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2018.11.27 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

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

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

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

4. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   -  මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

9. 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   -  ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත රණවක මැතිතුමා 

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

6. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  එස්. චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

8. 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 - කහපහේන -  ජී.චමරි ෙේමලතා මිය 

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

6. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

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

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

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

11. කළමනාකරණ සහකාර - සැෙයුේ -  දිොනි වික්රමසිංහ මිය 

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

13. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

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

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

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

 

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

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

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසින් අංක සීප්රාස 1/5 මු.ක.ති/2018 යටපත් 2018.09.11 දිනැතිව යවන 

ලද ලිපියට පිළිතුරු වශපයන් ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය විසින් අංක ො/ඉ/4/විවිධ/01 

යටපත් “නීතිය ක්රියාත්මකවීම මඟින් ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පීඑල්සී පවත ෙැවරී ඇති සහ එමඟින් ශ්රී 

ලංකා පටලිපකොේ පී.එල්.සී ෙරම අයිතිකරු බවට සංයුේත වී ඇති ඉඩම එම ආයතනයට ෙැවරීම.” 

යන හිසින් යුතුව 2018.09.28 දිනැතිව මු.පි.පකො. 7705 දරණ පිඹුපර් කැබලි අංක 01පලස සඳහන් 

ඉඩම රජය සතු ඉඩමේ බවත් ඊට අදාල පිඹුපර් ඡායා පිටෙතේ 2018.07.09 දිනැති ලිපිය සමඟ 

පයොමුපකොට ඇති බවත් දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ශ්රී ලංකා 

පටලිපකොේ පීඑල්සී පවත ෙැවරී ඇති සහ එමඟින් ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පීඑල්සී ෙරම අයිතිකරු බවට 

සංයුේත වී ඇති ඉඩම එම ආයතනයට ෙැවරීම සේබන්ධපයන් විරුේධත්වයේ පනොමැති බව දන්වා 

යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. “ඉදිකිරීේ ෙරිශ්ර සඳහා ෙළාත් ොලන ආයතන මඟින් ලබාපදනු ලබන බලෙත්රය සංපශෝධනය කිරීම.” 

යන හිසින් යුතුව අංක LGD/03/01/01/01 යටපත් 2018.10.18 දිනැතිව ඉදිකිරීේ ෙරිශ්ර ආශ්රිතව 

පඩංගු පරෝග වයාප්තිය මර්දනය සඳහා ෙළාත් ොලන ආයතන මඟින් ඉදිකිරීේ ෙරිශ්ර සඳහා ලබාපදන 

බලෙත්ර සංපශෝධනය කිරීපේ වැදගත්කම ජනාධිෙති පඩංගු මර්දන කමිටුව විසින් පෙන්වා දී ඇති බව 

සඳහන් කර ඇති අතර ඒ අනුව ෙළාත් ොලන ආයතන මඟින් ලබාපදන ඉදිකිරීේ සේබන්ධ බලෙත්ර 

සඳහා ඇතුළත් විය යුතු පකොන්පේසි දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

එම පකොන්පේසි ඇතුලත් කර ඉදිකිරීේ සේබන්ධ බලෙත්රය සංපශෝධනය කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

3. ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය විසින් අංක ො/ඉ/2/පෙොදු යටපත් “ඉහළ පබෝපප් මංසන්ධියට 

පෙොදු වැසිකිළියේ ලබාගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.11.12 දිනැතිව පෙොදු 

වැසිකිළියේ ඉදිකිරීම සඳහා ඉහළ පබෝපප් මංසන්ධිය ආශ්රිතව රජපේ ඉඩමේ පනොමැති බවත් 

පබෝපප් රාජසිංහ මහා විදයාලයට අයත් භූමිය ෙවතින බවත් දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

4. ොදුේක, ෙහළ ොදුේක, කුමාර මාවත, 532/ඒ/1 හි ෙදිංචි ශ්රී ලංකා කරාපත් පදෝ සේපේලනපේ 

ලියාෙදිංචි ප්රධාන උෙපේශකවරපයකු හා A පශ්රේණිපේ විනිසුරුවරපයකු ද වන ඩබ්ලිේ.ඩී. සාරංග 

චාමර මහතා විසින් “මීපප් සිරිපසේන රාජෙේෂ අනුස්මරණ ශාලාව තුළ කරාපත් පුහුණු ෙන්තියේ 

ෙවත්වාපගන යාමට අවසර ලබාගැනීම හා සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2018.11.26 දිනැතිව 

මීපප් සිරිපසේන රාජෙේෂ අනුස්මරණ ශාලාව සිකුරාදා ෙ.ව. 5.00 සිට ෙ.ව. 7.00 දේවා කරාපත් 

පුහුණු ෙන්තියේ ආරේභ කිරීම සඳහා අවසර ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, මීපප් සිරිපසේන රාජෙේෂ අනුස්මරණ ශාලාව සිකුරාදා ෙ.ව. 5.00 සිට 
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ෙ.ව. 7.00 දේවා ෙැය 02 ක කාලයකට මාසිකව රු. 1200/- ක මුදලේ අයකර ලබාදීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

5. “විශ්රාම වැටුෙ හා ොරිපතෝෂික දීමනා ලබාගැනීමට ඉල්ලීම.” යන හිසින් යුතුව 2018.11.12 දිනැතිව 

ොදුේක, අරුේවත්ත, අරලිය මාවත, 350/ඒ/1 හි ෙදිංචි ටී. පියපසේන මහතා විසින් ඔහු 1972 වර්ෂපේ 

සිට සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විදුලි අංශපේ පසේවය කර 1985.04.01 දින සිට ස්ථිර විදුලි පසේවයට 

ෙත් කර වසර 20 කට අධික කාලයේ පසේවය කළ බවත් 1990.10.22 දින සිට විදුලි අංශය ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙවරා ගැනීම නිසා විශ්රාම වැටුෙේ පනොලබා පසේවය අපහෝසි වී ඇති බැවින් 

ඔහුට හිමිවිය යුතු විශ්රාම වැටුෙ හා ොරිපතෝෂික දීමනාව ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල ලිපිපගොනු ෙරීේෂා කර බලා ඉදිරි කටයුතු කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

6. පකොස්ගම, බෙ/පහෝ/පකොස්ගම සුපේධ විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා විසින් 2018.10.16 දිනැතිව 

පකොස්ගම ලැපවන්පරෝ ආයතනය ඉදිරිෙත්ව “වාපයෝ” නමින් ෙැවැත්වූ ප්රසංගපේ බදු මුදල මහ 

ඇමතිවරයා මඟින් නිදහස් කර ොසල් ගිණුමට බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇත. එම මුදල පගවීම ගරු 

සභාෙතිවරයා නිර්පේශ කළ ද සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ නිළධාරීන් විවිධ පහේතු දේවමින් පගවීම 

ප්රතිේපෂේෙ කරන බව දේවමින් පමම මුදල ොසල් සංවර්ධන සමිති ගිණුමට ලබාදීමට කටයුතු කරන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් 

2018.11.12 දින මහා සභාවට පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් 

කරන ලදි. 2018.10.26 දින මුදල් කමිටු තීරණ අංක 02 හිදී පේ සේබන්ධපයන් ෙළාත් ොලන 

පකොමසාරිස් පවතින් උෙපදස් ඉල්ලා ඇති අතර, උෙපදස් ලද ෙසු ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි.    

 

7. හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ කාර්යභාර නිලධාරී විසින් රජපේ තැෙැල් ගාස්තු සඳහා ලියාෙදිංචි සහ 

සාමානය තැෙෑල සඳහා ගාස්තු වැඩි වී ඇති බැවින් රු. 8000/- ේ වූ මුේදර අග්රිමයේ හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලය සඳහා ප්රමාණවත් පනොවන බැවින් රු. 12000/- ක මුේදර අග්රිමයේ ලබාගැනීම සඳහා 

අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,  හංවැල්ල 

උෙ කාර්යාලය සඳහා ලබාදී ඇති රු. 8000/- ක මුේදර අග්රිමය රු. 12000/- දේවා වැඩිකර ලබාදීමට 

තීරණය කරන ලදි.    

 

8. හංවැල්ල, නව පවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි පිහිටි නව පවළඳ සංකීර්ණපේ වයාොරිකයන්පේ 

සංවිධානය විසින් “ප්රමාද ගාස්තුව පිළිබඳව.” යන හිසින් යුතුව 2018.11.15 දිනැතිව ඔවුන්පේ 

සංවිධානපේ සාමාජික සාමාජිකාවන් හට නව කඩ කුලී සංපශෝධනය වනතුරු කුලී මුදල් පගවීම ෙමා 

වීම නිසා සිදුවන ප්රමාදයට දඩ මුදල් අය පනොකිරීමට පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන 

ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කරන ලදි. පේ සේබන්ධපයන් එපසේ දඩ මුදල් අය 

පනොකර සිටීමට නීතයානුකූල හැකියාවේ පනොමැති බව පල්කේතුමා විසින් කාරක සභාවට පෙන්වා 
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දුන් නමුත්, නව කඩ කුලී සංපශෝධනය වනතුරු කුලී මුදල් පගවීම ෙමා වීම නිසා සිදුවන ප්රමාදයට දඩ 

මුදල් අය පනොකිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

9. සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය විසින් අංක 3/3/1ඉ62/2 යටපත් “ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. විසින් භුේති විඳින ඉඩේ එම සමාගම පවත ෙවරා දීම.” යන හිසින් යුතුව 2018.08.10 

දිනැතිව අංක 427 ඒ සාලාව ග්රාම නිලධාරී වසපේ සාලාව වත්ත නැමති රජපේ ඉඩපේ ශ්රී ලංකා 

පටලිපකොේ ආයතනය විසින් භුේති විඳිනු ලබන මු.පි.පකො. 7764 හි කැබලි අංක 01 සහ 02 ඉඩේ 

පකොටස් ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පී.එල්.සී. පවත ෙවරා දීමට එකඟතාවය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අංක 427ඒ සාලාව ග්රාම නිලධාරී වසපේ සාලාව 

වත්ත නැමති රජපේ ඉඩපේ ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ ආයතනය විසින් භුේති විඳිනු ලබන මු.පි.පකො. 

7764 හි කැබලි අංක 01 සහ 02 ඉඩේ පකොටස් ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ පී.එල්.සී. පවත ෙවරා දීම 

සේබන්ධපයන් විරුේධත්වයේ පනොමැති බව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ෙළාත් සභා, ෙළාත් ොලන හා ක්රීඩා අමාතයාංශය විසින් අංක PL/03/12/WP/Rd-2018 සීතාවක 

ප්රා.ස./2 යටපත් “ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීපේ වැඩසටහන - 2018” යන හිසින් යුතුව 

2018.11.26 දිනැතිව සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසින් යවන ලද අංක 

LGD/7/1/D1/ග්රා.මා.ස 2018 හා 2018.11.15 දිනැති ලිපියට පිළිතුරු සෙයමින් අවලංගු කරන ලද 

වයාෙෘති ද, පකොන්පේසි වලට යටත්ව ක්රීයාත්මක කිරීම අනුමත කරන ලද වයාෙෘති පකොන්පේසි 

දේවමින් ද, අතිපර්ක ප්රතිොදන අනුමත කරන වයාෙෘති ද දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, ඒ අනුව කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

11. පකොළඹ, යූනියන් පෙපදස, අංක 330 හි පිහිටි ෙළාත් සභා, ෙළාත් ොලන හා ක්රීඩා අමාතයාංශය, 

අමාතය කාර්යාලය විසින් අංක PCLG/MO/R/සීතාවක යටපත් “ග්රාමීය ප්රපේශවල මාර්ග කි.මී. 

1000 ේ සංවර්ධනය කිරීපේ වැඩසටහන - 2018” යන හිසින් යුතුව 2018.10.15 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට අනුමත කර යැවූ 45 - අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධාන ොපරන්, ග්රීන් පටරස් 

පෙපදසට අබලන්ව ඇති පකොටස සංවර්ධනය කිරීම - 2,654,872.29 වයාෙෘතිය අදාල ඉල්ලුේකරු 

විසින් අවලංගු කරන පලසට සිදුකර ඇති ඉල්ලීම අනුව අවලංගු කරන පලසත්, සභාවට අනුමත කර 

යැවූ 103 - තුන්නාන සිට ජයවීරපගොඩ පදසට යන මාර්ගය කාෙට් කර සංවර්ධනය කිරීම - 

24,900,000.00 වයාෙෘතිය සඳහා අනුමත වූ මුදල ප්රමාණවත් පනොවන පහයින් (පටන්ඩර් 

ක්රියාවලිපේදී මුදල වැඩි වූ පහයින්) ඉහත අවලංගු කරන ලද වයාෙෘතිපේ වූ මුදල් පමම වයාෙෘතිය 

සඳහා ලබාපදන පලසත් දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ඒ අනුව කටයුතු 

කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. ොදුේක, මීපප් හංදිය, මීපප් හංදිය අපනයෝනයාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය විසින් “මීපප් ප්රජා 

ශාලාපේ වහලයට බර වී ඇති පෙොල් ගස කො ඉවත් කිරීම.” යන හිසින් යුතුව 2018.11.25 දිනැතිව 

මීපප් ප්රජා ශාලාපේ වහලයට බර වී ඇති පෙොල්ගපසේ පගඩි අතු ආදිය වැටීම නිසා ප්රජා ශාලාපේ 
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වහලපේ තහඩු කැඩී පගොස් වැසි ජලය කාන්දු පවමින් අලාභහානි සිදුවන බවත් සමිතිය සතු වටිනා 

පේෙළ පමම ප්රජා ශාලා පගොඩනැගිල්පල් පකොටසක ගබඩා පකොට ඇති බවත් දේවමින් පමම 

පෙොල්ගස අයිති ොර්ශවය පෙොල් ගස ඉවත් කිරීම පිළිබඳව අකමැත්තේ නැති බව ප්රකාශ කර ඇති 

බැවින් පමම අනතුරුදායක පෙොල්ගස කො ඉවත්කිරිමට අවශය කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ොදුේක ආදායේ ෙරිොලක මහතා පවත හැකි 

ඉේමණින් පමම පෙොල්ගස කො ඉවත් කරන පලස දැන්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. නීතීඥ සහ ප්රසිේධ පනොතාරිස් චේො එන්.පේ. මුදලිපේ මහත්මිය විසින් 2018.11.17 දිනැතිව 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට තාවල්පගොඩ ගේවාසීන් වන පදොඩේපගොඩ ගමරාලලාපේ ලීලාවතී, අභය 

රණසිංහ මුදියන්පසේලාපේ ගාමිණී චන්ද්රපසේකර, එමපේ ජයන්ත යන අය විසින් ලබාදී ඇති අංක 

4085 සැලැස්පේ ෙර්චස් 3 ේ විශාල බිේ පකොටස පවනුපවන් සකස් කරන ලද ඔප්පුපේ නීතීඥ ගාස්තු 

වශපයන් රු. 4500/- ක මුදලේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, නීතීඥ සහ ප්රසිේධ පනොතාරිස් චේො එන්.පේ. මුදලිපේ මහත්මිය පවත නීතීඥ ගාස්තු 

වශපයන් රු. 4500/- ක මුදල පගවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. ොදුේක නගරවාසීන් විසින් “ොදුේක සතිපෙොපල් සිදුවන අකටයුතු පිළිබඳවයි.” යන හිසින් යුතුව 

2018.10.28 දිනැතිව ොදුේක සතිපෙොපල් සිදුවන අකටයුතු පිළිබඳව දේවමින් පේ පිළිබඳව පසොයා 

බලා සහනයේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායේ ෙරිොලක මහතා 

ලබාදුන් සවිස්තර වාර්තාව ද සලකා බැලූ කාරක සභාව, විවිධ තැන්හි කඩ කාමර අනවසරපයන් 

ඉදිපනොකළ යුතු බවත් ෙවතින හිස් කඩකාමර නියමානුකූලව නව කඩහිමියන්ට ලබාදී ගිවිසුේ 

ෙත්රයට ඇතුළත් කර ගිවිසුේ ෙත්රපේ සඳහන් කඩ හිමියන්පගන් ෙමණේ මුදල් අයකළ යුතු බැවින් 

පේ පිළිබඳව පසොයා බලන පලස ආදායේ ෙරිොලක මහතා දැනුවත් කරන ලදි.  

 

15. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා විසින් “තුන්නාන සුසාන භූමියට නව 

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

ලබාදීම සේබන්ධපයනි” යන හිසින් 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 ලිපියට අදාලව පමම ඔප්පුව සඳහා පනොතාරිස් ගාස්තු ඔප්පුපේ වටිනාකම 

බලා රු. 5000/- ක උෙරිමයකට යටත්ව පගවීමට තීරණය කරන ලද අතර මැනුේ ගාස්තු රු. 3000/- 

ක රිසිට්ෙතේ ද ලබාදී ඇති බැවින් පමම මුදල් පගවීමටත් සභාවට ෙවරන ලද පේෙලවල මුේදර 

ගාස්තු පගවීම සේබන්ධපයන් අනුගමනය කළයුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ සහකාර ෙළාත් ොලන 

පකොමසාරිස්තුමියපගන් ලිඛිත උෙපදස් ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 
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16. ොදුේක, පෙොල්වත්ත, තුන්වන ෙටුමග, අංක 19/1 හි ෙදිංචි පේ.ජී.ටී.යූ. ජයරත්න මහතා විසින් 

“අංක 33 කඩකාමරය ෙවරා ගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.11.12 දිනැතිව ොදුේක 

පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 33 දරණ කඩකාමරය දැනට එරමුදු මපේ පගදර දයාවතී නමින් ඇති 

බැවින් ඔහුපේ නමට ෙවරා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

ආදායේ ෙරිොලක නිලධාරී වාර්තාව අනුව එරමුදු මපේ පගදර දයාවතී නමින් ඇති ොදුේක පෙොදු 

පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 33 දරණ කඩකාමරය ොදුේක, පෙොල්වත්ත, තුන්වන ෙටුමග, අංක 19/1 හි 

ෙදිංචි පේ.ජී.ටී.යූ. ජයරත්න මහතාපේ නමට ෙැවරීම සේබන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ 

ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. ොදුේක, අරුේවත්ත වත්ත, පනො. 488/ඒ හි ෙදිංචි ඒ.එේ.ඒ. පමොපහොමේ මහතා විසින් 2018.11.15 

දිනැතිව ොදුේක නව පවළඳ සංකීර්ණපේ ොදුේක, හයිපලවල් ොර, අංක 130 හි ෙදිංචි පමොපහොමේ 

අන්වර් පමොහමේ කමිල් අන්ෆාේ නමින් ඇති අංක 31 දරණ කඩ කාමරය ඔහුපේ නමට ෙවරා පදන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ආදායේ ෙරිොලක නිලධාරී 

වාර්තාව අනුව පමොපහොමේ අන්වර් පමොහමේ කමිල් අන්ෆාේ නමින් ඇති ොදුේක නව පවළඳ 

සංකීර්ණපේ අංක 31 දරණ කඩකාමරය ොදුේක, අරුේවත්ත වත්ත, පනො. 488/ඒ හි ෙදිංචි 

ඒ.එේ.ඒ. පමොපහොමේ මහතාපේ නමට ෙැවරීම සේබන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. ොදුේක, ඉංගිරිය ොර, 61/17 හි ෙදිංචි ආර්. තනුජා තිල්ලනි මහත්මිය විසින් “අංක 32 දරණ 

කඩකාමරය සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.11.20 දිනැතිව ොදුේක නව පවළඳ සංකීර්ණපේ 

ශ්රියානි නාවලපේ යන අයපේ නමින් ඇති අංක 32 කඩ කාමරය ඇයපේ නමට ෙවරා පදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ආදායේ ෙරිොලක නිලධාරී වාර්තාව 

අනුව ශ්රියානි නාවලපේ යන අයපේ නමින් ඇති ොදුේක නව පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 32 දරණ 

කඩකාමරය ොදුේක, ඉංගිරිය ොර, 61/17 හි ෙදිංචි ආර්. තනුජා තිල්ලනි මහත්මියපේ නමට ෙැවරීම 

සේබන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. ොදුේක, පෙොල්වත්ත, තුන්වන ෙටුමග, අංක 19/1 හි ෙදිංචි පේ.ජී.ටී.යූ. ජයරත්න මහතා විසින් 

“අංක 18 කඩකාමරය ෙවරා ගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.11.12 දිනැතිව ොදුේක 

පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 18 දරණ කඩකාමරය දැනට ඔහුපේ මව වන කුරුගල ගමපේ මාග්රට්  

නමින් ඇති බැවින් ඔහුපේ නමට ෙවරා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, ආදායේ ෙරිොලක නිලධාරී වාර්තාව අනුව කුරුගල ගමපේ මාග්රට් නමින් ඇති 

ොදුේක පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 18 දරණ කඩකාමරය ොදුේක, පෙොල්වත්ත, තුන්වන 

ෙටුමග, අංක 19/1 හි ෙදිංචි පේ.ජී.ටී.යූ. ජයරත්න මහතාපේ නමට ෙැවරීම සේබන්ධපයන් මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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20. ොදුේක, මැල්වත්ත, 412/සී/02 හි ෙදිංචි පී. චතුරිකා දිලිනි කුමාරි මහත්මිය විසින් “පෙොදු පවළඳ 

සංකීර්ණපේ අංක 15 දරණ වයාොර ස්ථානපේ අයිතිය ෙවරා ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 

2018.11.25 දිනැතිව ොදුේක පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 15 දරණ කඩකාමරය ඇයපේ පියා 

වන ෙට්ටිවිදානලාපේ පදොන් සුමනදාස මහතාපේ නමට ෙැවරී ඇති අතර පියාපේ අභාවය පහේතුපවන් 

එහි අයිතිය බාල දියණිය වන තමාපේ නමට ෙවරා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, ආදායේ ෙරිොලක නිලධාරී වාර්තාව අනුව ෙට්ටිවිදානලාපේ පදොන් 

සුමනදාස නමින් ඇති ොදුේක පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 15 දරණ කඩකාමරය ෙළාත් ොලන 

චක්රපල්ඛ අංක 1980/46 හි 7 වන වගන්තිය අනුව ොදුේක, මැල්වත්ත, 412/සී/02 හි ෙදිංචි පී. 

චතුරිකා දිලිනි කුමාරි මහත්මිය නමින් ෙැවරීම සිදුකළ හැකි බැවින් පී. චතුරිකා දිලිනි කුමාරි 

මහත්මියපේ නමට ෙැවරීම සේබන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 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. 

1 2362   

2018.11.02 

2018 ජුනි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  දීොනි වික්රමසිංහ මිය   

කළමණාකරණ සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

          170.00  

2 2363   

2018.11.02 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

දීොනි වික්රමසිංහ මිය   

කළමණාකරණ සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       2,941.00  

3 2364   

2018.11.02 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

බී.ඩී. පසේනාරත්න මයා  

කාර්යාල කාර්යය සහායක   

ප්රධාන කාර්යාලය 

          514.00  

4 2424   

2018.11.08 

2018 ඔේපතෝේබර් මස මහජන සේබන්ධතා 

නිලධාරි දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ මයා 

මහජන සේබන්ධතා නිලධාරි 

     14,000.00  

5 2486   

2018.11.12 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලපයහි 

අතිකාල දීමනා පගවීම 

පසේවකයින් 21 පදපනකු       51,909.70  

6 2496   

2018.11.14 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්.ඒ. බර්ටි ෙේමපෙරුම 

මයා  රියදුරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       1,050.00  

7 2497   

2018.11.14 

2018 ජුනි සිට ඔේපතෝේබර් මස දේවා ගමන් 

වියදේ පගවීම. 

ආර්.එල්. ස්වර්ණලතා මිය   

කාර්යාල කාර්යය සහායක    

ප්රධාන කාර්යාලය 

       2,532.00  
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8 2498   

2018.11.14 

2018 සැප්තැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  පේ. ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා    

පල්කේ 

       1,940.00  

9 2499     

2018.11.14 

2018 සැප්තැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා    

පල්කේ 

       1,940.00  

10 2500  

2018.11.14 

2018 සැප්තැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  පේ. ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා    

පල්කේ 

       1,455.00  

11 2501   

2018.11.14 

2018 ඔේපතෝේබර් මස සංයුේත දීමනාව 

පගවීම.  

පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා    

පල්කේ 

       3,000.00  

12 2502   

2018.11.14 

2018  සැප්තැේබර් මස සංයුේත දීමනාව 

පගවීම.  

පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා    

පල්කේ 

       2,425.00  

13 2503   

2018.11.14 

2018 අපගෝස්තු මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා    

පල්කේ 

          900.00  

14 2504   

2018.11.14 

2018 ඔේපතෝේබර් මස අතිකාල දීමනාව 

පගවීම. 

එේ.ඩී. ඉඳුනිල් ලේෂාන් මයා  

ආපේශ වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු    

ප්රධාන කාර්යාලය 

       1,803.93  

15 2563   

2018.11.16 

2018 අපගෝස්තු හා සැප්තැේබර් මස වල 

අතිකාල දීමනාව පගවීම. 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය   

ප්රධාන කළමණාකරණ 

සහකාර ප්රධාන කාර්යාලය 

       8,080.33  

16 2564   

2018.11.16 

2018 ඔේපතෝේබර් මස අතිකාල දීමනාව 

පගවීම. 

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය   

ප්රධාන කළමණාකරණ 

සහකාර ප්රධාන කාර්යාලය 

       4,331.35  

17 2565   

2018.11.16 

2018 ජූලි මස අතිකාල දීමනාව පගවීම. පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය   

ප්රධාන කළමණාකරණ 

සහකාර ප්රධාන කාර්යාලය 

       7,497.97  

18 2566   

2018.11.16 

2018 ජුනි මස අතිකාල දීමනාව පගවීම. පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය   

ප්රධාන කළමණාකරණ 

සහකාර ප්රධාන කාර්යාලය 

       7,206.78  

19 2590   

2018.11.21 

2018 ඔේපතෝේබර් මස අතිකාල දීමනාව 

පගවීම. 

පේ.ජී. ශර්මිලා දුෂාන්ති මිය 

ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී 

       5,712.30  

20 2591   

2018.11.21 

2018 සැප්තැේබර් මස හිඟ අතිකාල දීමනාව 

පගවීම. 

පේ.ජී. ශර්මිලා දුෂාන්ති මිය 

ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී 

       1,904.10  

21 2616 - 

2619 

2018.11.23 

2018 පනොවැේබර් 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 

    

213,045.34  

22 2373 

2018.11.02 

කසල පසේදිමට වලේ සැකසීම සඳහා 

එේස්කැපේටර් යාන්ත්රයක පසේවාව ලබා ගැනීම 

 

ජී.එේ.පී.එන්ටර්ප්රයිසස්, 

ජයවීරපගොඩ ොර, හංවැල්ල. 

48000.00 

23 2346 

2018.10.30 

වියළි ආහාර ද්රවය ොර්සල් 333 ේ පවනුපවන් 

2018 ඔේපතොේබර් මාසයට අදාල මුදල් පගවීම 

ලංකා සපතොස ලිමිටේ, 

හංවැල්ල. 

172280.00 

24 2347 

2018.10.30 

මාසික ෙඩි ලැයිස්තු පකොල 100 ේ හා ධාවන 

සටහන් පෙොත් 200 ේ ලබා ගැනීම. 

මුද්රණාලයාධිෙති, 

රජපේ මුද්රණ පදොර්තපේන්තුව 

16531.25 

25 2351 

2018.11.01 

ඇණවුේ අංක 11904 ෙරිදි HE 5534 ගලි 

බවුසරය සඳහා අඟල් 03 වෑල්ේ  කරාමයේ 

ලබා ගැනීම 

පසයිපකෝ පමටිල් මර්චන්ට්ස්, 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

පකෝරි ොර, පකොළඹ 12. 

20930.00 

26 2627 

2018.11.26 

ඇණවුේ අංක 11894 ෙරිදි වැහි කබා 20ේ 

ලබා ගැනීම. 

මාර්ල්පබෝ පේඩිං කේෙැනි 

පනො.24, අබ්දුල් ගෆුර් මාවත, 

පකොලඹ 03. 

29900.00 
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27 2598 

2018.11.21 

ඇණවුේ අංක 11912 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2485 ෙරිදි ඉදල් 50ේ ලබා ගැනීම. 

ආර්.පී.තිලකසිරි, 

පින්නවල, වග. 

5750.00 

28 2569 

2018.11.19 

ඇණවුේ අංක 11943 ෙරිදි JCB යරාන්ත්රයට දත් 

හා ඒ සඳහා අවශය ඇන ලබා ගැනීම. 

පජනුරි ස්පෙයාර් පසන්ටර්, 

නුවර ොර, ඇල් පදණිය, 

කඩවත. 

17200.00 

29 2607 

2018.11.26 

2010.10.01 සිට 2018.10.31 දේවා කාලයට 

අදාලව ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල,පුස්තකාල 

පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත ෙරිශ්රපේ ෙවිත්රතා 

හා සනීොරේෂක කටයුතු ඉටු කිරීපේ පසේවාව 

පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

සමීරා සිකියුර්ටි සර්විසස්, 

පහෝපකොන්දර ොර, 

ෙන්නිපිටිය. 

69500.00 

30 2597 

2018.11.21 

2018.11.12 දින මහ සභාව ෙැවැත්පවන විටදි 

අවශය වුවපහොත් භාවිතය සඳහා ලබාගත් 

පජනපර්ටරයට පගවු කුලී මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 3500.00 

31 2401 

2018.11.07 

දිනෙතා එකතු වන කැළිකසළ අවසන් 

බැහැරලීපේ මධයස්ථානයට පයොමු පකොට 

වැසීම සඳහා ෙස් කියුබ් 25 ේ ලබා ගැනීම. 

එච්.පේ.සිරිවර්ධන, 

ජයවීරපගොඩ, 

හංවැල්ල. 

65000.00 

32 2352      

11/02 

වැඩ ඒකකපේ වැඩ සදහා පයොදවා ඇති 

ට්රැේටර් පට්ලරපේ  පරෝදපේ ෙැච් එක දැමීමට 

වැය වු මුදල් පගවීම  

සරප් - පේ.ඒ.ඩි.ඒ රංගන 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

180.00 

33 2353      

11/02 

RX - 2336 පේලරපේ ගැලවීම නිසා හදිසි 

අළුත්වැඩියාව සඳහා වැය වු මුදල් පගවීම 

සරප් - පේ.ඒ.ඩි.ඒ රංගන 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2950.00 

34 
 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ පසෞඛය අංශපේ 

පචේ පරෝල් පෙොතේ මිලදී ගැනීම  

එල්.ඒ.ඩි.සි සේෙත්  සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

190.00 

35 2477    

11/12 

මීපප් දිවා සුරුකුේ මධයස්ථානපේ දරුවන්ට 

කිරි පත් සැෙයීම සඳහා වැය වු මුදල් පගවීම 

2018 ඔේපතෝේබර් 

ඩබ්.ඩි.සි.ඩි විපජ්තුංග  - සරප් 

-  ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2000.00 

36 145     11/12 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ උදැල්ලේ සඳහා 

ලබාගත් මිට පවනුපවන් වැය කල මුදල් පගවීම 

පේ විමල් ශාන්ත - සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

280.00 

37 2480 

18/11/10 

 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ  RX - 2336 

පේලරපේ අපනේ පරෝදය අළුත්වැඩියා කිරිම 

පවනුපවන් වැය වු මුදල් පගවීම  

නුපර්ෂ් අසංග  - සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

4100.00 

38 2475 

18/11/10 

2018 ඔේපතොේබර් මස පේ.ත.නිලධාරි බස් 

ගාස්තු පගවීම 

බි.ඩබ් සරත් කුමාර  - සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1306.00 

39 2474 

2018/11/10 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලයට 

ලිපි රැපගන යාම සඳහා බස් ගාස්තු පගවීම 

ඩි.පප්රේමරත්න -  සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

720.00 

40 2473 

18/11/10 

2018.10.29 දින අයුර්පේදය සඳහා ඖෂධ 

රුපගන ඒමට නාවින්න පබපහත් ගබඩාවට 

යැම 

පේ විමල් ශාන්ත - සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

350.00 

41 2483 

18/11/12 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ොදුේක උෙ 

කාර්යාලපේ නිලධාරින් හා පසේවකයින් 

සමානය රාජකාරි පේලාවට අමතරව අතයවශය 

රාජකාරි පවනුපවන් කරන ලද අතිකාල ෙැය 

සඳහා අතිකාල දීමනා පගවීම  

සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

207300.00 

42 
 

 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය 

පුතිපුර්ණ කිරිම  

කා.භා.නි.  - සරප් ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

4830.00 

43 2542 

18/11/16 

ගලපගදර අදාහනාගාරයට ගැස් මිලදී ගැනීම            

2018.10.18 - 2018.10.29 - හා 2018.11.02 

ොදුේක ගෑස් පසේල්ස් 

පසන්ටර් 01 ඒ ඉංගිරිය 

ොදුේක   

54648.00 

44 2533 

18/11/16 

ොදුේක උෙ කාර්යාලයට අයත් පගොඩනැගිලි 

සඳහා 2018 ඔේපතෝේබර් විදුලි බිල්ෙත් 

පගවීම 

මහජන බැංකුව  - ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩල ගිණුම  

23413.10 
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45 
 

මලගල ආයුර්පේදය හා බහු කාර්ය 

පගොඩනැගිල්පල් පේට්ටුවට ලබාගත් ඉබි යතුරු 

පසට් එක සඳහා වැය කල මුදල් පගවීම 

නුපර්ෂ් අසංග  - සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

865.00 

46 2568 

18/11/19 

හිඟ විදුලි බිල්ෙත් පගවීම                                  

දපඹෝර පුස්තකාලය -  රු.238.00                            

මිපප් දිවාසුරුකුම - රු. 1014.30                                    

පෙර ොසල ොදුේක - රු.406.80                                   

මහජන බැංකුව  - ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩලය ගිණුම  

1659.10 

47 2626 

18/11/26 

2018.08.11 දින සිට 2018.10.10 දේවා 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ වාහන සඳහා ලබා 

ගත් ඉන්ධක සඳහා මුදල් පගවීම 

ගණකාධිකාරි සී/ස 

නැ.පහේ.පකෝ.වි.පසේ.ස සමීතිය        

ෙහත්ගම, හංවැල්ල  

122997.00 

ABP -9738 ත්රීවීලරය රු.16056.00 

RD - 8070 ට්රැේටරය  රු.21025.00 

49-0266 ට්රැේටරය  රු.  2950.00 

තණපකොළ කෙන යන්ත්රය  රු.  9126.00 

මාර්ග තලනය රු.  3000.00  

ZA - 9257 කේෙැේටරය රු.60500.00  

ZA - 5041 බැපකෝයන්ත්රය රු.  9440.00 

AAA - 9151 ත්රීවීලරය රු.    900.00 

48 
 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ABP -9738 

ත්රීවීලරය සර්විස් කිරිම 

පහේමාල් පමෝටර්ස ්                

142/2  ෙහත්ගම , හංවැල්ල 

3600.00 

49 2696 

18/11/29 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 2018 ඔේපතෝේබර් 

මස සංග්රහ වියදේ සඳහා වැයවු මුදල් පගවීම 

එස්.ඩි ගමපේ -  සරප් -  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2260.00 

50 
 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලයට 2018 

ඔේපතෝබර් මස පුවත්ෙත් සැෙයීම 

ඩි.එස් මාෙටුන, පනො.03, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

11190.00 

51 2694 

18/11/29 

ොදුේක කාර්යාලපේ ගරු සභාෙතිතුමාපේ 

පේසයට වීදුරුවේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් 

පගවීම.  

ඩබ්.ජි.ආර්.පේ සමුද්රකා -               

සරප් -  ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

1890.00 

52 2642 

18/11/26 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ජල බිල ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

ජල සේොදන හා ජලාෙවාහන 

මණ්ඩලය 

13793.72 

  
පුස්තකාලය -  රු.2566.80       
පෙොදු පවළඳෙල 

(නව) -  

රු.2766.90     

  
බස්නැවතුම -  රු.1250.05       
පෙර ොසල ොදුේක 

- 

 රු.168.14     

  
පෙොදු වැසිකිලිය -  රු.2566.80       
පෙොදු වැසිකිලිය -  රු.1983.75       
ආදාහනාගාරය -  රු.2491.28       
  රු.13793.72     

53 2350 

2018/10/31 

පකොස්ගම අළුපබෝදල මාර්ගයට බාධාවේ වී 

ඇති විදුලි කණු පදක ඉවත් කර සුදුසු ෙරිදි 

ස්ථානගත කිරීම සහා ඇස්තපේන්තුගත මුදල 

පගවීම. 

සාමානයාධීකාරී 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  

233509.72 

54 2586 

2018/10/25 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018 ඔේපතොේබර් මස 

බිල්ෙත පගවීම 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

73229.38 

55 2587 

2018/11/21 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය 

පවත ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018ඔේපතොේබර් මස 

බිල්ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

1112.25 
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56 2588 

2018/11/21 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ  

2018 ඔේපතොේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

6923.41 

57 2585 

2018/11/21 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම 

වයාෙෘතිය යටපත් අංක 16481689 දරණ 

විදූත් පකටිෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 

ඔේපතොේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

630.21 

58 2548 

2018/11/16 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සංවර්ධන සහකාර 

පවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 ඔේපතොේබර්මස 

බිල් ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් සමාගම 

 

1640.11 

59 2606 

2018/11/21 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල්  අංක 4610217104 දරණ 

විදුලි සබඳතාවපේ  2018 පනොවැේබර් මස 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ  

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිණුම 

 

28002.72 

60 2546 

2018/11/16 

අංක 653 දරණ ඔප්පුව ෙරිේෂා කර බලා 

ලියාෙදිංචි කිරීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

අයි.ජී.ධේමිකා පී. 

පහට්ටිආරච්චි 

1500.00 

61 2545 

2018/11/16 

අංක 3729 දරණ ඔප්පු ෙරිේෂා කර, ෙත්තිරු 

ලබාපගන ලියාෙදිංචි කිරීම පවනුපවන් වැය වු 

ගාස්තු පගවීම. 

අයි.ජී. ධේමිකා පී. 

පහට්ටිආරච්චි 

7800.00 

62 2578 

2018/11/21 

දිේපදණිය උතුර බණ්ඩාරවත්ත ප්රජා ශාලාව 

පිහිටි පෙොදු ෙහසුකේ ඉඩම මැනුේ කටයුතු කර 

පිඹුරුෙත සැකසීම පවනුපවන් මුදල පගවීම. 

පී.එච්.පෙපර්රා 17200.00 

63 2492    

2018.11.14 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ 2018 ඔේපතෝේබර් 

මස සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීම. 

සරප් කාර්යභාර නිලධාරි 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

13000.00 

64 2484    

2018.11.12 

 

2018 ඔේපතෝේබර් මස හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලපේ පසේවක මහත්ම මහත්මීන්පේ 

අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් කාර්යභාර නිලධාරි 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

190570.23 

65 2490    

2018.11.14 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලයට අයත් දපබෝර 

ශාඛා පුස්තකාලපේ ප්රපයෝජනය සඳහා මිලදී 

ගත් භාණ්ඩ හා පසේවා පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

එස්.එේ. රංජනී මිය 

පුස්තකාලාධිෙති මහජන 

පුස්තකාලය හංවැල්ල. 

2485.00 

66 2493    

2018.11.14 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ ප්රපයෝජනය 

සදහා සංග්රහ වියදේ හා අපනකුත් වියදේ සදහා 

මුදල් ලබා ගැනීම. 

එස්.එේ. රංජනී මිය 

පුස්තකාලාධිෙති මහජන 

පුස්තකාලය හංවැල්ල. 

630.00 

67 2494    

2018.11.14 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ සංග්රහ කටයුතු 

සදහා වැයවු මුදල් ලබා ගැනීම. 

සරප් කාර්යභාර නිලධාරි 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

1690.00 

68 2596    

2018.11.21 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය 

ප්රතිපුර්ණය කිරීම.  

සරප් කාර්යභාර නිලධාරි 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

12000.00 

69 2595    

2018.11.21 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ මුේදර සදහා 

ගිය මුදල පගවීම. 

එස්.එේ. රංජනී මිය 

පුස්තකාලාධිෙති මහජන 

පුස්තකාලය හංවැල්ල. 

2000.00 

70 2471 

18/11/12 

සාහිතය උත්සවය සඳහා ොදුේක නලින් 

ඇේවටයිසින් ආයතනපයන් සකස් කර ගන්නා 

ලද බැනර් හා පතොරණ්  03ේ සඳහා මුදල් 

පගවිම  

ොදුේක නලින් ඇේවටයිසින් 

ආයතනය 

15580.00 

71 2452 

18/11/12 

සාහිතය උත්සවපේ විවිධ වියදේ සඳහා මුදල් 

පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4880.00 

72 2467 

18/11/12 

සභාෙතිතුමා දිවුරුේදිපේ උත්සව අවස්ථාපේ දි 

ලබා ගන්නා ලද  ජායා රූෙ සඳහා මුදල් පගවිම  

ලංකා පෆොපටෝ  ආයතනය 

හංවැල්ල. 

5630.00 

73 2468 සභාෙතිතුමාපේ සංකල්ෙයකට අනුව ලංකා පෆොපටෝ  ආයතනය 3080.00 
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18/11/12 ක්රියාත්මක කරනු ලබන ශ්රම දාන වැඩ සටහන්, 

පලෝක ළමා දින උත්සවපේ විවිධ අවස්ථා හා 

පකොස්ගම ළමා නිවාසපේ දරුවන් සඳහා ෙවත් 

වන ලද ප්රජා සත්කාරක වැඩ සටහන්වල ජායා 

රූෙ සඳහා මුදල් පගවිම 

හංවැල්ල. 

74 2572 

18/11/21 

පලෝක ළමා දින උත්සවපේ පේදිකාපේ 

ප්රදර්ශනය කරන ලද බැනර් සඳහා මුදල් 

පගවිම. 

ොදුේක නලින් ඇේවටයිසින් 

ආයතනය 

20040.00 

75 2648 

18/11/26 

පලෝක ළමා දින උත්සවය සඳහා ලබා ගන්නා 

ලද අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම. 

සභාෙති 70000.00 

76 2570 

18/11/21 

සීතාවක බල ප්රපේශපේ පතොරතුරු හා දර්ශනිය 

ස්ථාන ඇතුලත් කර සකස් කරන ලද බැනර් 

02ේ සඳහා මුදල් පගවිම. 

ොදුේක නලින් ඇේවටයිසින් 

ආයතනය 

15000.00 

77 2571 

18/11/21 

ගර්භණිය මේවරුන් සඳහා කිරි විදුරුවේ ලබා 

දිම හා පෙර ොසල් දරුවන් සඳහා වියලි ආහාර 

ොර්සල් ලබාදිපේ වැඩ සටහන පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරිපේ බැනර් 27ේ සඳහා මුදල් පගවිම 

ොදුේක නලින් ඇේවටයිසින් 

ආයතනය 

24808.00 

78 2395 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් 

ස්ථානයන්හි 2018 ඔේපතෝේබර් මස විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීම. 

මහජන බැංකුව ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩල ගිණුම 

18750.95 

2018.11.05 

පකොස්ගම ආයුර්පේදය 715.80                

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 9037.25 

කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය  441.30 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල    368.10              

සාලාව ප්රජා ශාලාව        368.10                     

මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව       624.30          

අෙද්රවය කළමණාකරණ 

ඒකකය                  

    1704.00 

පකොස්ගම නව පුස්තකාලය                             5492.10 

79 2396 

2018.11.05 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් 

ස්ථානයන්හි 2018 ඔේපතෝේබර් මස  ජල 

බිල්ෙත් පගවීම. 

ජාතික ජල සේොදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 

24499.57 

පකොස්ගම ප්රජා ශාලාව 603.41 

පකොස්ගම සති පෙොළ                                   11798.59 

අෙද්රවය කළමණාකරණ 

ඒකකය                  

7942.23 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 2967.00 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල 573.32 

සාලාව ප්රජා ශාලාව 615.02 

80 2482 

2018.11.12 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාළ දීමනා 

පගවීම 

කාර්යභාර නිලධාරි 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට 

121387.08 

81 2476 

2018.11.12 

පසෞඛය ෙරිොලක එන්.ආර්. ඉදුනිල් ප්රියන්ත 

2018 ඔේපතෝේබර් මාසපයහි පෂේත්රපේ යාම 

ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් මගින් 

එන්.ආර්. ඉදුනිල් ප්රියන්ත 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට               

2500.00 

82  පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට 2018 

වර්ෂයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් පගවීම                         

සූරිය පෙොත් ප්රකාශකපයෝ 

114,එස්.මහින්ද හිමි මාවත 

මරදාන,පකොළඹ 10  

170000.00 

83  පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට 2018 

වර්ෂයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් පගවීම                         

එස්.පගොඩපේ ඇන්ේ බ්රදර්ස් 

(ප්රයිවට්) ලිමිටේ 

661,665,675, 

87387.00 
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පී.ද.එස්. කූලරත්න මාවත, 

මරදාන,පකොළඹ 10 

84  පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට 2018 

වර්ෂයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් පගවීම                         

දයාවංශ ජයපකොඩි  සහ 

සමාගම 101සහ112 පූජය 

ඇස්.මහින්ද හිමි මාවත  

මරදාන, පකොළඹ 10 

88000.00 

85 2589 

2018.11.21 

වැඩ පෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 

2018 ඔේපතෝේබර් මාසපයහි ගමන් වියදම 

ලබා ගැනීම.පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සිට 

පෙොලිස් ස්ථානයට යතුර පගන ඒමට යාම 

සරප් මගින් 

එච්.පී.එස්. ෙේම කුමාර 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට               

2688.00 

86 2448 

18/11/12 

පකොේපෙෝස්ට් අංගනය හා පනොදිරන කසළ 

ඒකකය නැරඹීම සඳහා 2018.11.12 දින 

ෙැමිණි දිවුලපිටිය ප්රාපේශීය සභාපේ ගරු 

මන්ත්රීතුමාලා හා කාර්ය මණ්ඩලපේ පසේවක 

මහත්ම/මහත්මීන් 40 ේ සඳහා සංග්රහ වියදේ 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

5,075.00  

87 2445 

18/11/12 

2018.10.18 දින සිට 2018.10.23 දේවා 

ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

  4,640.00  

88 2449 

18/11/12 

2018.10.30 දින ෙවත්වන ලද ෙරිසර කමිටු 

ස්ථානීය ෙරීේෂණය සඳහා කැබ්රථයට පගවීම. 

පසයානා කැබ් රථ පසේවය, 55පේ, යට්පටෝවිට, 

තිත්තෙත්තර. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී)  

ප්රධාන කාර්යාලය 

  1,232.00 

89 2426 

18.11.08 

2018 ඔේපතොේබර් මස කමිටු දීමනා පගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු    17,000.00  

90  ගරු සභාෙතිතුමාපේ 071-7508013 දරණ 

ජංගම දුරකථනපේ බිල පගවීම.  

ගරු සභාෙති                     

ජී.ජයන්ත පරෝහණ  මැතිතුමා 

     7,318.19  

මැයි මස (2018.05.06 සිට 2018.06.05) 

සැප්තැේබර් මස (2018.09.06 සිට 

2018.10.05) 

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.06 සිට 

2018.11.05) 

91 2507 

18/11/14 

2018 ඔේපතෝේබර් මස 16 – 31 දේවා වැට් 

මුදල පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

109,650.12 

92 2508 

18/11/14 

2018 ඔේපතෝේබර් මස එන්.බී.ටී. මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

46,470.72 

93 2594 

18/11/21 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප්  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

9000.00 

94 2393 

18/11/05 

2018 ඔේපතෝේබර් මස කහපහේන සතිපෙොල 

භූමිය විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

807.30 

95 2394 

18/11/05 

2018 ඔේපතෝේබර් මස කහපහේන 

පුස්තකාලපේ පුවත්ෙත් ලබාගැනීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා 

එච්.එේ.ඩී. පග්රොසරි 

කහපහේන, වග 

8740.00 

96 2639 

18/11/26 

2018 වසර සඳහා කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම. 

එස්. පගොඩපේ ඇන්ේ බ්රදර්ස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ 

661, පී.ආර්.එස්. කුලරත්න 

මාවත, පකොළඹ 10. 

80,000.00 

97 2634 

18/11/26 

2018 වසර සඳහා කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම. 

දයාවංශ ජයපකොඩි සහ 

සමාගම 

101, එස් මහින්ද හිමි මාවත, 

මරදාන, පකොළඹ 10. 

81,486.00 
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98 2638 

18/11/26 

2018 වසර සඳහා කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම. 

සූරිය ප්රකාශකපයෝ 

114, එස් මහින්ද හිමි මාවත, 

මරදාන, පකොළඹ 10.  

160,000.00 

99 2447 

18/11/12 

2018 ඔේපතෝේබර් මාසය තුළ සංග්රහ වියදේ 

සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් කාර්යභාර නිලධාරී 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

1,135.00 

100 2446 

18/11/12 

පෙොත්වලට පිටකවර දැමීම සඳහා ඉටිපකොල හා 

වාර්නිස් පකොළ ලබා ගැනීමට වැය වූ මුදල 

පගවීම. 

සරප් 

වයි.එච්. සුපර්කා ශ්රියාකාන්ති 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

400.00 

101 2429 

18/11/12 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාල 

වැඩමුළුවේ සඳහා ෙරිසර අධිකාරියට යාමට 

සහ පෙොත් පත්රීම සඳහා පෙොත් සමාගමට යාම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් 

එේ.ඩී. දූලිකා මිය  

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

1,695.00 

102 2485 

18/11/12 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2018 ඔේපතෝේබර් 

මස අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් කාර්යභාර නිලධාරී 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

39,518.00 

ජී. චමරි ෙේමලතා 4907.00 

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි 3511.00 

වයි.එච්.එස්. ශ්රියාකාන්ති 2065.00 

අජිත් උදය කුමාර 8837.00 

පේ.පී. සන්ධයා ලේමාලි 4029.00 

එච්.එස්. රණවක මුතුකුමාර 4067.00 

ඩබ්.එස්. නල්ලයියා 11581.00 

පේ. ලසන්ත මධුසංඛ 521.00 

39518.00 

103 2600 

18/11/21 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ 2018 

පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

10,362.55 

104 2599 

18/11/21 

කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් මාතෘ 

සායනපේ 2018 පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත 

පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

532.80 

105 2633 

18/11/26 

2018 ඔේපතෝේබර් මස දපඹෝර ශාඛා 

පුස්තකාලපේ පුවත්ෙත් බිල්ෙත පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන මයා 

අංක 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

5810.00 

106 2651 

18/11/26 

2018 පනොවැේබර් මස කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපේ විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1594.20 

107 2649 

18/11/26 

2018 වසර සඳහා කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පෙොත් මිලදී ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම. 

සී/ස සදීො පෙොත්හල,  

1060, මරදාන ොර, පකොළඹ 

08. 

78,514.00 

108 2650 

18/11/26 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2018 පනොවැේබර් 

මස ෙහත ස්ථානයන්හි ජල බිල්ෙත පගවීම 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල ගිණුම 

4,466.60 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 849.85 

පවළඳ සංකීර්ණය 1049.95 

මාතෘ සායනය 2566.80 

109 2450 

2018.11.12 

LE – 6946 දරණ ටිෙර් රථයට 2018.10.17 

වන දින 750 x 16 ප්රමාණපේ ටයර් 02 ේ 

පයදීමට වැය වූ කුලී මුදල පගවීම 

සරප් - ඩබ්.ඩී.සී.වීරසිංහ මයා    600.00 

110 2451 

2018.11.12 

QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ පෙට්රල් 

ටැංකිය සඳහා මූඩියේ මිලදී ගැනීමට වැය වූ 

මුදල පගවීම 

සරප් - සාලිය පෙපර්රා මයා    340.00 

111 2453 

2018.11.12 

HE – 5534 දරණ ගලි බවුසරපේ ෙැවති 700 x 

16 අමතර පරෝදය භාවිතය සඳහා සවිකිරීම  

පවනුපවන් පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - ඩබ්.පී.පසෝමරත්නේ 

මයා  

    200.00 



15 
 

112 2462 

2018.11.12 

2018.06.06 වන දින LE – 6946 දරණ ටිෙර් 

රථයට ේලච් පවොෂර් අළුතින් පයොදා 

අළුත්වැඩියා කටයුත්තේ සිදු කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

  5640.00 

113 2463 

2018.11.12 

2018.08.06 වන දින LE – 6946 දරණ ටිෙර් 

රථපේ ඉේනීෂන් ස්විච් 01 අළුත්වැඩියා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

  1250.00 

114 2464 

2018.11.12 

2018.10.11 වන දින HE – 5534 දරණ ගලි 

බවුසරය සඳහා 700 x 16 නව ටයර් 06, ටියුබ් 

05 හා පට්ප් 05 පයදීම පවනුපවන් හා 

එලයින්මන්ට් කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

කුමුදුනි ටයර් හවුස් ප්රයිවට් 

ලිමිටේ, 138/2, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

  2400.00 

115 2465 

2018.11.12 

2018.10.13 වන දින HE – 5534 දරණ ගලි 

බවුසරපේ කැඩී ගිය පසන්ටර් පබෝල්ට් 01 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

සදීප් පමෝටර්ස්, 

199,හයිපලවල් ොර, 

ගලපගදර, ොදුේක 

  7650.00 

116 2495 

2018.11.14 

67 – 0689 දරණ ට්රැේටර් පට්ලරය 

අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා පර්සර් 04 ේ මිලදී 

ගැනීම පවනුපවන් පගවූ මුදල පගවීම 

සරප් - එල්.සේෙත් තුෂාර 

මයා 

4800.00 

117 2537 

2018.11.16 

2018.10.22 වන දින QL – 6131 දරණ 

ත්රීපරෝද රථපේ අක්රීය වූ තිරිංග ෙේධතිය 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල, 

9540.00 

118 2623 

2018.11.26 

E – 17- 000079 දරණ හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලයට අයත් තණපකොළ කෙන යන්ත්රය 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ෆාමර්ස් ප්රයිවට් ලිමිටේ, 200, 

ඩීන්ස් ොර,  

පකොළඹ 10 

 7094.00 

119 2610 

2018.11.21 

2018.09.11 වන දින සිට 2018.09.20 වන 

දින දේවා සභාපේ වාහන සඳහා ණයට ලබා 

ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා පගවීේ 

කිරීම 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.12300.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.25360.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.12300.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.18450.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.3080.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු.3775.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.4500.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 4920.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.11070.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.2700.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.4920.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.18450.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.45510.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.2250.00 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

169585.00 

120 2428 

18-11-09 

ොදුේක එළුකුකුල් මස් කඩපේ පටන්ඩර් ඇෙ 

ආෙසු පගවීම. 

පමපහොේමදු හලීේ පමොහේමදු 

මනාස් 

429 ඒ, අරුේවත්ත, ොදුේක. 

   100,000.00  

121 2427 

18-11-09 

ොදුේක එළ හරේ මස් කඩපේ පටන්ඩර් ඇෙ 

ආෙසු පගවීම. 

ඩේලස් විපජ්සිංහ 

පනො. 6/1, ගුරුලාන, පබෝපප්, 

ොදුේක. 

   150,000.00  

122 2426 - A  

18-11-09 

ොදුේක එළ හරේ මස් කඩපේ පටන්ඩර් ඇෙ 

ආෙසු පගවීම. 

අබ්දුල් මජීේ අයන් 

පමොපහොමේ 

පනො. 488ඒ,  

අරුේවත්ත වත්ත, ොදුේක. 

   150,000.00  

123 2530 

18-11-15 

ොදුේක මාළුකඩ අංක 01 හි 2019 වර්ෂය 

සඳහා ජයග්රාහී බදුකරු වූ ොදුේක, පහොරගල 

සභාෙති,  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

     15,000.00  
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බටහිර, පනො. 230/1 ෙදිංචි ආරච්චිපේ 

ජයතිලක යන අයපේ පටන්ඩර් ඇෙ මුදල 

ගිවිසුේ ඇෙ මුදල සඳහා හිලේ කිරීම. 

124 2529 

18-11-15 

ොදුේක එළහරේ මස් කඩපයහි 2019 වර්ෂය 

සඳහා ජයග්රාහී බදුකරු වූ ොදුේක, මීපප්, පනො. 

151/ඒ හි ෙදිංචි පමපහොමේ සියාේ පමොපහොමේ 

සිමාස් යන අයපේ පටන්ඩර් ඇෙ මුදල ගිවිසුේ 

ඇෙ මුදල සඳහා හිලේ කිරීම. 

සභාෙති,  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

    

150,000.00  

125 2527 

18-11-15 

හංවැල්ල සතිපෙොපලහි 2019 වර්ෂය සඳහා 

ජයග්රාහී බදුකරු වූ පකොස්ගම, ෙහළ පකොස්ගම, 

119/ඒ/1 හි ෙදිංචි අගුළුගහගමපේ උපප්ේෂා 

රිවිෂාණි පෙපර්රා යන අයපේ පටන්ඩර් ඇෙ 

මුදල ගිවිසුේ ඇෙ මුදල සඳහා හිලේ කිරීම. 

සභාෙති,  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

    

250,000.00  

126 2528 

18-11-15 

කහපහේන සතිපෙොපලහි 2019 වර්ෂය සඳහා 

ජයග්රාහී බදුකරු වූ වග, කහපහේන, 374/බී 

ෙදිංචි පකොඩිකාර පහේවාවසේපේ සුදත් 

ප්රියදර්ශන කුමාර යන අයපේ පටන්ඩර් ඇෙ 

මුදල ගිවිසුේ ඇෙ මුදල සඳහා හිලේ කිරීම. 

සභාෙති,  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

      

30,000.00 

127 2622 

18/11/23 

මීපප් ප්රජා ශාලාපේ අපලවි ප්රවර්ධන 

වැඩසටහන සඳහා තැන්ෙත් කළ මුදල් ආෙසු 

පගවීම. 

ඩී. සැේසන් සහ පුත්රපයෝ පුේ. 

සමාගම 

257, හයිපලවල් ොර, 

නාවින්න, මහරගම. 

12,000.00 

 

 

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 

අංක 
විස්තරය පගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 ඇණවුේ අංක 11850 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක1848 ෙරිදි 

හංවැල්ල  වැඩ ඒකකය සඳහා  ¼ කළුගල් කියුබ් 2 ½ ේ ලබා 

ගැනීම  

ඩබ්.පේ.පේ.ඉංජිනියරින්, 

පුේගලික සමාගම, 

මාවතගම, ොදුේක. 

12500.00 

02 ඇණවුේ අංක 11921 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1849 ෙරිදි 

හංවැල්ල  වැඩ ඒකකය සිපමන්ති පකොට්ට 15 ේ ලබා ගැනීම   

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

13950.00 

03 ඇණවුේ අංක 11849 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1847 ෙරිදි 

හංවැල්ල  වැඩ ඒකකය සඳහා  වැලි කියුබ් 2 ේ ලබා ගැනීම   

දීලක සප්ලයර්ස්, 

මීරියගල්ල, ොදුේක. 

32800.00 

04 ඇණවුේ අංක 11804 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1846 ෙරිදි 

මාඹුල පෙොල්පහේන ොර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ABC කියුබ් 

02 ේ ලබා ගැනීම   

ඩබ්.පේ.පේ.ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 

මාවතගම, ොදුේක. 

9000.00 

05 ඇණවුේ අංක 12984 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2471 ෙරිදි 

තේපසේරු දැන්වීම සහ ඖෂධ වර්ග වැයවීම පිළිබඳ වාර්තා 

සකසා ගැනීමට ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ේ 

ෙබ්ලිෂර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

21700.00 

06 ඇණවුේ අංක 11885 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2472 ෙරිදි 

පවල්ඩින් ඒකකය සඳහා කටින් වීල් හා පවල්ඩින් කූරු ලබා 

ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

3700.00 

07 ඇණවුේ අංක 11867 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක2473 ෙරිදි පෙපර්රා ටයර් සර්විස් 43199.96 
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ටයර් ටියුබ් හා පට්ප් හා රින් ලබා ගැනීම. පුේගලික සමාගම, 

නවනුවර ොර, මාලපබ් 

08 ඇණවුේ අංක 11802 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2477 ෙරිදි 

වැය පල්ඛන 12 ේ ලබා ගැනීම.   

ශ්රී විජය මුද්රණ ශිල්පිපයෝ, 

දුේරිය ොර, අලුත්ගම. 

8640.00 

09 ඇණවුේ අංක 11852 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2475 ෙරිදි 

පකොස්ගම හා කහපහේන පුස්තකාලය සඳහා ෙරිඝනක සර්වර් 

යන්ත්ර 2 ේ ලබා ගැනීම. 

අසංක පී.සී.පසොලියුෂන්ස්, 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

378000.00 

10 ඇණවුේ අංක 11892 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2472 ෙරිදි 

හංවැල්ල කසළ කළමනාකරණ මධයස්ථානයට බයින්ඩින් කේබි 

10 kg ලබා ගැනීම   

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

2200.00 

11 ඇණවුේ අංක 11822 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2477 ෙරිදි 

පකොස්ගම හා හංවැල්ල පුස්තකාල සඳහා පකොස්ගම ොදුේක උෙ 

කාර්යාල සඳහා හා පිටුේපප්, පකොස්ගම ආයුර්පේද සඳහා 

පුවත්ෙත් රඳවන පේස 02 ේ හා පෙොත් පට්රොලි 01 ේ පේස 03 ේ 

හා ලාච්චු 04 වාපන් ලිපිපගොනු කබේ 01 ේ ලබා ගැනීම 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ේ 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්, 

39 ඒ, රණාල. 

141852.50 

12 ඇණවුේ අංක 11808 හා 11845 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2479 ෙරිදි ආයුර්පේද 05 සඳහා බිත්ති ඔරපලෝසු 05 ේ හංවැල්ල 

ආයුර්පේදය සඳහා පහොට් ප්පල්ට් 01 ේ හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

හා පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය සඳහා ඇදි රහිත ප්ලාස්ටිේ පුටු 12 

ේ හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය සඳහා අඩි 7 ඉනිමගේ ලබා 

ගැනීම. 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ නීතිගත සංස්ථාව, 

පනො 100, නවේ මාවත, 

පකොළඹ 02. 

318338.04 

13 ඇණවුේ අංක 11920 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2483 ෙරිදි 

ලීටර් 3600 ක ධාරිතාවයකින් යුත් ජල බවුසරයේ ලබා ගැනීම   

විමල් ඇපග්රෝ ටැේටර්ස්, 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

මීගමු ොර. 

590000.00 

14 ඇණවුේ අංක 11915 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2484 ෙරිදි 

තමිල ස්විච් 250 ේ ලබා ගැනීම 

ජුමානා එන්ටර්ප්රයිසස් 

කුමාර වීදිය, පකොළඹ 11 

21750.00 

15 ඇණවුේ අංක 11905 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2487 ෙරිදි 

පජොලි මාර්ේ ප්රින්ටරය සඳහා රිබන් 06 ේ ලබා ගැනීම 

සිපලෝන් බිස්නස ්ඇප්ලයන්සස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

රිේ ඇවරියු, පකොළඹ 04. 

13800.00 

16 ඇණවුේ අංක 11914, 11919 හා 11933 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2488 ෙරිදි 23 පවොට් CFC බල්බ් 1000 ේ,1/104 වයර් 

පරෝල් 25 ේ, 13A ප්ලේ පබ්ස් 63 ේ, 100 m අර්ත් වයර් පරෝල් 

01 ේ හා 2.5 ටුවින් වයර් (Twin Wire) 100 mපරෝල් 01 ේ 

ලබා ගැනීම 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන්  

පුේගලික සමාගම, 

ට්රිපෙොලි ස්පකපවයාර්, 

පකොළඹ 

552717.97 

17 ඇණවුේ අංක 11935, 11936 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2489 ෙරිදි ලිපි ද්රවය හා පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය  ලබා 

ගැනීම 

සී/ස පකොළඹ දිස්ත්රිේ ග්රාමීය 

බැංකු සංගමය, 

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

44293.00 

18 ඇණවුේ අංක 11911 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2490 ෙරිදි 

ට්රැේටර් පට්ලර් සඳහා 750x16 (වළලු සහිත) රිේ 05 ේ ලබා 

ගැනීම 

එේ.එස්.පමෝටර් පේඩර්ස්, 

234 ඒ , ශ්රී සංඝරාජ මාවත, 

පකොළඹ 

34750.00 

19 ඇණවුේ අංක 11869 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2492 ෙරිදි 

පකොස්ගම හා කහපහේන පුස්තකාල සඳහා තීරුපේත මුද්රණ යන්ත්ර 

02 ේ හා තීරුපේත පල්බල් 75000 ේ   ලබා ගැනීම 

නියුපනට් කේපියුටර්ස්, 

පුේගලික සමාගම, 

පනො 85, පකොළඹ ොර, 

රත්නපුර. 

93000.00 

20 ඇණවුේ අංක 11703, 11812, 11932 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2494 ෙරිදි 125 පවොට් මර්කරි බල්බ් 300 ේ, 4 ග්රෑන් ස්විච් 

02ේ, 2 ග්රෑන් ස්විච් 01 ේ, සිවිලිේ පරෝස් 10 ේ හා 16A පබ්කර් 

06 ේ ලබා ගැනීම. 

චාන්දලි ඉපලේට්රිකල් 

පට්ේර්ස් 

පනො.890/, විහාර හංදිය, 

වරාපගොඩ ොර, කැළණිය. 

121065.00 

21 හංවැල්ල පනොදිරන අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකපේ සාදන 

පෙොලිතින් ප්ලාස්ටිේ පබ්ල් පුත්තලම InSee ආයතනය පවත 

අපබ්සිංහ ෆීල්ට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස්, 

42550.00 
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ප්රවහනය කිරීම සඳහා කන්පට්නර් යන්ත්රයේ පසේවාව 

2018.11.08 හා 2018.11.09 දින ලබා ගැනීම 

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

22 2018 ඔේපතොේබර් මස තුලදි සභාව සතු කේෙැේටර් දිරන 

කසල සමඟ බර කිරීම සඳහා ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබා 

ගැනීම 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ්, 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම. 

15950.00 

23 ඇණවුේ අංක 11913 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2493 ෙරිදි 

නිල ඇඳුේ හිමි නිලධාරි මහත්මින්ට ලබාගත් සෙත්තු කුට්ටේ හා 

පේස් කුට්ටේ 04 ේ පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

නිේ අපප් කපේ ෂූ ඇන්ේ 

බෑේ පසන්ටර්, 

පකලින් වීදිය, හංවැල්ල. 

15120.00 

24 ඇණවුේ අංක 11886 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2480 ෙරිදි 

නිල ඇඳුේ හිමි නිලධාරි පසේවක මහත්ම මහත්වරුන්ට සෙත්තු හා 

පේස් කුට්ටේ12 ේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ඩී සැේසන් ඇන්ේසන්ස් 

ප්රයිවට් ලමිටේ, 

හංවැල්ල. 

47758.80 

25 ඇණවුේ අංක 11704 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2402 ෙරිදි 

2 PIN Holders 500 ේ ලබා ගැනීම 

පසන්ටල් ඉපලේට්රිගල් 

ලංකා පුේගලික සමාගම, 

පනො 80/82, මැලිබන් 

මාවත, 

පකොළඹ. 

31050.00 

26 ඇණවුේ අංක 13251 ෙරිදි අඩි 12 ඩබල් ඉනිමන් 

(ඇළුමිනියේ)01 ේ ලබා ගැනීම. 

මාර්ල්පබෝ පේඩිං කේෙැනි, 

පනො.24,අබ්දුල් ගෆුර් මාවත, 

පකොලඹ 03. 

28853.50 

27 හංවැල්ල පිලීප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ 

ස්ථාපිත විදුලි පසෝොනය සඳහා 2018  මාර්තු සිට පදසැමිබර් 

දේවා කාලයට අදාලව පසේවා ගාස්තු පගවීම.  

පවේට්රා එලිපේටර් 

ඉංජිනියරින් ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

ආසිරි මාවත, ෙළමු ෙටුමඟ, 

මහර, කඩවත 

117875.00 

28 ඇණවුේ අංක 11896 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2482 ෙරිදි 

ෙරිඝනක පටෝනර් 20 ේ ලබා ගැනීම 

පමට්පරෝ ස්පට්ෂනරි, 

මැලිබන් ොර, පකොළඹ 11 

34000.00 

29 ඇණවුේ අංක 11906 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1968 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකයට ලීටර් 200 පකෝලාස් බැරල් 20 ේ ලබා 

ගැනීම 

බිටුමිේස් පුේගලික සමාගම, 

ෙනාපගොඩ, පහෝමාගම. 

337779.00 

30 ඇණවුේ අංක 11924 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1972 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකයට වැලි කියුබ් 5 ේ ලබා ගැනීම 

දීලක සප්ලයර්, 

මීරියගල්ල, ොදුේක. 

82000.00 

31 ඇණවුේ අංක 11823 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 

1972ොදුේක වැඩ ඒකකයට ¼ * ½ චිප්ස් ගල් කියුබ් 10 ේ ලබා 

ගැනීම 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින්, 

පුේගලික සමාගම, 

ආටිගල, හංවැල්ල. 

66923.10 

32 ඇණවුේ අංක 11925 භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1973 ෙරිදි 

වග,ෙල්පල්වාසල මාර්ගය සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 06 ේ ලබා 

ගැනීම 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

27000.00 

33 ඇණවුේ අංක 119320 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1974 ෙරිදි 

කහවල යටවතුර මාර්ගය සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 08 ේලබා ගැනීම 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ේ 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්, 

39 ඒ, රණාල. 

41400.00 

34 ඇණවුේ අංක 11888 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 1975 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා ABC කියුබ් 2 ½ේ ලබා ගැනීම 

ඩබ්.පේ.පේ.ඉංජිනියරින්, 

පුේගලික සමාගම, 

මාවතගම, ොදුේක. 

11250.00 

35 ඇණවුේ අංක 11947 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2088 ෙරිදි 

පකොස්ගම ෙරණගම මාර්ගය, මිරිස්වත්ත ොර අවසන් පකොටස, 

වැලිපිල්ලෑව මාඹුල මාර්ගය, ගල්පදොල මාවත ජනසවි මාවතට 

හා පමොරිස් රාජෙේෂ මාවපත් ඉහල පකොටසට ගල්ෙස් කියුබ් 20 

ේ ලබා ගැනීම. 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

90000.00 

36 ඇණවුේ අංක 11949,11845 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2087 ෙරිදි  පේරපගොල ප්රපේශපේ ශ්රමදානය,ගරු පකෝකිල 

මන්ත්රීතුමාපේ ප්රපේශපේ ශ්රමදානය, අරෙන්ගම හීන්ෙැන්දලම 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

117000.00 
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කනත්ත ොර හා අරෙන්ගම ෙන්සල අසල ොර සඳහා ගල්ෙස් 

කියුබ් 26 ේ ලබා ගැනිම. 

37 ඇණවුේ අංක 11907 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 2089 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ලීටර් 200 පකෝලාස් බැරල් 20 ේ ලබා 

ගැනීම 

බිටුමිේස් පුේගලික සමාගම, 

ෙනාපගොඩ, පහෝමාගම. 

337779.00 

38 ඇණවුේ අංක 11743 හා භාණ්ඩ ලැබිේ ෙත්රිකා අංක 3703 ෙරිදි 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය ොදුේක පෙර ොසල,පකොස්ගම 

ආයුර්පේදය හා පකොස්ගම පුස්තකාලය සඳහා අවශය ලී බඩු ලබා 

ගැනීම 

දිනූෂි ලී පමෝල හා ලී පවළඳ 

සැල, 

පකලින්වීදිය, හංවැල්ල. 

304000.00 

39 2018.10.29 දින හංවැල්ල,ොදුේක මලගල ආයුර්පේද පබපහත් 

ශාලා සඳහා ඖෂධ ප්රවහනය කිරීමට පලොරි රථයක පසේවාව ලබා 

ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

පේ.ඩී.එස්.පසනවිරත්න, 

කහවල, ොදුේක. 

4000.00 

40 පඩංගු වයාෙෘති පසේවකයින් සඳහා කුලී ෙදනම මත ලබා ගත් 

වෑන් රථයට 2018.10.16 දින සිට 2018.11.15 දේවා කාලයට 

අදාල මුදල් පගවීම 

බුේධදාස සමරවීර, 

අරලිය මාවත, 

පේරගල, ොදුේක. 

73750.00 

41 ZA - 9257 කේෙැේටර් රථය සඳහා 03 වන 04 වන වාරික 

මුදල් පගවීම 

ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස්, 

බස්නාහිර ෙළාත 

39400.00 

42 ොදුේක මහජන පුස්තකාලයට 2018 වර්ෂයට පෙොත් මිලදී 

ගැනීම 

එස්.පගොඩපේ ඇන්ේ බ්රදර්ස් 

(ප්රයිවට්) ලිමිටේ  ,675 

පි.ද.එස් කුලරත්න මාවත, 

පකොළඹ 10  

රු.50000.00 

43 ොදුේක මහජන පුස්තකාලයට 2018 වර්ෂයට පෙොත් මිලදී 

ගැනීම 

සූරිය ප්රකාශකපයෝ,                                     

114, එස්.මහින්ද හිමි මාවත, 

මරදාන පකොළඹ 10 

213,000.00 

44 ොදුේක මහජන පුස්තකාලයට 2018 වර්ෂයට පෙොත් මිලදී 

ගැනීම 

දයාවංශ ජයපකොඩි සහ 

සමාගම,                  

112, එස්.මහින්ද හිමි මාවත, 

මරදාන පකොළඹ 10 

රු.200000.0

0 

45 2018 පදසැේබර් මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ පගවීම.  සභාෙති, උෙ සභාෙති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 පදපනකු 

           

765,000.00  

46 2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම.  

පේ. පී. රුේමල් කරවිට 

මයා   ෙණිවඩකරු                          

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

               

6,131.00  

47 2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම.  

පජ්. ඒ. නදීක පරෝයි කුමාර 

මයා  මුරකරු                               

ප්රධාන කාර්යාලය 

               

8,452.00  

48 2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන රශ්මික 

මයා ආපේශක වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු   ප්රධාන කාර්යාලය 

               

8,976.00  

49 2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම.  

දීොනි වික්රමසිංහ මිය   

කළමණාකරණ සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

               

1,480.00  

50 අවාපර් වැහි 02  නැමැති ග්රන්ථය සඳහා මුදල් පගවිම. ෙේමී පින්පදණිය 2300/= 

 

51 දැතුරුපවෝ ඉගිලයති නැමැති ග්රන්ථය සදහා මුදල් පගවිම.  

 

විපජ්පසේන පදොඩේපගොඩ 

 

2400/= 

 

52 සාහිතය උත්සවය සඳහා ලබා ගන්නා ලද අත්තිකාරේ මුදල් 

පියවිම 

සභාෙති  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

280000/= 

53 ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේ දි පකොස්ගම මහජන පජ්.ඒ.සංජය ප්රදිප් කුමාර 4513/= 



20 
 

පසෞඛය ෙරිේෂක පජ්.ඒ.සංජය ප්රදිප් කුමාර මහතාට වැය වු මුදල් 

පගවිම. 

 

 

 

54 ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේ දි ඉලුේඹිවිට මහජන 

පසෞඛය ෙරිේෂක ඩබ්ලිේ.ඒ.පරෝහණ කුමාර මහතාට වැය වු 

මුදල් පගවිම. 

ඩබ්ලිේ.ඒ.පරෝහණ කුමාර 3924/= 

55 ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේ දි කළුඅේගල මහජන 

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

පගවිම. 

එච්.පී.සී.එස්.විරපසේකර 3489/= 

56 ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේ දි මිරිස්වත්ත මහජන 

පසෞඛය ෙරිේෂක පී.රජතසිංහ මහතාට වැය වු මුදල් පගවිම. 

පී.රජතසිංහ 5880/= 

57 සීතාවක ප්රාපේශිය සභා බල ප්රපේශයට අයත් කහපහේන ප්රපේශය 

තුල ජිවත් වන ජනතාවපේ  පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ 

වවදය සායනයේ සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 

ප්රධාන කාර්යාලය 

40000/= 

58 පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායනය පිළිබඳ 

ප්රපේශවාසින් දැනුවත් කිරිපේ අත් ෙත්රිකා මුද්රණය කර ගැනිම 

සඳහා මුදල් පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස ප්රධාන 

කාර්යාලය 

  440/= 

59 කියවිපේ මාසය පවනුපවන් ෙවත් වන ලද තරඟ සඳහා ලබා 

ගන්නා ලද අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම 

 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

28000/= 

60 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2018 ඔේපතෝේබර් 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 

61 සැලසුේ කමිටුවට සහභාගී වීමට  පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට 

යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

සරප් - ඉන්දු විතාරන 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

33482.00 

62 පකොස්ගම ලැවන්පරෝ ගාේන්ස් හි 2018.09.15 වන දින 

ෙවත්තන ලද අපි මචං සංගීත ප්රසංගය ප්රපේශෙත් 300 සඳහා 

රු.75000.00 ේ සභාපේ තැන්ෙත් කරන ලදී.ඉන් අපලවි පනොවු 

ප්රපේශ ෙත්ර 140 පවනුපවන් රු.35000.00 මුදල ආෙසු පගවීම 

සහ අපලවි වූ  ප්රපේශ ෙත්ර සදහා රු.40000.00 ක මුදල අදායමට 

ගැනීම. 

 

    ගණන                     මුළු ප්රපේශ ෙත්ර      අපලවිය       ඉතිරි 

01.1000/- ප්රපේශ ෙත්ර      300 160            140 

 

සී ලෑන්ේස් පහෝල්ඩින් (පුේ) 

සමාගම 

පකොස්ගම 

 

 

35000.00 

63 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 අපගෝස්තූ මස පුවත්ෙත් 

බිල්ෙත් පගවීම. 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

6885.00 

64 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 සැප්තැේබර් මස 

පුවත්ෙත් බිල්ෙත් පගවීම. 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

6770.00 

65 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි 2018 ඔේපතෝේබර් මස 

පුවත්ෙත් බිල්ෙත් පගවීම 

 

ඩී.ජී.එච්.කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත 

පකොස්ගම 

7120.00 

66 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට 2018 වර්ෂයට පෙොත්   පත්රීමට සරප් 934.00 
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යාම ඒම පවනුපවන් 2018 ඔේපතෝේබර් 29 වන දින 

ගමන්වියදම සහ සංයුේත දීමනාව  පගවීම. 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

67 ජාතික ොරිසරික පතොරතූරැ ආයතනපේ වැඩමුළුවට සහභාගී 

වීමට යාම ඒම පවනුපවන් 2018 ඔේපතෝේබර් 26  වන දින 

ගමන්වියදම සහ සංයුේත දීමනාව  පගවීම 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

914.00 

68 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට 

තැන්ෙත් කරන ලද මුදල් ආෙසු පගවීම 

අර්.ආර්.පී.ඩබ්.එේ.තීේෂණ 

සසිදු 

ජී.ජානකී පේශබන්දු 

2000.00 

69 පකොස්ගම පෙරොසලට වීදුරු ආවරණ පදකේ ලබා ගැනීමට වැය 

වු මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

ඒ.උදය කූමාරී පුෂේකාන්ති 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

2600.00 

70 පකොස්ගම පෙරොසලට මුහුණ බලන කණ්නාඩියේ ලබා 

ගැනීමට වැය වු මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

ඒ.උදය කූමාරී පුෂේකාන්ති 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

2500.00 

71 පකොස්ගම පෙරොසලට මල් පෙෝච්චි  ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් 

පගවීම 

 

සරප් 

ඒ.උදය කූමාරී පුෂේකාන්ති 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

3000.00 

72 පකොස්ගම පෙර ොසලපයහි අත පසෝදන සඵ්ාණනය  පකොන්ක්රීට් 

දමා අලුත් වැඩියා කිරිමට ලබා  ගන්නා  ලද සිපමන්ති සඳහා වැය 

වු මුදල් පගවීම 

සරප් 

ඒ.උදය කූමාරී පුෂේකාන්ති 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

500.00 

73 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට තීන්ත ලබා ගැනීමට වැය වු 

මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

475.00 

74 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි සංග්රහ වියදේ සඳහා වැය වු මුදල් 

පගවීම 

 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

550.00 

75 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීමට වැය වු 

මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

850.00 

76 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි පෙොත් වල පිට කවර දැමීමට 

අවශය උෙකරණ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

740.00 

77 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි විදුලි  ෙංකා අලුත් වැඩියා 

කිරීමට අවශය උෙකරණ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

3790.00 

78 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට වයර් පකෝේ එකේ ලබා 

ගැනීමට වැය වු මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

890.00 

79 තණපකොළ කෙන යන්ත්රයට පේබලයේ ලබා ගැනීමට වැය වු 

මුදල් පගවීම 

 

නිේ සරසවි ස්පටෝස් 

අංක 34 ,පකොස්ගම 

 

375.00 

80 පකොේපෙෝස්ට් වයාෙෘතිපයහි පෙොපහොර හලන සැල් අඩිය අලුත් 

වැඩියා කිරිමට ලබා  ගන්නා  ලද දැල් සඳහා වැය වු මුදල් පගවීම 

නිේ සරසවි ස්පටෝස් 

අංක 34 ,පකොස්ගම 

1575.00 

81 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට 2018 වර්ෂයට පෙොත් මිලදී 

ගැනීම පවනුපවන් පගවීම                         

සී/ස සදීො පෙොත්හල 

1060 ,මරදාන ොර ,පකොළඹ 

10 

65000.00 

82 2018 ඔේපතෝේබර් මස ජල බිල්ෙත් පියවීම - තුන්නාන සායනය ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

Rs.790.71 

83 2018 ඔේපතෝේබර් මස ජල බිල්ෙත් පියවීම - හංවැල්ල සති 

පෙොළ, හංවැල්ල බස්නැවතුේ පෙොළ,හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

Rs.9,800.30 
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සංවර්ධන මධයස්ථානය, කළුඅේගල පෙර ොසල  

84 2018 ඔේපතෝේබර් මස ජල බිල්ෙත් පියවීම - එළහරේ මස් 

කඩය, මාළු ලෑලි, ඌරු මස් කඩය,එළු කුකුළ් මස් කඩය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

Rs.3,856.53 

85 2018 ඔේපතෝේබර් මස ජල බිල්ෙත් පියවීම - කළුඅේගල පෙොදු 

වැසිකිලිය, කළුඅේගල පෙොදු වැසිකිලිය, කළුඅේගල වතුර මල, 

කළුඅේගල වතුර මල, සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය, කළුඅේගල 

පවළඳ සංකීර්ණය 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

Rs.9,233.85 

86 2018 ඔේපතෝේබර් මස ජල බිල්ෙත් පියවීම - හංවැල්ල ප්රධාන 

කාර්යාලය (ෙැරණි), ප්රධාන කාර්යාලය, ෙහත්ගම පෙොදු 

වැසිකිලිය, හංවැල්ල පෙොදු වැසිකිලිය, පනොදිරින කසළ ඉවත් 

කිරිපේ මධයස්ථානය (ඝන අෙද්රවය) 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

Rs.20,373.1

7 

87 ගලිබවුසරය අෙද්රවය ගල්කිස්ස ජල පෙොේොගාරයට පගනයාම 

පවනුපවන් ගමන් වියදම 

ඩබ්.පී. පසෝමරත්නේ මයා  

රියදුරු - පසෞඛය අංශය 

/2018 ඔේපතෝබර් 

4725.00 

අමිර මධුසංඛ මයා - 2018 

ඔේපතෝබර් 

3150.00 

ආර්.ඒ. සේෙත් මයා - 2018 

ඔේපතෝබර් 

350.00 

වයි. එච්. පසෝමරත්න මයා - 

2018 ඔේපතෝබර් 

1400.00 

රසික චන්දන මයා - 2018 

පනොවැේබර් 

1050.00 

88 පුස්තකාල පෙොත පත්රීම සඳහා හංවැල්ල සිට පිටපකොටුව 

පගොඩපේ පෙොත් මැදුර පවතයාම පවනුපවන් ගමන් වියදම  

එස්.එේ. රංජනී මිය - 2018 

ඔේපතෝබර් 

 

1150.00 

පේ. සමුද්රිකා සජීවනී මිය - 

2018 ඔේපතෝබර් 

850.00 

89 මහජන පුස්තකාල තුලින් ජනතාවපේ ොරසරික දැනුවත්භාවය 

වැඩිකිරීපේ වැඩමුළුවට සහභාගී වීම පවනුපවන් ගමන් වියදම 

පේ.පී. නිල්මිණී මිය 854.00 

90 මල අෙද්රවය මුදා හැරීම පවනුපවන් ජාතික ජලසේොදන 

මණ්ඩලය පවත පගවීේ කිරීම සඳහා 

කළමණාකරු, 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලප්රවාහන මණ්ඩලය 

2018/සැප්තැේබර් 

 

 

9315.00 

2018/ඔේපතොබර් 11902.50 

91 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ පසේවය කරන කර්මාන්ත ෙරිොලක 

මහතාපේ ගමන් වියදම  

ඩබ්.පී. ජනක සුජීව මයා - 

2018/අපගෝස්තු 

3375.00 

 2018/සැප්තැේබර් 4314.00 

2018/ඔේපතෝබර් 3496.00 

92 2018 ජනවාරි මස සිට 2018  සැප්තැේබර් මාසය දේවා 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලයට අයත් පෙර ොසල් වල ලමුන් ඇතුළත් 

කිරීම හා මාසික ගාස්තු (තැන්ෙත් මුදල් ) ආදායමට ගැනීම.  

පෙොදු තැන්ෙත් ශිර්ෂපයන් 

ආදායමට ගැනීම ෙමණී 

රු:413000.0

0 

93 2018 ජනවාරි මස සිට 2018  සැප්තැේබර් මාසය දේවා ගලි 

බවුසරපේ පසේවය සැෙයිම පවනුපවන් ලද මුදල් වන 

රු:283654.60 ක මුදල ආදායමට ගැනීම. 

පෙොදු තැන්ෙත් ශිර්ෂපයන් 

ආදායමට ගැනීම ෙමණී 

283654.60 

94 2018 අපගොස්තු මස මල අෙද්රවය මනුවලවල් වලට මුදා හැරීම 

පවනුපවන් පගවීම. 

සහකාර සාමානයාධිකාරි 

(මහ පකොළඹ මල ප්රවාහන) 

ජාතික ජල සේොදන 

මණ්ඩලය 

7245.00 

95 සැලසුේ කමිටුපේ රාජකාරි සඳහා සහභාගි වීම නිසා ගමන් 

වියදේ පගවීම. 

ඩබ්.ජී. චමිලා මිය (සැලසුේ 

නිලධාරි) 

5500.00 
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96 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ොේච්චිය සඳහා 37.5Kg ප්රමාණපේ 

ගෑස් සිලින්ඩර් 03ේ පුරවා ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරලපේ වි.පසේ.ස සමිතිය 

18216.00 

97 2018 පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පියවීම. - කළුඅේගල 

ඔරපලෝසු කණුව, සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය, හංවැල්ල මහජන 

පුස්තකාලය 

මහජන බැංකුව                   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

26,319.45 

98 2018 පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පියවීම. - තුන්නාන 

සායනය, කළුඅේගල පෙර ොසල, හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය 

සංවර්ධන මධයස්ථානය 

මහජන බැංකුව                   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

1,763.10 

99 2018 පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පියවීම. - හංවැල්ල පෙොදු 

වැසිකිළිය, එළ හරේ මස් කඩය, නව පවළඳ සංකීර්ණය 

(බිේමහල), නව පවළඳ සංකීර්ණය (උඩු මහල), ෙැරණි පවළඳ 

සංකීර්ණය, නව පවළඳ සංකීර්ණය, උත්සව ශාලාව, 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

13,042.20 

100 2018 පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පියවීම. - නිරිපෙොල 

සායනය, හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්පේදය, පනොදිරන කසළ 

පවන්කර ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය, පනොදිරන කසළ පවන්කර 

ඉවත් කිරීපේ මධයස්ථානය (පබ්ල් මැෂින්), හංවැල්ල සතිපෙොල, 

හංවැල්ල සතිපෙොල 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

21,184.60 

101 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය සඳහා  2018.11.22 වන දින නව 

ඕල්ටපන්ටරයේ සවි කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

   32000.00 

102 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ ෙැය 300 න් කළ යුතු 

පසේවා වාරය 2018.09.21 වන දින සිදු කිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින්ේ 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 

අංක 33, 15 බී මහල, 

ොර්ේලන්ේ පගොඩනැගිල්ල, 

ොර්ේ ස්ට්රීට්, පකොළඹ 02 

   97255.25 

103 LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථයට අදාළව 2018.11.24 වන 

දින සිට 2019.11.23 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සිදු 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්  136361.49 

104 HE – 5534 දරණ ගලිබවුසර් රථය 2018.11.17 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

  21685.00 

105 HE – 5534 දරණ ගලිබවුසර් රථය සඳහා 2018.09.29 වන දින 

නව පහෝර්න් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

UNO පමෝටර්ස්, 211/9, 

ඉහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල, 

1200.00 

106 HE – 5534 දරණ ගලිබවුසර් රථපේ කැඩී ගිය ේලච් පවොෂර් හා 

ඇේස්පල්ටර් පේබලය 2018.09.28 වන දින අළුත්වැඩියා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 145/2, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

7700.00 

107 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථ පේ කූරු පර්සරය ආශ්රිත 

අළුත්වැඩියා කටයුත්තේ 2018.11.15 වන දින සිදු කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්,  

142/2, ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

   14690.00 

108 2018.10.14 වන දින GE – 5593 දරණ ට්රැේටරපේ 

ඉන්පජේටර් පෙොේෙය අළුත්වැඩියා කිරීම හා නව පර්ඩිපේටර් 

පකෝර් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 145/2, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

   39000.00 

109 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරය සඳහා 2018.10.22 වන දින නව 

පවෝටර් ෙේප් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 145/2, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

   12500.00 
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110 RD - 9425 දරණ ට්රැේටරපේ ටයර්වල ෙැච් පයදීම හා 11 x 28 

ප්රමාණපේ නව ටයර් 02 ේ පයදීමට අදාළ කුලි මුදල් පගවීම 

කුමුදුනි ටයර් හවුස් ප්රයිවට් 

ලිමිටේ, 138/2, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

1650.00 

111 RX – 9480 දරණ ජල බවුසරයට අදාළ පමෝටරය සඳහා නව 

පවෝටර් සීල් පසට් 01 ේ පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 145/2, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

     8500.00 

112 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරය 2018.08.31 වන දින අළුත්වැඩියා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටේ, 145/2, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

  11150.00 

113 67 – 0689 දරන ට්රැේටර් පට්ලරය සඳහා නව ඩයල් ප්පල්ට් 02 

ේ සාදා සවිකිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ඩබ්.එේ.එන්.ටී. සේෙත්, 

ගි.අං.8143010032, 

පකොමර්ෂල් බැංකුව, 

හංවැල්ල (දහේ ඔපටෝ 

ඉංජිනියරින්ේ සර්විසස්, 

257/සී,පබොරළුපගොඩ, 

පකොස්ගම) 

  3500.00 

114 49 – 0266 දරණ කුපබෝටා ට්රැේටරය සඳහා 600 x 16 

ප්රමාණපේ ටයර් 02 ේ පයදීම පවනුපවන් කුලී මුදල් පගවීම 

කුමුදුනි ටයර් හවුස් ප්රයිවට් 

ලිමිටේ, 138/2, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

     300.00 

115 RD – 8301 දරණ ට්රැේටර් රථපේ ඩීසල් බටය පිපිරීම නිසා එය 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

සරප් - ඩී.චන්දන කුමාර 

මයා 

    1450.00 

116 251 - 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථය 2018.11.17 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

  15430.00 

117 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.10.02 වන දින සිට 

2018.10.30 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් ඩීසල් 400Ltr  

හා RX – 9480 ජල බවුසරය සඳහා ගත් භූමිපතල් 10 Ltr 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

      5900.00       

118 2018.09.21 වන දින සිට 2018.10.31 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.51537.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.63160.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.88500.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.56850.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.12670.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු.15970.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.13710.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 5680.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.38560.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.15570.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.41840.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.57150.00 

ZA – 5421 පමෝටර් පග්රේඩරය රු.6450.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.111120.00 

පකොස්ගම මාර්ගතලනය රු.645.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.3800.00 

හංවැල්ල ධූමායනය සඳහා රු.1755.00 

RX – 9480 ජල බවුසරය රු.957.00 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

  585924.00 
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119 2018 සැප්තැේබර් මස ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර 

සඳහා පයොදවා ඇති ආරේෂක නිලධාරීන්ට හිමි දීමනාව පගවීම. 

සභාෙති, බස්නාහිර ෙළාත් 

ආර්ථික ප්රවර්ධන 

කාර්යාංශය 

    

158,040.00  

120 2018 ඔේපතෝබර් මස ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර 

සඳහා පයොදවා ඇති ආරේෂක නිලධාරීන්ට හිමි දීමනාව පගවීම. 

සභාෙති, බස්නාහිර ෙළාත් 

ආර්ථික ප්රවර්ධන 

කාර්යාංශය 

   163,308.00  

121 2018 ජූලි මසට පගවිය යුතු හිඟ විශ්රාම වැටුප් මුදල් නිරවුල් 

කිරීමට අදාල මුදල පගවීම. 

විශ්රාම වැටුප් ජනරාල්පේ 

අංක 00110010926659 

ගිණුමට 

     23,253.69  

122 2018 අපගෝස්තු මසට පගවිය යුතු හිඟ විශ්රාම වැටුප් මුදල් 

නිරවුල් කිරීමට අදාල මුදල පගවීම. 

විශ්රාම වැටුප් ජනරාල්පේ 

අංක 00110010926659 

ගිණුමට 

     23,253.69  

123 2018 සැප්තැේබර් මසට පගවිය යුතු හිඟ විශ්රාම වැටුප් මුදල් 

නිරවුල් කිරීමට අදාල මුදල පගවීම. 

විශ්රාම වැටුප් ජනරාල්පේ 

අංක 00110010926659 

ගිණුමට 

     23,253.69  

124 2019 වර්ෂපේ බදු ගාස්තු ෙැනවීපේ පල්ඛන පදමළ හා ඉංග්රීසි 

භාෂා පදපකන් ෙරිවර්ථනය කිරීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම 

එේ.ඒ.ගයානි ප්රියදර්ශනී, 

මහජන බැංකුව, කඩවත, 

273200182132894 

      

33,800.00  

125 කාර්යාල පගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පේශීය ණය සහ 

සංවර්ධන අරමුදපලන් ලබාගත් ණය මුදපල් 2018.12.30 දිනට 

අදාල 4 වන කාර්තුව සඳහා ණය වාරික හා පෙොලී මුදල පගවීම. 

කාලය                   වාරිකය                      පෙොලිය 

2018.12.30        731,718.07                 160,242.18 

පේශීය ණය සහ සංවර්ධන 

අරමුදල 

891,960.25 

126 2018 පනොවැේබර් මස 1 – 15 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය කිරිම. පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

295,151.69 

127 කහපහේන උෙ කාර්යාලයට ලිපි තැෙැල් කිරීපේ කටයුතු 

පවනුපවන් රු. 1125.00 ක මුේදර අග්රිමය අලුත් කිරීම. 

සරප් 

කා.භා.නි. 

1125.00 

128 දපඹෝර පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් ගැනීම සඳහා ොදුේකට යාම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් 

ඒ. එේ. පර්ණුකා මිය 

960.00 

129 2018.10.26 සිට 2018.11.21 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ සංග්රහ 

වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී) 

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

4,645.00  

130 2018.11.21 දින සිට 2018.11.26 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ 

සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී) 

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

4,840.00  

131 2018 පනොවැේබර් මස කාරක සභා රැස්වීේ සඳහා සංග්රහ වියදේ සරප්  

(පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී) 

ප්රධාන කාර්යාලය 

        

3,675.00  

132 2018.11.12 දින මහ සභා රැස්වීම සඳහා උදෑසන හා දහවල් 

සංග්රහ වියදම 

ආර්.ඒ.ඩී. ෙේමාවතී 

122/2, දිේපදණිය දකුණ, 

ොදුේක. 

    23,000.00  

133 සීතාවක තුන්නාන සිට ජයවීරපගොඩ පදසට මාර්ගය කාෙට් 

කිරීපේ වයාෙෘතිපේ ලංසු ඇෙ මුදල ආ. පගවීම. 

දිනිති ශේති කන්ස්ට්රේෂන් 

(පුේ) සමාගම 

249,000.00 

134 අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධාන ොපරන් ග්රීන් පටරස් පදසට 

අබලන්ව ඇති පකොටස සංවර්ධනය කිරීපේ වයාෙෘතිපේ ලංසු 

ඇෙ මුදල් ආ.පගවීම. 

ප්රියන්ත එන්ටර්ප්රයිසස්  

347, ගලපගදර, ොදුේක. 

26,548.72 

135 අරුේවත්ත ෙළමු ෙටුමග ප්රධාන ොපරන් ග්රීන් පටරස් පදසට 

අබලන්ව ඇති පකොටස සංවර්ධනය කිරීපේ වයාෙෘතිපේ ලංසු 

ඇෙ මුදල් ආ.පගවීම. 

එේ.ජී. එස්.පේ. 

පකොන්ත්රාත්කරුපවෝ 

126, මහකන්ද, තුන්නාන. 

26,548.72 
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136 ග්රාමීය මාර්ග 1000km සංවර්ධන වැඩසටහනට අදාළ වයාෙෘති 

සඳහා ලංසු කැඳවීපේ පුවත්ෙත් දැන්වීේ ගාස්තු පගවීම. 

ද ඇපසෝසිපේටේ නිවුස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටේ 

46,260.19 

137 තුන්නාන පෙොදු සුසාන භූමිපේ ආදාහනාගාරයේ ඉදිකිරීපේ 

වයාෙෘතියට අදාළ තාේෂණික ඇගයීේ සිදුකිරීපේ පසේවා ගාස්තුව 

පගවීම. 

යාන් ත්රික ඉංජිපන්රු  

යානත්රික ඉංජිපන්රු 

කාර්යාලය, 

අස්ගිරිය. 

4,475.00 

138 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 

071-8397717 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී පේ.ඒ.විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා 

     6,000.00  

ජුලි මස              (2018.07.09 -2018.08.08) 

සැප්තැේබර් මස (2018.09.09-2018.10.08) 

139 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 0777-7136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

     2,336.35  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.25 - 2018.10.24) 

140 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුපකෝරළ මැතිතුමියපේ 

036-2255733 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඔල්ගා 

අතුපකෝරළ මැතිතුමිය 

     2,500.00  

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 - 2018.08.31) 

141 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාපේ        

077-3152448 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමා 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් මස  (2018.09.05 - 2018.10.04) 

142 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  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.02 - 2018.10.01) 

143 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ 

මැතිතුමාපේ 036-2254334 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

     2,500.00  

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.01 - 2018.10.31) 

144 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එච්.ජී.උපුල් ප්රසන්න  මැතිතුමාපේ 

077-8142211 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එච්.ජී.උපුල් 

ප්රසන්න  මැතිතුමාපේ 

මැතිතුමා 

        830.67  

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.04 - 2018.10.24) 

145 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.අපශෝක වැලිකල මැතිතුමාපේ           

077- 6714137 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.අපශෝක 

වැලිකල  මැතිතුමා 

     2,300.00  

ජුලි මස           (2018.07.25 - 2018.08.24) 

අපගෝස්තු මස (2018.08.25 - 2018.09.24) 

146 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති දමයන්ති මැතිතුමියපේ     

070-2959503 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සමන්ති දමයන්ති 

මැතිතුමිය 

     1,574.54  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.01 - 2018.09.30)     

147 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමියපේ 071-4182778 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී.එේ. 

චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

        751.40  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.20 - 2018.10.19) 

148 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සාගරිකා ගුණවර්ධන මැතිතුමියපේ 

071- 1126094 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සාගරිකා 

ගුණවර්ධන මැතිතුමිය 

     4,856.62  

මැයි මස (2018.05.20 - 2018.06.19) 
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ජුනි මස (2018.06.20 - 2018.07.19) 

ජූලි මස (2018.07.20 - 2018.08.19) 

149 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න 

මැතිතුමාපේ 071-4460616 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත 

අරුණ කුමාර් ගුණරත්න 

මැතිතුමා 

     1,833.07  

ඔේපතොේබර් (2018.10.04 - 2018.11.03) 

150 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාපේ 036-

2252800 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ 

මැතිතුමා 

     5,000.00  

අපගෝස්තු මස (2018.08.01 - 2018.08.31) 

සැප්තැේබර් (2018.09.01 - 2018.09.30) 

151 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  

ඔේපතොේබර් (2018.10.04 - 2018.11.03) 

152 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුපකෝරල මැතිතුමියපේ 

036-2255733 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඔල්ගා 

අතුපකෝරල මැතිතුමිය 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් (2018.09.01 - 2018.09.30) 

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

මැතිතුමාපේ 077-3600669 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.එස්. 

ජයන්ත රණවක මැතිතුමා 

     6,347.99  

අපගෝස්තු මස (2018.08.05 - 2018.09.04) 

සැප්තැේබර් (2018.09.05 - 2018.10.04) 

ඔේපතොේබර් (2018.10.05 - 2018.11.04) 

154 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  

ඔේපතෝේබර් (2018.10.01 - 2018.10.31) 

155 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි 

මැතිතුමාපේ 036-2254678 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් 

වර්ණසිරි මැතිතුමා 

     6,423.37  

ඔේපතෝේබර් (2018.10.01 - 2018.10.31) 

156 විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුපවන් වැඩිපුර එවා ඇති මුදල් 

ආෙසු පගවීම. 

එේ.ඒ. ගාමිණී මහතා 1,400.00 

157 විශ්රාම වැටුප් පදොර්තපේන්තුපවන් වැඩිපුර එවා ඇති මුදල් 

ආෙසු පගවීම. 

ඩබ්. සුනිල් මහතා 3,300.00 

158 2019 වර්ෂපේ අයවැය පල්ඛණපේ පිටෙත් 60 සකස් කිරීම 

සඳහා ලබාගත් භාණ්ඩ පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සරප් 

එස්.ඩී. සිපරෝෂනී 

ප්රධාන කාර්යාලය 

575.00 

 

03. ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම.  

 

ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු වලට අදාල වයාෙෘති ආරේභ කිරිමට ප්රමාණවත් ප්රතිොදන මුදල් පවන්කර 

ගැනීපමන් ෙ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 කහපහේන පුස්තකාලය සහ සතිපෙොල පිටුෙස ආරේෂිත මායිේ 

තාප්ෙය ඉදිකිරීම. 

සභා අරමුදල් 1,863,814.52 

2 කහපහේන කඩුපගොඩ ොර මුල් පකොටස තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 1,494,181.82 
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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 

වැටුප් 

අංකය 
ණය මුදල රු. 

අයවීමට ඇති ණය 

අයකිරීපමන් ෙසු 

පගවන මුදල රු. 

ආෙදා ණය 
 

    

01 එච්. ඒ. ඩී. එස්. ප්රියන්ත මයා 251         220,140.00               74,760.00  

02 පජ්. ඒ. සුජීවා දමයන්ති මිය 284         196,380.00               76,960.00  

03 ඩබ්. එල්. ඩී. එස්. පී. කරුණාරත්න මිය 2         250,000.00              25,990.00  

04 ඩබ්. වී. දිලිනි දීපිකා මිය 98 202,320.00              59,500.00  

3 ගලපගදර පකොටුපගොඩැල්ල ොර පකොටසේ අළුත්වැඩියා 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 284,479.36 

4 පබොරළුපගොඩ ලන්ද බුදු පිළිමය අසල සිට පිං ළිඳ දේවා 

මාර්ගය කාණු ඉදිකිරීම. 

සභා අරමුදල් 91,167.86 

5 කහපහේන වතුර ටැංකිය ොර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 1,272,750.13 

6 ොදුේක ජයන්ති මාවත පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 283,305.73 

7 සුපේධ විදයාලය අසලින් ෙරණගම දේවා මාර්ගපේ ොලම 

අසල පකොටස සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 252,125.96 

8 මිරිස්වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.  සභා අරමුදල් 279,293.84 

9 ෙරණගම ඉහළ පකොස්ගම උතුර ප්රජා ශාලාපේ 10.0’ x 8.0 

කාමරයේ අළුත්වැඩියා කිරීම. 

සභා අරමුදල් 186,817.50 

10 පකොස්ගම ෙරණගම මාර්ගය කඩපතොලු මකා තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 474,347.58 

11 පබොරළුපගොඩ ලන්ද බුදු පිළිමය අසල සිට පිං ළිඳ දේවා 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 553,229.78 

12 සීතාවක තුන්නාන සිට ජයවීරපගොඩ පදසට මාර්ගය කාෙට් 

කිරීම වයාෙෘතිපේ අමතර වැඩ (කාණු සහ පබෝේකු තැනීම.) 

සභා අරමුදල් 987,778.37 

13 මිරිස්වත්ත පබෝධිය ොර සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 449,703.64 

14 පින්නවල අලුපබෝගහලන්ද ොර පකොටසේ අළුත්වැඩියා 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 284,479.36 

15 අංගමුව මාර්ගපේ මිරියගල්ල ොර අසල පබෝේකුව පුළුල් 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 175,000.00 

16 මලගල ආයුර්පේද පගොඩනැගිල්පල් හා ප්රජාශාලා 

පගොඩනැගිල්පල් අඩුොඩු සකස් කිරීම. 

සභා අරමුදල් 175,000.00 

17 වග ජනඋදාන ගේමාන ොර පකොටසේ සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 286,606.11 

18 හංවැල්ල පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපේ අවහිර වී ඇති කාණු 

අළුතින් සැකසීම. 

සභා අරමුදල් 250,264.55 

19 යටවතුර කහවල මාර්ගපේ පකොටසේ අළුත්වැඩියා කිරීම.  සභා අරමුදල් 285,751.03 

20 PE 6879 කැබ් රථපේ නඩත්තු කටයුතු කිරීම. සභා අරමුදල් 171,188.71 

21 මාර්පගෝෙපේශ සංග්රහය සහ වාර්ෂික ක්රියාකාරකේ සැලැස්ම 

පිළිබඳව පෙර ොසල් ගුරුවරියන් දැනුවත් කිරීපේ වැඩසටහන 

සභා අරමුදල් 36,125.00 

22 තුන්නාන කූඩළුවිල ොර ජයවීරපගොඩ ෙැති බැේම සකස් 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 3,053,103.13 

23 LE 6946 ටිෙර් රථපේ නඩත්තු කටයුතු කිරීම. සභා අරමුදල් 71,514.20 

24 ZA 5041 බැපකෝ යන්ත්රය මීටර් ෙැය 3250 න් පසේවා කිරීම. සභා අරමුදල් 30,314.17 

25 පමෝටර් පග්රේඩරපේ නඩත්තු කටයුතු කිරිම. සභා අරමුදල් 20,642.50 

26 පමෝටර් පග්රේඩරපේ නඩත්තු කටයුතු කිරිම. සභා අරමුදල් 197.593.00 
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05 පී. ඒ. ඩබ්. වික්රමනායක මයා 183         194,400.00               26,550.00  

06 ඩබ්. එස්. නල්ලයියා මයා 332         225,060.00              77,465.00  

07 ආර්. එේ. එස්. මාපනල් මිය 16         250,000.00             250,000.00  

08 පේ. ඩී. පහේමමාලි චන්ද්රලතා මිය 117         250,000.00               33,750.00  

09 එච්. සී. එේ. පහයියන්තුඩුව මිය 9        246,260.00            246,260.00  

ොෙැදි ණය 
 

    

01 ඩබ්. එල්. ඩී. එස්. පී. කරුණාරත්න මිය 
 

           6,000.00                6,000.00   
එකතුව 

 
    2,040,560.00            877,235.00  

 

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  
 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව බල ප්රපේශය තුළ නිරන්තරපයන් අනාරේෂිත පලස ෙවතින ගස් ඉවත් 

කරපදන පලසට ඉල්ලීේ ඉදිරිෙත් වන බැවින් ගස් කැපීම සඳහා ස්ථීර වශපයන් පසේවකයින් 

පදපදපනකු බඳවා ගැනීමට සාකච්ඡා කරන ලදි.  

 

 

 

 

 


