදී ගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  
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5. ප්රධාන මාර්ගය සහ පුවේපිටිය තුේපමෝදර මාර්ගයට මායිේව සභාව සතු මාර්ගයට හානිවන ෙරිදි ෙස් 

කැපීම සේබන්ධපයන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරීතුමිය විසන් අදාල 

ලිපිපගොනුව කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර එම ලිපිපගොනුව ෙරීේෂා කර බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ගතයුතු නීතිමය පියවරයන් ගන්නා පලස පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී 

හා වැඩ අධිකාරීතුමිය පවත දන්වා සටින ලදි. 

 

6. වග, පනළුවත්තුඩුව, ෙල්ලිය ඉදිරිපිට ෙදිංචි එේ.ඒ.ඩී. තරංග පරොපේෂ් ඇතුළු ගේවාසීන් විසන් 

“ෙල්ලිය ඉදිරිපිට ගේවාසීන් විසන් ලබාගත් නව මාර්ගය මැනුේ කටයුතු කර පිඹුරුෙත් සකසා ගැනීම 

සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.20 දිනැතිව ගේවාසීන් විසන් පුේගලික මුදල් වැයකර 

ලබාගත් මාර්ගයට සේබන්ධ ඉඩම ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා දී ඇති අතර එම මාර්ගයට ඉදිරියට 

සේබන්ධ වන පකොටස ද ෙවරාදීමට කැමැත්ත ෙලකරමින් එම පකොටස මැනුේ කටයුතු සදුකර 

පිඹුරේ සකස් කිරීම සඳහා වැය වන රු. 13,900/- ක මුදල ජී.එච්. පෙපර්රා බලයලත් 

මිනින්පදෝරුතැන පවත ලබාදී මැනුේ කටයුතු කර පිඹුරුෙත් සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

ඇස්තපේන්තු පිටෙත හා ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනය ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පමම මාර්ගය සේබන්ධව වැයවන රු. 13,900/- ක මුදල පගවීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

7. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පසේවය කර විශ්රාම ලැබූ කළමනාකරණ සහකාර සීතා ෙේමිණී විපජ්තුංග 

මහත්මියපේ පසේවක ණය මුදල් පියවීම සඳහා විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුව විසන් එවන ලද රු. 

289,140/- ක මුදල 2018.07.19 දින සභාපේ තැන්ෙත් ගිණුමට ද පගන ඇති අතර එම මුදලින් 

ඇයපේ නමින් පසේවක ණය වශපයන් සභාවට අයවිය යුතු රු. 233,650/- ක මුදල අයකර පසේවක 

ණය මුදල පියවීමටත්, රු. 55,490/- ක මුදල ඇයපේ නමින් පසේවක ණය මුදල් පියවීම සඳහා කලාෙ 

අධයාෙන අධයේෂ, කලාෙ අධයාෙන කාර්යාලය, පකොළඹ 02 පවත පගවීමටත් අනුමැතිය ලබාපදන 

පලස ඉල්ලා විෂයභාර සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුව සීතා ෙේමිණී විපජ්තුංග මිය නමින් සභාපේ තැන්ෙත් කර ඇති 

රු. 289,140/- ක මුදලින් ඉල්ලුේකර ඇති ෙරිදි පසේවක ණය මුදල් පියවීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

8. හංවැල්ල, ගිරාඉඹුල, අංක 233 හි ෙදිංචි ජී.එච්.පෙපර්රා බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන විසන් “පිඹුරු 

අංක 7260”  යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම ආයුර්පේද පගොඩනැගිල්ල සතු ඉඩම මැන පිඹුර සකස ්

කිරීම සඳහා වැය කරන ලද රු. 10,000.00 ක මුදල සඳහා පචේෙතේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල ඉඩම මැන පිඹුර සකස් කිරීම 

පවනුපවන් රු. 10,000/- ක මුදල හංවැල්ල, ගිරා ඉඹුල, අංක 2336 පී.එච්. පෙපර්රා මහතා පවත 

පගවීමට තීරණය කරන ලදි. 
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9. සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ආදාහනාගාර භාරකරු වන ඩබ්. එච්.අයි. පෙපර්රා මහතා විසන් 

“සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ආරේෂක කටයුතු සේබන්ධව” යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ආරේෂාව සේබන්ධපයන් ෙවතින ගැටළු ඉදිරිෙත් කරමින් රාජකාරී 

කරන අවස්ථාවල ආදාහනාගාරයට බාහිර පුේගලයන්පේ ෙැමිණීම වළේවාලීමට විධිමත් 

ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස හා පවස්පප්රෝ ආයතනපේ ආරේෂාව සඳහා පයොදවා ඇති බාලසූරිය 

මහතාපේ හැසරීම සේබන්ධපයන් දන්වා ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සේබන්ධපයන් පවස්පප්රෝ ආයතනනපයන් ආරේෂාවට පයොදවා ඇති ආරේෂක නිලධාරී බාලසූරිය 

මහතා පමම ආදාහානාගාරපේ පසේවපයන් ඉවත් කරගන්නා පලස ලිපි මඟින් දන්වා යැවීමටත්, 

සුසානභූමියකින් ොරේ පවන්කිරීමට පනොහැකි බැවින් ආදාහනාගාරපේ ආරේෂාව සඳහා 

ඇස්තපේන්තු සකස් කර තාප්ෙයේ බැඳ හවස 6 සට උපේ 6 දේවා පේට්ටුව වසා දැමීමටත් කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි. සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය මැදින් ඇති ොර වැසීම සේබන්ධපයන් ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රීවරුන් වන උපුල් මපනෝජ් රූෙසංහ මැතිතුමා සහ විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

ඔවුන්පේ විපරෝධය ප්රකාශ කරන ලදි.   

 

10. ොදුේක, ජයන්ති මාවත, 329/සී ෙදිංචි අජිත් චන්දන අමරතුංග මහතා “එළු කුකුල් මස් පටන්ඩර් 

කඩය සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.26 දිනැතිව ඉහත ලිපිනපේ අජිත් චන්දන අමරතුංග 

යන නමින් 2018 වර්ෂපේ දී පටන්ඩර් ලබාදී ඇති එළු කුකුල් මස් කඩය ෙවත්වාපගන යා පනොහැකි 

බව දන්වා ඒ සඳහා ලබාදී ඇති තැන්ෙත් මුදල ආෙසු ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 2018.08.21 දින 

ලිපියේ ලබාදී ඇති නමුත් පේ වනවිටත් ඇෙ මුදල් ලැබී පනොමැති බැවින් ඇෙ මුදල ලබාපදන පලස 

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

කළ අතර ගිවිසුපේ පකොන්පේස කඩකිරීම මත සභාව ෙවරාගන්නා ලද කඩකාමරය තුළ 

අනවසරපයන් රැඳීසටිමින් සභාවට පේ වනවිට සදුකර ඇති මූලයමය ොඩුව අධිකරණය මඟින් 

ලබාපදන තීන්දුව මත අයකර ගැනීම සඳහා පමම තැන්ෙත් මුදල තවදුරටත් රඳවා ගතයුතු බවටත් 

එපසේ කටයුතු පනොකර පමම තැන්ෙත් මුදල පමම අයට නිදහස් කිරීපමන් ෙසු අනවසරපයන් රැඳී සටි 

කාලයට අදාල කුලිය අයකරගැනීමට අපෙොපහොසත් වුවපහොත් එමඟින් සභාවට සදුවන ොඩුව 

විගණනය විසන් අධිභාර කිරීමට ඇති හැකියාව මත එම මුදල නිදහස් පනොකරන පලස ඉල්ලමින් 

අදාල නීතිමය තත්වය පල්කේතුමා විසන් කාරක සභාවට පෙන්වා දුන් නමුත් එම කරුණු 

පකපසේවුවත් පමම මුදල නිදහස් කර අජිත් චන්දන අමරතුංග යන අයට පගවීමට කටයුතු කරන 

පලසට මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

11. ජාතික විගණන කාර්යාලය විසන් අංක ඩබ්ලිේඑන්පී2/ සීබී/එෆ්/ එස්පීඑස්/ 05/2017/ එෆ්ඒ/04 

යටපත් 2017.12.31 දිනට සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මූලය තත්වය සහ එදිපනන් අවසන් වර්ෂය 

සඳහා එහි මූලය ක්රියාකාරීත්වය පෙොදුපේ පිළිගත් ගිණුේකාරක මූලධර්මවලට අනුකූලව සතය හා 

සාධාරණ තත්වයන් පිළිඹිබු කරන බව සඳහන් කරමින් තත්වාගණනය කළ මතයත් ප්රකාශ කරමින් 

විගණකාධිෙතිතුමා විසන් 2018.10.12 දිනැතිව එවන ලද සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ “2017 
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පදසැේබර් 31 දිපනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාශන පිළිබඳව විගණකාධිෙති වාර්තාව” 

කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

12. ොදුේක, පබෝපප්, මාහිංගල, පනො. 71/ඒ හි ෙදිංචි අයි.ඩී. මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය විසන් “වල් 

බිහිවීමට ඉඩ දී නඩත්තු පනොකරන ඉඩමේ සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.06.16 දිනැතිව 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත පිටෙත් සහිතව ොදුේක පසෞඛය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය පවත 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, එළිපෙපහලි පනොකළ ඉඩේ සඳහා බදු ෙැනවීම 

පිළිබඳව පල්කේතුමා කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර අදාල පේෙල සේබන්ධපයන් පසොයාබලා 

වාර්තා කරන පලස ආදායේ ෙරිොලක මහතා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

13. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් “තුන්නාන සුසාන භූමියට නව 

පිවිසුේ මාර්ගයේ සකසා ගැනීම පවනුපවන් බිේකට්ටි සැලැස්මට හා ඔප්පුව සඳහා පගවිය යුතු මුදල් 

ලබාදීම සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.10 දිනැතිව පනොතාරිස් ගාස්තු ඉල්ලුේ ෙත්රපේ 

සහ අංක 4418 පිඹුපර් පිටෙත් සමඟ තුන්නාන පෙොදු සුසාන භූමිය පිවිපසන මාර්ගය ඉතා ෙටු 

මාර්ගයේ බැවින් හයිපලවල් මාර්ගපේ ොලම අසලින් නව මාර්ගයේ පයදවීම සඳහා බිේ කට්ටි 

සැලැස්ම ඇඳීම පවනුපවන් ආනන්ද ඩී විතාන මිනින්පදෝරු මහතාට සහ ඔප්පු සැකසීම මුේදර ගාස්තු 

ඇතුළු වියදේ පවනුපවන් සුසන්ත පදොඩාවත්ත පෙරකපදෝරු මහතා පවත මුදල් පගවන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ඔප්පුව සඳහා පනොතාරිස් ගාස්තු 

ඔප්පුපේ වටිනාකම බලා රු. 5000/- ක උෙරිමයකට යටත්ව පගවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. ොදුේක, මීපප් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය හා දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානපේ ොලිකාව විසන් 

“ආයතනයට අවශය උෙකරණ ලබාගැනීම පිළිබඳවයි” යන හිසන් යුතුව වාපන් අල්මාරි 01, ගුරු 

පේස 01, ගුරු පුටු 01, ඇඳන් (ගිලන් පබ්බි ඇඳන්) 01, තිර පරදි යාර 06 (ෙළල 60 නිල් පරෝස මිශ්ර 

පරේදේ), පයෝජනා පෙට්ටියේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පමම ඉල්ලීම අදාල උෙකරණ ලබාදීමට තීරණ කරන ලදි. 

 

15. හංවැල්ල පසෞඛය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය විසන් “වැලිකන්න සායනපේ සායනික සහාය 

කටයුතු පවනුපවන් දීමනාවේ ලබාදීම” යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව වැලිකන්න 

සායනපේ සායනික කටයුතු සඳහා මසකට දින 5 ½ ේ සහය දේවන පනො.40, බ්රැන්ඩිගේෙල, වග 

ලිපිනපයහි ෙදිංචි ලිහිණිකා සංජීවනී රත්මල්පගොඩ මහත්මිය සඳහා දීමනාවේ ලබාදීම සුදුසු බවට 

නිර්පේශ කර ඒ සඳහා අවශය කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් ලිහිණිකා සංජීවනී මහත්මියපේ 

ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, වැලිකන්න සායනපේ 

සායනික කටයුතු සඳහා සහාය දැේවීම පවනුපවන් මසකට දින 5 ½ ේ සඳහා දීමනා පගවීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 
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16. “ොදුේක පෙොදු පවළඳ පෙොපල් එළු කුකුල් මස් කඩය සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.1.05 

දිනැතිව ොදුේක, ගලපගදර, අංක 401/ඒ හි ෙදිංචි ටී.එල්.එේ. රිේසාන් මහතා විසන් ොදුේක 

කඩකාමරය සඳහා පගවීමට ඇති හිඟ දඩ මුදල පගවීමට එකඟතාවය දේවා ඉතිරි මාස තුනක 

කාලයට තැන්ෙත් මුදලින් අඩුකර සහනයේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, 2018.08.23 දින සට පේ දේවා පගවිය යුතු සයළුම මුදල් පගවන පලසත් 

තැන්ෙත් වශපයන් ලබාපගන ඇති මුදල් ඉදිරි මාස සඳහා හිලේ කිරීමට පනොහැකි බැවින් අදාල 

ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව, ටී.එල්.එේ. රිේසාන් මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

17. “පකොස්ගම සතිපෙොළ සේබන්දව” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම සතිපෙොළ පවළඳ ප්රජාව විසන් 

2018.10.01 දිනැතිව වදනික පෙොල බදු රු.200/- ක මුදල දීමට අෙහසු බැවින් රු. 100/- ේ දේවා 

අඩු කරපදන පලසත් පෙොළේ අවසානපයහි සෑම සතියකම පෙොළ පසේදීම පනොකර මසකට එේ 

වතාවේ පෙොල පසේදීම සදුකරන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

සතියකට දින 03 ේ පකොස්ගම පෙොල ෙැවැත්පවන බැවින් අනිවාර්යපයන් සතියකට එේ වරේ පහෝ 

පෙොළ පිරිසදු කිරීපේ කටයුතු සදුකළ යුතු බවත්, වදනිකව එකතු කරනු ලබන පෙොළ බදු අඩු 

කිරීමත් කළ පනොහැකි බවත්, පකොස්ගම සතිපෙොපලහි පවළඳ ප්රජාව පවත දැන්වීමට තීරණය විය.  

 

18. හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙතිතුමිය විසන් “ඡායා 

පිටෙත් පසේවය ලබාදීම” යන හිසන් යුතුව 2018.10.16 දිනැතිව හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන 

පුස්තකාලය ෙරිහරණය කරන සාමාජික සාමාජිකාවන්පගන් සහනදායී ගාස්තුවේ ලබාපගන ඡායා 

පිටෙත් ලබාදීමට අවශය අනුමැතිය සහ A 4 පකොළයක තනි ෙැත්තේ සඳහා අයකරන ගාස්තුව 

තීරණය කරපදන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, A 4 

පකොළයක තනි ෙැත්ත සඳහා රු. 3/- ේ ද A 4 පකොළයක පදෙැත්ත සඳහා රු. 4/- ක මුදලේ ද 

අයකිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. හංවැල්ල, කූඩළුවිල, පනො. 371 2/2 ලිපිනපයහි ෙදිංචි ඩබ්.පී.එස්. අයිරාංගනී මහත්මිය විසන් “අමතර 

සායන පිරිසදු කිරීපේ කටයුතු සඳහා පගවීේ ලබා ගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව තුන්නාන 

සායනපේ පසේවය කරන අතර ඊට අමතරව නිරිපෙොල සායනපේ මසකට දින 03 ේ පිරිසදු කිරීපේ 

කටයුතුවල නියැපලන බැවින් ඒ සඳහා වැටුප් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් හංවැල්ල පසෞඛය වවදය 

නිලධාරී කාර්යාලපේ ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

නිරිපෙොල මාතෘ සායනපේ සායන පිරිසදු කිරීපේ කටයුතුවල නිරතවීම පවනුපවන් මසකට දින 03 ේ 

සඳහා දීමනා ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

කාමරයට නව තේපසේරුව අනුව මාස 60 ක කුලිය පගවීම” යන හිසන් යුතුව අංක 70 දරණ දරණ 

කඩකාමරය සඳහා නව තේපසේරු මුදලට අදාලව නව කඩකාමර කුලිය මාස 60 ෙැවරුේ ගාස්තු පලස 

පගවීමට එකඟ පවමින් ලබාදුන් ලිපියට අදාලව ආදායේ ෙරීේෂක වාර්තාව අනුව ෙැවරුේ ගාස්තු 
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පලස මාස 60 ක නව කුලිය පගවීමට එකඟ වී ඇති බැවින් සහ හිඟ කඩ කුලී පනොමැති බැවින් 

හංවැල්ල පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 70 කඩපේ බදු අයිතිය වයි.එල්.ඒ. අතුල කුමාර මහතා පවත 

ෙැවරීම සඳහා අවශය අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස්තුමිය පවත යැවීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2018 අයවැය පල්ඛනයට අනුව ෙහත දැේපවන ප්රතිොදන අවශය වන වැය ශීර්ෂයන්හි 2018 

වර්ෂයට පවන්කර තිබූ ප්රතිොදන අවසන් වී ඇති බැවින් ඊට ඉදිරිපයන් දේවා ඇති වැය ශීර්ෂපයන් 

මාරු කිරීමට ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපි සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පයෝජනාවේ 

ඉදිරි මහා සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීමට 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 

103(2)  ඉන්ධන හා 

ස්පන්හක පතල් 

790,000.00 300,000.00 102(2)  විපේශ 

ගමන් වියදේ 

300,000.00 300,000.00 

 

105(6)-

පුහුණුවැඩසටහන් 

400,000.00 50,000.00 101(9)1 පවනත් 

දීමනා 

50,000.00 572,825.75 

105(8)- මුද්රණ 

පසේවා පුවත්ෙත් 

දැන්වීේ 

600000.00 385000.00 

 

304(1)  වාහන 

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙකරණ 

385,000.00 1410203.77 

107(1)-දුේරිය 

ගමන් බලෙත්ර  

70,000.00 20,000.00 101(9)1 පවනත් 

දීමනා 

20,000.00 552,825.75 

203(2)  ඉන්ධන හා 

ස්පන්හක පතල් 

1,632,000.00 900,000.00 204(1)  වාහන 

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙකරණ 

900,000.00 756542.71 

303(2)  ඉන්ධන හා 

ස්පන්හක පතල් 

1307000.00 550,000.00 205(7) පඩංගු 

මර්ධන වයාෙෘතිය 

550,000.00 1272725.00 

304(2) -

පගොඩනැගිලි  

අළුත්වැඩියා නඩත්තු 

455000.00 196,000.00 304(1)  වාහන 

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙකරණ 

196,000.00 1214203.77 

304(4)- මංමාවත් , 

ොලේ, පබෝේකු, 

අළුත්වැඩියාව 

22,500,000.0

0 

11621,000.00 101(7) මන්ත්රී 

දීමනා         

2,160,000.00 

 

1,305,000.00 

 

101(9)1 පවනත් 

දීමනා 

230,000.00 

 

    

322,825.75 

 

101(9)3 පේෙළ 

තහනේ නිළධාරි 

දීමනා               

50,000.00 286,550.00 

 

101(9)4 මන්ත්රි 

කමිටු දීමනා 

800,000.00    133,500.00 

 

101(9)5 මන්ත්රී  

ගමන් වියදේ 

දීමනා                   

300,000.00 

 

359,000.00 

 

103(6) සංග්රහ                        500,000.00 591,575.00 

104(1) වාහන 

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙකරණ නඩත්තු         

2,000,000.00 

 

1,037,022.67 

 

205(7) පඩංගු 

මර්ධන වයාෙෘතිය 

160,000.00 1,112,725.00 

 

304(1) වාහන      614,203.77 
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22. ොදුේක, අරුේවත්ත උතුර, 460 හි පිහිටි ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය විසන් “අංක 460 අරුේවත්ත උතුර 

පසේවා පියස පිහිටි පදමහල් පගොඩනැගිල්ලට අවහිර පකොස්ගම කො ඉවත්කරන පමන් ඉල්ලීම” යන 

හිසන් යුතුව 2018.09.19 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙරිතයාග කර ඇති අරුේවත්ත උතුර 

ෙරිගණක ශාලාව ඇතුළු පගොඩනැගිලි පිහිටි භූමිපේ පිහිටි පකොස් ගපසහි පේ වනවිට අතු කො ඇති 

අතර ගස කො ඉවත්කර පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සඳහා ගස කො ඉවත්කරපගන යාමට මිල ගණන් කැඳවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. අවිස්සාපේල්ල ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පී.එල්.සී ආයතනපයන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රීවරුන්ට දුරකථන ලබාදීම සඳහා වන එේ දුරකථනයකට රු. 8,980/- ක ඇස්තපේන්තුව 

පිළිගැනීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

24. තිරසර සංවර්ධන අරමුණු අන්තර්ගත කරමින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සඳහා 2018 – 2021 දේවා 

වූ වසරවලට අදාලව සංයුේත සැලැස්ම කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි. පමය ඉදිරි මහා සභාවට 

පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

කරන ලද පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙකරණ නඩත්තු    

600,000.00 

 

 

305(9)2 ප්රිමිේස් 

වයාෙෘතිය 

3,300,000.00 

 

4,501,847.00 

503(8) පවනත් 

ගබඩා භාණ්ඩ 

1,000,000.00 

 

184,888.00 

 

505(8)-

දිවාසුරැකුේ 

වයාෙෘතිය 

521,000.00 

 

563,000.00 

 11,621,000.0

0 

 

503(2)  ඉන්ධන හා 

ස්පන්හක පතල් 

170000.00 100000.00 304(1) වාහන 

යන්ත්ර සූත්ර හා 

උෙකරණ නඩත්තු    

100000.00 514,203.77 

505(6) විදුලිය 

සේබන්ධ පවනත් 

පසේවා 

300000.00 400000.00 605(4) පෙරොසල් 

වයාෙෘතිය 

400000.00 417,700.00 

604(2)- 

පගොඩනැගිලි 

නඩත්තු 

2,400,000 778000.00 504(2)- 

පගොඩනැගිලි 

නඩත්තු 

778,000.00 1840245.74 

607(2) සුභසාධක 

පගවීේ 

3,250,000.00 250000.00 101(9)3 පේෙළ 

තහනේ 

නිළධාරි දීමනා     

250000.00 36550.00 

609(4)-

පගොඩනැගිලි- 

ප්රාේධන 

1,150,000 1005000.00 309(3) 

පගොඩනැගිලි හා 

වාහන මිලදී ගැනීම 

1,005,000.00 1,795,000.00 

   

16,555,000.0

0 

  

16555000.00 
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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. 

01 2195      

10/16 

2018 අපගෝස්තු මස පුවත්ෙත් සැෙයීම 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම - ොදුේක මහජන 

පුස්තකාලය 

D.S මාෙටුන.            

3, හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

10685.00 

02 
 

2018.09.18  දින ගලපගදර ආදාහනාගාරය 

ලබාගත් ගෑස් සඳහා මුදල්  

ොදුේක ගෑස් පසේල් 

පසන්ටර්.  

ඉංගිරිය ොර, ොදුේක 

16461.00 

03 2222 

10/18 

2018 සැප්. මාසපේ මීපප් දිවා සුරැකුේ 

මධයස්ථානපේ දරුවන්ට කිරි පත් සැෙයීම 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම 

ඩබ්.ඩී.සී.ඩී  විපජ්තුංග - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2000.00 

04 2240 

10/18 

ොදුේක සති පෙොළ පසේදීම සඳහා ලබාගත් පහෝස් 

02 හා උොංග සඳහා වැය කල මුදල පගවීම. 

W.P ජගත් පුෂේකුමාර - 

සරප් කර්: ෙරිොලක ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

2775.00 

05 
 

ොදුේක පුස්තකාලපේ ෙරිගණකයට අවශය වයර් 

පකෝඩ් එක සඳහා  වැය කළ මුදල පගවීම. 

ප්රියන්ති පර්ණුකා - සර්ප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

850.00 

06 2233 

10/18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ කාර්යාල කටයුතු 

සඳහා ලබාගත් ද්ර වය පවනුපවන් මුදල් පගවීම 

(පෙන්පහෝල්ඩර්, පප්ෙර්පේට්, ෙයිල් පේ) 

W.G.R.K සමුද්රිකා - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1875.00 

07 2204     

10/16 

2018 අපගෝස්තු,සැප්තැේබර් විදුලි බිල්                                                              

මලගල ආයුර්පේදය      - 496.20              

පින්වල සායනය          -  423.00              

දපඹෝර පුස්තකාලය      - 441.30      

                                      1360.50                

ම/බැ ලං.වි.ම.ගි 1360.50 

08 
 

2018 සැප්. මාසපේ හංවැල්ල ප්ර.කාර්යාලයට ලිපි 

රැපගන යාම පවනුපවන් බස් ගාස්තු පගවීම. 

D. පප්මරත්න - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

780.00 

09 
 

2018 සැප්. මාසපේ වරිෙනේ බදු මුදල් එකතු 

කිරීමට ේපෂේත්ර යට යාම සඳහා බස් ගාස්තු පගවීම. 

B.W සරත් කුමාර  - සරප් 

ොදුේක උෙ කාරයාලය 

952.00 

10 
 

පතොරතුරු තාේෂණ සේෙත් සං .අධිකාරිපේ 

පුහුණු ොඨමාලාවට යාම සඳහා ග.වි පගවීම 

කල.සහ - P.A අපනෝමා 

ප්ර සන්ති  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

3862.00 

11 
 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය 

ප්ර තිපූර්ණය කිරීම. 

කා.භා.නි ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

7251.00 

12 2162       

10/11 

2018 සැප්. මාසපේ සාමානය රාජකාරි පේලාවට 

අමතරව රාජකාරි කිරීම පවනුපවන් ොදුේක උෙ 

කාර්යාලපේ නිළධාරින්ට හා පසේවකයන්ට 

අතිකාල දීමනා පගවීම 

සරප්  

කා.භා.නි  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

215619.94 

13 
 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලයට පෙොත් මිලදී 

ගැනීම (2018 වර්ෂය සඳහා) 

නුපේපගොඩ පෙොත් පියස   

34. B ස්ටැන්ලි තිලකරත්න 

මාවත, නුපේපගොඩ. 

34016.00 

14 2237 

10/18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ට්රැේටර් පට්ලර් හා 

කසල කරත්ත වෑල්ඩිං කිරීපේ කටයුතු සඳහා 

ලබාගත් 2.5 mm. පකෝර් වයර් 3m වැය කර 

ඇති මුදල පගවීම 

චින්තක රුපේෂ් - සරප්  

උෙ කාර්යාලය ොදුේක 

640.00 



10 
 

15 
 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ වැඩ පකෂ්ත්ර  කේකරු  

L අනුර ශාන්ත මයාපේ 2018 සැප්. මස  

අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් - අනුර ශාන්ත  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

981.00 

16 
 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ 2018 සැප්.මස 

පුවත්ෙත් බිල් පගවීම 

       D.S මාෙටුන.            

3, හංවැල්ල ොර, ොදුේක. 

10780.00 

17 
 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ  TIME  

සඟරාපේ දායකත්වය අළුත් කිරීමට මුදල් පගවීම. 

විජිත යාො ඇපසෝසයටස් 

පුේ. සමාගම  

130 එස්.ද.එස් ජයසංහ 

මාවත පකොහුවල, 

නුපේපගොඩ. 

16200.00 

18 
 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ 2018 සැප්.මස 

සංග්ර හ වියදේ පගවීම. 

ප්රියන්ති පර්ණුකා - සර්ප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

705.00 

19 2269      

10/18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය විදුලි බිල්ෙත් පගවීම - 

2018.                             

කාර්යාලය                             -  2509.20 

පුස්තකාලය                           -  4211.10 

ආයුර්පේදය, ොදුේක              -  496.20 

ආයුර්පේදය, පිටුේපප්            -  1374.60 

පෙරොසල, ොදුේක               -  477.90 

ආද්ර හනාගාරය, ගලපගදර      -  4046.40 

පවළදෙල මස් කඩ අංක 3       -  240.00 

වැසකිලිය බස් නැවතුේෙල     -  258.30 

පවළද සං,23/29 කඩ කාමරය - 480.00  

                                              14093.70 

ලං.වි.ම. ගිණුම  

ොදුේක 

14093.70 

20 2260       

10/18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය - 2018  ජල     බිල්ෙත් 

පගවීම.                                   පුස්තකාලය                           

- 3500.60 

පෙොදු පවළදෙල (නව)            - 2967.00 

බස් නැවතුේෙල (ෙැරණි)       - 1716.95 

පෙර ොසල ොදුේක               - 168.14 

පෙොදු වැසකිලිය ඉංගිරිය ොර  - 1450.15 

පෙොදු වැසකිලිය මීපප්            - 1650.25 

පෙොදු වැසකිලිය ොදුේක        - 1983.75 

ආද්ර හනාගාරය ගලපගදර        - 2491.28 

                                             15928.12 

        

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලප්ර වහන මණ්ඩලය 

15928.12 

21 2276 

10/22 

2018 - සැප්තැේබර් මස ොදුේක උෙ 

කාර්යාලපේ සංග්ර හ වියදේ පගවීම 

සරප් - S.D ගමපේ  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2310.00 

22 2272 

10/22 

R.V. 4254  පේලරපේ ආපල්ෙ කිරීම සඳහා 

තීන්ත සහ බ්ර ෂ් 2M  එකේ ේලදී ගැනීම. 

චින්තක රුපේෂ් - සරප්  

උෙ කාර්යාලය ොදුේක 

625.00 

23 2281 

10/22 

ොදුේක උෙ කාර්යාල බල ප්රපේශපේ  

2018.10.17 පේෙල තහනේ කටයුතු සඳහා 

පයොදවා ගත් කුලී රථයට මුදල් පගවීම 

V.P.C.A.K පෙපර්රා සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2500.00 

24 2280 

10/22 

ොදුේක උෙ කාර්යාල බල ප්රපේශපේ  

2018.10.17 පේෙල තහනේ කටයුතු සඳහා 

පයොදවා ගත් පෙොලිස් නිළධාරි තුමාට මුදල් 

පගවීම. 

V.P.C.A.K පෙපර්රා සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2000.00 

25 2273 

10/22 

ොදුේක නව කඩ ඒකකයට  ජල සේබන්ධතාවය 

ලබා ගැනීමට මිලදී ගත් ද්ර වය සඳහා මුදල් පගවීම. 

කා.භා.නි සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2794.00 

26 
 

ගලපගදර ආදාහනාගාරයට 2018.10.11 දින 

ලබාගත් ගෑස් සඳහා මුදල් පගවීම. 

ොදුේක ගෑස් පසේල් 

පසන්ටර්.  

18216.00 



11 
 

ඉංගිරිය ොර, ොදුේක 

27 
 

 2018  සැප්. සැලසුේ කේටු දීමනා පගවීම                                                                සභාෙති,  

G. ජයන්ත පරෝහණ 

2600.00 

28 
 

 2018  සැප්. සැලසුේ කේටු දීමනා පගවීම                                                                                                                                                                         - සරප් - 

චන්දන ෙේමසරි         - 2600    

නදීො ෙල්ලිය ගුරු     - 2600   

ජයන්තා ජල්පතොටපේ -2600  

P.V.D.N ොදුේක       - 

2600 

                             

10400.00 

10400.00 

29 
 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ වැල්ඩිං කටයුතු සඳහා 

ලබාගත් cup brush එකට වැයවූ මුදල් පගවීම. 

චින්තක රුපේෂ් - සරප්  

උෙ කාර්යාලය ොදුේක 

340.00 

30 2145 

2018.10.10 

2018 සැප්තැේබර් මස කමිටු දීමනා පගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු    19,500.00  

31 2107 

2018.10.0

3 

නැණසල පගොඩනැගිල්පල් විදුලි ෙංකා සවි 

කිරීමට කුලියට ලබාගත් ගිල්ට් මැෂින් යන්ත්රයට 

පගවු මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්- ආර්.ඒ.පසේනාධීර 400.00 

32 2108 

2018.10.0

3 

දපඹෝර පුස්තකාලපේ විදුලි ෙංකා සවි කිරීමට 

වයරින් කිරීමට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම හා 

ගිල්ට් මැෂින් යන්ත්රයට කුලිය පගවීමට වැය වු 

මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්- ආර්.ඒ.පසේනාධීර 1975.00 

33 2105 

2018.10.0

3 

26734 යන නඩුවට ලබා ගන්නා ලද සාේෂි 

පගොණුව නීතිඥ මහතාට ලබාදීම සඳහා පිටෙත් 

පගොණුවේ සැකසීමට ේෂණික ඡායා පිටෙත් 

කිරීම පවනුපවන් වැය වු මුදල පගවීම. 

සරප්- රුේමල් කරවිට 180.00 

34 2104 

2018.10.0

3 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩි දියුණු කිරීමසෘජු 

ශ්රමික ෙදනම යටපත් සදුපකොට අයත් අවශය 

මූලික අමුද්රවය ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා 

ගැනීම 

සරප් -  දීොනි වික්රමසංහ 5155.00 

35 2207 

2018/10/16 

2018.09.01 සට 2018.09.30 දේවා කාලයට 

අදාලව ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල හංවැල්ල 

මහජන පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත 

ෙරිශ්රපේ ෙවිත්රතා හා සනීොරේෂක කටයුතු 

ෙවත්වා පගන යාපේ පසේවාව පවනුපවන් ගාස්තු 

පගවීම. 

සමීරා සකියුර්ටි සර්විසස්, 

පුේගලික සමාගම, 

පහෝකන්දර ොර, 

ෙන්නිපිටිය. 

69,500.00 

 

36 2249 

2018/10/18 

ඇණවුේ අංක 11806 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2443 පකොේපෙෝස්ට් අංගනයට පෙොලිතින් 

උර 10000 ේ ලබා ගැනීම 

 

අපප්ේෂා ෙැපේජින් 

සප්ලයර්ස්, 

දාතුරු ගම, ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

88,500.00 

37 2292 

2018/10/22 

මලගල ආයුර්පේදයට ඖෂධ ඇණවුේ කිරීම 

සඳහා මුදල් ලබාදීම 

සභාෙති 

ආයුර්පේද ඖෂධ සංස්ථාව, 

නාවින්න, මහරගම. 

50,000.00 

38 2291 

2018/10/22 

පිටුේපප් ආයුර්පේදයට ඖෂධ ඇණවුේ කිරීමට 

මුදල් ලබාදීම. 

-එම- 100,000.00 

39 2290 

2018/10/22 

ොදුේක ආයුර්පේදයට ඖෂධ ඇණවුේ කිරීමට 

මුදල් ලබාදීම. 

-එම- 350,000.00 

40 2068 

2018/10/18 

හංවැල්ල පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 04 ඌරු මස් 

කඩපේ පිවිසුම සඳහා පරෝලර් ෂටර් පදොරේ සවි 

කිරීම 

සංජීව අයන් වර්කස්, 

239/3, හරස් ොර, හංවැල්ල. 

49,280.00 
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41 2224 

2018/10/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018 සැප්තැේබර් මස 

බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

68259.14 

42 2325 

2018/10/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ 

2018 සැප්තැේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

6923.41 

43 2309 

2018/10/22 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සංවර්ධන සහකාර 

පවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 සැප්තැේබර් මස බිල් 

ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

1698.66 

44 2308 

2018/10/22 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ විදූත් පකටි 

ෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 සැප්තැේබර් මස 

බිල්ෙත පගවීම. 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

532.22 

45 2310 

2018/10/22 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය 

ෙරීේෂක පවත ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 

දරණ ස්ථාවර දුරකථනපයන් 2018 සැප්තැේබර් 

මස බිල්ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

1838.91 

46 2323 

2018/10/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 4610217104 දරණ  

විදුත් පකටි ෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 

ඔේපතෝේබර් මස බිල් ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ  

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිවිසුම 

 

30150.65 

47 2311 

2018/10/22 

PC 36177 දරණ ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය 

අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා උොංග ලබා ගැනීමට 

පගවීම. 

පජෝන් කීල්ස් ඔෆිස් 

ඔපටෝපට්ෂන් පුේගලික 

සමාගම 

18705.75 

48 2103 

2018/10/03 

අංක 1434 දරණ ෙැවරැේ ඔප්පුව සැකසීම හා 

ලියාෙදිංචි කිරීම පවනුපවන් වැය වු ගාස්තු 

පගවීම. 

අයි.ජී.ධේමිකා 

පහට්ටිආරච්චි 

7600.00 

49 2149 

2018/10/10 

පිඹුරු අංක 6934 හි කැබලි අංක 02 සඳහා සතය 

උේධෘතයේ ලබා ගැනීමට පගවීම 

පී.එච්.පෙපර්රා 3000.00 

50 2196 

2018.10.1

6 

2018 සැප්තැේබර් මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. එළ 

හරේ මස් කඩය, මාළු ලෑලි, ඌරු මස් කඩය, 

එළු කුකුල් මස් කඩය, හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය 

සංවර්ධන දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

5534.38 

51 2200 

2018.10.1

6 

2018 සැප්තැේබර් මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

පනොදිරන කසළ පවන්කර ඉවත් කිරීපේ 

මධයස්ථානය, හංවැල්ල සතිපෙොල, හංවැල්ල 

බස්නැවතුේපෙොළ 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

17265.87 

52 2209 

2018.10.1

6 

2018 සැප්තැේබර් මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (ෙැරණි), හංවැල්ල 

ප්රධාන කාර්යාලය, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය, 

ෙහත්ගම පෙොදු වැසකිළිය, හංවැල්ල පෙොදු 

වැසකිළිය. 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

12683.35 

53 2199 

2018.10.1

6 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ොවිච්චිය සඳහා 

37.5kg ක ගෑස් සලින්ඩර් 03 ේ පුරවා 

ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම.  

6072 x 3 

සීමාසහිත සී/ස 

නැ.පහේ.පකෝ.වි.පසේ. 

සමුෙකාර සමිතිය 

18216.00 

54 2279 

2018/10/22 

වැඩ පෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 

2018   සැප්තැේබර් මාසපයහි ගමන් වියදම ලබා 

ගැනීම.පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සට පෙොලිස් 

ස්ථානයට යතුර පගන ඒමට යාම 

සරප් මගින් 

 එච්.පී.එස්. ෙේම කුමාර 

2448.00 
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55 2270 

2018/10/22 

පසෞඛය ෙරිොලක 2018   සැප්තැේබර්  

මාසපයහි ේපෂේත්ර පේ යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් 

වියදේ පගවීම. 

සරප් මගින්  

එන්. ආර්.ඉදුනිල් 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

2500.00 

56 2159 

2018/10/11 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාල දීමනා 

පගවිම 2018  සැප්තැේබර් මාසය 

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙකාර්යාලය 

129001.98 

57  පලෝක ළමා දින වැඩ සටහපන් විවිධ වියදේ 

පියවා ගැනිම සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා 

ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

70000.00 

58 2128 

2018.10.0

8 

සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව විසන් 2018 වර්ෂය 

සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබු  සාහිතය 

උත්සවපේ සමරු තිළිණ සඳහා මුදල් පගවිම. 

පී.පේ.ජී.පෙපර්රා  

තාරක එන්ටර්ප්රයිසස් 

ෙහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

44000.00 

59 2127 

2018.10.0

8 

2018 වර්ෂපේ සාහිතය උත්සවපේ තැගි ලාභින් 

හට තැගි වවුචර් ලබා දිම 

සතුරුවන පෙොත්හල 

හංවැල්ල. 

70750.00 

60 2122 

2018.10.0

8 

2018 වර්ෂපේ සාහිතය උත්සවපේ සීතාවක 

ප්රතිභා  - 2018 නැමැති සමරු කලාෙපයන් සමරු 

කලාෙ 100 ේ මුද්රණය කර ගැනිම සඳහා මුදල් 

පගවිම. 

ආර්.පේ.ඩී. රත්මල්පගොඩ 

සතයාංගනා ප්රින්ටර්ස ්

බංගලාවත්ත, පූපගොඩ. 

35000.00 

61 2126 

2018.10.0

8 

2018 වර්ෂපේ සාහිතය උත්සවපේ විපශේෂ 

කලාකරු උෙහාර තිළිණ සඳහා මුදල් පගවිම. 

සුගතදාස බණ්ඩාර සහ 

පුත්රපයෝ පුේ. සමාගම. 

ෙරණ කැස්බෑව ොර, 

පදල්කඳ, නුපේපගොඩ. 

15500.00 

62  2018 වර්ෂපේ ජාතික කියවිපේ මාසපේ වැඩ 

සටහන් සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

28000.00 

63  සාහිතය උත්සවපේ සහතික ෙත්ර හා ආරාධනා 

ෙත්ර මුද්රණය කර ගැනිම පවනු පවන් මුදල් 

පගවිම. 

සීතාවක ප්රින්ටර්ස් ආයතනය 

හංවැල්ල. 

25700.00 

64 2330 

2018.10.2

6 

සීතාවක ප්රාපේශිය සභාවට අයත් මාර්ග භවිතා 

කරමින් වැලිකන්න ග්රාම නිලධාරි වසපේ 

හිේගහවත්ත නැමැති ඉඩපේ ෙස් ප්රවාහනය 

පවනු පවන් තැේෙත් කරන ලද 200000/= 

තැේෙත් මුදල්වලින් මාර්ග හානි පවනු පවන් රු. 

25000/=ක මුදලේ රදවා තබා පගන ඉතිරි මුදල 

පගවිම.(VAT රු.3750ේද  NBT රු.500ේද 

සමඟ )   

ආර්.ඒ.ඩී. සජානි 170750.00 

65 2274 

2018.10.2

2 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම 

සරප්  

සීතාවක ප්රා.ස. 

8768.00 

66 2155 

2018.10.1

1 

2018 සැප්තැේබර් මස 16 – 31 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

205.708.97 

67 2156 

2018.10.1

1 

2018 සැප්තැේබර් මස එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

50.736.20 

68 2157 

2018.10.1

1 

2018 – iii කාර්තුවට අදාළ මුේදර ගාස්තු මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

114,264.50 

69 2158 

2018.10.1

1 

2018 සැප්තැේබර් මස කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපේ අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී, 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

44,636.00 
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70 2201 

2018.10.1

6 

2018 සැප්තැේබර් මස කහපහේන සතිපෙොල විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

935.40 

71 2193 

2018.10.1

6 

2018 සැප්තැේබර් මස කහපහේන පුස්තකාලපේ 

පුවත්ෙත් බිල්ෙත පගවීම. 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා 

කහපහේන, වග 

8180.00 

72 2226 

2018.10.1

8 

2018 සැප්තැේබර් මස කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ සඳහා වැය වූ මුදල 

පගවීම. 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී, 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

1450.00 

73 2326 

2018.10.2

5 

2018 ඔේපතෝේබර් මස කහපහේන උෙ 

කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම 

උෙ කාර්යාලයට               රු.    1777.20 

මාතෘ සායනය                   රු.     496.20 

මහජන පුස්තකාලය           රු.  13036.00 

                                         රු. 15309.40 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

15,309.40 

74 2275 

2018.10.2

2 

2018.10.01 දින සංග්රහ වියදේ සඳහා වැය වූ 

මුදල පගවීේ  

සරප් 

පේ.පී. සන්ධයා ලේමාලි 

මිය 

1220.00 

75 2194 

2018.10.1

6 

2018 සැප්තැේබර් මස දපඹෝර ශාඛා 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් නිකුත් කිරීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන මයා 

අංක 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

5120.00 

76 2174  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

පේ.පී. රුේමල් කරවිට මයා 

ෙණිවිඩකරු - උෙ 

කාර්යාලය හංවැල්ල 

       6,713.00  

77 2177  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඩී.ජී.අයි. කමලිකා මිය  

සංවර්ධන නිලධාරී - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       1,740.00  

78 2176  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

එස්.එේ.එස්. ලීලාරත්න මිය  

සංවර්ධන නිලධාරී - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       1,852.00  

79 2171  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඩී.සී. පකෝට්ටාපගොඩ මයා 

රියදුරු - ප්රධාන කාර්යාලය  

       2,800.00  

80 2175  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්.ඒ. බර්ටි ෙේමපෙරුම 

මයා  රියදුරු - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

          700.00  

81 2173  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

අයි.එස්. ගාල්ලපේ මිය  

කළමණාකරන සහකාර - 

ප්රධාන කාර්යාලය 

          770.00  

82 2172  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඩබ්.එල්.ඩී.එස්.පී. 

කරුණාරත්න මිය  

කළමණාකරන සහකාර - 

ප්රධාන කාර්යාලය 

          420.00  

83 2147  

2018.10.10 

2018 සැප්තැේබර් මස මහජන සේබන්ධතා 

නිලධාරි දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ මයා 

මහජන සේබන්ධතා නිලධාරි 

     14,000.00  

84 2161  

2018.10.11 

2018 සැප්තැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලපයහි 

අතිකාල දීමනා පගවීම 

පසේවකයින් 21 පදපනකු       81,795.23  

85 2231  

2018.10.18 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

පජ්.ඒ. නදීක පරෝයි කුමාර 

මයා මුරකරු - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       8,112.00  
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86 2232  

2018.10.18 

2018 සැප්තැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්.ඒ.ඩී.ආර්. රශ්මික මයා 

ආපේශක වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු - ප්රධාන කාර්යාලය 

       7,598.00  

87 2258  

2018.10.18 

2017 ඔේපතෝේබර් මස වැටුප් පගවීම. ආර්.එේ.එස්. මාපනල් මිය  

සංවර්ධන නිලධාරී  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

     39,214.00  

88 2318 - 

2321  

2018.10.23 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ොදුේක උෙ 

කාර්යාලපයහි, පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි, 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපයහි හා කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපයහි පසේවපේ නියුත් ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් 

රහිත පසේවකයින් සඳහා වැටුප් පගවීම 

පසේවකයින් 06 පදපනකු  

සඳහා 

    213,583.94  

89 2277 

18/10/22 

2018.09.09 සට 2018.09.28 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

   4,505.00  

90 2278 

18/10/22 

2018.09.28 - 2018.10.15 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

   4,875.00  

91 2327 

18/10/27  

2018.10.10 දින මහ සභාව සඳහා උදෑසන හා 

දහවල් සංග්රහ වියදේ 

ආර්.ඒ.ඩී. ෙේමාවතී                 

පනො. 122/2,  

දිේපදණිය උතුර, ොදුේක. 

 23,000.00 

92 2137 

2018.10.08 

RV – 4254 දරණ පට්ලරපේ පිටුෙස හබ්පර්සර් 

02 ේ මිලදී ගැනීමට වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - සේෙත් තුෂාර මයා 1900.00 

93 2136 

2018.10.08 

RV – 4254 දරණ පට්ලරපේ 750 x 16 නව 

ටයර් 02 ේ පයදීමට වැඩ කුලිය හා ග්රීස් 500g ේ 

මිලදී ගැනීමට වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - සේෙත් තුෂාර මයා 1060.00 

94 2250 

2018.10.18 

PE – 6879 කැබ් රථය කො ඔෙ දැමීම හා 

2018.09.27 වන දින පසේවා කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම. 

පටොපයෝටා ලංකා පුේ. සමාගම, 

391/10, හයිපලවල් ොර, 

නාවින්න, මහරගම. 

44,989.06 

95 2192 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ ප්රපයෝජනය 

සඳහා සැප්තැේබර් මස මිලදී ගත් පුවත්ෙත් 

සඳහා මුදල් පගවීම 

ඒ.ආර්.ඒ. ෆාරිස් මයා 10090.00 

2018/10/16 

96 2219 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 සැප්තැේබර් 

මස සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීම 

කාර්ය භාර නිලධාරී 15600.00 

2018/10/17 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

97 2163 2018 අපගෝස්තු මස හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 

පසේවය කරන නිලධාරීන්පේ හා පසේවක 

මහතුන්පේ අතිකාල පගවීම 

 
195473.59 කාර්ය භාර නිලධාරී 

2018/10/11 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

  

98 2216 

2018/10/17 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ පසේවය කරන 

ඩී.චන්දන කුමාර මයාපේ 2018 සැප්තැේබර් මස 

අඩුපවන් පගවන ලද අතිකාල දීමනාව පගවීම 

ඩී.චන්දන කුමාර මයා 2700.22 

99 2131 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය 

අලුත් කිරීම 

කාර්ය භාර නිලධාරී 978.00 

2018/10/08 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

100 2013 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 අපගෝස්තු මස 

සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීම 

ගරු සභාෙති 3900.00 

2018/09/20 ජයන්ත පරෝහණ මයා 

101 2218 පෙොදු පවපළඳ සංකීර්ණ මුරකරුපේ පී.ඒ.ලලිත් 

රණතුංග සැප්තැේබර් මස අතිකාල දීමනා  

පී.ඒ.ලලිත් රණතුංග මයා 4491.24 

2018/10/17 

102 2302 2018 සැප්තැේබර් මස සැලසුේ කමිටු දීමනා  ගරු සභාෙති 3900.00 

2018/10/22 ජයන්ත පරෝහණ මයා 
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103 2008 

2018/10/16 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2018 සැප්තැේබර්  මස විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීම. 

01. පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය    240.00 

        (4616126909)  

02. නැණසල මධයස්ඵානය                  

240.00 

        (4692494026 )  

03. පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය    240.00 

        (4616014000) 

04. පකොස්ගම සති පෙොළ                  

11390.80 

        (4693228311) 

05. පකොස්ගම සති පෙොළ  මාළු කඩය  

2564.10 

       (4616001502)    

06. මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව                    

477.90 

        (4608395904) 

07. අෙද්රවය කළමණාකරන ඒකකය   2015.10 

        (4612254406)                                            

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

17167.90 

104 2005 

2018/10/16 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2018 සැප්තැේබර්  මස විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීම. 
 

01. කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය                 

404.70 

      (4603185901) 

02.  කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                

423.00                                  

       (4603205503) 

03. සාලාවප්රජා ශාලාව                        331.00 

       (4608010808) 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

1158.70 

105 2189 

2018/10/16 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2018 සැප්තැේබර්  මස ජල 

බිල්ෙත් පගවීම. 

01.  කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                

498.70                                  

      (10/44/300/155/11 ) 

02. සාලාවප්රජා ශාලාව                         

376.09 

       (10/44/259/016/181) 

ජාතික ජල සේොදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 

874.79 

106 2279 

2018/10/22 

වැඩ පෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 

2018 සැප්තැේබර් මාසපයහි ගමන් වියදම ලබා 

ගැනීම.පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සට පෙොලිස් 

ස්ථානයට යතුර පගන ඒමට යාම 

සරප් මගින් 

 එච්.පී.එස්. ෙේම කුමාර 

2448.00 

107 2270 

2018/10/22 

පසෞඛය ෙරිොලක 2018   සැප්තැේබර්  

මාසපයහි ේපෂේත්ර පේ යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් 

වියදේ පගවීම. 

සරප් මගින්  

එන්. ආර්.ඉදුනිල් 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

2500.00 

108 2159 

2018/10/11 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාල දීමනා 

පගවිම 2018  සැප්තැේබර් මාසය 

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙකාර්යාලය 

129001.98 
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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 හංවැල්ල පුස්තකාල පගොඩනැගිල්පල් ස්ථාපිත විදුලි පසෝොනය 

සඳහා 2018 මාර්තු සට 2018 පදසැේබර් දේවා කාලයට අදාල 

පසේවා ගාස්තු පගවීම. 

 

පවේට්රා එලිපේටර් ඉංජිනියරින් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ආසරි මාවත, ෙළමු ෙටුමඟ, 

 මහර, කඩවත. 

102,500.00 

02 හංවැල්ල උත්සව ශාලාපේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්රවලට අවශය  

ෆ්පලේසබල් වයර් පරෝලේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල පගවීම. 

සරප්- පී.ජී. කසුන් තරංග 1900.00 

03 පකොස්ගම පෙර ොසපල් සවිලිේ ෆෑන් සවි කිරීම සඳහා වයරින් 

කටයුතු කිරීමට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල පගවීම. 

සරප්- ආර්.ඒ.පසේනාධීර 2130.00 

04 ඇණවුේ අංක 12080 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1964 ෙරිදි 

වග පබොරළුතැන්න මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල් ෙස් 

කියුබ් 1 ේ ලබා ගැනීම. 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1, ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම 

4500.00 

05 ඇණවුේ අංක 12981 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1965 ෙරිදි 

වග පබොරළුවතැන්න ප්රධාන මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා 

ABC කියුබ් 2 ½ ේ ලබා ගැනීම 

W.K.k ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම, ොදුේක. 

11250.00 

06 ඇණවුේ අංක 11733 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1966 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා ¼ ½ චිප්ස් කියුබ් 10 ේ ලබා 

ගැනීම. 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම, 

ආටිගල, හංවැල්ල 

70150.00 

07 ඇණවුේ අංක 11734 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1967 ෙරිදි 

පසෝමනන්ද මාවත හා අන්නාසගලපහේන මාර්ගය 

ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 06 ේ ලබා ගැනීම. 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

27000.00 

08 ඇණවුේ අංක 11823 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1961 ෙරිදි 

ගලපගදර ආදාහනාගාරපේ ොවිච්චිය සඳහා තාච්චි 02 ේ හා 

පහෝස් අඩි 120 ේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

2190.00 

09 ඇණවුේ අංක 11739 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1962 ෙරිදි 

අළුතින් සකස් කරන ලද ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා ජල 

සැෙයුම ලබාදීමට අවශය උොංග ලබා ගැනීම 

-එම- 2644.00 

10 හංවැල්ල උත්සව ශාලාව පිරිසදු කිරීම සඳහා ලබාගත් ටයිල් බෂ්,  

වයිෙර්, පමොබ් හා ටයිල් ේලීනර් පවනුපවන් වැය වු මුදල පගවීම. 

සරප් - දීොනි වික්රමසංහ 3000.00 

11 ඇණවුේ අංක 12715 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2387 ෙරිදි 

ප්රා.ස. 01 ලදුෙත් පෙොත් 500 ේ  ලබා ගැනීම. 

පවස්පප්රෝ මුද්රණාලය 

මාලිගාවත්ත පෙපදස, 

පකොළඹ 10. 

92250.00 

12 ඇණවුේ අංක 12934 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2415 ෙරිදි 

අනතුරුදායක ගස්  ඉවත් කිරීපේ අයදුේෙත්ර 250 ේ සකසා 

ගැනීම සඳහා ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම 

ලලනි ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

450.00 

13 ඇණවුේ අංක 11710 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2416 ෙරිදි 

ප්රධාන කාර්යාලපේ ගබඩාවට 7’ඉනිමගේ ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ නීතිගත සංස්ථාව, 

පනො 100, නවේ මාවත, 

පකොළඹ 02. 

6900.00 

14 ඇණවුේ අංක 11710, 11721 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක සී.ස පකොළඹ දිස්ත්රිේ 103,365.00 
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2417, 2418 ෙරිදි ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 

 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය, 

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

 

15 ඇණවුේ අංක 11718 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2419 ෙරිදි 

සවිලිේ ෆෑන් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

ඒෂියර් ඉපල්ේට්රිගල් 

95 ඒ, ෙළමු හරස් වීදිය, 

පකොළඹ 10. 

9000.00 

16 ඇණවුේ අංක 11717 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2420 ෙරිදි 

ොදුේක ආයුර්පේදයට ට්රිප්ස් ස්විච් එකේ ලබා ගැනීම. 

චාන්දලි ඉපලේටිකල් 

පට්ඩ්ර්ස් 

879/20 විහාර හංදිය, 

වරාපගොඩ ොර, කැළණිය 

1800.00 

17 ඇණවුේ අංක 11723 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2421 ෙරිදි 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය භාවිතය සඳහා යතුරු කට්ටල 01 ේ හා 

ටයිල් පිස දැමීපේ පමොබ් 02 ේ ලබා ගැනීම 

එේ.එන්.එේ හාඩ්පවයාර් 

ප්රධාන ොර, 

හංවැල්ල. 

1330.00 

18 ඇණවුේ අංක 11738 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2429 ෙරිදි 

ප්රජා මණ්ඩල පිහිටුවීම සේබන්ධ ලිපි වලින් පිටෙත් 150 ේ 

සැකසීපේ ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

3960.00 

19 ඇණවුේ අංක 11735 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2425 ෙරිදි 

ඔප්පු මත උධෘත වාර්තා 1000 ේ සකසා ගැනීමට ඩුප්පලෝ 

පසේවාව ලබා ගැනීම. 

-එම- 2600.00 

20 ඇණවුේ අංක11722 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2422 ෙරිදි 

මුේදර ගාස්තු උෙ පල්ඛන සැකසීපේ ආකෘති 500ේ සකසා 

ගැනීමට ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

-එම- 1300.00 

21 ඇණවුේ අංක 11724 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2423 ෙරිදි 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය සඳහා අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම. 

පුන්සඳලි හාඩ්පවයාර් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල. 

1780.00 

22 ඇණවුේ අංක 11729 හා  භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1831 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය දියුණු කිරීම සඳහා 4’බ්පලොේ ගල් 400ේ 

ලබා ගැනීම. 

දිහාරා පකොන්ක්රීට් 

වනහපගොඩ, 

හංවැල්ල. 

15200.00 

23 ඇණවුේ අංක 12926 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2424 

පකොස්ගම පකොේපෙෝස්ට් අංගනයට 

1’උස පකොටු පෙෝච්චි 10 ේ  ලබා ගැනීම 

-එම- 4000.00 

24 ඇණවුේ අංක 12961 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2426 ෙරිදි 

පෙොදු පලජර් පෙොත් 05ේ ලබා ගැනීම 

පවස්පප්රෝ මුද්රණාලය 

මාලිගාවත්ත පෙපදස, 

පකොළඹ 10. 

11,720.25 

25 ඇණවුේ අංක 11712 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2427 ෙරිදි 

වයර් හා ටියුබ් ලබා ගැනීම. 

 

ටයර් ලංකා පට්ඩිට් පුේගලික 

සමාගම, 

ඇතුල්පකෝට්පට් ොර, 

පිටපකෝට්පට්. 

186,922.00 

26 ඇණවුේ අංක 12972 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2428 ෙරිදි 

පිටුේපප් ආයුර්පේදය සඳහා පදොර, ජපනල් හා පේස පරදි ලබා 

ගැනීම 

එන්.ආර්.කර්ටන් පසන්ටර් 

හරස් ොර, 

හංවැල්ල. 

7650.00 

27 ඇණවුේ අංක 11713 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2431 ෙරිදි 

ටයර්, ටියුබ් හා පට්ප් ලබා ගැනීම 

පෙපර්රා ටයර් සර්විස් 

පුේගලික සමාගම, 

නුවර ොර, මාලපබ්. 

246,621.00 

28 ඇණවුේ අංක 11821, හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2441 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකයට හා දපඹෝර පුස්තකාලයට සවිලිේ ෆෑන් 

05 ේ ලබා ගැනීම. 

ඒෂියන් ඉපලේට්රිකල් 

95 ඒ, ෙළමු හරස් වීදිය, 

පකොළඹ 11. 

22,500.00 

29 ඇණවුේ අංක 11821 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2441 ෙරිදි 

පකොස්ගම පෙර ොසල සඳහා සවිලිේ ෆෑන් 03ේ ලබා ගැනීම 

ඒෂියන් ඉපලේට්රිකල් 

95 ඒ,ෙළමු හරස් වීදිය, 

පකොළඹ 11. 

13,500.00 
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30 ඇණවුේ අංක 11817 හා භාණ්ඩ ලබීේ ෙත්රිකා අංක 2436 ෙරිදි 

RD 8301 ට්රැේටරය සඳහා ටිෙර් පහෝස් 01ේ ලබා ගැනීම. 

එේ පසනවිරත්න පුේගලික 

සමාගම, ශ්රී සංඝරාජ මාවත, 

පකොළඹ 10. 

2250.00 

31 ඇණවුේ අංක 11808 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2440 ෙරිදි 

ආයුර්පේදය සඳහා විදුලි ෙන්දේ 05 ේ ලබා ගැනීම 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ  නීතිගත සංස්ථාව, 

100, නවේ මාවත. 

2750.00 

32 ඇණවුේ අංක 11815,11807 හා  භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

2437 ෙරිදි  ලීටර් 2 විදුලි පේතල 03 ේ, ලීටර් 4 විදුලි පේතල 

03 ේ හා 12’ පෙොලිතින් සීලර් 03 ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 44684.99 

33 ඇණවුේ අංක 11810 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2438 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකපේ අළුතින් සකස් කරන ලද පකොටස 

වයරින් කිරීමට ද්රවය ලබා ගැනීම. 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන්  

පුේගලික සමාගම, 

ට්රිපෙොලි ස්පකපවයාර්, 

පකොළඹ  

5621.81 

34 ඇණවුේ අංක 11707 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2429 ෙරිදි 

හංවැල්ල පෙර ොසලට ෙරිගණක පේසයේ ලබා ගැනීම. 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්, 

39 ඒ රණාල. 

10,925.00 

35 ඇණවුේ අංක 11744 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2457 ෙරිදි 

වාපන් පේස 02 ේ හා පදොර 02 වාපන් ලිපිපගොනු අල්මාරි 03 ේ 

ලබා ගැනීම. 

සීගිරි සමෘේධි ස්ටිල් ෆර්නිචර්, 

පුේගලික සමාගම, 

කුරුවිට, රත්නපුර. 

73,000.00 

36 ඇණවුේ අංක 11709 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2444 ෙරිදි 

පවෝටර් ඩිස්පෙන්සර් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

පවෝටර් බාර් පේඩින් 

පසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේපෙ, ොදුේක. 

18,000.00 

37 ඇණවුේ අංක 11833,11813 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

2446, 2455 ෙරිදි පවල්ඩින් ප්ලාන්ට් 01 සඳහා ද්රවය ලබා 

ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

9785.00 

38 ඇණවුේ අංක 11834 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2447 ෙරිදි 

750*16 ටියුබ් 01 ේ ලබා ගැනීම. 

 

පෙපර්රා ටයර් සර්විස් 

පුේගලික සමාගම, 

නුවර ොර, මාලපබ්. 

1590.00 

39 ඇණවුේ අංක 11711 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2448 ෙරිදි 

හංවැල්ල ආයුර්පේද පගොඩනැගිල්ල සඳහා තීන්ත ලබා ගැනීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට්ස් ලංකා 

පුේගලික සමාගම, ොනදුර. 

28,652.00 

40 ඇණවුේ අංක 11835 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2452 ෙරිදි 

හංවැල්ල උත්සව ශාලාව සඳහා තීන්ත ලබා ගැනීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට්ස් ලංකා 

පුේගලික සමාගම, ොනදුර. 

84,973.50 

41 ඇණවුේ අංක 11847 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2459 ෙරිදි 

පවල්ඩින් ප්ලාන්ට් 01 සඳහා තීන්ත ලබා ගැනීම. 

-එම- 13845.00 

42 ඇණවුේ අංක 11842,11843 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

2449, 2450 ෙරිදි ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 

සී/ස පකොළඹ දිස් ත්රිේ ග්රාමීය 

බැංකු සංගමය, 

ගලවිල වත්ත, පහෝමාගම. 

95,106.00 

43 ඇණවුේ අංක 11841 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2451 

පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය  ලබා ගැනීම. 

සී/ස පකොළඹ දිස් ත්රිේ ග්රාමීය 

බැංකු සංගමය, 

ගලවිල වත්ත, පහෝමාගම. 

11966.00 

44 ඇණවුේ අංක 11818 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2454 ෙරිදි 

පෙොපටෝ පකොපි මැෂින් සඳහා පටෝනර් ලබා ගැනීම 

ෆින්පටේ මැපන්ජ්ඩ් 

පසොලියුෂන්ස් පුේගලික 

සමාගම , 

පබනඩිේ මාවත, පකොළඹ 

87457.50 

45 ඇණවුේ අංක 11844 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2456 ෙරිදි 

නිල ඇඳුේ සඳහා පරදි ලබා ගැනීම 

අරුන් පටේස්, 

පදවන හරස් වීදිය, පකොළඹ 

11. 

9855.00 

46 ඇණවුේ අංක 12985 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2458 ෙරිදි 

මිලි ලීටර් 1000 ජල පබෝතල් 100 ේ ලබා ගැනීම. 

පකෝලර් පවෝටර්, 

පකලි මඩල, ොදුේක. 

2700.00 
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47 ඇණවුේ අංක 11845 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක2460 ෙරිදි 

පෆෂර් ගන් 01 ේ,බර කිරන තරාදි 04 ේ ලබා ගැනීම 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ  නීතිගත සංස්ථාව, 

100, නවේ මාවත. 

149,208.68 

48 ඇණවුේ අංක 11851 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2461 ෙරිදි 

ඔප්පු මත උධෘත වාර්තා 1000ේ සකසා ගැනීමට ඩුප්පලෝ 

පසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

2600.00 

49 ඇණවුේ අංක 11868 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2462ටයර් 

ලබා ගැනීම. 

පෙපර්රා ටයර් සර්විස් 

පුේගලික සමාගම, 

නුවර ොර, මාලපබ්. 

194,721.47 

50 ඇණවුේ අංක 12999 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2463 ෙරිදි 

8GB  Pen drive 10 ේ ලබා ගැනීම. 

අසංක පී.සී.පසොලියුෂන්ස් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

9500.00 

51 ඇණවුේ අංක 11187 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1845 ෙරිදි 

සපමන්ති පකොට්ට 10ේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

9300.00 

52 ඇණවුේ අංක 11148,11836හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

1844, 1843 ෙරිදි හංවැල්ල වැඩ ඒකකයට අවශය කේබි ලබා 

ගැනීම. 

-එම- 29,440.00 

53 ඇණවුේ අංක 111826 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1842 ෙරිදි 

6” x 9” කළුගල් ටියුබ් 1 ½ ේ ලබා ගැනීම. 

උදාර කන්ට්රේසන්ස් 

දාේපප් , මීපගොඩ. 

6900.00 

54 ඇණවුේ අංක 12988 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1841 ෙරිදි 

1 ½” කළු ගල් 04 ේ ලබා ගැනීම. 

උදාර කන්ට්රේසන්ස් 

දාේපප් , මීපගොඩ. 

23,160.00 

55 ඇණවුේ අංක 11742 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2430 ෙරිදි 

බයින්ඩින් කේබි කිපලෝ ේරෑේ 10ේ  ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස්, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

2100.00 

56 ඇණවුේ අංක 11731, 11827, 11811, 11832 හා භාණ්ඩ 

ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1830, 1835 හා 1834, 1839 ෙරිදි සපමන්ති 

පකොට්ට 30 ේ හා පෙොටි කිපලෝ ේරෑේ 235 ේ හා බයින්ඩින් 

කේබි කිපලෝ ේරෑේ 01 ේ  ලබා ගැනීම. 

-එම- 37,520.00 

57 ඇණවුේ අංක 11746, 11825හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

1833, 1838 ෙරිදි ගල් ෙස් කියුබ් 06 ලබා ගැනීම. 

M.K.R.K. පෙපර්රා 

256/1 ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම 

27000.00 

58 ඇණවුේ අංක 11824 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2442 පවොට් 

100 එල්.ඊ.ඩී ෆ්ලෑෂ් ලයිට් 05 ලබා ගැනීම. 

ජුමානා එන්ටර්ප්රයිසස් 

කුමාර වීදිය, පකොළඹ 11 

12000.000 

59 ඇණවුේ අංක 11749 ,11828 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

1832, 1840 ෙරිදි ගංගා වැලි කියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම 

දීලක සප්ලයර්ස් 

මීරියගල්ල, ොදුේක. 

32800.00 

60 ඇණවුේ අංක 11803, 11750 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

1836,1837 ෙරිදි ABC  කියුබ් 2 ½ ේ හා ¾” කළු ගල් කියුබ් 

01 ේ ලබා ගැනීම. 

W.K.kඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම, 

මාවතගම, ොදුේක. 

16250.00 

61 2018 සැප්තැේබර් මස තුලදි සභාව සතු කේෙැේටර් දිරන කසල 

සමඟ 49 වතාවේ බර කිරීම සඳහා ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබා 

ගැනීම. 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ් 

පබොරළුපගොඩ, 

පකොස්ගම. 

14700.00 

62 හංවැල්ල වැඩ ඒකකපේ අළුතින් සාදන ලද පකොටස වයරින් 

කිරීම සඳහා ලබාගත් ද්රවය පවනුපවන් වැය වු මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 6455.00 

63 2018.10.10 දින මහ සභාව ෙවත්වන අවස්ථාපේදි විදුලිය 

විසන්ධි වුවපහොත් භාවිතය සඳහා ලබාගත් පජනපර්ටරයට කුලිය 

වශපයන් පගවු මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 3500.00 

64 හංවැල්ල වැඩ ඒකකපේ ට්රිප් ස්විච් එක පිළිස්ස යාම නිසා 

අළුතින් ට්රිප් ස්විච් එකේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 2900.00 

65 පඩංගු වයාෙෘති පසේවකයින් සඳහා කුලී ෙදනම මත ලබා ගත් 

වෑන් රථයට 2018.09.10 සට 2018.10.15 දින කාලයට අදාලව 

මුදල් පගවීම 

බුේධදාස සමරවීර 

අරලිය මාවත, 

පේරගල, ොදුේක. 

77,470.00 
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66 ඇණවුේ අංක 12938 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2374 ෙරිදි 

ප්රධාන කාර්යාල ඇතුලට ආපල්ෙ කිරීම සඳහා තීන්ත ලබා දීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට් ලංකා 

පුේගලික සමාගම, 

පමෝදරවිල, ොනදුර. 

8365.50 

67 ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල හා මහජන පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල 

සඳහා ආරේෂිත කැමරා ෙේධතියේ සෙයා සවි කිරීපේ 

වයාෙෘතිපේ 10%ක රැඳවුේ මුදල පගවීම. 

පනේසා හයිපටේ 

පසොලියුෂන්ස් පුේගලික 

සමාගම, බණ්ඩාරනායක 

මාවත, රත්නපුර. 

34025.00 

68 2018 ඔේපතෝේබර් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත 

ස්ථානයන්හි ජල බිල්ෙත පගවීම. 

උෙ කාර්යාලය                     රු. 716.45 

පවළඳ සංකීර්ණය                රු. 1516.85 

මාතෘ සායනය                      රු. 1983.75 

රු. 4217.05 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල ගිණුම 

4217.05 

69 2018 ඔේපතෝේබර් මස කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ සංග්රහ 

වියදේ සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් -  එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි මිය 

489.00 

70 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය 2018.10.15 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

   14555.00 

71 2018.10.17 වන දින 252 – 6388 දරණ කැබ් රථයට නව 

පවෝටර් ෙේප් පසට් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

අපබ්සංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල 

     9500.00 

72 2018.10.04 වන දින 252 – 6388 දරණ කැබ් රථපේ පවෝටර් 

ෆෑන් ේලච් 01 අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

අපබ්සංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල 

   10750.00 

73 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථ පේ අක්රීය වූ තිරිංග ෙේධතිය 

2018.09.29  වන දින අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල, 

   1180.00 

74 2018.10.17 වන දින QL  – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ 

සයිලන්සර පයන් අධික ශබ්දයේ පිටවීම නිසා එය  අළුත්වැඩියා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල, 

   1030.00 

75 2018.09.11 වන දින GI - 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ කිේ 

ෂාප්ට් 01 පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

  

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

  1375.00 

76 2018.09.06 වන දින GI - 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථයට නව 

මීටර් පේබලයේ පයදීම පවනුපවන් හංවැල්ල, ෙහත්ගම, 142/2, 

පහේමාල් පමෝටර්ස් පවත පගවූ මුදල පගවීම 

 

සරප් - ඒ.ඩී.විසල් ෙමිත මයා 

ප්රධාන කාර්යාලය 

       200.00 

77 2018.08.20 වන දින GI - 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ පෙෝේ 

01 පුපුරා යාම නිසා එය අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

     3960.00 

78 LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථය 2018.09.23 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

22195.00 

79 AAA – 9451 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.09.23 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල, 

3600.00 
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80 LL – 6461 දරණ ටිෙර් රථය 2018.09.28 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

   39025.00 

81 LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථය 2018.09.17 වන දින 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

 

හවල් පහෝල්ඩින්ේස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 245/47, 

අවිස්සාපේල්ල ොර, 

ඔරුපගොඩවත්ත 

   82297.45 

82 LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථපේ චැසපයහි 17000 km න් 

සදුකළ යුතු ෙස්වන පසේවා වාරය 2018.09.17 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

සපතොස පමෝටර්ස් පුේගලික 

සමාගම, 25/11, නව නුපේ 

ොර, ෙෑලියපගොඩ 

 23910.14 

83 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.08.31 වන දින සට 

2018.09.25 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් ඩීසල් 350Ltr  

හා RX – 9480 ජල බවුසරය සඳහා ගත් භූමිපතල් 05 Ltr 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

එස්.ඒ.ඩී.සී. සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

  46450.00       

84 විදුලි බිල්ෙත් පගවීම.  
 

2018 සැප්තැේබර් මස නිරිපෙොල සායනය 

2018 ඔේපතෝේබර් මස කළුඅේගල ඔරපලෝසු කණුව 

2018 ඔේපතෝේබර් කළුඅේගල පෙර ොසල 

මහජන බැංකුව  

විදුලිබල මණ්ඩලය 

1337.70 

85 2018 ඔේපතෝේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම.  
 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 

මහජන බැංකුව  

විදුලිබල මණ්ඩලය 

29,058.55 

86 2018 ඔේපතෝේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

හංවැල්ල සතිපෙොල 

හංවැල්ල සතිපෙොල 

නව පවළඳ සංකීර්ණපේ බිේ මහල 

උත්සව ශාලාව 

මහජන බැංකුව  

විදුලිබල මණ්ඩලය 

25,612.95 

87 2018 ඔේපතෝේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

ෙැරණි පවළඳ සංකීර්ණය 

නව පවළඳ සංකීර්ණය ඌරු මස් කඩය 

හංවැල්ල එළු කුකුල් මස් කඩය 

නව පවළඳ සංකීර්ණය උඩුමහල 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 

මහජන බැංකුව  

විදුලිබල මණ්ඩලය 

6,982.80 

88 2018 ඔේපතෝේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

තුන්නාන සායනය 

නිරිපෙොල සායනය 

නිදහස් ආයුර්පේදය 

හංවැල්ල පෙොදු වැසකිළියපනොදිරන කසළ පවන්කර 

ඉවත්කිරීපේ මධයස්ථානය 

හංවැල්ල පනොදිරන කසළ පවන්කර ඉවත්කිරීපේ මධයස්ථානය 

(පබ්ල් මැෂින්) 

මහජන බැංකුව  

විදුලිබල මණ්ඩලය 

8,174.40 

89 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2018 සැප්තැේබර් මස සැලසුේ 

කමිටුව සඳහා සහභාගී වූ ෙහත නිලධාරීන් පවත සැලසුේ කමිටු 

දීමනා පගවීම. 

01. ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති                        1950 . 00 

02. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා - පල්කේ              1950 . 00 

03. ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය - වැ.අ.                     1950  .00 

04. ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි.                                1950 . 00 

05.  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය - කළ/ස.               1950 .  00 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

9750.00 

90 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට රබර් මුද්රව සකස් කිරිම පවනුපවන් 

මුදල් පගවිම 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

750.00 
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91 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 අපප්රේල් මස පුවත්ෙත් 

බිල්ෙත් පගවීම 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

6715.00 

92 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 මැයි මස පුවත්ෙත් 

බිල්ෙත් පගවීම 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

6565.00 

93 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 ජුනි මස පුවත්ෙත් 

බිල්ෙත් පගවීම 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

6240.00 

94 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 ජුලි මස පුවත්ෙත් 

බිල්ෙත් පගවීම 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

6675.00 

95 Researched English Grammar Books නැමැති ග්රන්ථය සඳහා 

මුදල් පගවිම. 

එස්.බී.ඔලපගදර 2700.00 

96 පින්න මල් ඇවිත් ළන්දට නැමැති ග්රන්ථය සදහා මුදල් පගවිම.  ජයපසේකර මලවිආරච්චි 1100.00 

97 2018 පනොවැේබර් මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ පගවීම.  සභාෙති, උෙ සභාෙති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 පදපනකු 

    

765,000.00  

98 2018.10.15 සට 2018.10.23 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ 

(කාරක සභා ඇතුළුව) සංග්රහ වියදේ 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී) 

ප්රධාන කාර්යාලය 

      4,630.00  

99 ගරු උෙ සභාෙතිතුමාපේ 077-9104323 දරණ ජංගම දුරකථන 

බිල ප්රතිපූරණය කිරීම. 

ගරු උෙ සභාෙති            

එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් 

මැතිතුමා 

     1,800.00  

අපගෝස්තු මස (2018.08.05 - 2018.09.04) 

100 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමියපේ 

036-2253104 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එේ.ඒ. පේරි 

මාග්රට් මැතිතුමිය 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.01 - 2018.09.30) 

101 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමාපේ 

071-1059274 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ලියනපේ චන්දන 

කුමාර මැතිතුමා 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.01 - 2018.09.30) 

102 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර 

මැතිතුමාපේ 071-8146269 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක 

පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

     2,500.00  

අපගෝස්තු (2018.08.02 - 2018.09.01) 

103 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 0777-136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

     1,747.21  

අපගෝස්තු (2018.08.25 - 2018.09.24) 

104 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමියපේ 036-

2254440 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි 

මැතිතුමිය 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් (2018.09.01 - 2018.09.30) 

105 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී.එේ. චන්ද්රලතා මැතිතුමියපේ 

071-4182778 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී.එේ. 

චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

     3,000.00  

ජුලි මස (2018.07.20 - 2018.08.19) 

අපගෝස්තු මස (2018.08.20 - 2018.09.19) 

106 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ජී.ඩී. චන්ද්රසරි මැතිතුමාපේ 077-

3152448 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ජී.ඩී. චන්ද්රසරි 

මැතිතුමා 

     1,173.77  

අපගෝස්තු (2018.08.05 - 2018.09.04) 

107 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් රණසංහ මැතිතුමාපේ 

077-6880676 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් 

රණසංහ මැතිතුමා 

     1,204.82  

ජුලි මස (2018.07.30 - 2018.08.24) 
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අපගෝස්තු (2018.08.25 - 2018.09.24) 

108 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමාපේ 011-

2184897 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය 

ගරු මන්ත්රී වරුණ දිලිප් 

කුමාර මැතිතුමා 

   12,500.00  

මැයි මස (2018.05.01 - 2018.05.31) 

ජුනි මස (2018.06.01 - 2018.06.30) 

ජුලි මස (2018.07.01 - 2018.07.31) 

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 - 2018.08.31) 

සැප්තැේබර් මස (2018.09.01 - 2018.09.30) 

109 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ 

මැතිතුමාපේ 077-3143538 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

     1,000.00  

සැප්තැේබර් (2018.09.05 - 2018.10.04) 

110 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වීරරත්න 

මැතිතුමාපේ 071-4484387 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල 

ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් (2018.09.04 - 2018.10.03) 

111 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න 

මැතිතුමාපේ 0714460616 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත 

අරුණ කුමාර් ගුණරත්න 

මැතිතුමා 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් (2018.09.04 - 2018.10.03) 

112 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ.එස්. ජයන්ත රණවක 

මැතිතුමාපේ 011-2406059 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.එස්. 

ජයන්ත රණවක මැතිතුමා 

     1,152.01  

සැප්තැේබර් (2018.09.04 - 2018.10.03) 

113 2018 ජූලි මස ගලිබවුසරපේ අෙද්රවය මනුවලවල් වලට මුදා 

හැරීම පවනුපවන් පගවීම 

සහකාර සාමානයාධිකාරී      

(මහ පකොළඹ මල ප්රවාහන), 

ජාතික ජල සේොදන 

මණ්ඩලය 

8280.00 

114 2018 අපගෝස්තු මස මල අෙද්රවය මනුවලවල් වලට මුදා හැරීම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම 

ඩබ්.පී.පසෝමරත්නේ මයා 1890.00 

සවකුමාර් මයා 157.50 

ආර්.ඒ.සමිෙත් මයා 787.50 

ඩී.චන්දන කුමාර මයා 157.50 

වයි.එච්.පසෝමරත්න මයා 315.00 

ටී.පී.චමින්ද මයා 157.50 

එේ.රසක චන්දන මයා 350.00 

115 2018 සැප්තැේබර් මස මල අෙද්රවය මනුවලවල් වලට මුදා හැරීම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවිම 

ඩබ්.පී.පසෝමරත්නේ මයා 5355.00 

බී.ඒ.නිලන්ත මයා 315.00 

අමිර මධුසංඛ මයා 700.00 

ආර්.ඒ.සේෙත් මයා 3465.00 

පී.පුෂ්ෙ කුමාර මයා 350.00 

සවකුමාර් මයා 679.00 

එේ.රසක චන්දන මයා 700.00 

116 2016/10/17 උත්සව ශාලාව පවන් කිරීම පවනුපවන් ලබා ගත් 

තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු පගවීම 

එස්.ඒ.ඩී.පුෂ්ෙ කුමාර මයා, 

(පල්කේ) , පනො. 65 , නව 

පවපළඳ සංකීර්ණය, 

හංවැල්ල 

5000.00 

117 විදුලි අංශපේ පසේවය කරන පසේවකයින් 06 පදපනකු සඳහා 

2018.10.27 සට 2019.10.26 දේවා පසේවක ජීවිත වන්දි 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 

මහරගම 

36,458.47 
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රේෂණය අළුත් කිරීපේ ගාසත්ු පගවීම. 

118 2018 ඔේපතෝේබර් මස 1-15 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය කිරීම. පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

194,934.16 

119 ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර වල ආරේෂක පසේවය 

සඳහා පයොදවා ඇති ආරේෂක නිලධාරින්ට 2018 ජූලි හා 

අපගොස්තු මස දීමනා පගවීම. 
 

2018 ජුලි 
 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය  -රු.81,654.00 

ගලපගදර ආදාහනාගාරය  -  රු.81,654.00 
 

2018 අපගෝස්තු 
 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය  -   රු.81,654.00 

ගලපගදර ආදාහනාගාරය  -   රු.81,654.00 

රු326,616.00 
 

සභාෙති 

බස්නාහිර ෙළාත් ආර්ථික 

ප්රවර්ධන කාර්යංශය- 

පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවය 

326,616.00 

120 හංවැල්ල වැඩ ඒකකපේ අළුතින් සාදන ලද පකොටස වයරින් 

කිරීම සඳහා ලබාගත් ද්රවය පවනුපවන් වැය වූ මුදල ලබාගැනීම 

සරප්  

ආර්.ඒ. පසේනාධීර 

6455.00 

121 2018.10.10 දින මහ සභාව ෙවත්වන අවස්ථාපේදි විදුලිය 

විසන්ධි වුවපහොත් භාවිතය සඳහා ලබාගත් පජනපර්ටරයට කුලිය 

වශපයන් පගවු මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්  

ආර්.ඒ. පසේනාධීර 

3500.00 

122 හංවැල්ල වැඩ ඒකකපේ ට්රිප් ස්විච් එක පිළිස්ස යාම නිසා 

අළුතින් ට්රිප් ස්විච් එකේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්  

ආර්.ඒ. පසේනාධීර 

2900.00 

123 පඩංගු වයාෙෘති පසේවකයින් සඳහා කුලී ෙදනම මත ලබා ගත් 

වෑන් රථයට2018.09.10 සට 2018.10.15 දින කාලයට අදාලව 

මුදල් පගවීම. 

බුේධදාස සමරවීර, 

අරලිය මාවත, 

පේරගල,ොදුේක. 

77470.00 

124 ඇණවුේ අංක 12938 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2374 ෙරිදි 

ප්රධාන කාර්යාල ඇතුලට ආපල්ෙ කිරීම සඳහා තීන්ත ලබා දීම. 

පකෝස්පේ පප්න්ට් ලංකා, 

පුේගලික සමාගම, 

පමෝදරවිල,ොනදුර. 

8365.50 

125 සපලෝන් බිස්නස් ඇප්ලයන්සස් පුේගලික සමාගම විසන් 

2018.11.01 දින සට 2019.10.31 දින දේවා ොදුේක, 

කහපහේන, පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයන්හි ඇඟිලි සලකුණු 

යන්ත්රය නඩත්තු කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති ගිවිසුේ 

සභා අරමුදල් 

193, හිල් ස්ට්රීට්, පදහිවල 

25,996.03 

 

03.  ඇසත්පේන්තු 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 ළමා ග්රාමය ොපර් බුංවලවත්ත හන්දිපේ කහටගහවත්ත කන්ද 

ොර සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 287,497.59 

2 එලමලවල ෙැල්පෙොල ප්රධාන මාර්ගපේ අතුරු ොර පකොන්ක්රීට් 

දමා සංවර්ධනය කිරීම. (සරිල් මහතාපේ නිවසට පිවිපසන 

මාර්ගය) 

සභා අරමුදල් 880,520.93 

3 හංවැල්ල මධය විදයාල මාවත අතුරු ොර 1 තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම (නිපයෝ නිවස ඉදිරිපිට ොර) 

සභා අරමුදල් 295,701.58 
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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. 

ආෙදා ණය     

01 ඩී. ඩබ්. පර්ණුකා මිය        250,000.00               33,750.00  

02 එස්. ඩී. සපරෝෂිනී මිය        250,000.00               62,820.00  

03 එන්. ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය        250,000.00               90,550.00  

04 එල්. ඒ. ඩී. ශයාමලී කරුණාරත්න මිය        196,380.00            196,380.00  

05 ඩී. පී. ප්රදීප් කුමාර මයා        196,380.00            196,380.00  

06 එච්. එස්. ජයතිලක මයා        192,420.00               25,710.00  

ොෙැදි ණය     

4 නිරිපෙොල ගලගහපදනිය ොර (පබෝඩින් ටවුන් ොර අතුරු ොර 

සංවර්ධනය කිරීම.) 

සභා අරමුදල් 478,424.46 

5 ොදුේක ක්රීඩාංගන මාවත 7 ෙටුමග පකොටසේ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 285,751.03 

6 දිේපදණිය ප්රාර්ථනා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගය 

පකොන්ක්රීට් කිරීම. 

සභා අරමුදල් 834,426.53 

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

8 පකොස්ගම සතිපෙොල පරදි කඩ තැනීම. සභා අරමුදල් 1,412,197.12 

9 හංවැල්ල නගරය පෙොදු වැසකිළිය ඉතිරි අළුත්වැඩියාවන් 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 92,332.35 

10 පකොස්ගම සතිපෙොල භූමිපේ ඇති වැසකිළිය නවීකරණය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 195,091.64 

11 පනළුවත්තුඩුව පකොළන්කන්ද ොර පබෝධියට නුදුරින් පකොටස 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 333,247.78 

12 පබෝ පනොවන පරෝග හඳුනාගැනීපේ වවදය සායන ෙැවැත්වීම 

- 2018 

සභා අරමුදල් 255,000.00 

13 සීතාවක ප්රාපේශීය සභා පෙර ොසල් විවිධ ප්රසංගය - 2018 සභා අරමුදල් 585,000.00 

14 සීතාවක ප්රතිභා ගී සරණිය- 2018 සභා අරමුදල් 305,000.00 

15 සනීොරේෂක හා මාර්ග අංශපේ පසේවක මහත්ම මහත්මීන්පේ 

වවදය සායනය - 2018 

සභා අරමුදල් 199,500.00 

16 සභාව සතු ZA – 9257 කේෙැේටරය පසේවා කිරීම. සභා අරමුදල් 8254.70 

17 සභාව සතු ZA – 9257 දරණ කේෙැේටරය පසේවා කිරීම. සභා අරමුදල් 33,154.50 
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01 ඒ. එස්. ආර්. ධර්මදාස මිය             6,000.00                 6,000.00  

  එකතුව     1,341,180.00            611,590.00  
 

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පකෝලාස් සෑදීපේදී එහි ප්රමිතිය අඩුවීම නිසා ගැටළු රාශියේ ඇති වී 

තිපබන බැවින් පසොයා බලා නිස ප්රමිතියකට සකස් කරන පලස අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

2. මාවතගම පවන්පේස ඉඩම සේබන්ධව ගැටළුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි. පේ වනවිට එම ඉඩම 

සංවර්ධනය කිරීම නතර වී ඇති අතර වර්ෂාව පහේතුපවන් එම ඉඩපේ ෙස් අසල පිහිටි නිපවස් වලට හා 

කුඹුරු වලට පසෝදා පගොස් විශාල ෙරිසර හානියේ සදුවී ඇති බැවින් අදාල ආයතන සමඟ සාකච්ඡාවේ 

ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. පසේවකයින් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාගැනීම වැඩිවී ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 


