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2018.12.28 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   - මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසංහ මැතිතුමා 

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

9. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා 

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

 

සහභාගි පනොවු. 

 

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

2. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

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

6. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සල්වා මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  එස්. චන්දන සුරියආරච්චි 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. ප්රධාන සංවර්ධන නිලධාරී  - පේ.ජී. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

10. සංවර්ධන නිලධාරි    -  ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස මිය 

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

12. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සපරෝෂණී මිය 

13. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසරි 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 විසන් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව සදහා ෙැමිණ සටි සයළුපදනා සාදරපයන්  

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

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරි ධේමිකා ජයපසේකර මහත්මිය 

විසන් “2018 වර්ෂපේ භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා නිළධාරීන් ෙත්කර ගැනීම.” යන හිසන් යුතුව 

2018.12.26 දිනැතිව 2018 වර්ෂයට අදාල භාණ්ඩ සමීේෂණය සදුකිරීමට නිළධාරීන් ෙත්කර ගැනීම 

සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව ෙහත 

ෙරිදි භාණ්ඩ සමීේෂණ මණ්ඩලය ෙත්කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

01. ඉන්පවන්ටි භාණ්ඩ සමීේෂණ මණ්ඩලය  

 

I. පී.ඒ.ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා  -  සාමාජික 

 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

II. නිරංජලා රාජෙේෂ මිය - සාමාජික 

 විමර්ෂන නිළධාරී - ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් කාර්යාලය 

III. ඩී.ඩී.එන්.යූ.කුමාර මයා - සාමාජික 

 කළමනාකරණ සහකාර  - සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව 

IV. එස්.පී.කරුණාරත්න මිය - සාමාජික  

 කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව 

V. අයි.එස්.ගාල්ලපේ මිය - සාමාජික 

 කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව 

 

02. පුසත්කාල පෙොත් පතොග සමීේෂණ මණ්ඩලය 

 

I. පී.ඒ.ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා  -  සාමාජික 

 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

II. පේ.පී. ශර්මිලා දුෂානි මිය - සාමාජික 

 ප්රජා සංවර්ධන නිළධාරී - ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් කාර්යාලය 

III. එස්.එේ. රංජනී මිය - සාමාජික 

 පුස්තකාලයාධිෙති - හංවැල්ල පුස්තකාලය 

IV. දීො එදිරිසංහ මිය  - සාමාජික 

 සංවර්ධන සහකාර - ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් කාර්යාලය 

V. පී.වී. ගයනි පකෞෂලයා මිය - සාමාජික 

 කළමනාකරණ සහකාර - පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය, 

  

03. ගබඩා පතොග සමීේෂණ මණ්ඩලය  

 

I. පී.ඒ.ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා  -  සාමාජික 

 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

II. දීො එදිරිසංහ මිය  - සාමාජික 

 සංවර්ධන සහකාර - ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් කාර්යාලය 

III. ජී.සී.ෙේමලතා මිය - සාමාජික 

 කාර්ය භාර නිලධාරී  -  කහපහේන උෙ කාර්යාලය, 

IV. ඩබ්.එේ.සී. රණසීලි මිය- සාමාජික  

 කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව  

V. ආර්.ඒ. ඩී.ඩබ්ලිේ.පේ. රණතුංග මිය - සාමාජික 

 සංවර්ධන නිළධාරි - සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව  
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2. ජාතික ජල සේොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය විසන් “ජලනල එලා අවසන් කර ඇති මාර්ග නැවත 

ෙවරා ගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව අංක PD/TECDWSP/Local Authority/70 යටපත් 

2018.09.13 දිනැතිව පකොළඹ දිස්ත්රිේ නැපගනහිර නගර ජල සේොදන වයාෙෘතිය මඟින් ජලනල එලා 

අවසන් කර ඇති අතර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව යටපත් ෙවතින ජලනල එලා අවසන් කර ෙළුදු වූ 

ස්ථාන ප්රතිසංස්කරණය කර අවසන් බැවින් ෙරීේෂා කර බලා නැවත ෙවරාගන්නා පලස දේවමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව පමම මාර්ග අතුරින් සකස් කර පනොමැති මාර්ග 

තිපබ්නේ ඉදිරි මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත දැනුේපදන පලසට ගරු මන්ත්රීවරුන් 

දැනුවත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. (අදාල ලිපිපේ පිටෙතේ පමයට අමුණා ඇත.) 

 

3. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරි ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස මහත්මිය 

විසන් “ආරේෂක පසේවා ගිවිසුම කල් ඉකුත් වීම.” යන හිසන් යුතුව සුදුවැල්ල හා ගලපගදර 

ආදාහනාගාරයන්හි ආරේෂක පසේවා ගිවිසුම 2018.12.31 දිපනන් අවසන් වන බැවින් පමම ගිවිසුම 

දීර්ඝ කිරිම සඳහා උෙපදස ් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවය විසන් එවන ලද 

ලිපිය ද ගිවිසුේ ෙත්රපේ පිටෙතේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව තුන්නාන, 

සුදුවැල්ල හා ගලපගදර යන ආදාහනාගාර තුන සඳහා පසේවකයින් 06 පදපනකු බඳවා ගැනීම සඳහා 

ගිවිසුේගත වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ොදුේක, ෙහල පබෝපප්, අංක 389 හි ෙදිංචි ජී. දිල්හානි මිය විසන් “ෙහල පබෝපප් මංසන්ධිපේ ඇති 

පබෝ ගපසේ අනතුරුදායක අතු ඉවත් කිරීම සේබන්ධව.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.23 දිනැතිව අංක 

459/ඒ ෙහල පබෝපප් මංසන්ධිපේ පිහිටි පබෝගස පහේතුපවන් මංසන්ධිපේ පිහිටි නිවාස පගොඩනැගිලි 

සහ ජීවිත වලට විශාල අනතුරේ බැවින් අනතුරුදායක පලස ඇති අතු ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

06 පදපනකුපේ අත්සන් සහිතව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම මාර්ගය 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු බැවින් අනතුරුදායක අතු ඉවත් කරපදන පලස දන්වා ලිපියේ 

යැවීමටත් අතු කැපීම සඳහා මිලගණන් කැඳවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

5. “ෙළාත් ොලන ආයතනවල මහජන නිපයෝජිතවරුන් සඳහා වන ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ඩිප්පලෝමා 

ොඨමාලාව - 2019 අධයයන වර්ෂය අයදුේෙත් කැඳවීම.” යන හිසන් යුතුව ෙළාත් ොලනය පිළිබඳ ශ්රී 

ලංකා ආයතනය විසන් අංක SLILG/10/NL/01/2018 යටපත් 2018.12.17 දිනැතිව ෙළාත් ොලනය 

පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය මඟින් ෙවත්වනු ලබන ඉහත සඳහන් සංහල මාධයය සහ පදමළ මාධයය 

ඩිප්පලෝමා ොඨමාලාව සඳහා මහජන නිපයෝජිතවරුන් පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් අදාල 

අයදුේෙත්රපේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන 

ලදි. 

 

6. සැඳෑ පසවන ොර දකුණු ෙැත්ත උලු ඇස්බැස්ටස් පසවිලි කඩපේ අයිතිකරු විසන් “2018 වර්ෂයට අංක 

52 දරණ තේපසේරුව පිළිබඳව එකඟ පනොවීම සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.29 දිනැතිව 

විවිධ වූ පහේතූන් මත වසර 20 ක ෙමණ සට කඩය වසා එහි ෙදිංචිව සටින අතර 2018.12.31 දින 
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රුපියල් 2543.19 ක හිඟ මුදලේ සමඟ ෙත්රිකාවේ ලැබී ඇතත් එම මුදල් පගවීමට පනොහැකි අන්දමට 

අසරණ තත්වයට ෙත්ව ඇති බවත් කඩය නැවත පිළිසකර කර විවෘත කරගැනීමට දරුපවකුට පහෝ 

හැකියාවේ ලැබුනපහොත් එදාසට යේ පගවීමේ කරන්න සදුවුවපහොත් ඒ බව දන්වා කටයුතු කරන බව 

දේවමින් තේපසේරු දැන්වීපේ මුල් පිටෙත ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සේබන්ධපයන් ආදායේ ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. “අනතුරුදායක ගස ්කො ඉවත්කිරිම සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, කනේෙැල්ල, පනො. 

05 හි ෙදිංචි එේ.ඩී. කුමාරසරි මහතා විසන් 2018.10.02 දින අෙ විසන් යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු පලස 

අවිස්සාපේල්ල අධිකරණපේ ෙවතින අංක22382 P නඩුපේ නිපයෝගය අනුව අනතුරුදායක පෙොල්ගස් 

කේබියකින් බැඳ අනතුරු ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බවත්, පෙොල්ගස් පදකේ රු. 3500 ේ වියදේ කර 

කො දැමූ බවත් දේවා ඇත. මුදල් වියදේ කර ගස් බැඳීපමන් ෙසු නිකරුපන් ගස් කො දාන පලස 8/1 ඩී 

හි ෙදිංචි මාඹුලපේ දමිත් යන අය කරදර කරන බැවින් පේ සඳහා සාධාරණ විසඳුමේ ලබාපදන පලස 

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

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර සංවර්ධන නිලධාරි එස්.එේ.එස්. ලීලාරත්න මහත්මිය දුේරිය 

පදොර්තපේන්තුව විසන් ලබාදී ඇති LE1059 පගොනුවට අදාල පකොස්ගම මාඹුල මාර්ගය ඉඩම සඳහා 

1974 වර්ෂපේ සට 2017.12.31 දින දේවා පගවිය යුතු හිඟ බදු මුදල වන රු. 476.15 ක මුදල ද, LE 

376පගොනුවට අදාල ොදුේක බස් නැවතුේෙල ආසන්නපේ පසනසුරාදා සතිපෙොල භූමිය සංවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති ෙර්චස් 32.50 ක ඉඩම පවනුපවන් 1982 වර්ෂපේ සට 2017.12.31 දිනට 

පගවිය යුතු හිඟ බදු මුදල වන රු. 34,511.48 ක මුදල ද, ොදුේක ෙැරණි පෙොළ භූමිය සඳහා ලබාදී ඇති 

රූඩ්. 03 ෙර්. 0.70 ක ඉඩම පවනුපවන් 1975 වර්ෂපේ සට 2017.12.31 දිනට පගවිය යුතු හිඟ බදු 

මුදල වන රු. 1,168,241.05 ක මුදල ද, අංක 41/2006 ඉහළ පකොස්ගමට ොරේ සඳහා ලබා දී ඇති 

ෙර්.18.00 ක ඉඩම පවනුපවන් 2006 වර්ෂපේ සට 2017.12.31 දිනට පගවිය යුතු හිඟ රු. 5,191.77 

ක මුදල ද, LE31510 පගොනුවට අදාල ක්රීඩාපිටියේ සඳහා රූඩ් 2.00 ෙර්.5.00 ේ වූ ඉඩම පවනුපවන් 

1975 වර්ෂපේ සට 2017.12.31 දිනට පගවිය යුතු හිඟ බදු මුදල රු. 1,064.49 ක මුදල ද පගවීමට 

අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම හිඟ බදු 

මුදල් පගවීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමසුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ජාතික තරුණ පසේවා සභාව විසන් “ෙරිගණක දත්ත ක්රියාකරු පුහුණුව සඳහා පයොමු කිරීම.” යන හිසන් 

යුතුව අංක ගේ/පු/රැ.පු/2018 යටපත් 2018.12.27 දිනැතිව ජාතික තරුණ පසේවා සභාපේ පූපගොඩ 

ෆීලිේස් ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානපේ 2018 වර්ෂපේ ජූලි - පදසැේබර් දේවා 

(මාස 06 ක) පූර්ණ කාලීනව පතොරතුරු හා සන්නිපේදන තාේෂණ ොඨාමාලාව හදාරන ලද 

අභයාසලාභීන් 06 පදපනකු පවත ප්රාපයෝගික පුහුණුව ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම අභයාසලාභීන් 06 පදනාපගන් පකොස්ගම, පබොල්ලතාව, පිලප්පුකන්ද 

ොර, පනො. 272/1 හි ෙදිංචි පේ.ඒ. ධනුෂිකා නුවන්ති හට ප්රාපයෝගික පුහුණුව ලබාදීම සුදුසු බවට 

තීරණය කර ඒ බව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  
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10. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර සංවර්ධන නිලධාරි ඩී.ජී.අයි. කමලිකා මහත්මිය 1988 ප්රාපේශීය 

සභා රීතිවලට අනුකූලව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 2019 වර්ෂය සඳහා ෙැවැත්පවන මුදල් හා 

ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව, නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාව, කාර්මික පසේවා කාරක 

සභාව, ෙරිසර හා ෙහසුකේ කාරක සභාව, පටන්ඩර් මණ්ඩලය සඳහා ගරු මන්ත්රීවරුන් ෙත්කිරීමට 

අවශය කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, කාරක සභා 

සඳහා මන්ත්රීවරුන්පේ ෙැමිණීම සතුටුදායක පනොවන බැවින් ඒ සේබන්ධපයන් අවධානය පයොමුකර 

2019 වර්ෂයට කාරක සභා සඳහා මන්ත්රීවරුන් ෙත්කිරීමට මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරිමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

11. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් “2018.12.10 මහා සභාවට 

ඉදිරිෙත් කිරීමට ඇති පයෝජනාවකි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.24 දින සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ 

පකොට්ඨාශපේ අංක 439 දිේපදණිය දකුණ ග්රාම නිළධාරී වසපේ දැනට සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් 

පවළඳ බලෙත්රය අත්හිටුවා ඇති F.S.A. පහෝල්ඩින් (අේකර 06 පකපහල්පහේන් කන්ද) ආයතනය 

මඟින් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ගල්පකොරිය පිළිබඳව ප්රපේශවාසී ජනතාවපේ බලවත් විපරෝධතාවේ 

ෙවතින බැවින් පමම ගල්පකොරිය සඳහා පවළඳ බලෙත්රය නැවත ලබාපනොපදන පලස දේවමින් මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ පලස ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 

මහා සභාවට ප්රකාශයේ කරන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

පවත දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර්. ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසන් “මහ සභා පයෝජනා ලබාදීම. 

(පදසැේබර් මස මහ සභාව).” යන හිසන් යුතුව 2018.11.24 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 

වැඩකටයුතු ෙහසු කිරීම හා කාර්යේෂමතාවය, වඩා පහොඳ ජනතා පසේවාවේ ලබාදීම උපදසා සකස් කර 

ඇති කමිටු තුළ ගන්නා තීන්දු තීරණ හා අදහස් ප්රාපයෝගික හා නීතිමය පනොවන (ප්රාපේශීය සභා අණ 

ෙනත් ෙැහැර හරිමින්) කටයුතු කරන ආකාරයේ හා සාමූහික කමිටුපේ නිර්පේශ පනොපිළිගනිමින් 

හුපදේ කමිටු සභාෙතිවරයාපේ තනි තීරණ කමිටු තීරණ වශපයන් සභා වාර්තාවට ඇතුළත් වන බවත් 

කමිටු තීරණ ගැනීපේදී කමිටුපේ සභාෙතිවරයාපේ අත් අකුරින් කමිටු තීරණය ලියූ ෙසු එම තීරණපේ 

එකඟතාවය පවනුපවන් පසසු සාමාජිකයින් කමිටු තීරණය යටින් අත්සන් පයොදා එය පිළිපගන මහා 

සභාව පවත ඉදිරිෙත් කළ යුතු බව දේවමින් මහා සභාවට පයෝජනාවේ පලස ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, කමිටු තීරණ ගැනීපේදී අදාල කමිටුපේ සාමාජිකයින් සයලුපදනාපේ 

එකඟතාවය මත එම තීරණ ගන්නා බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

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

කරන ලද පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

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

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

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

මුදල පගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  
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අනු 

අංක 

වවුචර් 

අංකය හා 

දිනය 

විස්තරය ලබන්නාපේ නම මුදල රු. 

01 2778 

2018.12.11 

ඇණවුේ අංක 12885 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3711ෙරිදි නැණසල මධයස්ථානය සඳහා 

ෙරිඝනක 03 ේ ලබා ගැනීම. 

නියුපනට් කේපියුටර්ස්, 

පුේගලික සමාගම, 

පනො 85, පකොළඹ ොර, 

රත්නපුර. 

239,700.00 

02 2729 

2018.12.04 

ඇණවුේ අංක 13274 ෙරිදි 2019 වර්ෂය සඳහා 

ඇමණුේ පෙොත් 100 ේ හා දින දර්ශන 100 ේ 

ලබා ගැනීම. 

රජපේ මුද්රණාලයාධිෙති, 

රජපේ මුද්රණ 

පදොර්තපේන්තුව. 

9,660.00 

03 2737 

2018.12.05 

මිලදි ගන්නා ලද ජල බවුසරය සඳහා අවශය ඉබි 

යතුරු 02 ේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා 

ගැනීම 

සරප් - දීොනි වික්රමසංහ  290.00 

04 2756 

2018.12.06 

ඇණවුේ අංක 13266 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3720 ෙරිදි 2018 වර්ෂපේදි පෙර ොසල් 

දරුවන්පේ විසර යාපේ උත්සවපේදි තයාග ලබා 

දීම සඳහා ොසල් බෑේ 329 ේ  ලබා ගැනීම. 

එේ.සුජාතා පරෝහිනි, 

වික්රම මාවත,  

පහොරන ොර, ොදුේක. 

213,850.00 

05 2781 

2018.12.11 

  

ොදුේක,පකොස්ගම හා කහපහේන පුස්තකාල 

ස්වයංක්රීයකරණයට අදාලව වයරින් කටයුතු සඳහා 

ලබාගත් ස්විච් පෙට්ටි පවනුපවන් වැය වු මුදල 

ලබා ගැනීම 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 3,570.00 

06 2779 

2018.12.11 

කහපහේන සතිපෙොළ වයරින් කිරීපේදි ලබාගත් 

ප්ලේ පබ්ස් පවනුපවන් වැය වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 630.00 

07 2819 

2018.12.11 

ඇණවුේ අංක 11820 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3706 ෙරිදි සභාව සතු පෙර ොසල් සඳහා 

රාේක ලබා ගැනීම. 

දිනූෂි ලී පමෝල හා ලී 

පවළඳ සැල, 

පකලින්වීදිය, හංවැල්ල. 

154,150.00 

08 2820 

2018.12.11 

ඇණවුේ අංක 11830 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක3707 ෙරිදි ගරු සභාෙතිතුමාපේ නිල කාමරය 

හා හංවැල්ල පුස්තකාලපේ පුස්තකාලෙතිපේ නිල 

කාමරය සදහා සේමාන තැබීපේ අල්මාරි 02 ේ 

සකසා ගැනීම. 

දිනූෂි ලී පමෝල හා ලී 

පවළඳ සැල, 

පකලින්වීදිය, හංවැල්ල. 

198,500.00 

09 2886 

2018.12.16 

ඇණවුේ අංක 11942 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3710 ෙරිදි ප්රධාන කාර්යාලයට ලිපිකරු 

පුටුවේ ලබා ගැනීම. 

ඩී.ආර්.ඉන්ඩස්ට්රස්, 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ෙහල හංවැල්ල. 

11,137.50 

10 3011 

2018.12.26 

ඇණවුේ අංක 11913 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3714 ෙරිදි පකොසු 30 ේ සෙයා ගැනීම. 

දිදුල අයන් වර්ේස්, 

දහේ මාවත, මහරගම. 

3,420.00 

11 3081 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 11916 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3713 ෙරිදි 3 pin පහෝල්ඩර්ස් 200 ේ සෙයා 

ගැනීම. 

චාන්දලි ඉපලේටිකල් 

පට්ඩ්ර්ස්, පනො. 879/20, 

විහාර හංදිය,වරාපගොඩ 

ොර, කැළණිය. 

10,800.00 

12 3078 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 13260 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3712 ෙරිදි 100 පවොල්ට් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් 

05 ේ සෙයා ගැනීම. 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන්  

පුේගලික සමාගම, 

ට්රිපෙොලි ස්පකපවයාර්, 

පකොළඹ 

36,750.00 

13 3040 

2018.12.26 

ඇණවුේ අංක 11929 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2497 ෙරිදි ප්රා.ස. 02 පෙොත් 10 ේ ලබා 

ගැනීම. 

නිේ ශාස්පත්රෝදය ප්රින්ටර්ස ්

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

මිහිදු මාවත, කුලියාපිටිය. 

2,287.00 

14 3014 

2018.12.26 

ඇණවුේ අංක 11941 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2499 ෙරිදි ටිෙර් පහෝස් 06 ේ හා පහෝස් වෑල් 

06 ේ ලබා ගැනීම. 

එේ.එස්.පමෝටර් පේඩර්ස්, 

234 ඒ , ශ්රී සංඝරාජ 

මාවත, පකොළඹ 

39,600.00 
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15 2838 

2018.12.14 

පකොස්ගම නිදහස් ආයුර්පේද පබපහත් ශාලාව 

සඳහා ඖෂධ ඇණවුේ කිරීම සඳහා මුදල්  ලබා 

ගැනීම. 

සභාෙති, 

ශ්රී ලංකා ආයුර්පේද 

ඖෂධ සංස්ථාව, 

නවින්න, මහරගම. 

250,000.00 

16 2923 

2018.12.19 

ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල, හංවැල්ල මහජන 

පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත ෙරිශ්රපේ 

ෙවිත්රතා හා සනිොරේෂක කටයුතු ඉටු කිරීපේ 

පසේවාව පවනුපවන් 2018.11.01 සට 2018.11.30 

දේවා කාලයට අදාල මුදල් පගවීම 

සමීරා සකියුර්ටි 

සර්විසස්, 

පහෝකන්දර ොර, 

ෙන්නිපිටිය. 

69,500.00 

17 2847 

2018.12.17 

2018.12.07 හා 2018.12.10 දින මහ සභාව 

ෙැවැත්පවන අවස්ථාපේදි අවශය වුවපහොත් 

භාවිතය සඳහා ලබාගත් පජනපර්ටර් යන්ත්රයට 

පගවු කුලි මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - ආර්.ඒ.පසේනාධීර 7,000.00 

18 2875 

2018.12.17 

ඇණවුේ අංක 13273 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3733 ෙරිදි පබෞේධ පකොඩි ෙතාක 50 ේ  

ලබා ගැනීම. 

විජය ගෘප් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

හයිපලවල් ොර, 

මහරගම. 

32,500.00 

19 2910 

2018.12.18 

ඇණවුේ අංක13268 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3718 ෙරිදි පෙර ොසල් දරුවන් සඳහා නිල 

ඇඳුේ පරදි ලබා ගැනීම. 

අරුන් පටේස්, 

පදවන හරස් වීදිය, 

පකොළඹ 11. 

88,830.00 

20 3105 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 11807 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2460 ෙරිදි පෙර ොසල් සඳහා  බර කිරන 

තරාදි 04ේ හා ොදුේක පෙොළ සඳහා පෙෂර් ගන් 

01 ේ ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ 

වාණිජ විවිධ නීතිගත 

සංස්ථාව, පනො 100,  

නවේ මාවත, පකොළඹ 

02. 

171,589.98 

21 3097 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 11807 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2460 තණපකොළ කෙන යන්ත්ර සඳහා 

නයිපලෝන් නුල් මීටර් 700 ේ  ලබා ගැනීම. 

-එම- 17,146.50 

22 3087 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 11813, 11833  හා භාණ්ඩ ලැබීේ 

ෙත්රිකා අංක 2446, 2455 ෙරිදි පවල්ඩින් ප්ලෑන්ට් 

එකට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම. 

තිසර පට්රඩින් එන්ටප්රයිසස් 

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

9,820.00 

23 3056 

2018.12.27 

2019 වර්ෂයට සැෙයුේකරුවන් ලියාෙදිංචි කිරිම 

සේබන්ධපයන් වන දැන්වීම දිනමින හා තිනකර 

පුවත්ෙත්වල ෙල කිරීම පවනුපවන් දැන්වීේ ගාස්තු 

පගවීම 

ද ඇපසෝසපේටඩ් නිේස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සපලෝන් 

ලිමිටඩ්, 

පල්ේස් හවුස්, පකොළඹ 

163,633.51 

24 3057 

2018.12.27 

ෙරිොලන පගොඩනැගිල්ල හා හංවැල්ල මහජන 

පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශිත්ර ෙරිශ්රපේ 

ෙවිත්රතා හා සනීොරේෂක කටයුතු ඉටු කිරිපේ 

පසේවාව 2019 වර්ෂයට සෙයා ගැනීම සඳහා වන 

පුවත්ෙත් දැන්වීම දිනමින හා තිනකර පුවත්ෙත්වල 

ෙල කිරීම පවනුපවන් දැන්වීේ ගාස්තු පගවීම 

ද ඇපසෝසපේටඩ් නිේස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සපලෝන් 

ලිමිටඩ්, 

පල්ේස් හවුස්,  

පකොළඹ. 
 

21,993.76 

25 3125 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 11895  හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3726 ෙරිදි පකොස්ගම පුස්තකාලයට 

ඉටිපකොළ කිපලෝ ේර්ේ 35 ේ ලබා ගැනීම. 

කැන්ඩි හාඩ්පවයාර්, 

පකලින්වීදිය, හංවැල්ල. 

14,525.00 

26 3152 

2018.12.28 

ඇණවුේ අංක 13275  හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3724 ෙරිදි ZA 5041 JCB යන්ත්රය සඳහා 

19.5l x 24 ටයර් ටියුබ් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

පෙපර්රා ටයර් සර්විස් 

පුේගලික සමාගම, 

නුවර ොර, මාලපබ්. 

15,800.00 

27 3096 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 13265  හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3722 ෙරිදි JCB යන්ත්රය සඳහා ග්රිස් 20Kg 

20 ේ ලබා ගැනීම. 

නිේ ශේති පමෝටර්ස්, 

පහොරණ ොර, උඩුමුල්ල, 

ොදුේක. 

14,800.00 
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28 3150 

2018.12.28 

ඇණවුේ අංක 11893  හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 3723 ෙරිදි කහපහේන උෙ කාර්යාලයට හා 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලයට පේස පරදි  ලබා 

ගැනීම. 

එන්.ආර්.කර්ටන් 

පසන්ටර්, 

හරස් ොර, හංවැල්ල. 

15,086.25 

29 3134 

2018.12.27 

26734 හා අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.11.12 

දින අවිස්සාපේල්ල දිසා අධිකරණපේ පෙනී සටීම 

පවනුපවන් නීතිඥ ගාස්තු පගවීම. 

නීතඥ-  

චේො සී චන්ද්රදාස මිය 

සීතාවක, අවිස්සාපේල්ල. 

2,000.00 

30 3140 

2018.12.28 

පකොේපෙෝස්ට් අංගනපේ ඇති පකොේපෙෝස්ට් 

හලනපේ පමෝථරය අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් 

ගාස්තු පගවිම. 

පබෝස්ටර් කන්ට්රේෂන්ස් 

ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

12,500.00 

31 3129 

2018.12.27 

ඇණවුේ අංක 13277,13296  හා භාණ්ඩ ලැබීේ 

ෙත්රිකා අංක 3734,3727 ෙරිදි මහ සභාව ෙවත්වන 

විටදි භාවිතය සඳහා මිලි ලීටර් 1000 ොනීය ජල 

පබෝතල් 270 ේ ලබා ගැනීම. 

පකෝලර් පවෝටර්, 

පකලි මඩල, ොදුේක. 

7,290.00 

32 3127 

2018.12.28 

හංවැල්ල,ොදුේක පුස්තකාල සඳහා ලබාගත් 

පවෝටර් ඩිස්පෙන්සර් යන්ත්ර සඳහා වන 

ජලපබෝතල්  වලට තැන්ෙතු ගාස්තු හා සැප්තැේබර් 

මස භාවිතය සඳහා ජල බඳුන් පවනුපවන් ගාස්තු 

පගවීම. 

පවෝටර් බ්රා ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 

පසෝමානන්ද මාවත, 

පිටුේපප්, ොදුේක. 

6,450.00 

33 3064 

2018.12.27 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය සඳහා ලබාගත් 

ජලටැංකිය ස්ථාපිත කිරීමට අවශය උොංග ලබා 

ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - දීොනි වික්රමසංහ 3,505.00 

34 2914 

2018/12/18 

2018.12.10 දින මහ සභාව සඳහා උදෑසන හා 

දහවල් ආහාර සැෙයීම පවනුපවන් පගවීම 

ඩබ්.ඩී.චන්ද්රවිමල 

ආදිතය පබ්කර්ස්, 

පකොස්ගම. 

21,500.00 

35 2848 

2018/12/17 

ප්රධාන කාර්යාල ෙරිශ්රපේ අලංකරණය සඳහා 

මල්ෙැල හා පෙොපහොර මිලදී ගැනිම පවනුපවන් 

පගවීම 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4,400.00 

36 2871 

2018/12/17 

2017 වර්ෂයට මිනුේපෙොත සකස් කර බයින්ඩින් 

කිරීම පවනුපවන් පගවීම 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

245.00 

37 2843 

2018/12/17 

කාර්යාල ෙරිශ්රපේ ඇති ෙැරණි මල්පෙෝච්චි වල 

ආපල්ෙ කිරීම සඳහා තින්ත ලීටර් 4 ේ ලබා ගැනීම 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

3,790.00 

38 2962 

2018/12/19 

2018.11.26 සට 2018.12.12 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදම ප්රතිපූර්ණය කිරීම 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4,939.00 

39 2976 

2018/12/19 

2018.11.27 දින මුදල් කමිටුව හා 2018.12.07 

දින විපශේෂ මහ සභාපේ සංග්රහ වියදේ පගවීම 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

5,825.00 

40 2997 

2018/12/21 

ප්රධාන කාර්යාලපේ ෙළමු මහපල් කාන්තා 

වැසකිළිපේ අඩුොඩු සකස් කර ගැනිමට අවශය 

ද්රවය ලබා ගැනීම. 

1. බ්පල් ෂවර් 1     =    750.00 

2. ඈන්ගල් වෑල් 1 =    250.00 

 1000.00 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

1,000.00 

41 2996 

2018/12/21 

2018.12.21 දින ෙවත්වනු ලබන සේමුඛ 

ෙරිේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයට පගවීම සඳහා 

අත්තිකාරේ ලබා ගැනීම. 

සරප් - 

පේ.ඩි.සන්ධයා මාලනි 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4,455.00 

42 2739 

2018/12/05 

ොදුේක ආයුර්පේදපේ දදනික කටයුතු සඳහා 

ලබාගත් ද්රවය පවනුපවන් මුදල් පගවිම. 

එස්.පී.කළුපබෝවිල, 

ආයු :දවදය නිලධාරි 

සරප්- ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

365.00 



9 
 

43 2735 

2018/12/05 

මීපප් දිවා සුරැකුේ මධය : පබොයිපල්රුව සඳහා ඇති 

ප්ලේ පබ්ස් එක හා මල්ටි පෂොකට් එක සඳහා වැය 

වු මුදල පගවීම 

ඩබ්.ඩී.සී.ඩී.විපජ්තුංග 

සරපු - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

680.00 

44  ොදුේක උෙ කාර්යාලය: 2018 ඔේ: සැලසුේ 

කමිටු දීමනා පගවීම 

සභාෙති, 

ජී.ජයන්ත පරෝහණ 

මහතා 

2,600.00 

45 2734 

2018/12/05 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය : 2018 ඔේ: සැලසුේ 

කමිටු දීමනා පගවීම 

චන්දන ෙේමසරි - 2600 

නදීො ෙල්ලියගුරු-2600 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ-   

                            

2600 

පී.වී.ඩී.එන්.ොදුේක- 

                            

2600 

    10400 

10,400.00 

46 2712 

2018/12/04 

2018.11.13 දින ගලපගදර ආදාහනාගාරයට 

ලබාගත් ගෑස් සඳහා මුදල් පගවීම 

ොදුේක ගෑස් පසේල්ස් 

පසන්ටර් 1/ඒ,  

ඉංගිරිය ොර, ොදුේක. 

18,216.00 

47 2741 

2018/12/05 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ පේස පරදි පසේදිම 

පවනුපවන් වැය වු මුදල් පගවීම 

ඩි.පප්රේමරත්න, සරප් - 

ොදුේක උෙකාර්යාලය 

1,360.00 

48 2740 

2018/12/05 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ගරු සභාෙතිතුමාපේ 

කාමරපේ බිමට ගෑමට ලබාගත් ප්පලෝ පප්න්ට් 

ලීටර් ½ හා ටිනර් ලීටර් ½පවනුපවන් වැය වු මුදල 

පගවීම. 

උදය ජයන්ත සරප් - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

770.00 

49 2715 

2018/12/04 

2018.10.11 සට 2018.11.10 දින දේවා ොදුේක 

උෙ කාර්යාලපේ වාහන සඳහා ලබාගත් ඉන්ධන 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 
 

ABP-9738 ත්රීවිලරය              -    

 10194.00 

RD – 8070 ට්රැේටරය            - 9400.00 

තණපකොළ කෙන යන්ත්ර        - 6940.00 

මාගිතලනය                      -       1290.00 

ZA 9257 කේෙැේටරය          -  44050.00 

 71874.00 

ගණකාධිකාරි, 

සී/ස නැ.පහේ.පකෝ, 

වි.පසේ.ස සමිතිය, 

ෙහත්ගම. 

71,874.00 

50 2731 

2018/12/05 

කර්මාන්ත ෙරිොලක ෙරි:ග.වි - 2018 අපගෝස්තු ජගත් පුෂ්ෙකුමාර 

 

2,500.00 

 

51 2732 

2018/12/05 

කර්මාන්ත ෙරිොලක ෙරි:ග.වි - 2018 සැප්තැේබර් ජගත් පුෂ්ෙකුමාර 

 

2,500.00 

 

52 2733 

2018/12/05 

කර්මාන්ත ෙරිොලක ෙරි:ග.වි - 2018 

ඔේපතොේබර් 

ජගත් පුෂ්ෙකුමාර 

 

2,500.00 

 

53 2730 

2018/12/05 

සුසාන භූමි භාරකරු - ග.වි-2018 ජුනි, ජූලි, අපගෝ, 

සැප්, ඔේපතොේබර් 

නුපර්ෂ් අසංග 6,174.00 

54 2736 

2018/12/05 

2018 ඔේපතොේබර්, පනොවැේබර්  1/
20 දීමනාව නලිනා දිවිගල්පිටිය 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

8,219.00 

55 2783 

2018/12/11 

2018 පනොවැේබර් මාසපේ ප්රධාන කාර්යාලයට 

ලිපි රැපගන යාම - බස් ගාස්තු පගවීම 

ඩී.පප්රේමරත්න 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

660.00 

56 2790 

2018/12/11 

2018 පනොවැේබර් සං:වියදේ 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය 

ප්රියන්ති පර්ණුකා  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

570.00 

57 2780 

2018/12/11 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්රීයකරණය 

සඳහා ලබාදුන් ෙරිගණකයට වයර් පකොඩ් හා 

පනට්වර්ේ පේබල් සඳහා වැය වු මුදල පගවීම 

-එම- 880.00 

58 2922 

2018/12/19 

2018 පනොවැේබර් මස ජලබිල් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

පුස්තකාලය - ොදුේක         2700.20 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජල ප්රවහන මණ්ඩලය 

14,096.00 
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පෙොදු පවළඳෙල - නව         2900.30 

බස් නැවතුේෙල - ෙැරණි     1383.45 

පෙර ොසල - ොදුේක            121.56 

කාර්යාලය                          1250.05 

පෙොදු වැසකිළිය මීපප්          1850.35 

පෙොදු වැසකිළිය ොදුේක      1917.05 

ආදාහනාගාරය - ගලපගදර   1973.68 

14096.74 
 

59 2951 

2018/12/19 

2018 පනොවැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත්  - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

ෙැරණි පවළඳ පගොඩ:18 කඩය1910.00 

පුස්තකාලය - ොදුේක                       4057.82 

ආයුර්පේදය - ොදුේක                         457.35 

ආයුර්පේදය - මලගල                          423.00 

ආයුර්පේදය - පිටුේපප්                      1002.97 

ප්රජා ශාලාව - මීපප්                           3751.90 

පෙර ොසල - ොදුේක                         642.60 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානය - මීපප්      1704.00 

ආදාහනාගාරය -  ගලපගදර               5309.10 

පෙොදු වැසකිළිය- ොදුේක                   240.00 

20332.36 

මහජන බැංකුව - 

ලං.වි.ම.ගිණුම 

20,332.36 

60 2845 

2018/12/17 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 2018 පනොවැේබර් මස 

සංග්රහ වියදේ 

එස්.ඩී.ගමපේ ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

2,665.00 

61 2811 

2018/12/11 

2018 පනොවැේබර් මස අතිකාල දිමනා පගවීම සරප් - ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

248,659.00 

62 2954 

2018/12/19 

ොදුේක උෙ කාර්යාලීය බල ප්රපේශපේ තේපසේරු 

දැන්වීේ පබදීමට යාම පවනුපවන් බස් ගාස්තු 

පගවීම 

වී.ඒ.විමල් වික්රමනායක 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

940.00 

63 2960 

2018/12/19 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ තණපකොළ කෙන 

යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරීම 

ඩබ්.ෙෘ.ජගත් පුෂේ 

කුමාර 

1,800.00 

64 2957 

2018/12/19 

ොදුේක ආයුර්පේදපේ අඩුොඩු සකසා ගැනිමට 

වැයකල මුදල පගවීම. 

(ප්ල්ේ පබ්ස් හා ඇණ ගැනීමට) 

එස්.පී.කළුපබෝවිල - 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1,015.00 

65  ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ RD - 8070 ට්රැේටරය 

පසේවා කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් 

පවොෂින් පසන්ටර් 

12,045.00 

66  ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ පේ.ත.නි කටයුතු සඳහා 

පයොදවා ඇති නිලධාරියාට බස් ගාස්තු පගවීම. 

බී.ඩබ්.සරත් කුමාර 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

432.00 

67 2955 

2018/12/19 

පුහුණු වැඩසටහනට යාමට ගමන් වියදේ පගවීම 

2018 සැප්තැේබර් 

එන්.දිවිගල්පිටිය - තා.නි 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

720.00 

68 2953 

2018/12/19 

පුහුණු වැඩසටහනට යාමට ගමන් වියදේ පගවීම 

2018 ඔේපතොේබර් 

එන්.දිවිගල්පිටිය - තා.නි  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

3,272.00 

69 2956 

2018/12/19 

පුහුණු වැඩසටහනට යාමට ගමන් වියදේ පගවීම 

2018 පනොවැේබර් 

එන්.දිවිගල්පිටිය - තා.නි 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

2,472.00 

70  ොදුේක වෑල්ඩිං ඒකකපේ ග්රයින්ඩරපේ පර්සරය 

දැමීමට වැය වු මුදල පගවිම 

චින්තක රුපේෂ්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

300.00 

71  ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ එදිපනදා භාවිතය සඳහා 

ලබාගත් ද්රවය සඳහා මුදල් පගවීම 

ඩබ්.ජී.ආර්.පේ.සමුද්රිකා 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

750.00 

72  ොදුේක ෙැරණි පවළඳ සංකීර්ණපේ අංක 03 මාළු 

කඩය සඳහා හිඟ විදුලි බිල්ෙත් ගාස්තු පගවීම 

මහජන බැංකුව 

ලං.වි.ම.ගිණුම 

6,264.24 

73  ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ ජල බිල්ෙත් පියවීම 

2018 ජනවාරි සට ජුලි දේවා 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජල ප්රවහන මණ්ඩලය 

9,540.66 
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74 3094 

2018/12/27 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් ෙැපේජපේ 2018 පනොවැේබර් මස බිල්ෙත 

පගවීම 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

70,028.05 

75 2893 

2018/12/18 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය පවත 

ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපේ 2018 පනොවැේබර් මස බිල්ෙත 

පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් 

සමාගම 

 

1,298.34 

76 3093 

2018/12/27 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 

0040138377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ  

2018 පනොවැේබර් මස බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

6,923.41 

77 2892 

2018/12/18 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 16481689 දරණ විදූත් පකටි 

ෙණිවුඩ පසේවාව සදහා 2018 පනොවැේබර් මස 

බිල්ෙත පගවීම. 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

435.71 

78 3095 

2018/12/27 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සංවර්ධන සහකාර 

පවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනපේ 2018 පනොවැේබර්මස බිල් 

ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් 

සමාගම 

 

1,564.36 

79 2889 

2018/12/18 

Z 907880 දරණ නිවාඩු ගමන් බලෙත්රය සඳහා 

මුදල් පගවීම. 

ප්රධාන දුේරිය 

ගණකාධිකාරි 

660.00 

80 2958 

2018.12.19 

ගරු සභාෙතිතුමාපේ 071-7508013 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම. 

ගරු සභාෙති  

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

     3,000.00  

2018.11.06 සට 2018.12.05 දේවා 

81 3024 

2018.12.26 

ගරු උෙ සභාෙතිතුමාපේ 077-9104323  දරණ 

ජංගම දුරකථනපේ බිල පගවීම. 

ගරු උෙ සභාෙති 

එස්.ඩී.මංජුල ප්රදිප් 

කුමාර් මැතිතුමා 

     3,200.00  

සැප්තැේබර් මස (2018.09.05 සට 2018.10.04 

දේවා) 

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.05 සට 2018.11.04 

දේවා) 

82 3025 

2018.12.26 

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

මැතිතුමියපේ 036-2255733 දරණ නිවාස 

දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී 

පේ.ඒ.ඩී.එෆ්.ඒ.ඔල්ගා 

අතුපකෝරල මැතිතුමිය 

     2,500.00  

සැප්තැේබර් මස  (2018.09.01 සට 2018.09.30 

දේවා) 

83 3026 

2018.12.26 

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර මැතිතුමාපේ 077-

3143538 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරිම. 

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාර මැතිතුමා 

     2,500.00  

පනොවැේබර් මස (2018.11.05 සට 2018.12.04 

දේවා) 

84 3029 

2018.12.26 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ගිතාමණි ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමියපේ 036-2252224 දරණ නිවාස 

දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී 

ඩබ්.ඒ.ඩී.ගීතාමණි 

ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

     3,624.01  

සැප්තැේබර් මස  (2018.09.01 සට 2018.09.30 

දේවා) 

ඔේපතොේබර් මස(2018.10.01 සට 2018.10.31 

දේවා) 

85 3027 

2018.12.26 

ගරුමන්ත්රී එේ.පි.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 077-

8142211 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී එේ.පි.උපුල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා 

     1,921.28  

පනොවැේබර් (2018.10.25 සට 2018.11.24 

දේවා) 

86 3025 

2018.12.26 

ගරුමන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 077-7136213 දරණ 

ගරු මන්ත්රී ඩී.ඩී. 

අපයෝම මධු ප්රසාේ 

     2,500.00  



12 
 

ජංගමදුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. පේවපේමැතිතුමා 

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.25 සට 2018.11.24 

දේවා) 

87 3029 

2018.12.26 

ගරුමන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනී ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමියපේ 036-2252224 දරණ නිවාස 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී. 

ගීතාමනී ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමිය 

     3,624.01  

සැප්තැේබර් මස   (2018.09.01 සට 2018.09.30 

දේවා) 

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.01 සට 2018.10.31 

දේවා) 

88 3030 

2018.12.26 

ගරු මන්ත්රී චන්දන කුමාර ලියනපේ මැතිතුමාපේ 

071-1059274 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී චන්දන 

කුමාර ලියනපේ 

මැතිතුමා 

     1,888.67  

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.01 සට 2018.10.31 

දේවා) 

89 3031 

2018.12.26 

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසංහ 

මැතිතුමාපේ 036-2252800 දරණ නිවාස 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත 

සසරකුමාර රූෙසංහ 

මැතිතුමා 

     2,471.54  

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.01 - 2018.10.31)    

90 3035 

2018.12.26 

 

 

 

 

 

 

3032 

2018.12.26 

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී.සාගරිකා ගුණවර්ධන 

මැතිතුමියපේ 071-1126094 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම හා මාර්තු 

/අපප්රේල් මාසවල අඩුපවන්පගවා ඇති මුදල පගවීම. 

මාර්තු මස                                        = 237.11 

අපප්රේල් මස                                      = 740.00 

පගවන මුළු මුදල 237.11+ 740.00 =   977.11 

ගරුමන්ත්රී 

ආර්.ඒ.ඩී.සාගරිකා 

ගුණවර්ධන මැතිතුමිය 

 977.11 

4856.62  

මැයි මස  (2018.05.20 සට 2018.06.19 දේවා) 

ජුනි මස  (2018.06.20 සට 2018.07.19 දේවා) 

ජූලි මස  (2018.07.20 සට 2018.08.19 දේවා) 

91 3033 

2018.12.26 

ගරුමන්ත්රී එේ.ඩී.සමන්ත කුමාර මැතිතුමාපේ 

011-2757386 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී 

එේ.ඩී.සමන්ත කුමාර 

මැතිතුමා 

     4,875.43  

මැයි මස    (2018.05.01 සට 2018.05.31 දේවා) 

ජුනි මස    (2018.06.01 සට 2018.06.30 දේවා) 

ජූලි මස   (2018.07.01 සට 2018.07.31 දේවා) 

අපගෝස්තු මස  (2018.08.01 සට 2018.08.31 

දේවා) 

සැප්තැේබර් මස (2018.09.01 සට 2018.09.30 

දේවා) 

ඔේපතොේබර් මස (2018.10.01 සට 2018.10.31 

දේවා) 

92 3034 

2018.12.26 

ගරු මන්ත්රී ඒ.ඩී.ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා 

මැතිතුමිය 036-22544440 දරණ නිවාස 

දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරිම. 

ගරු මන්ත්රී ඒ.ඩී.ඉන්ද්රානි 

පසපනපහලතා 

මැතිතුමිය 

     2,500.00  

ඔේපතොේබර් මස  (2018.10.01 සට 2018.10.31 

දේවා) 

93 2764 

2018.12.07 

පනොවැේබර් මස කමිටු දීමනා පගවිම ගරු මන්ත්රීවරු    16,000.00  

94 2812        

2018/12/11 

 

හංවැල්ල උෙකාර්යාලපේ පසේවක හා කාර්ය 

මණ්ඩලය පනොවැේබර් මස අතිකාල දීමනා 

සරප්  

කාර්යභාර්ය නිල ධාරී  

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

206,004.65 
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95 2846          

2018/12/17 

LL 6461 ටිෙර් රථපේ රියදුරු පලස පසේවය කිරීම 

පවනුපවන් සංයුේත දීමනා 

රසක චන්දන  

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

1,400.00 

96 2582         

2018/11/21 

2018 ඔේපතෝේබර් මස හංවැල්ල උෙකාර්යාලපේ 

සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීේ 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ජයන්ත පරෝහණ 

3,250.00 

97 2596           

2018/11/21 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය 

ප්රතිපුර්ණය කිරීම 

සරප්  

කාර්යභාර නිල ධාරී 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

12,000.00 

98 2807         

2018/12/11 

වරිෙනේ බදු පනොපගවීම නිසා පේෙල තහනේ 

කිරීපේ කටයුතු සඳහා 60 ශ්රී 9962 වාහනය පයොදා 

ගැනීම 

ආදායේ ෙරීේෂක 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

2,800.00 

99 2988       

2018/12/20 

 

පතොරතුරු තාේෂණ ආයතනය සංඝරාජ මාවත, 

පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා සහභාගිවීපේ ගමන් වියදේ 

හා සංයුේත දීමනා 

සුමනා ජයසුරිය 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

9,200.00 

100 3019        

2018/12/26 

2018.11.18 වන දින ටිනිස් වර්ල්ඩ් පෙර ොසපල් 

විවිධ ප්රසංගය පවනුපවන් උත්සව ශාලාව 

පවන්කිරීපේ දී රඳවා ගත් තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු 

පගවීම 

පෙර ොසල් ොලිකා 

ඩී.එල්.සී.එස්. නිවන්ති 

මිය 

5,000.00 

101 3020       

2018/12/26 

 

2018.10.25 වන දින අරලිය පෙර ොසපල් විවිධ 

ප්රසංගය සඳහා උත්සව ශාලාව පවන් කිරීපේ දී 

රඳවාගත් තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු පගවීම 

පෙරොසල් ොලිකා 

පී.එස්.පී. ජයපකොඩි මිය 

5,000.00 

102 3021      

2018.12.26 

 

2018.11.24 වන දින ලිට්ල් ස්ටාර් පෙර ොසපල් 

විවිධ ප්රසංගය පවනුපවන් උත්සව ශාලාව 

පවන්කිරීපේ දී රඳවා ගත් තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු 

පගවීම 

පෙරොසල් ොලිකා 

ආර්.ඒ.ටී. දිල්රුේෂි මිය 

5,000.00 

103 3066      

2018/12/27 

හංවැල්ලඋෙ කාර්යාලපේ 2018 පනොවැේබර් , 

පදසැේබර් මස සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීේ 

සරප් කාර්යභාර නිල ධාරී 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

18,200.00 

104 3103      

2018/12/27 

හංවැල්ලඋෙ කාර්යාලපේ 2018 පනොවැේබර් , 

පදසැේබර් මස සැලසුේ කමිටු දීමනා පගවීේ 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ජයන්ත පරෝහණ 

4,550.00 

105 2921      

2018/12/19 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය, එළහරේ මස් කඩය, 

මාළු ලෑලි, ඌරු මස් කඩය, එළු කුකුළ් මස්කඩය, 

කළුඅේගල පෙර ොසල 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

7,531.93 

106 2946       

2018/12/19 

 

හංවැල්ල සති පෙොළ, හංවැල්ල බස්නැවතුේ පෙොළ 

ජල කරාමය, කසළ පවන්කර ඉවත් කිරීපේ 

මධයස්ථානය, හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

19,131.18 

107 2920       

2018/12/19 

 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (ෙැරණි), ප්රධාන 

කාර්යාලය, හංවැල්ල උෙකාර්යාලය, තුන්නාන 

සායනය, ෙහත්ගම පෙොදු වැසකිලිය, හංවැල්ල 

පෙොදු වැසකිලිය 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

13,166.93 

108  ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප් - සීතාවක ප්රා.ස. 10,741.00 

109 2791 

2018/12/11 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප් 

සීතාවක ප්රා.ස. 

9,025.00 

110 2833 

2018/12/14 

2018 පනොවැේබර් මස 16 - 31 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

207802.46 

111 2834 

2018/12/14 

2018 පනොවැේබර් මස එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

66283.08 

112 3052 

2018/12/27 

2018 පදසැේබර් මස 01 – 15 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

173,282.51 

113 2765   

2018.12.07 

2018 අපගොස්තු සට පනොවැේබර් දේවා ආධුනික 

පුහුණු දීමනා පගවීම. 

එේ.ඒ. චමිකා හසනි 

පමය    ප්රධාන කාර්යාලය 

     32,000.00 
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114 3085 

2018/12/27 

පුවත්ෙත් දැන්වීේ සඳහා බිල්ෙත් පගවීම. ද ඇපසෝසපේටඩ් නිවුස් 

පප්ෙර් ඔෆ් සපලෝන් 

ලිමිටඩ් 

201,868.13 

115 3086 

2018/12/27 

පුවත්ෙත් දැන්වීේ සඳහා බිල්ෙත් පගවීම. ද ඇපසෝසපේටඩ් නිවුස් 

පප්ෙර් ඔෆ් සපලෝන් 

ලිමිටඩ් 

136,165.75 

116 2686 

2018.11.29 

කහපහේන නගරපේ පෙොදු වැසකිළි පිරිසදු කිරීමට 

අවශය බ්රෂ් ලබාගැනීම සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම 

සරප් - ඩබ්ලිේ.එස්. 

නල්ලයියා මයා 

450.00 

117 2688 

2018.11.29 

2018 පනොවැේබර් මාසය සඳහා කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ සදහා වැය වූ මුදල 

පගවීම. 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී 

790.00 

118 2803 

2018.12.11 

2018 ඔේපතෝේබර් මාසයට අදාලව කහපහේන 

මහජන පුස්තකාලපේ යතුරු රාජකාරිය 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සරප් - පේ.පී. සන්ධයා 

ලේමාලි මිය 

280.00 

119 2804 

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මාසයට අදාලව කහපහේන 

මහජන පුස්තකාලපේ යතුරු රාජකාරිය 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සරප් - පේ.පී. සන්ධයා 

ලේමාලි මිය 

490.00 

120 2805 

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මාසයට අදාලව දපඹෝර 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් රැපගන ඒම ොදුේකට 

යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම 

සරප් 

එේ.පේ. පර්ණුකා මිය 

960.00 

121 2775 

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මාසයට අදාලව දපඹෝර 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් ලබාගැනිම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

ඩී.එස්. මාෙටුන මයා 

අංක 3, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

5,780.00 

122 2776 

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මාසය සඳහා කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් ලබාගැනිම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම. 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා 

කහපහේන, වග. 

8,590.00 

123 2798 

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මාසය සඳහා කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලපේ සංග්රහ වියදේ පවනුපවන් වැය වූ 

මුදල් පගවීම. 

සරප් - එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි මිය. 

500.00 

124 2805 

2018.11.12 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2018 පනොවැේබර් මස 

අතිකාල දීමනා පගවීම. 

ජී. චමරි ෙත්මලතා               රු. 5649.00 

එේ.ඩී. දුලිකා ලේමිණි         රු. 3732.00 

වයි.එච්.එස්. ශ්රියා කාන්ති   රු.   9 72.00 

ඒ.එේ. පර්ණුකා මිය            රු.  1841.00 

අජිත් උදය කුමාර                රු. 12,273.00 

පේ.පී. සන්ධයා ලේමාලි     රු. 1452.00 

එච්.එස්. රණවක මුතුකුමාර  රු. 3979.00 

ඩබ්ලිේ. එස්. නල්ලයියා       රු. 11674.00 

පේ. ලසන්ත මධුසංඛ          රු. 1122.00 

රු. 42694.00 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී 

කහපහේන 

42964.00 

125 2948 

2018.12.19 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ2018 පදසැේබර් 

මස විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

11,390.80 

126 2945 

2018.12.19 

2018 පනොවැේබර් මස කහපහේන සතිපෙොල විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1,008.60 

127 2952 

2018.12.19 

2018 පදසැේබර් මස කහපහේන මාතෘ සායනපේ 

විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

551.10 

128 3053 

2018.12.27 

2018 පදසැේබර් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 

විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1,575.90 

129 2853 

2018.12.17 

කහපහේන බල ප්රපේශපේ වරිෙනේ පනොපගවූ 

පේෙලවල හිඟ බදු එකතු කිරිමට සහභාගී වන 

පෙොලිස් නිලධාරීන් පදපදපනකු සඳහා බටා මුදල් 

පගවීමට අත්තිකාරේ මුදල් පගවීම. 

සරප් 

චන්දිම රන්පනත්ති මයා 

4,000.00 
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130 3092 

2018.12.27 

2018 පදසැේබර් මාසයට අදාල කහපහේන 

සතිපෙොල විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

862.20 

131 2991 

2018.12.20 

2018 මැයි මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා පගවීම. එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 19,726.00 

132 2990 

2018.12.20 

2018 ජුනි මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා පගවීම. එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 20,147.00 

133 2992 

2018.12.20 

2018 ජුලි මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා පගවීම. එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 19,115.00 

134 2993 

2018.12.20 

2018 අපගෝස්තු මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා 

පගවීම. 

එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 13,846.00 

135 2994 

2018.12.20 

2018 සැප්තැේබර් මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා 

පගවීම. 

එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 18,103.00 

136 2982 

2018.12.20 

2018 ඔේපතෝේබර් මාසයට අදාල අතිකාල දීමනා 

පගවීම. 

එස්.ඒ.ඩී. රවිකාන්ත මයා 18,524.00 

137 2986 

2018.12.20 

කහපහේන සතිපෙොල භූමිපේ වතුර බට සකස් 

කිරීමට වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - ඩබ්ලිේ.එස්. 

නල්ලයියා මයා 

820.00 

138 3084 

2018.12.27 

2018 පදසැේබර් මාසයට අදාල ෙහත ස්ථානයන්හි 

ජල බිල්ෙත පගවීම. 

උෙ කාර්යාලය        - රු. 1049.95 

පවළඳ සංකීර්ණය   - රු. 5800.60 

මාතෘ සායනය        -  රු. 3967.50 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල 

ගිණුමට 

5,800.60 

139  සීතාවක ප්රාපේශිය සභාවට අයත් පෙර ොසල් 

දරුවන්පේ අවසන් විසරයාපේ උත්සවය සදහා 

අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම.  

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 130,000.00 

140  ෙරිසර මිතුපරෝ පසෞඛය සායනය සඳහා 

අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 79,500.00 

141  සීතාවක ප්රතිභා සහිතය උත්සවපේ, හංවැල්ල 

පුස්තකාලය විවෘත කිරිපේ උත්සවපේ දි ලබා 

ගන්නා ලද ජායාරුෙ හා  සීතාවක ප්රාපේශිය 

සභාපේ ප්රධාන කාර්යාලපේ ප්රදර්ශනය කර ඇති 

සභාෙතිතුමා දිවුරුේ දිපේ උත්සව අවස්ථාපේ දි 

ලබා ගන්නා ලද  ජායා රූෙ සඳහා මුදල් පගවිම  

ලංකා පෆොපටෝ  

ආයතනය 

10,700.00 

142  සංයුේත සැලැස්ම බයින්ඩින් කර ගැනිම සඳහා 

මුදල් පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 480.00 

143  ඇල්ල උඩ ඇල්ල ෙවිත්ර කිරිපේ ශ්රම දානය 

පිළිබඳව ප්රපේශවාසන් දැනුවත්  කිරිපේ  බැනර් 

සඳහා මුදල් පගවිම. 

ොදුේක නලින් 

ඇඩ්වටයිසන් ආයතනය 

3,648.00 

144  ගරු ජයන්ත පරෝහණ සභාෙතිතුමාපේ ඉල්ලිම 

ෙරිදි ගරු දිපන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාපේ 

ප්රතිොදන මත පනොමිපල් වෘත්තිය පුහුණු 

අවස්ථාවේ ලබා දිපේ වැඩ සටහන පිළිබඳ  

ප්රපේශවාසන් දැනුවත්  කිරිපේ  බැනර් සඳහා මුදල් 

පගවිම 

ොදුේක නලින් 

ඇඩ්වටයිසන් ආයතනය 

7,596.00 

145  ෙරිසර මිතුපරෝ පසෞඛය සායනපේදි සීතාවක 

ප්රාපේශිය සභාපේ මාර්ග හා පසෞඛය අංශපේ 

කේකරු මහත්ම මහත්මීන්පේ රුධිර ෙරිේෂාව 

සඳහා මුදල් පගවිම. 

හංවැල්ල 

ඩයේපනෝස්ටිේ 

ආයතනය 

68,750.00 

146  පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිම සඳහා 

කහපහේන ප්රපේශපේ ෙැවැති දවදය සායනය 

සඳහා ෙැමිණි අයපේ රුධිර ෙරිේෂාව සඳහා මුදල් 

පගවිම. 

හංවැල්ල 

ඩයේපනෝස්ටිේ 

ආයතනය 

47,850.00 
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147  පුස්තකාල පෙොත් 06ේ සඳහා මුදල් පගවිම. වත්පත්වැපේ 

ධේමානන්ද හිමි 

6,800.00 

148  පුස්තකාල පෙොත් 05ේ සඳහා මුදල් පගවිම. චින්තක විරාජ් ලියපේ 4,185.00 

149  පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායනය 

සඳහා ලබා ගත් අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම. 

සභාෙති 40,000.00 

150  පෙර ොසල් දරුවන්පේ අවසන් විසරයාපේ 

උත්සවය සඳහා ලබාගත් අත්තිකාරේ මුදල 

පියවිම. 

සභාෙති 130,000.00 

151  ආහාර ෙනත යටපත් රාජකාරි ඉටු කිරිපේදි 

පිටුේපෙ මහජන පසෞඛය ෙරිේෂක මහතාට වැය වු 

මුදල් පගවිම. 

පේ.එේ.පී.පෙපර්රා 4,315.50 

152  ෙරිසර බලෙත්ර විමධයගත කිරිපේ වැඩ සටහන 

යටපත් එම ෙරිසර ආරේෂණ බලෙත්ර ක්රමය 

විමධයගත කරන නිලධාරින් පවනුපවන් 

දිරිගැන්විපේ දිමනාවේ පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 7,500.00 

153  පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායන 

මාලාපේ පදවන අදියර වන ොදුේක උඩුමුල්ල 

සායනය සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 40,000.00 

154  පුස්තකාල පෙොත් සඳහා මුදල් පගවිම. එේ.පජ්.අලහපකෝන්     1,520.00 

155  පුස්තකාල පෙොත් සඳහා මුදල් පගවිම. අමිල පකොඩිකාර     5,000.00 

156  පෙර  ොසල් ගුරු පුහුණු වැඩ සටහන සඳහා 

ලබාගත් අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 36,125.00 

157 2792 

2018.12.11 

251 – 0684 කෲ කැබ් රථයට අදාළව 

2018.12.12 දින සට 2019.12.11 දින දේවා නව 

ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය ලබා ගැනීමට 

අත්තිකාරේ පගවීම 

සරප් - ආර්.ඒ. බර්ටි 

ෙේමපෙරුම මයා 

   11,230.00 

158 2793 

2018.12.11 

LM – 5604 කේෙැේටර් රථයට අදාළව 

2018.11.16 දින සට 2019.11.15 දින දේවා නව 

ආදායේ බලෙත්රය, දුේ සහතිකය හා පයොගයතා 

සහතිකය ලබා ගැනීමට අත්තිකාරේ පගවීම 

සරප් - එච්.සී.එේ. 

පහයියන්තුඩුව මිය 

    8,110.00 

159 2294 

2018.10.22 

AAA – 8572 ත්රීපරෝද රථය 2018.10.06 වන දින 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 

කුඩාකන්ද, තුන්නාන,   

හංවැල්ල 

    3,770.00 

160 2852 – 

2018.12.17 

252 – 6388 කැබ් රථයට අදාළව 2018.12.17 

දින සට 2019.12.16 දින දේවා නව ආදායේ 

බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය ලබා ගැනීමට 

අත්තිකාරේ පගවීම 

සරප් - පේ.පී.පකෝසල 

නිපරෝෂන් මයා 

  10,230.00 

161 2924 

2018.12.19 

PE – 6879 කැබ් රථය 2018.12.07 දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පටොපයෝටා ලංකා 

පුේ.සමාගම, 391/10, 

හයිපලවල් ොර, 

නාවින්න, මහරගම 

  54,195.69 

162 2925 

2018.12.19 

PE – 6879 කැබ් රථපේ අළුත්වැඩියා කටයුතු 

කිහිෙයේ  2018.12.07 දින සදු කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

පටොපයෝටා ලංකා 

පුේ.සමාගම, 391/10, 

හයිපලවල් ොර, 

නාවින්න, මහරගම 

  102,276.10 

163 2942 

2018.12.19 

ZA – 5041 බැපකෝ යන්ත්රපේ 19.5 x 24 

ටයරයක ෙැච් 01 ේ පයදීම හා 19.5 x 24 නව 

ටියුබ් 01 ේ සෙයා සවි කිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

සකුරා ටයර් පසන්ටර්, 

189/2, වනහපගොඩ, 

හංවැල්ල 

  10,600.00 

164 3055 

2018.12.27 

2018.11.01 වන දින සට 2018.11.09 වන දින 

දේවා සභාපේ වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් 

ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් පියවීම 

සී/ස නැපගනහිර 

පහේවාගේ පකෝරළපේ 

විවිධ පසේවා සමුෙකාර 

සමිතිය, හංවැල්ල 

123,612.00 
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165 3077 

2018.12.27 

2018.11.11 වන දින සට 2018.11.19 වන දින 

දේවා සභාපේ වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් 

ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් පියවීම 

 

සී/ස නැපගනහිර 

පහේවාගේ පකෝරළපේ 

විවිධ පසේවා සමුෙකාර 

සමිතිය, හංවැල්ල 

157,648.00 

166 2748 2018 වර්ෂපේ නත්තල් උත්සවය පවනුපවන් වන 

අත්තිකාරේ මුදල් ලබා දීම 
එච්. ඒ. ඩී. එස්. ප්රියන්ත 

මයා 
         

10,000.00  2018-12-05 
167 2748 අනුරාධා විරාජි රුපබ්රු 

මිය 
         

10,000.00  2018-12-05 

168 2749 ඩබ්. ඒ. ඊ. රංජනී මිය          
10,000.00  2018-12-05 

169 2750 එස්. ඩබ්. කන්නන් මයා          
10,000.00  2018-12-05 

170 2750 පේ. පේලායුදන් මයා          
10,000.00  2018-12-05 

171 2750 චින්තක රුපේෂ් මයා          
10,000.00  2018-12-05 

172 2750 පී. ජී. පප්ෂලා පබොපත්ජු 

මිය 
         

10,000.00  2018-12-05 
173 2750 පේ. ඒ. ඩී. ඒ. රංගන 

මයා 
         

10,000.00  2018-12-05 

174 2751 ඩබ්. පී. පසෝමරත්නේ 

මයා 
         

10,000.00  2018-12-05 
175 2751 එේ. පේ. ශිවකුමාර් මයා          

10,000.00  2018-12-05 
176 2751 ඊ. ඩබ්. විමල් මයා          

10,000.00  2018-12-05 
177 2751 ඩබ්. වී. පජ්. ආර්. 

ජයලත් මිය 
         

10,000.00  2018-12-05 

178 2751 පේ. ඒ. එල්. එස්. 
කස්තුරිආරච්චි මිය 

         
10,000.00  2018-12-05 

179 2794 එන්. පේපේන්ද්ර මයා          
10,000.00  2018-12-11 

180 2794 එස්. ඒ. මූර්ති මයා          
10,000.00  2018-12-11 

181 2795 ඩී. ඩී. මධුෂානි විපජ්තුංග 

පමය 
         

10,000.00  2018-12-11 

182 2796 එච්. යූ. නිශාන්ති මිය          
10,000.00  2018-12-11 

183 2961 ොෙැදි ණය බී. ඩී. පසේනාරත්න මයා            
6,000.00  2018-12-19 

    176,000.00  
184 2718 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් 

ස්ථානයන්හි 2018 ඔේපතෝේබර් මස විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීම. 

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිණුම 

15,072.81 

2018.12.04 

පකොස්ගම සති පෙොළ   11,550.7

5                

පකොස්ගම සති පෙොළ  මාළු කඩ   240.00 

පකොස්ගම සති පෙොළ    240.00 

පකොස්ගම සති පෙොළ  මාළු කඩ       2673.96              

සාලාව ප්රජා ශාලාව        368.10                     

185 2717 

2018.12.04 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් 

ස්ථානයන්හි 2018 පනොවැේබර් මස  විදුලි බිල්ෙත් 

පගවීම. 

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිණුම 

17,436.35 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 8900.15 
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පකොස්ගම නව පුස්තකාලය 5601.90 

අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                  1905.30 

පකොස්ගම ආයුර්පේදය 734.10 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල 294.90 

186 2716 

2018.12.04 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් 

ස්ථානයන්හි 2018 පනොවැේබර් මස  ජල බිල්ෙත් 

පගවීම. 
 

පකොස්ගම සති පෙොළ        13440.04                          

අෙද්රවය කළමණාකරණ    8147.80 

ඒකකය 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය  3167.10 

ප්රජා ශාලාව සාලාව            429.15 

පකොස්ගම ප්රජා ශාලාව       506.00 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල   575.90 

නැණසල මධයස්ථානය      3086.73                             

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

29,352.72 

187 2719 

2018.12.04 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් 

ස්ථානයන්හි 2018 ඔේපතෝේබර් මස  විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීම. 
 

පකොස්ගම සති පෙොළ                    10933.80                          

පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය    240.00           

පකොස්ගම සති පෙොළ                     240.00 

පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය    2619.00            

නැණසල මධයස්ථානය                  240.00   

නැණසල මධයස්ථානය                  240.00                       

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල 

ගිණුම 

14,512.80 

188 2813 

2018.12.11 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාළ දීමනා 

පගවීම 2018 පනොවැේබර් මස   

කාර්යභාර නිලධාරි 

පකොස්ගම 

උෙකාර්යාලය 

154,934.31 

189 2810 

2018.12.11 

පසෞඛය ෙරිොලක එන්.ආර්. ඉදුනිල් ප්රියන්ත 2018 

පනොවැේබර් මාසපයහි පෂේත්රපේ යාම ඒම 

පවනුපවන් ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් මගින් 

එන්.ආර්. ඉදුනිල් ප්රියන්ත 

පකොස්ගම 

උෙකාර්යාලය              

2,500.00 

190 2808 

2018.12.11 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි මුේදර අග්රිමය අලුත් 

කිරිම.                         

සරප් 

පී.වී.ගයනි පකෞශලයා  

4,295.00 

200 2809 

2018.12.11 

වැඩ පෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 2018 

පනොවැේබර්  මාසපයහි ගමන් වියදම ලබා 

ගැනීම.පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සට පෙොලිස් 

ස්ථානයට යතුර පගන ඒමට යාම 

සරප් මගින් 

එච්.පී.එස්. ෙේම කුමාර 

පකොස්ගම 

උෙකාර්යාලය               

2,592.00 

201  පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි සුළු මුදල් අග්රිමය 

පියවීම                         

සරප් මගින් 

පකොස්ගම 

උෙකාර්යාලය 

1,000.00 

202 2786   

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

රුේමල් කරවිට මයා  

ෙණිවිඩකරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       

8,900.00  

203 2785  

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්. ඒ. බර්ටි 

ෙේමපෙරුම මයා  

රියදුරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

          

700.00  

204 3073  

2018.12.27 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස මිය    

සංවර්ධන නිලධාරී            

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

1,700.00  
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205 3074  

2018.12.27 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඉපරෝමි ගාල්ලපේ මිය   

කළමණාකරණ සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

1,740.00  

206 2806   

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මස ප්රධාන කාර්යාලපයහි 

අතිකාල දීමනා පගවීම 

පසේවකයින් 21 පදපනකු      

105,915.03  

207 2787  

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඩී.සී.පකෝට්ටාපගොඩ මයා  

රියදුරු - ප්රධාන කාර්යාලය 

       

1,050.00  

208 2979  

2018.12.20 

2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

පජ්. ඒ. නදීක පරෝයි 

කුමාර මයා  මුරකරු                               

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

8,762.00  

209 2980  

2018.12.20 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

එස්.ඩී.සපරෝෂණී මිය   

කළමණාකරණ සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

1,728.00  

210 2981  

2018.12.20 

2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන 

රශ්මික මයා ආපේශක 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

7,978.00  

211 2788  

2018.12.11 

2018 පනොවැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම. ආර්.එල්. ස්වර්ණලතා 

මිය    ප්රධාන කාර්යාලය 

          

564.00  

212 2972 - 2975 

2018.12.20 

2018 පදසැේබර් මස ොදුේක උෙ කාර්යාලපයහි, 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලපයහි හා කහපහේන උෙ කාර්යාලපයහි 

පසේවපේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් රහිත 

පසේවකයින් සඳහා වැටුප් පගවීම 

පසේවකයින් 06 පදපනකු  

සඳහා 

    

206,746.40  

213 2976 

2018.12.20 

2003 සට 2008 දේවා කාලයට අදාල හිඟ වැටුප් 

හා දීමනා පගවීම 

ලේෂ්මි ලැනපරෝල් මිය   

කළමණාකරන සහකාර 

     

55,598.67  

214 2995 

2018.12.20 

2018 ඔේපතෝබර් මාසය සඳහා සංපශෝධිත 

දදනික වැටුප් පගවීම 

ආපේශක වයාෙෘති 

පසේවකයින් සඳහා 

    

162,670.20  

215 2815    

2018.12.11 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස මිය  

සංවර්ධන නිලධාරී            

ප්රධාන කාර්යාලය 

          

510.00  

216 2784    

2018.12.11 

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

රියදුරු - ප්රධානකාර්යාලය 

          

339.50  

217 2782   

2018.12.11 

2018 පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස මයා    

සංවර්ධන නිලධාරී           

          

490.00 

218 2766  

2018.12.07 

2018 පනොවැේබර් මස මහජන සේබන්ධතා 

නිලධාරී දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ 

මයා  මහජන 

සේබන්ධතා නිලධාරී 

     

14,000.00 

219 2877 

18/12/27 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන වයාෙෘති සඳහා පටන්ඩර් කැඳවීපේදි 

ඉදිරිෙත් කරනු ලබන මිල ගණන් ඇගයීේ සඳහා 

ෙත් කරන ලද තාේෂණික ඇඟයීේ කමිටු  

නිලධාරින් හා තාේෂණික කමිටු සඳහා විෂය 

නිලධාරි සහාය පවනුපවන් (ප්රසේොදන අත්පෙොත් 

2:9:1 ෙරිපුරක 32 ට අනුව) පගවීේ කටයුතු කිරීම 

සී.එස්.අලහපකෝන් මයා 

(දිස්ත්රිේ ඉංජිපන්රු) 

15000.00 

220 2878 

18/12/27 

එේ.ඩී.එස්.සසර කුමාර 

මයා 

වැඩ අධිකාරි    

(ෙ.ො.ස.පකො.කාර්යාලය) 

10,000.00 

221 2879 

18/12/27 

එච්.ඩී.එේ.එල්. 

කරුණාරත්න මයා 

තාේෂණ නිලධාරි 

(ෙ.ො.ස.පකො.කාර්යාලය) 

7,000.00 

222 2850 

18/12/27 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

වැඩ අධිකාරි   
(සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව) 

10,000.00 

223 2851 

18/12/27 

පේ.ඒ.සී.ෙේමසරි මයා 
(සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව) 

7,000.00 

224 2849 

18/12/27 

එන්.යු.කුමාර මයා 

විෂය නිලධාරි  
(සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව) 

4,000.00 

 එකතුව 53,000.00 
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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 කනේෙැල්ල ගංඟා පරෝහණ පෙරහැර සඳහා ආධාර මුදල් 

ලබාදීම. 

කනේෙැල්ල ශ්රි සුමනාරාම 

විහාරස්ථානය 

100,000.00 

02 2018 ඔේපතෝේබර් මස සට 2018 පනොවැේබර් මාසය දේවා 

ගලි බවුසරපේ පසේවය සැෙයීම පවනුපවන් තැන්ෙත් කරඇති 

මුදල් ආදායමට ගැනීම 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 149,385.60 

03 2018 ඔේපතෝේබර් මස සට 2018 පනොවැේබර් මාසය දේවා 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පෙරොසල් ළමුන්පේන් 

මාසකව අයකරගත් මුදල් (තැන්ෙත්) ආදායමට ගැනීම 

සීතාවකප්රාපේශීය සභාව 86,400.00 

04 2018.12.19 වන දින ප්රාපේශීය සභා උත්සව ශාලාපේ ෙැවැත්වු 

රැස්වීේ පවනුපවන් තැන්ෙත් කර ඇති මුදල් ආෙසු පගවීම 

බී.ජී.ඩී.පජ්.සරිවර්ධන මයා                                  

“පුබුදු” හංවැල්ල 

5,000.00 

05 2018.12.08 වන දින පෙර ොසල් විවිධ ප්රසංගය පවනුපවන් 

උත්සව ශාලාව පවන්කිරීපේදී තැන්ෙත් කරන ලද මුදල් ආෙසු 

පගවීම  

ටුෂාන්ති ෙලිහපිටිය කිඩ්ස් 

පෙර ොසල හංවැල්ල 

5,000.00 

06 2018.11.29 දින ගලි බවුසරපේ පසේවය ලබා ගැනීමට මුදල් 

පගවා ඇතත් එම පසේවාව බලා දීමට පනොහැකි වුනිසා අදාල 

ගමන් වියදම ඊට අදාල වැට් හා ජා.පගො.බ අඩුකර ඉතිරි මුදල 

පගවීම 

එච්.පී.එස්.ප්රියදර්ශනීමිය 

ලේමිණි පහෝටලය 

8,541.00 

07 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ කළුඅේගල පෙොදු වැසකිලිපේ ජල 

කාන්දුව වැලැේවීම සඳහා ටැප් එකේසවිකිරීම සඳහා වැය වු 

මුදල 

බී.උොලි මයා  

පසෞඛය ෙරිොලක 

150.00 

08 2018.12.15 දින පිපෙන කැකුළු පෙර ොසපල් විවිධ ප්රසංගපේ 

තැන්ෙත් මුදල් ආෙසු පගවීම 

එස්.එන්.අපශෝකා මිය 

පිපෙන කැකුළු පෙර ොසල 

5,000.00 

09 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ සහ පෙොත් පිටකවර 

සඳහා වැයවු මුදල් ආෙසු පගවීම 

කාර්යභාර නිලධාරී (සරප්) 1,850.00 

10 ආයුර්පේදයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම සඳහා වැය වු මුදල දවදය නිලධාරී සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභා ආයුර්පේද 

පබපහත් ශාලාව, හංවැල්ල 

4,245.00 

11 2018 පනොවැේබර් මස ගලි බවුසරපේ අෙද්රවය මනුවලවල් වලට 

මුදා හැරීම පවනුපවන් පගවීම 

සහකාර සාමානයාධිකාරී 

(මහ පකොළඹ මල ප්රවහන) 

ජාතික ජලසේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

14,490.00 

12 හංවැල්ල සතිපෙොල, හංවැල්ල සතිපෙොල, හංවැල්ල පෙොදු 

වැසකිලිය, නව පවපළඳ සංකීර්ණය (බිේමහල), නව පවපළඳ 

සංකීර්ණය (උඩුමහල), ෙැරණි පවපළඳ සංකීර්ණය, කළුඅේගල 

ඔරපලෝසු කණුව 

මහජනබැංකුවලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

33,401.88 

13 තුන්නාන සායනය, නිරිපෙොල සායනය,හංවැල්ල නිදහස් 

ආයුර්පේදය, පනොදිරන කසළ පවන්කර ඉවත් කිරීපේ 

මධයස්ථානය, පනොදිරන කසළ පවන්කර ඉවත් 

කිරීපේමධයස්ථානය (පබ්ල් මැෂින්) 

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

5,701.80 

14 හංවැල්ල එළු කුකුළ් මස් කඩය, නව පවපළඳ සංකීර්ණය ඌරු 

මස් කඩය, හංවැල්ල උත්සව ශාලාව, සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය, 

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

46,270.80 



21 
 

කළුඅේගල පෙර ොසල, හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය, හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 

15 ඇණවුේ අංක 13257 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක1850 ෙරිදි 

දිේපේණිය ොර සංවර්ධනය සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 10 ේ ලබා 

ගැනීම 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්, 

39 ඒ, රණාල. 

51,750.00 

16 ප්රධාන කාර්යාලීය පගොඩනැගිල්ල තීන්ත ආපල්ෙ කිරීපේදි පරෝල 

බ්රෂ් 10 ේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - දීොනි වික්රමංසහ 4,200.00 

17 පකොහා විවෘත මුලාශ්ර ෙරිඝනක මෘදුකාංග පයොදාගනිමින් 

කහපහේන හා පකොස්ගම පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණය කිරීම 

සඳහා උෙපේශන පසේවාව ලබා ගැනීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව 

විදයාලය, 

නාවල, නුපේපගොඩ. 

840,000.00 

18 කහපහේන මහජන පුස්තකාලය සඳහා තිර පරදි සැකසීම බස්නාහිර ෙළාපත් කර්මාන්ත 

සංවර්ධන අධිකාරිය 

ගංපගොඩවිල, නුපේපගොඩ 

54,137.50 

19 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලය සඳහා තිර පරදි සැකසීම බස්නාහිර ෙළාපත්  

කර්මාන්ත සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

ගංපගොඩවිල, නුපේපගොඩ 

98,057.50 

20 23623 පී අංක දරණ නඩුව සඳහා අවිස්සාපේල්ල දිසා 

අධිකරණපේ 2018.07.13 දින පෙනී සටිම පවනුපවන් නීතිඥ 

ගාස්තු පගවිම 

නීතිඥ-  චේො සී චන්ද්රදාස 

මිය, 

සීතාවක, අවිස්සාපේල්ල. 

2,000.00 

21 237/2014 නඩු අංක ෙරිදි 2018.07.12, 2018.09.03 හා 

2018.10.30, 2018.11.09,16 වැනි දිනයන්හි 

අභියාචනාධිකරණපේ පෙනී සටිම පවනුපවන් නීතිඥ ගාසත්ු 

පගවීම. 

අධි නීතිඥ - 

ඩබ්.ජී.එන්.එච් ඩයස් මයා 

සීතාවක, අවිස්සාපේල්ල. 

75,000.00 

22 ඇණවුේ අංක 11899 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3708 ෙරිදි 

ප්රධාන කාර්යාලයට ලාච්චු 04  වාපන් ලිපිපගොනු කබඩ් 01ේ 

ලබා ගැනීම 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්, 

39 ඒ රණාල. 

20,125.00 

23 ඇණවුේ අංක 11705, 11891 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

3725 ෙරිදි පවල්ඩින් ඒකකයට අවශය ද්රවය හා සුදුවැල්ල 

ආදාහනාගාරයට ගල් ඉන්නේ  ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

3,445.00 

24 ඇණවුේ අංක 11939 , 11946 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2498, 2500 ෙරිදි බයින්ඩින් කේබි කිපලෝ ේර්ේ 10 ේ හා කටින් 

වීල් 20 ේ ලබා ගැනීම 

-එම- 3,600.00 

25 ඇණවුේ අංක 13282, 13283, 13284, 13285 හා භාණ්ඩ 

ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3728, 3729, 3730, 3731 ෙරිදි ලිපි ද්රවය 

ලබා ගැනීම 

සී.ස පකොළඹ දිස්ත්රිේසමුෙකාර 

 ග්රාමීය බැංකු සංගමය,  

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

188,540.00 

26 ඇණවුේ අංක 11889 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3732 ෙරිදි ගරු 

උේගල්ල පකොට්ඨාශපේ සායනය සඳහා කිරුේ උෙකරණ 02 ේ 

ලබා ගැනීම 

සී/ස ශ්රී ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ නීතිගත සංස්ථාව, 

පනො 100, නවේ මාවත, 

පකොළඹ 02. 

10,174.99 

27 ඇණවුේ අංක 11918 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3715 ෙරිදි 

ොදුේක, පකොස්ගම හා කහපහේන පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණයට 

අදාලව වයරින් කටයුතු කිරීපේදි ලබාගත් පරෝලර් ප්ලේ හා ඇණ  

ලබා ගැනීම 

පී.සී.ඉපලේට්රිකල්ස්, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

900.00 

28 ඇණවුේ අංක 13272 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3716 ෙරිදි 

පවොට් 125 මර්කරි බල්බ් 250 ේ ලබා ගැනීම 

චාංදලි ඉපලේටිකල් 

පට්ඩ්ර්ස් 

පනො.890/20, විහාර හංදිය, 

වරාපගොඩ ොර, කැළණිය 

98,750.00 

29 ඇණවුේ අංක 13267 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3717 ෙරිදි 

පෙර ොසල් දරුවන්පේ විසර යාපේ උත්සවපේදි තයාග ලබාදීම 

සඳහා පෙොත් ොර්සල් 329 ේ ලබා ගැනීම 

රජපේ මුද්රණ නීතිගත 

සංස්ථාව, 

ොනළුව, ොදුේක. 

146,405.00 
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30 ඇණවුේ අංක 11900 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3719 ෙරිදි 

ලිපිපගොනු කවර 3400 ේලබා ගැනීම. 

-එම- 21,760.00 

31 ඇණවුේ අංක 11897 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3705 ෙරිදි 

ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් ප්රධාන ොර, 

හංවැල්ල. 

2,400.00 

32 ඇණවුේ අංක 11909, 11930 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

3703, 3704 ෙරිදි ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් ප්රධාන ොර, 

හංවැල්ල. 

3,440.00 

33 ඇණවුේ අංක13252 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3702 ෙරිදි 

ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

360.00 

34 2018 පනොවැේබර් මස තුලදි පකොේපෙෝස්ට් අංගනයට ප්රවාහනය 

කර දිරන කසළවල බර කිරීම සඳහා ොලේ තරාදියක පසේවාව 

ලබා ගැනීම 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ්, 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම. 

13,800.00 

35 හංවැල්ල පනොදිරන කසළ කළමනාකරණ මධයස්ථානපේ සාදන 

පෙොලිතින් ප්ලාස්ටිේ පබ්ල් පුත්තලම INSEE ආයතනය පවත 

ප්රවාහනය කිරීම සඳහා 2018.11.27 හා 2018.12.07 යන 

දිනවල කන්පේනර් රථයක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

අපබ්සංහ ෆිල්ට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස්, 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ෙහත්ගම,හංවැල්ල 

85,100.00 

36 01/2017 රිට් අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.05.21 හා 

2018.08.09 දිනවල අධිකරණපේ පෙනී සටීම හා නිපයෝග 

පිටෙත් ලබා ගැනීම හා ලිපි සැකසීම පවනුපවන් නීතිඥ ගාස්තු 

පගවීම. 

නීතිඥ-  

ධේමින්ද බණ්ඩාර මයා, 

සීතාවක අවිස්සාපේල්ල 

38,000.00 

37 01/2018 රිට් අංක දරණ නඩුව සඳහා 2018.10.01 දින 

අධිකරණපේ පෙනී සටීම හා විපරෝධතා ෙත්ර සැකසීම හා ලිපි 

සැකසීම පවනුපවන් නීතිඥ ගාස්තු පගවීම 

-එම- 22,500.00 

38 පකොහා විවෘත මුලාශ්ර ෙරිඝනක මෘදුකාංග පයොදාගනිමින් 

කහපහේන,පකොස්ගම හා ොදුේක පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණය 

කිරීම සඳහා ජාලගත කිරිම පසේවාව ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

ගාස්තු පගවීම 

පසේමාර්ේ 

පටේපනොපලොජිස්, 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

පකොට්ටාව, ෙන්නිපිටිය 

176,955.00 

 

39 ගලපගදර ආදාහනාගාරපේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සේබන්ධපයන් 

වන m 0331 අංක දරණ ඇස්තපේන්තුව සඳහා නිර්පේශ ලබා 

ගැනීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවිම. 

යාන්ත්රික ඉංජිපන්රු, 

ෙළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය, 

අස්ගිරිය, ගේෙහ 

1,150.00 

40 ප්රධාන කාර්යාලපේ 2018 වර්ෂපේ සුළු මුදල් අග්රිමය පියවීම. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 1,000.00 

41 2018.12.21 දින ෙවත්වන ලද සේමුඛ ෙරීේෂණ කාර්ය මණ්ඩල 

දීමනාව සඳහා ලබාගන්නා ලද අත්තිකාරේ පියවීම. 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

4,455.00 

42 ොදුේක උෙකාර්යාලපේ සුළු මුදල් අත්තිකාරම පියවීම. සභාෙති 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

1000.00 

43 මීපප් දිවා සුරැකුම දරුවන්ට කිරි පත් සැෙයීමට ලබාදී තිබූ අත්. 

මුදල පියවීම. 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

2000.00 

44 ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ RD – 8070 ට්රැේටරපේ 

අළුත්වැඩියාව සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - අපසේල රංගන 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

350.00 

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

මන්ත්රීවරු 42 පදපනකු 

765,000.00 

46 කහපහේන මහජන පුස්තකාලයට පේස වීදුරු (ේලාස් ෙෑඩ්) 

ලබාගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

එල්.පේ. පසෝමරත්න මයා 

චපමෝේ ේලාස් පසන්ටර්, 

කහපහේන 

12,870.00 

47 කහපහේන උෙ කාර්යාලයට පේස වීදුරු (ේලාස් ෙෑඩ්) ලබාගැනීම 

පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

එල්.පේ. පසෝමරත්න මයා 

චපමෝේ ේලාස් පසන්ටර්, 

කහපහේන 

8,450.00 
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48 කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ 2018 පදසැේබර් මස සංග්රහ 

වියදේ සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් -  එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි මිය 

499.70 

49 කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2018 පදසැේබර් මස සංග්රහ වියදේ 

සඳහා වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරි 

කහපහේන 

908.00 

50 කහපහේන බල ප්රපේශපේ පේෙල තහනේ කිරීපේ කටයුතු 

පවනුපවන් පෙොලිස් නිලධාරීන්ට බටා මුදල් පගවීමට ලබාගත් 

අත්තිකාරේ මුදල් පියවීම (2018.12.17 හා 12/18) 

(කාර්යභාර නිලධාරි 

හංවැල්ල) 

ආර්.සී.පජ්. රන්පනත්ති මයා 

4,000.00 

51 2018.12.19 දින කහපහේන බල ප්රපේශපේ පේෙල තහනේ 

කිරීපේ කටයුතු සඳහා කුලී වෑන් රථයේ ලබාගැනිම පවනුපවන් 

වැය වූ මුදල පගවීම. 

සරප්  

ආර්.සී.පජ්. රන්පනත්ති මයා 

2,400.00 

52 පිඹුරු අංක 7389 සැකසීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. පී.එච්. පෙපර්රා මයා 

බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන 

අංක 233, ගිරාඉඹුල, 

හංවැල්ල. 

15,000.00 

53 ප්රධාන කාර්යාල ෙරිශ්රපේ සටවීම සඳහා අවශය මල්ෙැල, වතුර 

ඉසීපේ බාස්කට්, පෙොපහොර, තීන්ත 1 L ේ හා අවශය ද්රවය මිලදී 

ගැනීම සඳහා පගවීම. 

සරප්  

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

6,740.00 

54 2018.12.12 දින සට 2018.12.24 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ 

සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප්  

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

4,795.00 

55 සීතාවක ප්රාපේශිය සභා බල ප්රපේශයට අයත් සයලු පෙර 

ොසල්වල ගුරුවරු දැනුවත් කිරීපේ වැඩ සටහන සඳහා ලබා ගත් 

අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම. 

සභාෙති 36,125.00 

56 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ  2018 වර්ෂපේ ලබාගත් සුළු මුදල් 

අත්තිකාරේ පියවීම 

සී.ප්රා.ස. 1,000.00 

57 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ සංග්රහ වියදේ සහ අපනකුත් 

වියදේ පගවීම. 

පුස්තකාලයාධිෙති 1,375.00 

58 කළමනාකරණ සහකාර ඩබ්.එේ.සී. රණසීලි මියපේ පුහුණු 

වැඩමුළුවට සහභාගීවීපේ ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දීමනා 

පගවීම. 

ඩබ්.එේ.සී. රණසීලි මිය 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

9,750.00 

59 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ පුවත්ෙත් බිල පගවීම. ඒ.ආර්.ඒ.ොරිස් මයා  

නව පවළඳ සංකීර්ණය 

හංවැල්ල. 

11,000.00 

60 හංවැල්ල එළහරේ මස් කඩය සඳහා එේ.එන්.එේ.සෆ්රාස් ජාන් 

මහතාපගන් අයවිය යුතු හිඟ බදු කුලී මුදල් ඔහුපේ ගිවිසුේ ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදලින් හිලේ කිරීම. 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 535,067.16 

61 හංවැල්ල එළුකුකුල් මස් කඩය සඳහා ඩබ්.එච්.පේ. හසඳු 

නපවෝදය මහතාපගන් අයවිය යුතු හිඟ බදු කුලී මුදල් ඔහුපේ 

ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් මුදලින් හිලේ කිරීම. 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 418,525.88 

62 හංවැල්ල සතිපෙොළ සඳහා ඒ.ජී. උපප්ේෂා රිවිශානි පෙපර්රා 

මියපගන් අයවිය යුතු හිඟ බදු කුලී මුදල් ඇයපේ ගිවිසුේ ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදලින් හිලේ කිරීම. 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 1501,398.0

4 

63 හංවැල්ල ඌරු මස් කඩය සඳහා ඩබ්.ඩී. දුලාන් මධුසංඛ 

මහතාපගන් අයවිය යුතු හිඟ බදු කුලී මුදල් ඔහුපේ ගිවිසුේ ඇෙ 

තැන්ෙත් මුදලින් හිලේ කිරිම. 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 208,458.10 

64 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2018 පනොවැේබර් මස සැලසුේ 

කමිටුව සඳහා සහභාගී වූ ෙහත නිලධාරීන් පවත සැලසුේ කමිටු 

දීමනා පගවීම. 

01. ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති                     

1950.00 

සරප් -  

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

9,750.00 
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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 

 

65 සැලසුේ කමිටුවට සහභාගී වීමට  පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට 

යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දීමනාව පගවීම. 

සරප් - ඉන්දු විතාරන 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

3,504.00 

66 පකොස්ගම ලැවන්පරෝ ගාඩ්න්ස් හි 2018.10.25 වන දින 

ෙවත්තන ලද පේරියන්ස් සංගීත ප්රසංගය ප්රපේශෙත් 250 සඳහා 

රු.125000.00 ේ සභාපේ තැන්ෙත් කරන ලදී.ඉන් අපලවි 

පනොවු ප්රපේශ ෙත්ර 63පවනුපවන් රු.31500.00 මුදල ආෙසු 

පගවීම සහ අපලවි වූ  ප්රපේශ ෙත්රසදහා රු.93500.00 ක මුදල 

අදායමට ගැනීම. 

 

    ගණන                     මුළු ප්රපේශ ෙත්ර      අපලවිය       ඉතිරි 

01.2000/- ප්රපේශ ෙත්ර      250 187            63 

 

 

සී ලෑන්ඩ්ස් පහෝල්ඩින් (පුේ) 

සමාගම 

පකොස්ගම 

 

 

31,500.00 

67 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයට පේස සඳහා වීදුරු ආවරණ 

පදකේ ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් පගවීම. 

 

සරප් 

කූමුදුනී ප්රියන්තා 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

4,500.00 

68 නැණසල මධයස්ථාන පයහි  පේසය සඳහා වීදුරු ආවරණයේ 

ලබා ගැනීමට වැය වු මුදල් පගවීම. 

 

සරප් 

එච්.ඒ.වත්සලා විපනෝදනී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

1,800.00 

69 වරිෙනේ බදු එකතු කිරීමට යාම ඒම පවනුපවන්  ගමන් වියදේ 

පගවීම 

සරප් 

පේ.එේ.සුගත් සමන්ත 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

 

510.00 

70 පකොස්ගම පෙර ොසල පයහි ජල කරාම සකස් කිරීමට වැය වු 

මුදල් පගවීම 

 

සරප් 

ඒ.උදය කූමාරී පුෂේකාන්ති 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

1,075.00 

71 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 2018 

වර්ෂපයහි  හිඟ ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

ජාතික ජල සේොදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 
19,003.90 

අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                   7361.90 

නැණසල මධයස්ථානය                    811.55 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 7022.86 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                               2796.15 

පකොස්ගම සති පෙොළ                                      1011.44 

72 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් ස්ථානයන්හි 2018 

පදසැේබර් මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 
 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය                          8397.45 

සාලාව ප්රජා ශාලාව                                    368.10 

පකොස්ගම නව පුස්තකාලය  8191.80 

අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                1667.40 

පකොස්ගම ආයුර්පේදය    642.60 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                           349.80 

ප්රජා ශාලාව මාවල්ගම              679.20 

කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය  441.30 

මහජන බැංකුව ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩල ගිණුම 

20,737.65 

 

73 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට විදුරු ආවරණ 03 ේ ලබා ගැනිමට සරප් 4,900.00 
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වැය වු මුදල් පගවීම පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

74 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත් ස්ථානයන්හි 2018  

පදසැේබර් මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 
 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය                           3100.40 

පකොස්ගම සති පෙොළ                                  11492.50 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                            503.99 

අෙද්රවය කළමණාකරණ ඒකකය                 8691.35       

ජාතික ජල සේොදනහා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 

23,788.24 

75 වරිෙනේ බදු එකතු කිරීමට යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ 

පගවීම 

සරප් 

එේ. පේ.දර්ශණ සේෙත් 

පකොස්ගම උෙකාර්යාලය 

355.00 

76 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය  2018.12.06 වන දින ේලච් 

පරපෙයාර් කිට් 01 ේ පයොදා අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

අපබ්සංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල 

     2,650.00 

77 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ ෙැය 3250 න් කළ යුතු 

පසේවා වාරය 2018.11.26 වන දින සදු කිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින්ේ 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 33, 15 

බී මහල, ොර්ේලන්ඩ් 

පගොඩනැගිල්ල, ොර්ේ ස්ට්රීට්, 

පකොළඹ 02 

   27,282.77 

78 LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථය 2018.12.01 වන දින ග්රීස් 

හා ඔයිල් ගල්වා පසේදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

    6,380.00 

79 LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථපේ පරෝදයක ෙැච් 01 ේ 

පයදීම පවනුපවන් වැය වූ මුදල පගවීම 

සරප් - 

පී.ඒ.එස්.පජ්.කුමාරසරි මයා 

     400.00 

80 HE – 5534 දරණ ගලිබවුසර් රථපේ පිපිරුනු පර්ඩිපේටර් 

ෙයිප්ෙය 2018.11.03 වන දින ොස්සා සවි කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

1,850.00 

81 67 – 0689 දරණ පට්ලරපේ ටයර් පයදීමට ග්රීස්, භූමිපතල් 

ලබාගැනීමට හා ටයර් පයදීමට කුලිය පලස වැය වූ මුදල පගවීේ 

කිරීම  

සරප් - එල්.සේෙත් තුෂාර 

මයා 

1,330.00 

82 QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.12.05 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

   5,570.00 

83 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රපේ  ටයර්වල දින කිහිෙයක දී 

ඇති වූ ෙැච් කිහිෙයේ පයදීම පවනුපවන් වැය වූ මුදල් පගවීම 

සරප් - ආර්.ඩී.රංජිත් 

පප්රේමසරි මයා 

    4,800.00 

84 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ ෆියුස් පබොේස් එක 

201812.04 වන දින අළුතින් පයදීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

    1,650.00 

85 PE – 6879 දරණ කැබ් රථයට අදාළව 2019.01.22 වන දින 

සට 2019.01.21 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 171,571.05 

86 PE – 6879 දරණ කැබ් රථයට අදාළව 2018.12.24 වන දින 

සට 2019.12.23 වන දින දේවා නව ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ 

සහතිකය ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

සරප් - එච්.සී.එේ. 

පහයියන්තුඩුව මිය 

  10,230.00 

87 ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරයට අදාළව 2018.12.24 වන 

දින සට 2019.12.23 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 154,855.72 

88 AAA – 9451 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.12.08 වන දින නව 

ේලච් ප්පල්ට් පයොදා අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

     3,630.00 

89 AAA – 9451 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.12.08 වන දින  පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පහේමාල් පමෝටර්ස්, 142/2, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

     3,320.00 
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90 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2018.12.01 වන දින  පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

     3,760.00 

91 LM – 5604 දරණ කේෙැේටරයට අදාළව 2018.11.16 දින සට 

2019.11.15 දින දේවා වන ආදායේ බලෙත්රය, දුේ සහතිකය හා 

පයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීමට ගත් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස. 

 

     8,110.00 

92 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථයට අදාළව 2018.12.12 දින 

සට 2019.12.11 දින දේවා වන ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ 

සහතිකය ලබා ගැනීමට ගත් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම  

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.    11,230.00       

93 252 – 6388 දරණ  කැබ් රථයට අදාළව 2018.12.17 දින සට 

2019.12.16 දින දේවා වන ආදායේ බලෙත්රය හා දුේ සහතිකය 

ලබා ගැනීමට ගත් අත්තිකාරේ මුදල පියවීම  

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.    10,230.00 

94 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථය 2018.11.25 වන දින නව 

ස්පටොප් වෑල්ේ 01 ේ පයොදා  අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් 

වැයවූ මුදල පගවීම 

සරප් - එච්.පී.සුනිල් 

ෙේමකුමාර මයා 

    2,750.00 

95 49 – 0266 දරණ කුපබෝටා ට්රැේටරය අළුත්වැඩියාව සඳහා 

ොදුේක සට කඩුපවල නගර සභාව පවත රැපගන යාමට ප්රවාහන 

ගාස්තු පගවීම 

 

අපබ්සංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල 

  10,000.00 

96 LL – 6461 ටිෙර් රථයට 2018.12.20 වන දින ේලච් පවොෂර් 

අළුතින් පයොදා අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

අපබ්සංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 145/2, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

     4,700.00 

97 ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරපේ වයර් හානස් එක 

2018.11.21 වන දින  අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

පවෝකර්ස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, 18, ශාන්ත මයිකල් 

ොර, පකොළඹ 03 

   20,642.50 

98 ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරපේ හයිපරොලිේ ෙේධතිය 

2018.125.05 වන දින පිරිසදු කර අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් 

පගවීේ කිරීම 

පවෝකර්ස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, 18, ශාන්ත මයිකල් 

ොර, පකොළඹ 03 

  

197,593.00   

99 RX – 2336 දරණ පට්ලරපේ කසළ ෙටවා ආවරණය කිරීමට 

ඉටිපකොළයේ මිලදී ගැනීම  පවනුපවන් වැයවූ මුදල පගවීම 

සරප් - ඩී.චන්දන කුමාර 

මයා 

 

       900.00 

 

100 ZA – 9257 දරණ කේෙැේටර් රථය සඳහා හයිපරොලිේ ඔයිල් 

සෙයා ෙැය 750 පසේවා වාරය සදුකිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීේ  

හවල් පහෝල්ඩින්ේස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 245/47, 

අවිස්සාපේල්ල ොර, 

ඔරුපගොඩවත්ත 

   41,409.20 

101 HE – 5534 ගලි බවුසරපේ පේේ ලයිනර් ආශ්රිතව අවත්වැඩියා 

කටයුත්තේ 2018.11.14 දින සදු කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

බුේධික ඉංජිනියරින් වර්ේස්, 

134/1, හයිපලවල් ොර, 

පගොඩගම, පහෝමාගම 

   13,250.00 

102 251 - 0684 කෲ කැබ් රථය අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් 

වැයවූ මුදල පගවීම 

 

අපබ්සංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල 

 353,390.00 

103 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය සඳහා 2018.11.03 වන දින සට 

2018.11.29 වන දින දේවා ණයට ලබාගත් සුෙර් ඩීසල් 400Ltr  

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 

   55,750.00 

104 2019 වර්ෂපේ දී සභාපේ වාහන  හා යන්පත්රෝෙකරණ සඳහා 

ඉන්ධන ණයට ලබා ගැනීම පිණිස අත්තිකාරේ මුදල් තැන්ෙත් 

කිරීම 

සාමානයාධිකාරි, සී/ස 

නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

 400,000.00 
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සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

105 2018.11.21 වන දින සට 2018.12.20 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 
 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.27000.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.30280.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.49460.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.42900.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.48700.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.10318.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු. 9528.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.8700.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 6185.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු30780.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.10826.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.27360.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.48450.00 

ZA – 5421 පමෝටර් පග්රේඩරය රු.21700.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.94880.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.715.00 

කහපහේන තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1860.00 

හංවැල්ල ධූමායනය සඳහා රු.2109.00 

RX – 9480 ජල බවුසරය රු.286.00 

සී/ස නැපගනහිර පහේවාගේ 

පකෝරළපේ විවිධ පසේවා 

සමුෙකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

  

472,037.00 

106 2018 ජනවාරි මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ පගවීම.  සභාෙති, උෙ සභාෙති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 පදපනකු 

  

765,000.00  

107 2018 ඔේපතෝේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා       

පල්කේ 

         

970.00  

108 2018 පනොවැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා       

පල්කේ 

      

1,940.00  

109 2018 පනොවැේබර් හා පදසැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා       

පල්කේ 

      

2,500.00  

110 2018 පනොවැේබර් හා පදසැේබර් මස ගමන් වියදේ, සංයුේත 

දීමනාව හා අමතර දීමනාව පගවීම. 

පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා       

පල්කේ 

      

4,600.00  

111 2018 පදසැේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා       

පල්කේ 

     2,000.00  

112 ග්රාමීය මාර්ග 1000 Km වැඩ සටහන යටපත් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන වයාෙෘති පටන්ඩර් කිරීම සඳහා දැන්වීේ ෙල කිරීපේ ගාස්තු 

පගවීම. 

ද ඇපසෝසපේටඩ් නිවුස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සපලෝන් 

ලිමිටඩ්. 

46,920.00 

113 තුන්නාන පෙොදු සුසාන භූමිපේ ආදාහනාගාරයේ ඉදි කිරීපේ 

වයාෙෘතිපේ ප්රතිේපෂේෙ වු ලංසුකරුපේ ලංසු ඇෙ මුදල ආෙසු 

පගවීම 

ගැවිේ ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම, 

පනො.14/1, සමඟිමාවත, 

රිලාවුල්ල, කඳාන. 

25,000.00 

114 ග්රාමීය මාර්ග 1000 Km සංවර්ධන වැඩසටහන යටපත් 

ඉටුකරනු ලබන වයාෙෘතිවල හා තුන්නාන පෙොදු සුසාන භූමිපේ 

ආදාහනාගාරයේ ඉදිකිරිපේ වයාෙෘතිපේ තාේෂණික ඇගයීේ 

කමිටු සාමාජික දීමනා පගවීම 

පේ.පී.එන්.තරංගනී මිය, 

ගණකාධිකාරි, 

ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් 

කාර්යාලය 

10,000.00 

115 කසළ තල්ලු කිරීම සඳහා දින 2 ේ තුලදි එේස්කැපේටර් 

යන්ත්රයක පසේවාව ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම 

ජී.එේ.පි.එන්ටර්ප්රයිසස්, 

ජයවීරපගොඩ, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

126,000.00 

116 කසළ වැසීම සඳහා ෙස් කියුබ් 25 ේ ලබා ගැනීම. එච්.පේ.සරිවර්ධන, 65,000.00 
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ජයවීරපගොඩ, 

ෙහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

117 ඇණවුේ අංක 13255 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2093 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ¼ x ½ චිප්ස් ගල් කියුබ් 10 ේ ලබා 

ගැනීම 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින්, 

පුේගලික සමාගම, 

ආටිගල, හංවැල්ල. 

70,150.00 

118 ඇණවුේ අංක 11840 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2096 ෙරිදි 

පකොස්ගම පුස්තකාලපේ වහලය සැකසීමට ෆ්ලෑෂින් තහඩු හා 

මුදුනු උළු කැට ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

3,750.00 

119 ඇණවුේ අංක 11934 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2095 ෙරිදි 

ඉලුේඕවිට ගැපට් මාවත සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 03 ේ ලබා 

ගැනීම 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්, 

39 ඒ රණාල. 

15,525.00 

120 ඇණවුේ අංක 13289 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2092 ෙරිදි 

හිඟුරල පටරන්ස් පෙපර්රා මාවත සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 10 ේ 

ලබා ගැනීම 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

45,000.00 

121 ඇණවුේ අංක 11950 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2090 ෙරිදි 

පකොස්ගම බාලිකා විදයාල ොර සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 03 ේ ලබා 

ගැනීම 

-එම- 13,500.00 

122 හංවැල්ල හා ොදුේක පුස්තකාලයන්හි ඇති පවෝටර් ඩිස්පප්න්සර් 

යන්ත්ර සඳහා ඔේපතොේබර් හා පනොවැේබර් මාස වල ලබාගත් 

ජල බඳුන් පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම 

පවෝටර් බා ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

පිටුේපප්, ොදුේක 

3,150.00 

123 පඩංගු වයාෙෘතිය සඳහා කුලී ෙදනම මත ලබාගත් වාහනයට 

2018.11.17 සට 2018.12.16 දේවා කාලයට අදාලව කුලී මුදල් 

පගවීම 

බුේධදාස සමරවීර මයා, 

අරලිය මාවත, පේරගල, 

ොදුේක 

77,170.00 

124 පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ලබාගත් බාල්දි 03 කි පවනුපවන් වැය 

වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - දීොනි වික්රමසංහ 1,785.00 

125 ඇණවුේ අංක 13263 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2505 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකක පගොඩනැගිල්ල වැඩිදියුණු කිරීපේ කාර්යය 

සඳහා ඇණ හා ෆ්ලයිවුඩ් ෂීට් ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

29,235.00 

126 ඇණවුේ අංක 11944 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2501 ෙරිදි 

හංවැල්ල ආයුර්පේදය සඳහා බිමට පයොදන කාෙට් හා කාෙට් 

අලවන ගේ ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

11,195.00 

127 ඇණවුේ අංක 13264 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2503 ෙරිදි 

කහපහේන සායන පගොඩනැගිල්පල් වහලය සඳහා ඇලුමිනියේ 

තහඩු  ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

8,075.00 

128 ඇණවුේ අංක 13298 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2504 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකක පගොඩනැගිල්ල වැඩි දියුණු කිරීපේ කාර්යය 

සඳහා කේබි ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

83,205.00 

129 ඇණවුේ අංක 13262 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2502 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකක පගොඩනැගිල්ල වැඩි දියුණු කිරීපේ කාර්යය 

සඳහා ලී දඬු ලබා ගැනීම 

දිනූෂි ලී පමෝල හා ලී පවළඳ 

සැල, පකලින්වීදිය, 

හංවැල්ල. 

25,650.00 

130 ඇණවුේ අංක 13294 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2506 ෙරිදි 

තුන්නාන ජයවීරපගොඩ ොර සඳහා 6˝ x 9˝ කළුගල් කියුබ් 16 

ේලබා ගැනීම 

උදාර කන්ට්රේසන්ස් 

දාේපප් , මීපගොඩ. 

73,600.00 

131 ඇණවුේ අංක 13293 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2508 ෙරිදි 

තුන්නාන ජයවීරපගොඩ ොර සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 16 ේ ලබා 

ගැනීම 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

72,000.00 

132 ඇණවුේ අංක 13295 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2507 ෙරිදි 

කලුඅේගල, ලබුගම අරලිය මාවත  සඳහා ගල් ෙස් කියුබ් 03 ේ 

ලබා ගැනීම 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්රා 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

13,500.00 

133 ඇණවුේ අංක13401 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3737 ෙරිදි 

පවල්ඩින් ප්ලාන්ට් එක සඳහා අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

4,165.00 
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ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

134 ඇණවුේ අංක 13299 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3736 ෙරිදි 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය සඳහා ජල ටැංකි 01 ේ ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටප්රයිසස්  

පුේගලික සමාගම, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

5,395.00 

135 ඇණවුේ අංක 11837 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3738 ෙරිදි 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය සඳහා අඩි 15x 1 ½ ක ප්රමාණපේ සුදු 

පකොඩි 20 ේ ලබා ගැනීම 

එන්.ආර්.කර්ටන් පසන්ටර්, 

හරස් ොර, හංවැල්ල 

15,400.00 

136 ඇණවුේ අංක 13404 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3739 ෙරිදි 

පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම 

සී.ස පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය, ගලවිලවත්ත, 

පහෝමාගම. 

37,882.00 

137 ඇණවුේ අංක 13405 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3740 ෙරිදි 

ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 

සී.ස පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය, ගලවිලවත්ත, 

පහෝමාගම. 

9,962.00 

138 ඇණවුේ අංක 13276 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3741 ෙරිදි 

සවිලිේ ෆෑන් 08 ේ ලබා ගැනීම 

ඒෂියන් ඉපලේටිකල්, 

ෙළමු හරස් වීදිය,පකොළඹ 11 

36,000.00 

139 ඇණවුේ අංක 13412 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3742 ෙරිදි 

මර්කරි බල්බ් හා මර්කරි පචෝේ ලබා ගැනීම 

චාංදලි ඉපලේටිකල් පට්ඩ්ර්ස ්

පනො.890/20 විහාර හංදිය, 

වරාපගොඩ ොර, කැළණිය 

52,250.00 

140 ඇණවුේ අංක 13405, 13414 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

3743 ෙරිදි ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම 

ලලනි පින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

2600.00 

141 ඇණවුේ අංක 13286 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 3744 ෙරිදි 

නව වැඩ ඒකක වයාෙෘතිය සඳහා ආයුධ ලබා ගැනීම 

ඉෂාර අයන්ස් වර්ේස්, 

හරස් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල. 

11,100.00 

142 ප්රධාන කාර්යාලය තීන්ත ආපල්ෙ කිරීපේදි ලබාගත් පරෝලර් බ්රෂ ්

10 ේ පවනුපවන් වැය වු මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - දීොනි වික්රමසංහ 4000.00 

143 හංවැල්ල පනොදිරන කසළ මධයස්ථානපේ පගොඩනැගිල්ල 

වැඩිදියුණු කිරීපේ වයාෙෘතිය යටපත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම 

පවනුපවන් ලබාගත් අත්තිකාරම පියවීම. වැය ශීර්ෂ 209 (1) 

ලබාගත් අත්තිකාරේ මුදල රු. 5000.00 

සභාෙති 

සීතාවක ප්රා.ස. 

4.970.00 

144 2010.10.01 සට 2018 ජුලි දේවා කාලයට අදාල හිඟ වැටුප් හා 

දීමනා පගවීම. 

අයි.ඩී. පර්ණුකා 

ඉේදමල්පගොඩ මයි 

කළමනාකරණ සහකාර 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

153,456.00 

145 2004.09.27 සට 2008 පදසැේබර් දේවා කාලයට අදාල හිඟ 

වැටුප් හා දිමනා පගවීම. 

ඩබ්.ඩී. ප්රියානි අනුරුේධිකා 

මිය, තාේෂණ නිලධාරී 

44,197.67 

 

 

03. ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම.  

 

ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු වලට අදාල වයාෙෘති ආරේභ කිරිමට ප්රමාණවත් ප්රතිොදන මුදල් 

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

කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   

 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

1 දිගන ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 1,845,903.68 

2 හල්පෙ වත්ත ොර ASP කාර්යාලය අසල සට සුසාන භූමිය 

පදසට අළුත්වැඩියා කිරීම. 

සභා අරමුදල් 1,663,331.09 
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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 සඳහන් කාර්යාල 

මට්ටමින් 2019 වර්ෂය සඳහා රු. 4,000.00 බැගින් විපශේෂ අත්තිකාරේ මුදල් පගවීම අනුමත කිරිමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංකය 
කාර්යාලපේ නම 

අයදුේෙත් 

ගණන 

එේ අපයකුට 

පගවන මුදල රු. 
පගවන මුදල රු. 

විපශේෂ අත්තිකාරේ  
 

    

01 ප්රධාන කාර්යාලය 19 4,000.00 76,000.00 

02 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 45 4,000.00 180,000.00 

03 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 43 4,000.00 172,000.00 

04 ොදුේක උෙ කාර්යාලය 26 4,000.00 104,000.00 

05 කහපහේන උෙ කාර්යාලය 1 4,000.00 4,000.00  
එකතුව 

  
536,000.00 

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  
 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු මීපප් සමුෙකාරය හා කහපහේන සමුෙකාරය අතුරු බදු දී ඇති බවට ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා කරුණු දේවන ලදි. ඒ අනුව මීපප් සමුෙකාරය 

සඳහා අෙ සතුව ගිවිසුමේ පනොමැති බවත් අතුරු බදුදීම නීතිවිපරෝධී බැවින් මීපප් සමුෙකාරය හා 

කහපහේන සමුෙකාරපේ අයිතිය සහ භුේතිය භාරපදන පලස දන්වා ලිපි යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
 

2. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු පගොඩනැගිලි සඳහා වන ජල බිල්ෙත් සේබන්ධපයන් ජාතික 

ජලසේොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය පවත ඉල්ලීම ඉදිරිෙත් කර ගාස්තු ක්රමය සංපශෝධනය කර 

පදන පලස ඉල්ලා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
 

3. 2019 වර්ෂය සඳහා දින පෙොත් මුද්රණය කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ කමිටු ශාලාව සඳහා පත්ේක ලීපයන් සාකච්ඡා පේසයේ සකස් කිරීමට මිල 

ගණන් කැඳවීමට තීරණය කරන ලදි. 

3 ජයවීරපගොඩ සීවලිවත්ත ොර පකොටසේ තාර දැමීම - II සභා අරමුදල් 41,976.20 

4 කහපහේන පුස්තකාලය, පෙර ොසල හා මාතෘ සායන සඳහා 

පවනම ප්රපේශයේ පවන් කිරීම.  II අදියර 

සභා අරමුදල් 207,886.05 

5 උේගල්ල සරිසුමන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 256,252.03 

6 කහපහේන උෙ කාර්යාලය අංශ පවන්කිරීම. සභා අරමුදල් 321,928.93 

7 පෙර ොසල් දරුවන්පේ පදමාපියන් දැනුවත් කිරීපේ 

වැඩසටහන - 2019, වියළි ආහාර ද්රවය හා කසළ බඳුන් 

ලබාදීම 

සභා අරමුදල් 92,000.00 

8 අඩු ආදායේලාභී ෙවුල් සඳහා පසවිලි තහඩු හා වැසකිළි ආධාර 

ලබාදීපේ වැඩසටහන - 2018 

සභා අරමුදල් 19,000.00 

9 ොදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැෙයුමේ ලබාදීම. සභා අරමුදල් 29,007.50 

10 ොදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැෙයුමේ ලබාදීපේදී සදුවන 

මාර්ග අලාභහානි සඳහා. 

සභා අරමුදල් 11,499.00 

11 Vectra Elevator Engineers (pvt) Ltd. විසන් ඉදිරිෙත් 

කර ඇති 2019 වර්ෂයට අදාල වාර්ෂික පසේවා ගාස්තුව.  

සභා අරමුදල් 141,450.00 

12 ොදුේක කුමාර මාවපත් ස්ථාන පදකේ අළුත්වැඩියා කිරීම. සභා අරමුදල් 375,696.33 


