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2019.02.26 වන දින ප.ව. 02.00 ට සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කමිටු ශාලාදේදී පවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාපති  -  ජී. ජයන්ත දරෝහණ මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  ලියනදේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   - මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මදනෝජ් රූපසංහ මැතිතුමා 

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

7. ගරු කාරක සභික   -  ගමදේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා  

8. ගරු කාරක සභික   -  සමන් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

 

සහභාගි දනොවු. 

 

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

2. ගරු කාරක සභික   -  දේ.ඒ විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   -  යසරු දදවන්මිණ රාජපේෂ මැතිතුමා 

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

6. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සල්වා මැතිතුමා 

8. ගරු කාරක සභික   -  ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආරච්චි 

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

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. දල්කේ     -  දේ.ඒ චන්දන පේමසරි මයා  

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

3. කාර්යභාර නිලධාරි - කහදහේන -  ජී.චමරි පේමලතා මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  පාදුේක  -  ඩී.සී.දජ්. අමරසංහ මිය. 

5. කාර්යභාර නිලධාරි - දකොස්ගම -  දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය 

6. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී  - දේ.ජී. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

8. තාේෂණ නිලධාරී -  පාදුේක - එන්.ඩී. දහට්ටිආරච්චි මිය. 

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

10. ආදායේ පරීේෂක - පාදුේක - වී.පී.සී.ඒ.දේ. දපදර්රා මයා 
 

ගරු සභාපතිතුමා විසන් මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව සඳහා පැමිණ සටි සයළුදදනා සාදරදයන්  

 පිළිගැනීදමන් අනතුරුව කාරක සභාදේ වැඩ කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 
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01. ලිපි දල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. පළාත් පාලන දදපාර්තදේන්තුව (බ.ප) විසන් “බස්නාහිර පළාත් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

රැස්වීම - 2018 IV කාර්තුව” යන හිසන් යුතුව අංක LGD/04A/01/22 යටදත් 2019.01.24 දිනැතිව 

උේත කරුණ සේබන්ධදයන් 2018.12.17 දින පවත්වන ලද පළාත් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

වාර්තාදේ පිටපතේ සමඟ මාර්ග සෑදීම සඳහා අවශය කාණු කැට සහ දකොේදපෝස්ට් බඳුන්වල 

අවශයතාවයේ ඇත්දත් නේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිදේ දිවුලපිටිය දකොන්ක්රීට් අංගනදයන් විධිමත් 

ක්රමදේද යටදත් ලබාගත හැකි බව දේවමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය කාරක සභාදේ දැනගැනීම සඳහා 

ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

2. දකොස්ගම, කහව, අංක 241/2 හි පදිංචි ජී.දේ.ටී. විදජ්සංහ මහතා විසන් “දපොදු පහසුකේ වලට 

දවන්කර ඇති ඉඩේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2019.01.30 දිනැතිව ඔහු පදිංචි ඉඩමට යාබද 

සීලෑන් දවන්දේස ඉඩදේ දවල අේදර දපොදු පහසුකේ සඳහා දවන්කර ඇති ඉළුේ හා මාන වැවී ඇති 

පර්චස් 35 ක දකොටස සුේධ කර දකටිකාලීන වගාවේ කිරීම සඳහා තාවකාලිකව ලබාදදන දලස 

ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දමම ඉල්ලීම කරනු ලබන්දන් දවන්දේස 

ඉඩදේ ඉඩේ හිමිකරුදවකුද යන්න දසොයා බලා තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

3. හංවැල්ල, ඉහළ හංවැල්ල පිහිටි 443/බී හංවැල්ල නගර ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය විසන් “ප්රාදේශීය සභා 

ප්රධාන කාර්යාලදේ තීන්ත ආදල්ප කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.28 දිනැතිව උේත සමිතිය 

දවත ලබාදී ඇති කාර්යය සඳහා ද්රවය ලබාදුන්නද පලංචි කුලී පදනම මත ලබාගත යුතු අතර කාර්යාලය 

දගොඩනැගිල්ල චතුරශ්රාකාර දනොවන නිසා කුඩා කුඩා පැති දවනුදවන් පළලින් අඩු පලංචි සවි කිරීමට 

සදුව ඇති බැවින් කේකරු කුලිය ද වැඩිපුර දගවීමට සදුවීම මත නිර්දේශ කර ඇති මුදල ප්රමාණවත් 

දනොවීම නිසා ඔවුන් විසන් දරණ ලද වියදම ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් වැඩ අධිකාරීතුමියදගන් වාර්තාවේ ලබාදගන නව 

ඇස්තදේන්තුවේ සකස් කර ඉදිරි මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

4. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසන් අංක සීප්රාස/සංස/වයාපෘති/2019 යටදත් 2019.01.28 දින යවන ලද 

ලිපියට අදාලව  මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාංශදේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසන් 

“කුමාරි ඇල්ල ආශ්රිත භූමිදේ සංවර්ධන කටයුතු” යන හිසන් යුතුව අංක 23/L/02/22 යටදත් 

2019.02.08 දිනැතිව ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සදු කිරීම සඳහා අදාල මිනින්දදෝරු සැලැස්ම ලබාදදන 

දලසත් දයෝජිත සැලැස්මට අදාල ඇස්තදේන්තුගත මුදදලන් 6% ක ගාස්තුවේ ලබාගැනීමට සදුවන 

බැවින් ඒ සඳහා එකඟතාවය දන්වා එවන දලස ද දේවමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, දේ සේබන්ධදයන් එකඟතාවය ලබාදදන බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දවත දන්වා 

යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
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5. අභයන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශය විසන් “ඉදිකිරීේ පරිශ්ර 

සඳහා පළාත් පාලන ආයතන මඟින් ලබාදදනු ලබන බලපත්ර සංදශෝධනය කිරීම” යන හිසන් යුතුව 

අංක PL/15/15/4 යටදත් 2019.01.08 දිනැතිව පළාත් පාලන ආයතනයන් විසන් නිකුත් කරන 

සංවර්ධන බලපත්ර සඳහා දඩංගු මර්දනයට අදාල නීතිමය ප්රතිපාදන දකොන්ත්රාත් දරගුලාස සඳහා 

ඇතුලත් කිරීමට උපදදස් ලබාදී ඇති බැවින් ඉදිකිරීේ පරිශ්ර සඳහා පළාත් පාලන ආයතන මඟින් 

ලබාදදනු ලබන බලපත්රය සංදශෝධනය කිරීමට සභාව විසන් ලබාදගන ඇති පියවරයන් සහ ඊට 

අදාලව ලබා ඇති ප්රගතිය ජනාධිපති දල්කේ කාර්යාලය මඟින් පැවැත්දවන දඩංගු මර්දනය පිළිබඳ 

දමදහයුේ කමිටු රැස්වීම සඳහා 2019.01.20 දිනට දපර එවන දලස දන්වමින් ලබාදදන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පහත සඳහන් දකොන්දේස ඉදිකිරීේ සේබන්ධ බලපත්ර සඳහා ඇතුලත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. පළාත් පාලන ආයතනයන් විසන් නිකුත් කරන සංවර්ධන බලපත්ර සඳහා දඩංගු මදුරුවන් 

දබෝවීම වළේවන පරිදි පරිශ්රය පවත්වාදගන යාම සේබන්ධ දකොන්දේස ඇතුලත් කිරීම. 

ii. ඉදිකිරීේ පරිශ්රවලදී දඩංගු මදුරුවන්දසොයාගන්නා අවස්ථා වලදී පරිශ්රදේ අයිතිකරු සහ/දහෝ 

දකොන්ත්රාත්කරුදගන් අධිභාර අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

දඩංගු මදුරු කීටයන් ඉදිකිරීේ පරිශ්ර ආශ්රිතව දසොයාගත් අවස්ථා වලදී අදාල පරීේෂා කිරීේ සඳහා 

දයොමුවන මහජන දසෞඛය පරීේෂක නිළධාරීන් සහ දසෞඛය වවදය නිලධාරී මඟින් අදාල 

පරිශ්රදේ වැඩ තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා අදාල මහජන දසෞඛය පරීේෂක නිළධාරීන් සහ 

දසෞඛය වවදය නිලධාරීන් දවත බලය පැවරීම. 

 

6. පළාත් පාලන දදපාර්තදේන්තුව (බ.ප.) විසන් “බස්නාහිර පළාදත් පළාත් පාලන ආයතන දවනුදවන් 

කසළ කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා කේපැේටර් රථ හා ට්රැේටර් රථ මිලදී ගැනීම” යන හිසන් යුතුව 

අංක LGD/01E/2019/04 යටදත් 2019.02.25 දිනැතිව රථවාහන මිලදී ගැනීමට අවශය ඉල්ලීේ මහා 

භාණ්ඩාගාරදේ දකොේප්දට්රෝලර් ජනරාල් දවත ඉදිරිපත් කිරීමට දපර සමාදලෝචනය කිරීදේ කමිටු 

රැස්වීමේ 2019.03.01 දින ප.ව. 02.30 ට පැවැත්දවන බැවින් ඒ සඳහා සහභාගී වන දලසත් රථ මිලදී 

ගැනීමට අදාලව ජාතික අයවැය චක්රදල්ඛ 03/2018 පරිදි අමුණා ඇති අයදුේපත්රය සේපූර්ණ කර ඉල්ලා 

ඇති දතොරතුරු ද සමඟ 2018.02.27 දිනට දපර එවන දලසත් දේවමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, වාරික දගවීදේ පදනම මත ට්රැේටර් රථ (දේලරය සමඟ) 02 ේ හා කියුබ් 03 ටිපර් 

රථයේ හා ලීටර් 6000 ගලිබවුසරයේ දගවීදේ පදනම මත මිලදී ගැනීමට තීරණය කරන  ලදි. 

 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා සහ ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක 

දේවින්ද සමරවීම මැතිතුමා විසන් “දේශපාලන ඩිප්දලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුේ කිරීම” යන හිසන් 

යුතුව 2019.02.11 දිනැතිව පළාත් පාලන ආයතනය මඟින් පවත්වනු ලබන උේත පාඨමාලාව හැදෑරීම 

සඳහා අවශය කටයුතු සලසා දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 



4 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රීවරුන් දදදදනා සඳහා පාඨමාලා ගාස්තු රු. 60,000/- බැගින් රු. 120,000/- 

ක මුදල දගවා දේශපාලන ඩිප්දලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීමට අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. හංවැල්ල දසෞඛය වවදය නිළධාරී දකොට්ඨාශදේ දඩංගු මර්දන වයාපෘතිදේ දසේවකයින් ප්රවාහනය 

කිරීම සඳහා විෂයභාර නිළධාරී විසන් “ආසන 12 වෑන් රථයක දසේවාව ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව 

අංක 2/2සැපයුේ/10 යටදත් 2019.02.23 දිනැතිව 2018.07.26 දින රැස්වූ දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ 

තීරණය පරිදි පිළිගන්නා ලද රු. 73750/- ක මිල ගණන යටදත් හංවැල්ල දසෞඛය වවදය නිළධාරීදේ 

ඉල්ලීම මත දඩංගු වයාපෘතිදේ දසේවකයින් සඳහා ප්රවාහන පහසුකේ සැලසීමට ලබාගන්නා ලද උේත 

දසේවාදේ දසේවා කාලය 2019.02.14 දිදනන් අවසන් වී ඇති බැවින් එම මිල ගණන යටදත්ම ඉදිරි මාස 

06 ක කාලයේ සඳහා ඉහත දසේවාව ලබාගැනීමට අනුමැතිය ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, රු. 73,750.00 ක මිල ගණන යටදත්ම ඉදිරි මාස 06 ක කාලයේ 

සඳහා ඉහත ආසන 12 වෑන් රථදේ දසේවාව ලබාගැනීමට අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. පළාත් පාලන දදපාර්තදේන්තුව (බ.ප.) විසන් “කුඩා පරිමාණදේ ග්රාමීය වශදයන් නිෂ්පාදනය කරන 

භාණ්ඩ සඳහා ප්රමාණවත් දවළඳදපොලේ ලබාදීම” යන හිසන් යුතුව අංක LGD/03/02/09/01 යටදත් 

2019.02.25 දිනැතිව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාදේ ප්රධානත්වදයන් 2019.02.18 දින පැවති ශ්රම ශේති 

බස්නාහිර පළාත් දමදහයුේ කමිටු රැස්වීදේදී කුඩා පරිමාන වයාපාරිකයන්දේ නිෂ්පාදන අදලවිකර 

ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් දවළඳදපොලේ පළාත් පාලන බල ප්රදේශවල දනොමැති බවට අවධානය දයොමු 

වී ඇති බැවින් සතිදපොල පැවැත්දවන දිනවල කුඩා පරිමාණ වයාපාරිකයන්දේ නිෂ්පාදන අදලවිකර 

ගැනීමට අවශය ඉඩ පහසුකේ සලසා දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, කුඩා පරිමාණ වයාපාරිකයන් 25 දදදනකුදේ පමණ නිෂ්පාදන අදලවිකර ගැනීම සඳහා සභාව 

සතු සතිදපොලවල අවශය ඉඩකඩ ලබාදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

10. පළාත් සභා පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාතයාංශදේ ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතනය විසන් “ක්රීඩා ධාවන 

පථ හා ක්රීඩා භූමි සැලසුේ කිරීම - 2019” යන හිසන් යුතුව අංක SE/CD/COM/LEGM/19-Track 

යටදත් 2019.02.18 දිනැතිව ඩබ්.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මහත්මිය දවත එවන ලද ලිපිය ප්රකාරව 

ක්රීඩා අමාතයාංශදේ ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතනය මඟින් පවත්වනු ලබන ක්රීඩා ධාවන පථ හා ක්රීඩා භූමි 

සැලසුේ කිරීම පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා මාර්තු මස 14, 15, 21, 22, 23, 29, 30 

සහ අදප්රේල් මස 09, 10, 23, 24, 25 යන දිනයන් හි රාජකාරී නිවාඩු අනුමත කරගැනීමට 

ඩබ්.එේ.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මහත්මිය විසන් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ 

සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් “මාර්ගය අවහිර වී ඇති දටලිද ෝන් 

කණු ඉවත් කිරීම සේබන්ධදයනි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.05 දිනැතිව තුන්නාන සරිසුමනදජෝති 

මාවත කාපට් කිරීමට දයදුණු ස්ථානදේ ආරේභදේ සට මාර්ගයට අවහිරව සටුවා ඇති දටලිද ෝන් 

කණු 06 ේ පමණ ඇති බැවින් ඒවා ඉවත් කර මාර්ගදේ දකළවරින් සටුවීම සඳහා දටලිදකොේ 
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ආයතනය විසන් ඉදිරිපත් කර ඇති රු. 121,732.64 ක ඇස්තදේන්තුව සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ 

සේබන්ධදයන් අදාල අමාතයවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කළ අතර එම සාකච්ඡාදවන් පසු 

දේ සේබන්ධදයන් කටයුතු කිරීමට ඉදිරි මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව දවත ඉදිරිපත් 

කිරිමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. විෂයභාර නිළධාරී එන්.යූ. කුමාර මහතා විසන් “මුදල් කමිටු අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසන් 

යුතුව ප්රජා පාදක සංවිධාන සඳහා සෘජු දකොන්ත්රාත් ලබාදීම සේබන්ධව රාජය මුදල් චක්රදල්ඛ 01/2012 

හි 3:4 වගන්තිදේ සඳහන් ප්රකාර දකොන්ත්රාත්තුව ප්රජාපාදක සංවිධානදේ /සමිතිදේ බල ප්රදේශ සීමාව 

තුළ විය යුතු දහයින් ඉදිරිදේදී ප්රාදේශීය සභාව මඟින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘති සෘජු 

දකොන්ත්රාත් ලබාදීමට අදාල ප්රජාපාදක සංවිධානවල බල ප්රදේශයට අයත්වන වයාපෘති ද යන්න තහවුරු 

කර ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද අයදුේපත්රය සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

අදාල අයදුේපත්රය කාරක සභාව අනුමත කරන ලද අතර ඒ අනුව ඉදිරිදේදී දමම අයදුේපත්රය සේපූර්ණ 

කර ඉදිරිපත් කරන ප්රජා පාදක සංවිධාන සඳහා පමණේ සුදුසු දකොන්ත්රාත් ලබාදීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

13. තුේදමෝදර, එළමලවල, 491 හි පදිංචි දේ.එල්.ඩී. සදිත් රිෂාන් මහතා විසන් “සභාව සතු කැනපි සඳහා 

නව කැනපි දරදි (tent) 05ේ ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව 2019.02.25 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට අයත් කැනපි වලින් තුනක දරදි ඉරී දගොස් ඇති බැවින් එම කැනපි සඳහා අලුතින් 

දරදි (tent) 05ේ ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, කැනපි 

සඳහා අලුතින් දරදි (tent) 05ේ ලබාගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. පාදුේක, ගලදගදර, පාදුේක ප්රාදේශීය මහදල්කේ දකොට්ඨාශය, ගලදගදර උතුර වසම, අංක 452/ඒ හි 

පිහිටි ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය විසන් “ආරේෂක දර්පන දදකේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව 

2019.01.21 දිනැතිව දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු දමම මාර්ගදේ වංගුව සහිත පළල 4.0 m පමණ ප්රදේශදේ එම පිහිටීම 

නිසා ඉදිරිදයන් පැමිදණන වාහන නිස පරිදි දනොදපදනන බව දැේදවන වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, ආරේෂක දර්පන සවිකිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. තේදසේරු දදපාර්තදේන්තුව විසන් “සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු දවළඳ සංකීර්ණයන්හි කඩ කුලිය 

තේදසේරු කරවා ගැනීම.” යන හිසන් යුතුව අංක CD/RP/2592 යටදත් 2019.01.22 දිනැතිව 

පාදුේක නව දවළඳ සංකීර්ණදේ බිේ මහල සහ පළමු මහල කඩ කාමර 36 ේ හා පාදුේක පැරණි 

දවළඳ සංකීර්ණදේ කඩ කාමර 16 ේ සඳහා මාසක දවළඳපල කුලිය සඳහා අවශය වරිපනේ බදු 

පදිංචිකරු විසන් හා අලුත්වැඩියා කටයුතු හිමිකරු විසන් දැරිය යුතු යන පදනම මත දමම 

දගොඩනැගිල්දල් කුලිය වාර්තා කර ඇති බවත් දමම වටිනාකම ඉදිරි වසර 03 ේ සඳහා බල 

පැවැත්දවන බව ද දේවමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දමම තේදසේරු වාර්තා 

පිළිගැනීම සඳහා මහා සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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16. පාදුේක උප කාර්යාලදේ විෂයභාර නිලධාරී විසන් “අේකර බදු” යන හිසන් යුතුව 2019.02.25 

දිනැතිව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ පාදුේක උප කාර්යාලීය බල ප්රදේශයට අයත් අේකර බදු 

අයකිරීමට අති දේපල වලින් දභෞතිකව දසොයා ගැනිමට දනොහැකි බැවින් හා දල්ඛනයන්හි ඇති 

ලිපිනයන්ට ලියාපදිංචි තැපෑදලන් ලිපි මඟින් දැනුවත් කිරීේ සදු කළ ද එම ලිපි ආපහු ලද බැවින් වසර 

13 කට වඩා වැඩි කාලයක සට එම දේපල වලින් අයවිය යුතු අේකර බදු ප්රමාණය අයකර ගැනීමට 

හැකියාවේ දනොමැති බැවින් 2018.12.31 දිනට එම දේපල මඟින් අයවිය යුතු රු. 75,522.82 ක හිඟ 

මුදල දල්ඛන වලින් කපා හැර දල්ඛන සංදශෝධනය කළයුතු බවට දේවමින් අේකර බදු දල්ඛනය 

සමඟ දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2018.12.31 දිනට එම දේපල මඟින් අයවිය 

යුතු රු.75,522.82 ක හිඟ මුදල දල්ඛන වලින් කපා හැර දල්ඛන සංදශෝධනය කිරීම සඳහා මහා 

සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. 2019.01.28 දින පැවති කාරක සභාදේ තීරණ අංක 01 – (03) යටදත් දැේදවන “වරිපනේ අයකිරීම 

සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව දකොස්ගම, සාලාව, අත්කේ නිවාස, අංක 27/බී හි පදිංචි එන්.ඒ. 

දවෝල්ටර් මහතා විසන් 2019.01.08 දිනැතිව ලබාදදන ලද ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන් චන්දන 

සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2019.01.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායේ පරීේෂක 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව හානි වූ නිවස අළුත්වැඩියා කර නැත්දත් අදාල වන්දි මුදල ලබාදගන දනොමැති 

බැවින් වන අතර ඉහත දේපල සඳහා කාර්තුවකට රු. 151.51 ක ගාස්තුව දනොදගවීම මත 

2018.12.31 දිනට හිඟය රු. 1188.90 ක මුදලකි. දමම මුදල දගවීමට ප්රමාණවත් වත්කේ දනොමැති 

බවට ග්රාම නිලධාරී සහතිකයේ ලබාගැනීදමන් පසු දිළිඳුභාවය මත වරිපනේ දගවීම නිදහස ්කළහැකි 

බව දකොස්ගම, සාලාව, අත්කේ නිවාස, අංක 27/බී හි පදිංචි එන්.ඒ. දවෝල්ටර් මහතා දවත දන්වා 

යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. 2018.12.31 දිනට අදාලව සදුකරන ලද භාණ්ඩ සමීේෂණය අනුව විනාශ (අපහරණය) කළ යුතු සහ 

දවන්දේස කළයුතු පහත සඳහන් භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සලකා බැලූ කාරක සභාව, භාණ්ඩ සමීේෂණ 

මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කිරිමට තීරණය කරන ලදි.   
 

2018.12.31 දිනට භාණ්ඩ සමීේෂණ වාර්තාව අනුව විනාශ කිරීමට 

නියමිත භාණ්ඩ දල්ඛනය (D) 

 
අනු 

අංක 
භාණ්ඩය ප්රමාණය හඳුනාගත් ස්ථානය 

01 ඩිනර් ප්දල්ට් (බිඳී ගියා) 04 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

02 පීරිස දකෝප්ප (බිඳී ඇත) 19 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

03 මිනුේ පටි 01 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

04 සීල් ස්ටෑන්ඩ් 01 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

05 සැලඩ් ප්දල්ට් 05 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

06 හීටර් 01 දකොස්ගම දපර පාසැල 

07 පුටු ලී ළමා 01 මාවල්ගම දපර පාසැල 

08 උදයාන කුඩ (දිරාපත්ව ඇත) 01 දකොස්ගම දකොේදපෝස්ට් අංගනය 
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09 කාඩ් දේ දලොකු 18’x18’ 01 කහදහේන පුස්තකාලය 

10 පුටු ලී ළමා 02 දකොස්ගම දපර පාසැල 

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය 
    
අනු පරිග්රහණ 

දපොදත් නම වටිනාකම 
අංක අංකය 

1 492 දුක හිතන්න එපා 65.00 

2 527 5 වසර ශිෂයාධාර ගණිතය මේබස 60.00 

3 2019 හයවන වසර ඉතිහාසය 45.00 

4 4548 දසනුරි 2 200.00 

5 5000 සන්බෑඩ් නාවිකයා 25.00 

6 5006 ඇලඩින් සහ පුදුම පහන 25.00 

7 5007 ගලිවර් සහ ලිලිපුට්දටෝ 25.00 

8 5010 අතුරුදහන්වන දහොරු හාඩි දසොදහොයුදරෝ 200.00 

9 5029 ලියතඹරා 100.00 

10 5030 මායිදමන් එහා 160.00 

11 5034 දසදනහස පාමුල 140.00 

12 5039 නූතන පදය සංග්රහ විචාරය 75.00 

13 5052 දහොර දපොලිස ් 40.00 

14 5110 BETTER YOUR I.Q 0.00 

15 5129 ARCHITECTURE IN ENGLISH 0.00 

16 5167 Sexuality A YOUNG PEOPLE'S GUIDE 18.00 

17 5174 පරංගි දකෝට්දට් යෑම 0.00 

18 5213 නරදලොව දහොල්මන් 150.00 

19 5220 ඈ දහවත් අදේෂා 1 190.00 

20 5224 දකොංදගෝ 450.00 

21 5225 ඉවට් 120.00 

22 5416 දදවිඳූ 220.00 

23 5420 නාඩන් බට්ටිච්චි 190.00 

24 5431 අයියා දවතටයි 100.00 

25 5439 වීර පුංචා 50.00 

26 5441 වීර පුංචා 50.00 

27 5457 දල්න් කූඩුදේ අේමයි - පැටියයි 160.00 

28 5489 දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්දකෝලය 230.00 

29 5492 මායා 140.00 

30 5495 මළගිය ඇත්දතෝ සාේකි දදයි 175.00 

31 5499 ප්රාර්ථනා 200.00 

32 5510 සල් සුවඳ 280.00 

33 5541 වැහි බිංදුව 190.00 

34 5561 අවසන් වසන්දත් 200.00 

35 5562 සසර සමනල්ලු  220.00 

36 5567 දරොසලියා 260.00 

37 5570 මිලාන වූ වසන්දත් 350.00 

38 5609 අමුතු තාරාවා 120.00 

39 5621 ේෂිතිජ දසේයා 260.00 

40 5635 ඉරණේකාරි 200.00 

41 5641 අතැඟිලි බැඳුනට පස්දසේ 200.00 

42 5666 ගිේහානය 220.00 

43 5672 ඉතින් මට අවසරයි 220.00 
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44 5702 දහොල්මන් දකොරිය 100.00 

45 5726 කුරුලු වැේදා පුංචි මීයා 45.00 

46 5739 දේවස්මිකා 2 190.00 

47 5761 මින්දද 190.00 

48 5780 මුතුන් මිත්තන් ගමන් ගිය හැටි 50.00 

49 5795 තල්ලී සහ දපොල්ලී 40.00 

50 5822 අතුරු මිතුරු 40.00 

51 5904 ඔස දේදසේ මායාකාරයා 200.00 

52 5906 හීන අහුර 220.00 

53 5908 සඳලතා 200.00 

54 5979 ක්රියාකාරී සත්වයා බහුවරන ප්රශ්න 11 220.00 

55 6126 සඳලු 200.00 

56 6131 තිසුරි 3 220.00 

57 6138 ඇයි මාවම දතෝරාගත්දත 250.00 

58 6139 දරොබින්සන් කෲදසෝ 130.00 

59 6149 මීදුේ නිේනය 200.00 

60 6151 ෂර්දලොේ දහෝේස් ආපසු එයි 195.00 

61 6152 සහිනයක රැදි රහසේ 195.00 

62 6188 සැඟවුණු අේභූත කතා- අදිස හස්තය 200.00 

63 6206 මල් සමනලිදයෝ 60.00 

64 6269 5 දශ්රේණිය ශිෂයත්ව ප්රශ්දනෝත්තර 110.00 

65 6294 කුරුල්දලෝ ඇවිල්ලා 80.00 

66 6323 ප්රාර්ථනා 180.00 

67 6399 දන්රංජනා 250.00 

68 6404 අපර්ණා 175.00 

69 6430 දයාබර දනෝටි 3 220.00 

70 6501 හංසමාලි 250.00 

71 6533 දේවස්මිකා 2 210.00 

72 6557 නිරුත්තර සහිනය 300.00 

73 6573 ඉසංකාදේ දලෝකය 240.00 

74 6575 සමාදර සමන්තය 220.00 

75 6685 නැන්ස දරෝ අතුරුදහන් වූ සළුදේ 200.00 

76 6772 අදප් පැරණි වගතුග 80.00 

77 6819 සුවඳේ දසේ ඇවිදින් 270.00 

78 6874 රත්තරන් පිඟාන 75.00 

79 6878 කුමාරයා හරි නුවණේකාරයි 75.00 

80 6910 මල් දබෝනිේදකෝ ේවිත්වය 350.00 

81 6912 දජනී 300.00 

82 6927 ඇස් දදක 300.00 

83 6929 රත්තරන් දපේ පුරාදණ් 280.00 

84 6931 කිරිදකෝඩු සමනලී 280.00 

85 6948 ග්රීේ දසොයුරියන්දේ සුරංගකා කතා 220.00 

86 6960 පරසතු සුවඳේ 230.00 

87 6963 පුරහඳ එේක එන්න 200.00 

88 6971 දනෝඩි සහ මැජිේ මකන කෑල්ල 100.00 

89 6975 රණතිසරාණනි 240.00 

90 7016 විල ළඟ නිවදසේ අභිරහස 250.00 

91 7045 යුගදයන් යුගයට 250.00 

92 7056 සනාදවයන් ගැටපිච්චී 280.00 



9 

93 7142 අපර්ණා 200.00 

94 7163 හිමිකාරි 2 175.00 

95 7166 උතුේ පැතුේ 1 280.00 

96 7174 පත්තිනි වන්දනා 4 280.00 

97 7176 දයාබර දනෝටි 1 220.00 

98 7183 සඳුන්පාය 260.00 

99 7184 අසීමිතයි ආදදර් 220.00 

100 7194 සඳ ඈතයි 230.00 

101 7195 සත්තයි ආදදරයි 180.00 

102 7196 ගිේහාදනට හිම වරුසා 350.00 

103 7223 සඹිදනමි පාද පියුේ 240.00 

104 7287 තිසුරි 3 240.00 

105 7292 නිදි නැති රෑ 200.00 

106 7370 තරුෂිදේ යහළුවා 100.00 

107 7392 වනගත දකොල්ලා 50.00 

108 7393 දනල්ලි කැදල් වීරදයෝ 70.00 

109 7443 පුංචි හිදතන් දලොකු වැඩේ 40.00 

110 7448 ප්රාර්ථනා 200.00 

111 7457 හිත පැටලුණ දා 140.00 

112 7458 වසන්ත වරුසා 260.00 

113 7483 මුතු දසේසත් 300.00 

114 7501 අහිමි වසන්තය 240.00 

115 7531 වැලදපන සහිනය 300.00 

116 7538 වන දසොබනි 210.00 

117 7543 ප්රදීපාගාරදේ වික්රමය 250.00 

118 7584 වැලදපන සහිනය 300.00 

119 7601 සතින් බැඳී ඇති නිසා -2 320.00 

120 7612 පිනි සසල 200.00 

121 7688 හාවයි ඉබ්බයි තරදගට දිේවා 100.00 

122 7691 පාලම යට 165.00 

123 7694 හිමි අහිමි 125.00 

124 7704 දබොඳ මීදුේ 1 200.00 

125 7705 හතුරු හිතේ 100.00 

126 7707 ජීවිදත් ඇති තුරා ඔබ මදේ 50.00 

127 7730 වාසනාවන්ත අේමා 50.00 

128 7860 THE ULTIMATE SAFE MONEY GUIDE 0.00 

129 8050 WORLD HISTORY 0.00 

130 8276 ආශා විල්දතර 350.00 

131 8280 කාජල් 2 300.00 

132 8333 බාලදේෂ වික්රමයේ 120.00 

133 8342 ළමා වීරදයෝ සහ රහසගත සැලසුේ 100.00 

134 8381 නිස්තරණය 2 260.00 

135 8443 ඉරබටු තරුදේ 2 270.00 

136 8444 සංසාර යාත්රා 365.00 

137 8447 සුපසන් ළහිරු 350.00 

138 8454 ධවල හංස 1 340.00 

139 8492 නත්තල් අභිරහස 250.00 

140 8496 දේව උදයානය 200.00 

141 8525 භයානත මිනිසා සහ තවත් ෂර්දලොේ දහෝේස් කතා 275.00 
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142 8636 5 දශ්රේණිය පුබුදු ශිෂයත්ව හුරුව 200.00 

143 8652 උතුේ පැතුේ 4 280.00 

144 8669 කටු ඔටුන්න 150.00 

145 8702 වත්සල දිගැස 320.00 

146 8983 සනුත්තරා 260.00 

147 8989 මිහිදුේ දහරා 390.00 

148 9065 ලීලාවතී බිසව 250.00 

149 9099 ඉර නැති ඉරිදා 390.00 

150 9101 සංසල රාත්රිය 240.00 

151 9148 රතු උළු දගදර ළමයි 220.00 

152 9197 ඔංචිලි චිලි චිල්ල මදල් 80.00 

153 9362 එක ඉත්තක මල් 120.00 

154 9364 චූටි පුතාදේ ආදරය 200.00 

155 9727 වළස් බබාදේ උපන් දිනය 80.00 

156 9742 කිලිමුයින් කඳු ශිඛරදේ  අභිරහස 240.00 

157 9758 අහිංසක කිරි අත්තා සහ අසරණ කිරි අේමා 50.00 

158 9764 මල් වත්දත් මී පැණි 120.00 

159 9798 දදවිදයෝ කපුදවෝ සහ තට්ටුමාරුව 100.00 

160 9972 11 දශ්රේණිය සංගීතය 300.00 

161 10104 ඌරාදේ අවමඟුල 30.00 

162 10106 පයිඩ් පයිපර් 25.00 

163 10142 ආශිර්වාදිනී 260.00 

164 10288 රණවිරුදවකුදේ ආදරය 450.00 

165 10299 නිේනැති සහිදන් 280.00 

166 10319 සුරංගනාවේ 440.00 

167 10330 දුහුල් වළාකුළු 320.00 

168 10558 සකී 375.00 

169 10588 අපරාජිත ටාර්සන් 400.00 

170 10704 රන්මලී 350.00 

171 10705 සමුගන්න අවසරයි 300.00 

172 10716 රිදී පහන් නිේනය 360.00 

173 10724 මිනිසාදේ කතාන්තරය 200.00 

174 10865 පතිනි දදදවොල 360.00 

175 10884 සමා කරනු මැන 350.00 

176 11008 5ශිෂයත්ව අත්වැල 200.00 

177 11022 අධයාපන මාර්දගෝපදේශය හා උපදේශනය 700.00 

178 11117 දලෝක ඉතිහාසදේ අමරණීය සහිවටන 500.00 

179 11311 ඔබට තවම මං ආදදරයි 400.00 

180 11317 විලට අහිමි මල් 350.00 

181 11384 ළමා කතන්දර 150.00 

182 11404 ේෂීරපායි සත්වදයෝ 160.00 

183 11539 හංසනා 1 490.00 

184 11766 පින්න වදේ මල් 350.00 

185 11842 දසොඳුරු සුයාමය -1 400.00 

186 11843 දසොඳුරු සුයාමය -2 400.00 

187 11859 මලේ පිපිලා නමේ නැති 350.00 

188 12024 4 ශිෂයත්ව දැනුම සයුර 450.00 

189 12095 බුේධ ධර්මය 140.00 

190 12235 සත්දවනි බිරිඳ 250.00 
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191 12461 සමනළී 250.00 

192 12797 වීදි දරුදවෝ 90.00 

193 13889 දේසර 80.00 

194 14359 දුරම දුරයි ඔබ ළඟම ළඟයි 500.00 

195 14865 පියබඳ සරස 450.00 

196 15155 දඟ වැඩට දඬුවමේ 200.00 

197 15311 උතුේ පැතුේ 5 380.00 

198 15387 සුරංගනා දලෝකයේ 160.00 

199 15433 අලි පැංචාදේ නුවණ 100.00 

200 15642 අලි බබා සහ දහොරු හතළිහ 180.00 

201 17329 සුවහස් කල්මා 460.00 

202 18290 ළමා ගී අමා 375.00 

203 19248 පරිණාමය 250.00 

   එකතුව 42963.00 
                   
 

කහදහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය 

අනු පරිග්රහණ 
දපොදත් නම වටිනාකම 

අංකය  අංකය 

1 1140 දන්ත්රා 300.00 

2 1447 The Children of the New Forest 136.80 

3 1455 A Students Book Of English Poetry 115.00 

4 1870 මාරක අනතුරේ 125.00 

5 2717 පුංචි තිලකා 180.00 

6 2777 වසන්තයට අඩගසන්න 340.00 

7 4239 වියරු නදිදේ වික්රමය 400.00 

    එකතුව 1596.80 
                       

  

දකොස්ගම ඩී.ඒ.රාජපේෂ මහජන පුස්තකාලය 
    
අනු 

අංකය 

ප්රදේශ 

අංකය 
ග්රන්ථ නාමය මිල 

1 501 කර්ම විපාක 1.50 

2 526 Lenin Social 0.00 

3 527 Lenin on youth 0.00 

4 528 Lenin the state and… 0.00 

5 530 Lenin one slep … 0.00 

6 532 Lenin on the Development 0.00 

7 621 බුදු සමය හා සමාජ දර්ශනය 3.50 

8 708 දනොබැඳි පිළිදවදත් ඓතිහාසක මූලධර්ම 2.00 

9 746 සංහබාහු නාටකය 0.00 

10 918 මිහිතලදේ අසරණදයෝ 12.00 

11 994 පදතොේ 3.50 

12 1004 ජූරිය ඔබයි 2.50 

13 1008 හදිහූනියේ හා සමාජ දපරලිය 10.00 

14 1156 ඇස දුටු දේ 2.50 

15 1157 මට හිදතන හැටි 2.50 

16 1492 බුදුගුණ 0.00 

17 1494 දස බල ඥාන කතා 0.00 

18 2072 ආනන්ද හාමුදුරුදවෝ 12.00 

19 2139 ශ්රී ලංකාදේ සංඝරාජ පරපුර 12.00 
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20 2143 අනුරපුර නටබුන්  2.50 

21 2335 ඔබ 17.50 

22 2345 ජාතිවාදය බුදුදහම හා දවනත් ලිපි 4.50 

23 2463 බුේධ ධර්මය 27.50 

24 2475 දබෞේධ ශිෂ්ටාචාරදේ මූලධර්ම 28.00 

25 2503 මිනිදසේ ද දදවිදයේ ද 17.50 

26 2610 ශාරිරික බුේධිය හා දවනත් ලිපි 4.50 

27 2701 Contract aiken 0.00 

28 2702 Theaclone dreaiser 0.00 

29 2704 Nathanacal economic 0.00 

30 2796 රාවණා විජය මිතයාවේද? 22.10 

31 2953 ග්රීක ආචාර ධර්ම 24.00 

32 2955 කාන්තා ගුරු විදුහල් තුනක මතක සටහන් 15.00 

33 2965 උදයානය 25.00 

34 3059 යුග දිවියයි හඳහනයි 6.50 

35 3609 තුන් වසර 25.00 

36 3772 වයිදරෝ නුඹ නාඩන් 30.00 

37 3876 යදසෝදරාව 20.00 

38 3895 අේමා සහ දවනත් ලිපි 5.00 

39 3904 තණ්හා ආසාදවෝ 90.00 

40 3961 මතු මහලට හිරිකඩේ 60.00 

41 3803 උේමේග ජාතකය 8.50 

42 3973 යදශෝරාවය 75.00 

43 4191 සේපත් හා අදප් ආර්ථිකය 27.50 

44 4021 සංස්කෘතිය හා සමාජය 4.25 

45 4266 Working Words in spelling 0.00 

46 4242 Children literature peview 0.00 

47 4302 හාමදත් ගීතය 50.00 

48 4303 දදදරුදවෝ 50.00 

49 4304 විරාගය 37.50 

50 4305 වනගත චාරිකා 45.00 

51 4306 මනුසත් උයන 98.00 

52 4308 ඉෂ්ඨාර්ථ සේධිය 125.00 

53 4311 චිත්ර කලා ඉතිහාසය 50.00 

54 4334 ගුවනින් ගිය දගොඩයා 48.00 

55 4352 තණ්හා ආශාදවෝ 90.00 

56 4385 මිනිස්සු 30.00 

57 4395 සමාජ අධයයනය 29.50 

58 4407 තවත් කමලාවියේ 35.00 

59 4408 සුන්දරිය නිළියේ වූවාය 47.50 

60 4409 විසවන සයවදසේ තවත් කථාවේ 25.00 

61 4421 වඩදිය 45.00 

62 4528 දසොවියට් රුසයන් දකටිකතා 50.00 

63 4565 දලනින් ජනතා අධයාපනය 7.50 

64 4567 දසොවියට් රුසයන් දකටිකතා 50.00 

65 4584 බයිබල පසුබිම 30.00 

66 4594 සනමාව 88,89,90 50.00 

67 4602 දලොකු හාමුදුරුවන් දවතටයි 40.00 

68 4613 අමුණු දදොළහ 75.00 
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69 4634 දවදළන්දාදේ මරණය 0.00 

70 4653 නිර්වාණ වාදය බුදු දහම සහ ලේ බුදු සසුන 35.00 

71 4710 හිට්ලර් එල්ලා මරයි 150.00 

72 4711 ගලන වතුර දබොර පාටයි 58.00 

73 4717 මී පුප් ලදිමි දරු දනොලදිමි 93.00 

74 4718 ගං වතුර 60.00 

75 4728 ඔේදකොම රජවරු 98.00 

76 4745 ගේදපරළිය 75.00 

77 4750 නාටක අටේ 75.00 

78 4765 හතරදවනි තට්ටුව 150.00 

79 4784 දප්රේමය හා දකෝපාේනිය 95.00 

80 4788 තර්ක ශාස්ත්රය හා විදයාත්මක ක්රමය 77.50 

81 4789 අරුනළු දසදරන් 88.00 

82 4795 අර්ජුන් 138.00 

83 4802 ගැහැණියේ නිසා 82.00 

84 4811 පරාභවය 78.00 

85 4813 ස්වර්ණලතාදේ දබොඳ වූ සහිනය 81.00 

86 4820 මදේ දලෝකය 78.00 

87 4863 අනාගත ආශ්චර්යන් 80.00 

88 4889 ගුරුවරයා යනු උත්තම පුරුෂදයේ 90.00 

89 4917 අ.දපො.ස. උ.දප තර්ක ශාස්ත්රය 25.00 

90 4919 යුගදේ මිනිසා 80.00 

91 4957 නව ආරේභක විදයාව 5 වසර 40.00 

92 5145 කළුනික දසවීම 70.00 

93 5150 දකොරවේකාදේ සාේකිය 18.50 

94 5199 ගුණදාස අමරදසේකර දකටිකතා විවරණ 100.00 

95 5217 උ.දප. දබෞේධ ශිෂ්ටාචාරය 80.00 

96 5258 දේශ දප්රේමිදයකුදේ කථාවේ 0.00 

97 5259 විකුණුේ ශාස්ත්ර 25.00 

98 5314 අස්වැන්න 118.00 

99 5323 යළිමඟ දවත 118.00 

100 5379 දර්ශන හා යථාර්ථය 1 25.00 

101 5414 තත්කාලීන නිමිති ශාස්ත්රය 60.00 

102 5419 දදොස්තර ග්රීන්  25.00 

103 5423 දවරදළන් සයුරට 70.00 

104 5427 වර්තමාන පිරිදවන් අධයාපන වංශය1 85.00 

105 5429 අදප් දේශීය නැටුේ කලාව 115.00 

106 5435 කළු බළල්ලු  50.00 

107 5452 නිල් තාරකාවට ගිය දදදදනා 65.00 

108 5458 තැළුණු ඉරි 65.00 

109 5461 චාරු මුඛ 97.50 

110 5462 දබෞේධ අධයාපනය 35.00 

111 5471 ගනඳුදරහි දිදලන එළි 80.00 

112 5472 ලංකා දගොඩනැගිලි 0.00 

113 5478 දප්රේම ගීතය 1 65.00 

114 5479 දප්රේම ගීතය 2 80.00 

115 5488 දබෞේධ වාද කතා 90.00 

116 5512 දේධා  97.50 

117 5526 පබා 60.00 
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118 5544 අදයෝමා 3 40.00 

119 5548 අදයෝමා 2 85.00 

120 5555 දහොලිවුඩ් සනමාව 120.00 

121 5560 ඉණිමදේ ඉහලට 80.00 

122 5565 පේමිණිලා සහ තිවංකලා 65.00 

123 5570 හදවතක ගීතය 45.00 

124 5577 මල්වර සරිත 95.00 

125 5582 සැබෑ දේශදප්රේමිදයේ කතා කරයි 60.00 

126 5641 දරොබින් හුඩ් 50.00 

127 5726 රංසරිදේ සංග්රාමය 95.00 

128 5826 අගාධයට ඉහලින් 52.50 

129 5899 සමුදුරු තරණය දකොට 100.00 

130 5922 ප්රණාම 100.00 

131 5923 දේ කුරුල්දලෝ 100.00 

132 5927 පිච්චමල 110.00 

133 5990 දඩබිදමන් දඩබිමට  100.00 

134 5997 දදෝන කමලාවතී 60.00 

135 6142 Eusounauce 80.00 

136 6179 අ.දපො.ස උ.දප. සේධර්මරත්නාවලි විචාරය 60.00 

137 6181 අ.දපො.ස උ.දප. සේධර්මරත්නාවලි විචාරය 60.00 

138 6227 වයසරණ 240.00 

139 6230 ඉංග්රීස ඉදගනුම 60.00 

140 6271 විදයාසාර පංචාංග ලිත 125.00 

141 6275 ශිෂයත්ව ගුරුවරයා 75.00 

142 6341 හවුල් වයාපාර ගිණුේකරණය 88.50 

143 6597 දබෞේධ ශිෂ්ටාචාරය 187.50 

144 7169 දබොඳ මීදුේ 200.00 

145 7205 දබොඳ මීදුේ 2 200.00 

146 7210 දලොකු අයියා  90.00 

147 7227 කුමුදු  170.00 

148 7401 සඳ රාහු 150.00 

149 7404 දූ කුමරිය 260.00 

150 7443 රෑ මනමාලි 250.00 

151 7448 පූජා 220.00 

152 7449 දදවිදු 220.00 

153 7566 වසන්තදේ දවසේ 175.00 

154 7590 සමනලදයෝ ඉගිල ගියහ - 1 160.00 

155 7592 මල් දබෝනිේදකෝ 2 220.00 

156 7684 සහින මාරුතය 220.00 

157 7923 වමත්රී කරුණාව 400.00 

158 8793 රිදි වියන 250.00 

159 8800 නිරුත්තර සහිනය 300.00 

160 8810 දයෞවනියකදේ හංස ගීතය 130.00 

161 8813 දිවයාංගනා 225.00 

162 8820 සමාදර සමන්තය 220.00 

163 9042 සත්සර සහිනය 499.00 

164 9127 පුංචි වීරදයෝ - 06 250.00 

165 9150 විරසක සමුදුර 225.00 

166 9151 සළුවඩන මැණිදේ 320.00 
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167 9265 ස්දන්හදේ දාසය 375.00 

168 9296 මකරන්ද  2 170.00 

169 9912 ආශිර්වාදිනි 150.00 

170 9924 ස්වර්ණ ේවාර 320.00 

171 10070 දුහුල් වලාකුළු 320.00 

172 10777 සඳ දියණි 390.00 

173 10873 දනතු අභිදෂේක 350.00 

174 10881 හංසනා  475.00 

175 10882 හංසනා 2 490.00 

176 11235 රිදී පහන් නිේනය 360.00 

177 11242 පුංචි වීරදයෝ 150.00 

178 11255 මදග ජීවිදත්ම ඔබ නේ 250.00 

179 12662 පහන් දහසක මැදුරේ 600.00 

180 12731 චතුරිකා 450.00 

181 14547 මුහුදු දඩයේකාරිය 180.00 

  එකතුව   17950.35 

 

මහජන පුස්තකාලය - පාදුේක 
 

අනු 

අංක 
ප්රදේශ අංක දපොදත් නම මිල රු/ශ 

1 5914 ඔදබන් දවන්ව යන දවස ........ 68.00 

2 6965 The Little Matck girl 39.00 

3 7244 මතු සේබන්ධයි 100.00 

4 8126 දටෝ දටෝ 220.00 

5 8661 අඩාලා කේපා උනත් 60.00 

6 8662 අන්තිම දා 70.00 

7 8665 ඔවුන් නැවත නැගිටිනුඇත 90.00 

8 8693 මම ඔබ සඹිමි 100.00 

9 8711 ජයසරිදේ...... 160.00 

10 8715 දසදනදහලතා මැණිදේ 125.00 

11 8722 රුව ඇති දුව 140.00 

12 8730 තුරු දසවන 200.00 

13 8732 සද වියරුව 150.00 

14 8738 මධු බදුන බිදි 180.00 

15 8739 පිනි බිදුවේ 80.00 

16 8777 උ.වි සදහා බුේධිපරීේෂණ 80.00 

17 8789 පිබිදදන්න ඉඩ දදන්න 160.00 

18 8800 උඩින් හකුරු 92.00 

19 8801 මල් නෑනි 120.00 

20 8832 සංහල භාෂා අධයාපනය 120.00 

21 8840 ජීවත් වන තුරා 150.00 

22 8859 සහින සද එළිය 120.00 

23 8878 මදේ දුකට නුඹ නාඩන් 100.00 

24 8889 ජීව තණ්හා 90.00 

25 8958 දයොවුන් නිර්මාණ සංගීතපදය   

26 8979 කාලිදේ ශාපය 24.50 

27 8994 සංඛ   

28 8996 අස්මීමාන   

29 9016 අසුර භවන 295.00 
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30 9025 සරසවි උයන 140.00 

31 9174 සද කළුවරයි 190.00 

32 9330 ජීවිත දපොතටප්ර ස්ථාවේ 100.00 

33 9467 මරු කතරක සැඩහිරු 150.00 

34 9623 අනූෂ සහ රන් කුමරු 65.00 

35 9638 දින දපොදතන් විශ්වදැනුම 350.00 

36 10078 මිහිරියාව 50.00 

37 10275 පාතාල දලෝකය 50.00 

38 10347 දසෞමයවන්ති 250.00 

39 10382 තවිතිසාව - 2 160.00 

40 10426 දබොද මීදුේ - 1 220.00 

41 10454 සුරංගනා සාදය 90.00 

42 10468 සංසාර පාර්ථනා 170.00 

43 10587 ආදරණිය වූටි විදබෝධා   

44 10615 අනුත්තරා නිරුත්තරය 120.00 

45 10790 දනොයන් පුතුනි ගම හැරදා 250.00 

46 10900 ගේබද කලයාණි 200.00 

47 11072 සා.දපළ විදයාත්මකදහේතු.... 600.00 

48 11075 වෘේකයන් අතර නේනව 400.00 

49 11081 සන්දූර්  - 1 225.00 

50 11083 ඇය පූජනීයයි 280.00 

51 11105 ඉතිං මට අවසරයි 220.00 

52 11107 මැනලද පුදත් 120.00 

53 11111 යළි දනොපායන් සද 170.00 

54 11113 දසේවන්දි 150.00 

55 11115 වැහි බිංදුව 190.00 

56 11116 ඉදුවර ඇස ් 200.00 

57 11121 භාෂිනි 350.00 

58 11122 ආරතී  - 2 250.00 

59 11123 ආරතී  - 1 225.00 

60 11134 එළිය වැදටයි දහට 150.00 

61 11135 ජුරාසේ දඩයම 170.00 

62 11148 කවිය ඔබ මට 150.00 

63 11151 සත පැටලුණ දා 125.00 

64 11215 ඉසුරු දූපත 150.00 

65 11221 විදයාව හා තාේෂණදේදය 80.00 

66 11241 පළමු සේ වසර 200.00 

67 11262 විදයාව හා තාේෂණදේදය 200.00 

68 11268 ගණිත ශිල්ප ක්ර ම 180.00 

69 11283 සැලමුතු දසදනහස 190.00 

70 11286 සංහල දනේව  5 60.00 

71 11293 දසදනහස දසොයා 160.00 

72 11301 දේදුනු 100.00 

73 11314 සදලතා 200.00 

74 11330 දහට දවස මදේ 275.00 

75 11331 රයිගේ පුත්තු 70.00 

76 11347 රන් සමනල්ලු  -   1 275.00 

77 11348 රන්මසු වැස්ස 230.00 

78 11349 දකොලනිය 280.00 
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79 11351 දදේදාස ් 150.00 

80 11368 දකදලස් පර්වත 250.00 

81 11375 දදෝංකාරය 190.00 

82 11403 දකොකාදේ දවදකම 60.00 

83 11426 සද බබළයි 200.00 

84 11434 පියාපතේ දවන්නද මං 200.00 

85 11441 අරවින්දය 170.00 

86 11453 යදශෝධාව 200.00 

87 11458 දහේරුණ්ඩ පේෂියා 225.00 

88 11459 අත්තටු මැවීලා 300.00 

89 11461 අවිචාරය 230.00 

90 11466 ගිරිකුල 250.00 

91 11472 උතුේ පැතුේ  -  3 250.00 

92 11497 ඉන්ද්ර නීල මාණිකයය 195.00 

93 11718 ෂර්දලොේ දහෝේස්දේඅභිරහස 300.00 

94 11734 උතුේ පැතුේ  -  2 230.00 

95 11737 උත්තමාවේ  -  1 250.00 

96 11741 මුතූ 230.00 

97 11743 නපුරුම බඹරිදු 260.00 

98 11747 වජිරපානි 260.00 

99 11750 මට නුඹ මිස 220.00 

100 11755 මහව දකෝච්චිය (ත්රිත්වය ) 380.00 

101 11756 සහින මාරුතය 230.00 

102 11758 කදුළු දතොටුපළ 120.00 

103 11759 සසර දච්තනා 170.00 

104 11760 ආදර ගග ගලන දෑස 240.00 

105 11771 පිච්ච මල් බිසේ  -  1 250.00 

106 11774 සසර සමනල්ලු 220.00 

107 11779 කූඩු කිරිල්ලි 250.00 

108 11797 පින්න මලේ 150.00 

109 11899 ප්ර ශ්චීම ප්ර ණාමය 200.00 

110 11936 ප්ර යිවට් දේවි  5 300.00 

111 11941 රාමායනය 40.00 

112 11980 සුදන්ත්රා 350.00 

113 11987 පිබිදදන්න ඉඩ දදන්න 175.00 

114 11993 චාතුර්යා 170.00 

115 11994 මාලති මල් 170.00 

116 12019 පහන් තාරුකා 200.00 

117 12030 දේධා 300.00 

118 12056 හද පායලා 250.00 

119 12080 ඇය වනසප්තිය 450.00 

120 12100 සැගවුණ දේදුනු වැහිවලාදේ 180.00 

121 12124 සත් වසරේ මැේව සහින 300.00 

122 12128 සුනාමි 250.00 

123 12149 සද බබළයි 200.00 

124 12200 අදේෂා ආපසු එයි 390.00 

125 12224 මහදමේනා 300.00 

126 12259 ගංගා සහ යමුනා 300.00 

127 12270 මුහුද තාමත් අහංසකයි 320.00 
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128 12442 දබෞේධ වන්දනා ගාථා 15.00 

129 12447 සැළලිහිණි සංදේශය 70.00 

130 12496 Shane   

131 12586 සද ලග තරු 280.00 

132 12599 සමාදර සමාන්තය 220.00 

133 12603 සද හාදු  -  1 320.00 

134 12605 අමා  -  1 220.00 

135 12606 අමා  -  2 230.00 

136 12615 කිදුරු දකොදදේව 130.00 

137 12617 රණ තිසරාදණනි 240.00 

138 12641 තිත්ත දකෝෆි 400.00 

139 12751 හිත රිදුනා පමණයි 260.00 

140 12756 අවසන් දමොහිකන්දගෝත්රිකයා 150.00 

141 12758 සද දියමන්තිදේ අභිරහස 270.00 

142 12769 කළු වයාඝ්ර යා 225.00 

143 12791 සුළං කුරුල්දලෝ 250.00 

144 12814 රන්මසු වැස්ස   -  2 230.00 

145 13308 කාජල්  -  1 320.00 

146 13309 කාජල්  -  2 300.00 

147 13310 විපුල මුනිවත 340.00 

148 13311 ඇය පළදින්දන් මදේ මුදුවයි 390.00 

149 13312 කඩුපුල්  -  1 300.00 

150 13356 විසරුණු මල්දපති 275.00 

151 13366 හැරි දපෝටර් රහස් කුටිය 590.00 

152 13375 සත්සර සහිනය 490.00 

153 13541 ගින්දර සමග දසල්ලේ 250.00 

154 13543 සද කිදුරි 380.00 

155 13571 English language…………… 250.00 

156 13743 මැදලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල  - 2 220.00 

157 13751 හිමිකාරි 200.00 

158 13752 හීන තාමත් හීතලයි 380.00 

159 13768 හංසලතා 225.00 

160 13838 කුමාරිකාවන් 12 දදනාදේ රහස 150.00 

161 13857 දසදනහස ඔබයි මදේ 290.00 

162 13937 දනලූ පළා බිම දැමුදවමි 290.00 

163 13939 ස්වප්න මායා 350.00 

164 13940 නිරුත්තර සහිනය 340.00 

165 14200 සත්සර සහිනය - 2   

166 14215 සද කිදුරි 300.00 

167 14290 ෂර්දලොේ දහෝේස්දේ අභිරහස 105.00 

168 14309 සල සලිලාරය 320.00 

169 14548 දේදුණු ලිහිණි 360.00 

170 14550 සුභාෂණි  -  2 380.00 

171 14559 සුවද දපොදේ 375.00 

172 14579 චන්ද්ර සත්තරි 360.00 

173 14582 අර්චනා 230.00 

174 14585 දේදුන්නක දුක රැදුනා 295.00 

175 14587 සමනළ වසන්තය 250.00 

176 14847 ඔබම පතාගන 300.00 
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177 14873 රන් දඩයම 350.00 

178 15064 මටවන් දුකේ ඔබටත් දනොදේවා 360.00 

179 15106 කළු වයාඝ්ර යාසහ......... 295.00 

180 15190 ගජමුතු දනොදහොත් සංහරාජ...... 375.00 

181 15418 ඇමසන් ගග බඩ බිහිසුණු...... 450.00 

182 15504 බිහිසුණු අත්වැරැේද 200.00 

183 15531 සදාතනික දසදනහස දසේවා 375.00 

184 15831 හංසනා  -  2 490.00 

185 15894 සදාතනික දසදනහස දසේවා 375.00 

186 15968 පුංචි කවිදු 90.00 

187 16268 කළුවර හැන්දෑදේ 340.00 

188 16455 ශූර දචෞරදයෝ 450.00 

189 16870 සමන්මලී 150.00 

190 17564 පරිසර ආශ්රිත ක්රියාකාරකේ 300.00 

191 20462 දසේරි වාණිජ ජාතක කතාව 200.00 

192 20463 සංහල දනේව 150.00 

      41853.50 

 

2018.12.31 දිනට භාණ්ඩ සමීේෂණ වාර්තාව අනුව දවන්දේසයට නියමිත  

භාණ්ඩ දල්ඛනය (S) 
 

අනු 

අංකය 
භාණ්ඩය ප්රමාණය හඳුනාගත් ස්ථානය 

01 පරිගනක දමොනිටර් 03 ප්රධාන කාර්යාලය 

02 කඩදාස කපන මැෂින් 01 ප්රධාන කාර්යාලය 

03 
ප්රින්ටර් ( DOT 

MATRIX) 
02 

ප්රධාන කාර්යාලය 

04  ැේස් යන්ත්ර 02 ප්රධාන කාර්යාලය 

05 පුටු ලි ඇඳි සහිත 03 ප්රධාන කාර්යාලය 

06  පුටු ප්ලාස්ටිේ ඇඳි සහිත 15 ප්රධාන කාර්යාලය 

07 මයිේ (සභා) 23 ප්රධාන කාර්යාලය 

08 බයින්ඩින් මැෂින් 01 ප්රධාන කාර්යාලය 

09 වාදන් කබඩ් 03 ප්රධාන කාර්යාලය 

10 245/75R/16 ටයර් 06 ප්රධාන කාර්යාලය 

11 255/70R/15 ටයර් 10 ප්රධාන කාර්යාලය 

12 14/17.5 ටයර් 02 ප්රධාන කාර්යාලය 

13 8.25R/16 ටයර් 01 ප්රධාන කාර්යාලය 

14 19.5L /24 ටයර් 01 ප්රධාන කාර්යාලය 

15 
11-28 ට්රැේටර් දලොකු 

ටයර් 
06 

ප්රධාන කාර්යාලය 

16 ත්රීවිල් ටයර් 03 ප්රධාන කාර්යාලය 

17 ටයර් දට්ප් 14 ප්රධාන කාර්යාලය 

18 ටයර් ටියුබ් 22 ප්රධාන කාර්යාලය 

19 වාහන බැටරි 14 ප්රධාන කාර්යාලය 

20 
වාහන වලින් ඉවත් කරන 

ලද යකඩ දකොටස් 
 

ප්රධාන කාර්යාලය 

21 ළමා පුටු 07 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

22 වාදන් අල්මාරි 01 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

23 යකඩ පුටු (කුෂන්) 20 හංවැල්ල පුස්තකාලය 
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24 සාමනය රාේක 01 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

25 පරිඝනක දමොනිටර් 01 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

26 පරිඝනක CPU 01 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

27 
පරිඝනක දේස 

 (ලැල්ල පමණි) 
01 

හංවැල්ල පුස්තකාලය 

28 පුවත්පත් කියවන 01 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

29 සටුවන විදුලි ලංකා 01 හංවැල්ල පුස්තකාලය 

30 කලර් ලයිට් 10 උත්සව ශාලාව 

31 
කලර් ලයිට් පාලන  

(ස්ටෑන්ඩ් සමඟ) 

01 උත්සව ශාලාව 

32 FM මයිේ 01 උත්සව ශාලාව 

33 ඇදි සහිත ප්ලාස්ටිේ පුටු 75 උත්සව ශාලාව 

34 බ ල් 04 උත්සව ශාලාව 

35 තාච්චි (යකඩ) 08 වැඩ ඒකකය - හංවැල්ල 

36 සවල් 07 වැඩ ඒකකය - හංවැල්ල 

37 දුනු තරාදි 03 වැඩ ඒකකය - හංවැල්ල 

38 තණදකොළ කපන මැෂින් 02 වැඩ ඒකකය - හංවැල්ල 

39 දලොකු චල් 02 කළු අේගල දපර පාසල 

40 ප්ලාස්ටිේ ඇඳි පුටු 02 කළු අේගල දපර පාසල 

41 කබඩ් වාදන් ලාච්චු 04 01 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

42 කැල්කියුදල්ටර් 02 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

43 පුටු ප්ලාස්ටිේ ඇඳි සහිත 02 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

44 විදුලි දේතල 01 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

45 වයිට් දබෝඩ් දලොකු 01 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

46 ස්දට්පර් මැෂින් 02 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

47 පංචර් 01 දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

48 විදුලි පංකා 03 දකොස්ගම පුස්තකාලය 

49 කාර්යාල දේස (වාදන්) 01 නැණසල - දකොස්ගම 

50 සවිලිං  ැන් 02 නැණසල - දකොස්ගම 

51 කැල්කියුදල්ටර් 01 ආයුර්දේදය - දකොස්ගම 

52 දපොදරොව 01 වැඩ ඒකකය - දකොස්ගම 

53 විස කැති 08 වැඩ ඒකකය - දකොස්ගම 

54 දර්ේක 03 වැඩ ඒකකය - දකොස්ගම 

55 පන්දත්රු 01 දපර පසල - කණේපැල්ල 

56 විදුලි පංකා (සවිලින්) 02 දපර පසල - කණේපැල්ල 

57 දර්ේක 02 දකොස්ගම දසෞඛය අංශය 

58 උදළු 02 දකොස්ගම දසෞඛය අංශය 

59 උදළු 05 දකොේදපෝස්ට් අංගනය - දකොස්ගම 

60 දර්ේක 02 දකොේදපෝස්ට් අංගනය - දකොස්ගම 

61 විල්බැදරෝ 03 දකොේදපෝස්ට් අංගනය - දකොස්ගම 

62 සවල් 15 දකොේදපෝස්ට් අංගනය - දකොස්ගම 

63 ළමාපුටු 04 පුස්තකාලය - පාදුේක 

64 කුෂන් පුටු (වාදන්) 01 පුස්තකාලය - පාදුේක 

65 ජල දපරණ 01 පුස්තකාලය - පාදුේක 

66 කැසට් දරදකෝඩර් 01 මීදප් දපර පාසල 

67 
කැසට් දරදකෝඩර් 

(යුනිේ) 
01 

පාදුේක දපර පාසල 

68 විස කැති 01 ගලදගදර ආදාහනාගාරය 

69 තාච්චි 02 ගලදගදර ආදාහනාගාරය 

70 සවල්  01 ගලදගදර ආදාහනාගාරය 
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71 ප්ලාස්ටිේ පුටු 02 ගලදගදර ආදාහනාගාරය 

72 ගණක යන්ත්ර 01 කහදහේන උප කාර්යාලය 

73 ඇස්බැස්ටිස් තහඩු 10’ 08 කහදහේන උප කාර්යාලය 

74 ඇස්බැස්ටිස් තහඩු 6’ 07 කහදහේන උප කාර්යාලය 

75 ඇස්බැස්ටිස් මුදුන් 3’  6” 34 කහදහේන උප කාර්යාලය 

76 3”x 4”ලී දිග අඩි 10 කෑලි 07 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

77 2”x 4”ලී දිග අඩි 10 කෑලි 03 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

78 2”x 2”ලී දිග අඩි 4’ කෑලි 20 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

79 දපොල් පරාල අඩි 4’ කෑලි 20 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

80 ජදනල් පියන් ලෑලි 20 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

81 වීදුරු ජදනල් පියන් 18 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

82 දදොර අඩි 4’ 01 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

83 පියන් 3 ජදනල් 05 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

84 පියන් 2 ජදනල් 01 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

85 දදොර පියන් 06 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 

86 අල්මාරි වාදන් 01 දපර පාසල - දකොස්ගම 

87 බිත්ති ඔරදලෝසු 01 දපර පාසල - දකොස්ගම 

88 500 L වතුර ටැංකි 01 හංවැල්ල වැඩ ඒකකය 
 

 

02. (අ) ගරු සභාපතිතුමා විසන් මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාදේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 

කරන ලද දගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අදප්රේල් 17 වන දින පැවති මහා සභාදේ තීරණ අංක 05 – (05) යටදත් මුදල් හා ප්රතිපත්ති කාරක සභාදේ 

ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව සභාපතිතුමාට දගවීේ කිරීමට පවරන ලද බලය අනුව සභාපතිතුමා විසන් කරන ලද පහත 

උපදල්ඛනදේ විස්තර කරන්නට දයදී ඇති දගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති දගවීේ ලබන්නා දවත ඊට ඉදිරිදේ දේවා ඇති 

මුදල දගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය 

හා දිනය 
විස්තරය ලබන්නාදේ නම මුදල රු. 

01 365 

2019.02.25 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩි දියුණු කිරීදේ 

කාර්යදේදී දකොන්ක්රීට් මිේසච්රයක දසේවාව ලබා 

ගැනීම දවනුදවන් දගවූ දිනක කුලිය ලබා ගැනීම. 

සරප් - ජනක සුජීව මයා. 3500.00 

02 366 

2019.02.25 

2019.02.11 දින මහා සභාව පැවැත්දවන විටදී 

අවශය වුවදහොත් භාවිතය සඳහා ලබා ගත් 

දජනදර්ටර් යන්ත්රයට දගවූ කුලී මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප් - පී.ජී. කසුන් තරංග 

මයා. 

3500.00 

03 363 

2019.02.25 

2019 වර්ෂයට සකස් කරන ලද විගණන සැලැස්ම 

පිටපත් 10 ේ බැඳුේ කිරීමට වැය වූ මුදල ලබා 

ගැනීම. 

සරප් - ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී 

මිය. 

1300.00 

04 341 

2019.02.21 

ඇණවුේ අංක 13406 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2591 පරිදි ඩයි ඇන්ඩ් ඩයි අත් ආවරණ 

දජෝඩු 150 ේ ලබා ගැනීම. 

ලිටිල් දලෝටස් 

ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්, නවගමුව, 

රණාල. 

15000.00 

05 403 

2019.02.25 

ඇණවුේ අංක 11838 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2522 පරිදි මිහිඳුේ උයන බරාව මාර්ගය සඳහා 

ගල්පස් කියුබ් 08 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K. දපදර්රා, 

පහල දකොස්ගම, 

දකොස්ගම. 

36000.00 

06 399 

2019.02.25 

ඇණවුේ අංක 13672 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2513 පරිදි ප්රධාන කාර්යාලදගොඩනැගිල්ල 

තීන්ත ආදල්පයට බ්රෂ් 02 ේ ලබා ගැනීම. 

තිසරදට්රඩින්එන්ටප්රයිසස් 

පුේගලිකසමාගම, 

පහත්ගම, හංවැල්ල. 

698.00 

07 402 ඇණවුේ අංක 11852 හා භාණ්ඩ පත්රිකා අංක අසංක පී.සී දසොලියුෂන්, 18000.00 
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2019.02.25 2617 පරිදි දකොස්ගම හා කහදහේන පුස්තකාල 

සඳහා තීරුදේත කියවන 02 ේ ලබා ගැනීම. 

ප්රධාන පාර,  

හංවැල්ල. 

08 311 

2019.02.13 

2019.01.18 දින දපොලිතින්, ප්ලාස්ටිේ බිල් 

පුත්තලම Ensee ආයතනයට ප්රවාහනය කිරීමට 

කන්දට්නර් රථයක දසේවාව ලබා ගැනීම 

දවනුදවන් මුදල් දගවීම. 

අදබ්සංහ  ්ලිට් 

මැදන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, පහත්ගම, 

හංවැල්ල. 

42550.00 

09 332 

2019.02.14 

ඇණවුේ අංක 11816 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2618 පරිදි සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු 

ඉඩමකි යන්න ඇතුලත් පුවරු 25 ේ ලබා ගැනීම. 

අමර ඇඩ්වටයිසන් 

සර්විසස්. ප්රධාන පාර, 

හංවැල්ල. 

38750.00 

10 331 

2019.02.14 

ඇණවුේ අංක 11816 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2618 පරිදි සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු 

දගොඩනැගිල්ලකි යන්න ඇතුලත් පුවරු 04 ේ 

සකසා ගැනීම. 

-එම- 6200.00 

11 125 

2019.01.24 

මාර්ග තලන මිලදී ගැනීමට පිරිවිතර සකසා ගැනීම 

දවනුදවන් ගාස්තු දගවීම. 

යාන්ත්රික ඉංජිදන්රු, 

යාන්ත්රික ඉංජිදන්රු 

කාර්යාලය, අස්ගිරිය, 

ගේපහ. 

1150.00 

12 337 

2019.02.15 

හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්දේදයට ඖෂධ ඇණවුේ 

කිරීමට මුදල් ලබා දීම. 

සභාපති, 

ශ්රී ලංකා ආයුර්දේද ඖෂධ 

සංස්ථාව, නාවින්න, 

මහරගම. 

250,000.00 

13 335 

2019.02.15 

මලගල නිදහස් ආයුර්දේදයට ඖෂධ ඇණවුේ 

කිරීමට මුදල් ලබා දීම. 

සභාපති, 

ශ්රී ලංකා ආයුර්දේද ඖෂධ 

සංස්ථාව, නාවින්න, 

මහරගම.   

75000.00 

14 336 

2019.02.15 

පාදුේක නිදහස් ආයුර්දේදයට ඖෂධ ඇණවුේ 

කිරීමට මුදල් ලබා දීම.   

-එම- 250,000.00 

15 271 

2019.02.11 

ඇණවුේ අංක 13443 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2614 පරිදි ඉදල් 50 ේ ලබා ගැනීම. 

ආර්.පී. තිලකසරි, 

පින්නවල, වග. 

5750.00 

16 396 

2019.02.25 

2019 ජන: මස තුලදී පාලේ තරාදියක දසේවාව ලබා 

ගැනීම දවනුදවන් මුදල් දගවීම. 

නිේ අතපත්තු දේ බ්රිජ්, 

දබොරළුදගොඩ, 

දකොස්ගම. 

13200.00 

17 243 

2019.02.07 

2019 දපබ: මාසයට අදාලව දපර පාසැල් දරුවන් 

දවත ලබා දීමට වියලි ආහාර ද්රවය පාර්සල් 337 ේ 

ලබා ගැනීම. 

ලංකා සදතොස ලිමිටඩ්, 

හංවැල්ල. 

139349.50 

18 400 

2019.02.25 

ඇණවුේ අංක 13449 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2603 පරිදි ගරු මන්ත්රි මණ්ඩලය දපනී සටින 

ඡායාරූප 44 ේ සකසා ගැනීම. 

ලංකා ද ොදටෝ, ප්රධාන 

පාර, හංවැල්ල. 

57200.00 

19 397 

2019.02.25 

සභාව සතු කැමරාවට රීචාර්ජ් බැටරි කූලි 04 ේ 

ලබා ගැනීම. 

-එම- 3200.00 

20 398 

2019.02.25 

2019 ජන:මාසයට අදාලව පරිපාලන 

දගොඩනැගිල්ල, හංවැල්ල මහජන පුස්තකාල 

දගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත පරිශ්රේ පවිත්රතා හා 

සනීපාරේෂක කටයුතු පවත්වාදගන යාම. 

ලේදිල් ේලීනින් ඇන්ඩ් 

දේන්ටනන්ස් සර්විස්, 

ලාවුලු ගස් හංදිය,මල්වාන. 

68050.00 

21 395 

2019.02.25 

2019.01.10 සට 2019.02.15 දේවා කාලයට 

අදාලව දඩංගු වයාපෘතිදේ දසේවකයින්ට ප්රවාහන 

පහසුකේ සලසන වෑන් රථයට කුලී මුදල් දගවීම. 

ඩබ්.ඩී. බුේධදාස මයා, 

දේරගල,  

පාදුේක. 

77770.00 

22 239 

2019.02.06 

පාදුේක උප කාර්යාලදේ ජලබිල් පත පියවිම. ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලපවහන මණ්ඩලය 

9357.25 

23 251       

2019/02/08 

2019 අේකර බදු  නිදේදනය ලිවීම, පරීේෂා 

කිරීම. - පාදුේක 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

159.00 
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පාදුේක පැරණි  දවළඳ සංකිර්ණදේ අංක 03 

කඩය සඳහා දහෝමාගම අධිකරණදේ පැවැත්දවන  

නඩුව (16630)සඳහා නීතිඥ ගාස්තු දගවීම. 

නීතිඥ උපතිස්ස මඩපාත 5000.00 

25 249 

2019.02.08 

මීදප් දිවා සුරකුම  -  දරුවන්ට කිරි දත් සැපයිම 

2019 ජනවාරි 

W.D.C.D. විදජ්නාත - 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

2000.00 

26 250       

2019/02/08 

පිටුේදප් ආයුර්දේදයට වදනික භාවිතයට ලබාගත් 

ද්රවය දවනුදවන් වැයවු මුදල් දගවීම. 

දයා කුලසංහ - සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

626.00 

27 248    

2019/02/08 

පාදුේක උප කාර්යාලදේ දසෞඛයය අංශදේ 

පුදයෝජනය සඳහා ලබාදගන ඇති ද්රව්රය සඳහා 

වැයකල මුදල් දගවීම. 

B.උපාලි         

සරප්  

පාදුේක උප කාර්යාලය 

656.00 

28 247 

2019.02.08 

මීදප් දිවා සුරකුේ මධයස්ථානදේ ටැප් එක සැදීමට 

ලබාගත් ද්රවය සඳහා වැය වු මුදල් දගවීම.  

W.D.C.D. විදජ්නාත - 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

180.00 

29 244      

2019/02/08 

පාදුේක දසෞඛයය අංශදේ රාජකාරී සඳහා ලබාගත් 

වාකැත්ත සඳහා වැයවු  මුදල් දගවිම. 

B.උපාලි    -         සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

600.00 

30 217 

2019.02.06 

පාදුේක මහජන  පුස්තකාලදේ පුවත්පත්  බිල්  - 

2018 දදසැේබර් 

D.S. මාපටුන                      

අංක.03, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

11760.00 

31  දදඹෝර  පුස්තකාලය  -  2019 ජනවාරි පුවත්පත් 

බිල් 

D.S. මාපටුන                      

අංක.03 ,හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

5960.00 

32  පාදුේක උප  කාර්යාලය  -  විදුලිබිල් 2019 

ජනවාරි 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

22186.91 

33 295        

2019/02/12 

පාදුේක උප කාර් යාලදේ සට  හංවැල්ල ප්රධාන 

කාර්යාලයට යාම සඳහා බස් ගාස්තු - 2019 

ජනවාරි 

D.දප්රේමරත්න 780.00 

34 296        

2019/02/12 

පාදුේක දේපල තහනේ නීලධාරි  දේෂත්රදේ යාම 

සඳහා බස් ගාස්තු  -  2019 ජනවාරි 

B.W.සරත් කුමාර 768.00 

35 297      

2019/02/12 

පාදුේක උප කාර්යාලදේ සංග්රහ වියදේ - 2019 

ජනවාරි 

W.G.R.K. සමුදිකා - 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

1910.00 

36 312 

2019.02.14 

ගලදගදර අදාහනාගාරයට 2019.01.14 හා 

2019.02.01  දිනයන් හි ලබාගත් ගෑස් සඳහා 

දගවීම. 

පාදුේක ගෑස් දසේල්ස් 

දසන්ටර් ඉංගිරිය පාර, 

පාදුේක 

36432.00 

37 284      

2019/02/12 

 

2019 ජනවාරි මස සාමානය රාජකාරි දේලාවට 

අමතරව අතයවශය හදිස රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

රාජකාරී කිරීම දවනුදවන් පාදුේක උප 

කාර්යාලදේ නිළධාරින්ට හා දසේවකයින්ට අතිකාල 

දීමනා දගවීම. 

කාර්යභාර නීලධාරී 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

 

230717.00 

38 371 

2019.02.25 

පාදුේක උප කාර්යාලදේ වෑල්ඩින් අංශදේ කටයුතු 

සඳහා ලබාගත් ද්රවය සඳහා වැය කල මුදල් දගවීම. 

කාර්යභාර නීලධාරී 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

2028.00 

39  

 

පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන - නාවල විශ්ව 

විදයාලයට යාම සඳහා ගමන් වියදේ දගවිම. 

I.D. නිලන්ත පුෂ්ප කුමාර  

- සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

4270.00 

40  

 

පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන - නාවල විශ්ව 

විදයාලයට යාම සඳහා ගමන් වියදේ දගවිම. 

W.ප්රියන්ති දර්ණුකා - 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

1720.00 
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41  

 

පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන - නාවල විශ්ව 

විදයාලයට යාම සඳහා ගමන් වියදේ දගවිම. 

S.රසකා  උදයකාන්ති  - 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

1709.00 

42  පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන - නාවල විශ්ව 

විදයාලයට යාම සඳහා ගමන් වියදේ දගවිම. 

G.N.ප්රියදර්ශනි  - සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

1768.00 

43  ABP - 9738 ත්රීවිලරය අවශය උපාංග දමා සර්විස් 

කිරීම. 

වාසනා සර්විස්  

 

4560.00 

44 362 

2019.02.25 

2019.02.07 දින ABP - 9738 ත්රීවිලරයට වැය 

කල මුදල ලබා ගැනීම. 

කාර්යභාර නිලධාරි - සරප්  

පාදුේක උප කාර්යාලය  

740.00 

45 361 

2019.02.25 

පාදුේක මහජන පුස්තකාලදේ සංග්රහ වියදේ  - 

2019 ජනවාරි 

ප්රියන්ති දර්ණුකා  - සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය  

575.00 

46 360 

2019.02.25 

පාදුේක උප කාර්යාලදේ සුළු මුදල් අත්තිකාරේ 

දගවිම. 

කාර්යභාර නිලධාරි   -

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

10000.00 

47 367 

2019.02.25 

2019 වර්ෂය සඳහා තේදසරු නිදේදනය ලිවිම 

පරීේෂා කිරිම ,මුද්රා තැබීම දවනුදවන් මුදල් 

දගවිම. 

කාර්යභාර නිලධාරි   -

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය  

 

40952.00 

48  පාදුේක මහජන පුස්තකාලදේ පුවත්පත්බිල් - 

2019 ජනවාරි 

D.S. මාපටුන                      

අංක.03 ,හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

11280.00 

49  පාදුේක මහජන පුස්තකාලදේ   2019 දපබරවාරි 

සංග්රහ වියදේ 

ප්රියන්ති දර්ණුකා - සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

530.00 

50  පාදුේක උප කාර්යාලය - 2018 දදසැේබර් ඉන්ධන 

බිල් 

ගණකාධිකාරි                                 

සී/ස නැදගනහිර දහේවාගේ 

දකෝරදළේ විවිධ දසේවා 

සමුපකාර සමිතිය, 

පහත්ගම, හංවැල්ල 

23124.00 

ABP - 9738 ත්රීවිලරය            =   2394.00 

RD - 8070  ට්රැේටරය           =   2525.00 

තණදකොළ කපන යන්ත්රය     =   2805.00 

ZA - 9257 කේට්රැේටරය      =  15400.00 

එකතුව                                 =  23124.00 

51  පාදුේක උප කාර්යාලය - 2019 ජනවාරි  ඉන්ධන 

බිල් 

ගණකාධිකාරි                                 

සී/ස නැදගනහිර දහේවාගේ 

දකෝරදළේ විවිධ දසේවා 

සමුපකාර සමිතිය, 

පහත්ගම, හංවැල්ල 

54615.00 

ABP - 9738 ත්රීවිලරය            =    7896.00 

RD - 8070  ට්රැේටරය           =     7610.00 

තණදකොළ කපන යන්ත්රය     =    8120.00 

ZA - 9257 කේට්රැේටරය        =    1089.00 

               එකතුව                =  54615.00 

52  මීදප් දිවා සුරකුේ මධයස්ථානදේ දරුවන්ට කිරි 

දත් සැපයීමට  වැයවු මුදල් ප්රතිපුර්ණය කිරීම. -  

2019 දපබරවාරි 

W.D.C.D. විදජ්නාත - 

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

2000.00 

53  අවිස්සාදේල්ල මහාධිකරණයට යාම සඳහා  

2019.01.29 දින ගමන් වියදේ දගවීම. 

රියදුරු  - විසල් ප්රමිත             

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

350.00 

54  අවිස්සාදේල්ල මහාධිකරණයට යාම සඳහා  

2019.01.22 දින ගමන් වියදේ දගවීම. 

රියදුරු  - විසල් ප්රමිත             

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

350.00 

55  පාදුේක උප කාර්යාලයට ඉන්ධන බිල් - 

2019/02/01 සට 2019/02/07 දින දේවා 

ගණකාධිකාරි                                 

සී/ස නැදගනහිර දහේවාගේ 

දකෝරදළේ විවිධ දසේවා 

12913.00 

10550.00 

ABP - 9738 ත්රීවිලරය            =    2358.00 
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RD - 8070  ට්රැේටරය           =       655.00 සමුපකාර සමිතිය, 

පහත්ගම, හංවැල්ල ZA - 9257 කේට්රැේටරය        =   9900.00 

               එකතුව                =  12913.00 

56  ඉන්ධන බිල්පත් නිරවුල් කිරීම - 2019/02/08 සට 

2019/02/15 දේවා 

කළමණාකරු,  

J.J.ඩයස් එන්ටර්ප්රයිසස් 

දනො.44,දහොරණ පාර, 

පාදුේක 

10550.00  

ZA - 9257 කේට්රැේටරය        =     5150.00 

RD - 8070  ට්රැේටරය           =     2475.00 

ABP - 9738 ත්රීවිලරය            =    2430.00 

මාර්ග තලනය                     =       495.00 

                     එකතුව          =    10550.00 

57  පාදුේක දසෞඛයය අංශදේ රාජකාරී සඳහා ලබාගත් 

ඉදල් දවනුදවන් වැයකල මුදල් දගවිම.     

(ගබඩාදේ ඉදල් දනොතිබුන බැවින්). 

B.උපාලි    -         සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

1950.00 

58 246 

2019/02/08 

දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි මුේදර අග්රිමය අලුත් 

කිරීම. 

සරප්   

දකොස්ගම උපකාර්යාලය 

4995.00 

59 282 

2019/02/12 

දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි අතිකාළ දීමනා 

දගවීම 2019 ජනවාරි මසය. 

සරප්  මගින් 

කාර්යභාර නිළධාරි 

දකොස්ගම 

160050.01 

60 330 

2019/12/14 

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු එච්.ජි.එස්. පේම කුමාර 

2019 ජනවාරි මාසදයහි  ගමන් වියදම ලබා 

ගැනිම. දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි සට දපොළිස් 

ස්ථානයට යතුරු දගන ඒමට යාම එම දවනුදවන් 

සරප් මගින් 

එච්.ජි.එස්. පේමකුමාර 

2880.00 

61 429 

2019/02/25 

දකොස්ගම උප කාර්යාලයට අයත් පහත 

ස්ථානයන්හි 2019 ජනවාරි මසදයහි ජල බිල්පත් 

දගවීම. 

 

දකොස්ගම ප්රජා ශාලාව                         529.61 

දකොස්ගම සති දපොළ                        13054.61 

අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය         8740.57 

කණේපැල්ල ළදරු පාසල                    502.70 

ප්රජා ශාලාව සාලාව                              441.60 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය                  3054.78 

ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

26323.87 

62 407 

2019/02/25 

දකොස්ගම උප කාර්යාලයට අයත් පහත 

ස්ථානයන්හි 2019 ජනවාරි මසදයහි විදුලි  බිල්පත් 

දගවීම. 

 

01. දකොස්ගම සති දපොළ                       

11162.30 

02. දකොස්ගම සති දපොළ   මාළු කඩය        

240.00 

03. දකොස්ගම සති දපොළ                          258.30 

04. දකොස්ගම සති දපොළ     මාළු කඩය    

2490.90 

 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

14151.50 

63 408 

2019/02/25 

දකොස්ගම උප කාර්යාලයට අයත් පහත 

ස්ථානයන්හි 2019 ජනවාරි මසදයහි විදුලි බිල්පත් 

දගවීම. 

 

01. දකොස්ගම ආයුර්දේදය                         

569.40 

02. දකොස්ගම උප කාර්යාලය                   

ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

16668.75 
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7300.65 

03. නැණසල මධයස්ථානය                        

240.00 

04. කඩුදගොඩ මාතෘ සායනය                      

386.40 

05. කණේපැල්ල ළදරු පාසල                    

349.80 

06. සාලාව ප්රජා ශාලාව                              

496.20 

07. මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව                          

404.70 

08. අපද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය         

1539.30 

09. දකොස්ගම නව පුස්තකාලය                

5382.30 

64 384 

2019/02/25 

තාේෂණ නිළධාරිනිය 2019 ජනවාරි මසදයහි 

නිවාඩු දින දදකේ දසේවය කිරීම. 

සරප්  මගින් 

ඩබ්.එන්.පී. දිවිගල්පිටිය. 

3774.50 

65 315 

2019/02/14 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සංවර්ධන සහකාර 

දවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනදේ 2018 දදසැේබර් මස බිල් පත 

දගවීම. 

 සී/ස ලංකා දබල් සමාගම 1893.21  

66 316 

2019/02/14 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සංවර්ධන සහකාර 

දවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනදේ 2019 ජනවාරි මස බිල් පත 

දගවීම. 

සී/ස ලංකා දබල් සමාගම 1497.90 

67 314 

2019/02/14 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ පුර නැගුම වයාපෘතිය 

යටදත් අංක 16481689 දරණ විදූත් 

දකටිපණිවුඩ දසේවාව සදහා 2019 ජනවාරි මස 

බිල්පත දගවීම. 

දමොබිදටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

794.94 

68 313 

2019/02/14 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මහජන දසෞඛය දවත 

ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනදයන් 2019 ජනවාරි මස බිල්පත දගවීම 

සී/ස ලංකා දබල් සමාගම 929.47 

69 241 

2019/02/09 

මීදප් සරිදසේන රාජපේෂ ප්රජා ශාලාවට 

අනතුරුදායක දලස පිහිටා තිබූ දපොල් ගස කපා 

බිම දහලීම දවනුදවන් මුදල් දගවීම. 

එේ.ඒ. ගාමිණී සසර 

කුමාර මයා. 

 

10000.00 

 

70 268 

2019/02/11 

පාදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැපයුමේ ලබා දීම 

සඳහා ඇස්තදේන්තුව පරිදි සැපයුේ ගාස්තු දගවීම. 

ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලාපවාහන මණ්ඩලය 

29007.50 

71 242 

2019/02/07 

 

උඩගමකන්ද පාසල් මාවතට පිවිදසන ස්ථානදේ 

ඇති විදුලි කණුව සුදුසු පරිදි ස්ථානගත කිරීම සඳහා 

ඇස්තදේන්තුගත මුදල දගවීම. 

සාමානයාධිකාරී ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

84360.39 

 

72 269 

2019/02/11 

පාදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැපයුමේ ලබා 

ගැනීම දවනුදවන් සදුවන මාර්ග අලාභහානි සඳහා 

ලබාගත් ඇේතදේන්තුව පරිදි මුදල් දගවීම. 

පළාත් පාලන අධයේෂ 

(බස්නාහිර පලාත) මාර්ග 

සංවර්ධන අධීකාරිය 

11499.00 

73  ජාතයාන්තර පිලිකා දරෝග මර්ධන දිනය නිමිති 

දකොට දගන පැවැත්විමට නියමිත දසෞඛය සායනය 

සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 25,000.00 

74  දිස්ත්රිේ පළාත් පාලන ක්රිඩා සඳහා අත්තිකාරේ 

මුදල් ලබා ගැනිම. 

01. ක්රිඩා උපකරණ මිල දි ගැනිම   =10000/= 

02. ප්රවාහන වියදේ                       =25000/= 

03. ප්රථමාධාර වියදේ                    =  5000/= 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 90,000.00 
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04. තරඟ පුහුණුවිේ කටයුතු          =  5000/= 

05. දිවා ආහාරය හා දත් සැපයිම   =40000/= 

06. දවනත් වියදේ                        =   5000/= 

මුළු  එකතුව                           = 90000/= 

75 353 

2019.02.22 

ජාතික කියවිදේ මාසදේ අන්තර් පුස්තකාල 

අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරඟාවලිදේ 

ජයග්රාහක ජයග්රාහිකාවන් සඳහා තැගි වවුචර් ලබා 

දිම සඳහා මුදල් දගවිම.    

සතුරුවන දපොත් හල 

හංවැල්ල 

20,700.00 

76  කියවිදේ මාසදේ තරඟාවලිදේ ශුරතා පලිහ 03ේ 

හා සමරු තිළිණ 03ේ සකස් කර ගැනිම සඳහා 

මුදල් දගවිම  . 

පී.දේ.ජී.දපදර්රා 

දකොස්ගම 

21,000.00 

77  පිලිකා දරෝග මර්ධන දින වැඩ සටහන සඳහා ලබා 

ගත් අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම. 

සභාපති 25,000.00 

78  වින්දසට් දපර පාසල ප්රාදේශිය සභාවට පවරා 

ගැනිම පිළිබඳ ප්රදේශවාසන් දැනුවත් කිරිදේ බැනර් 

සකස් කර ගැනිම සඳහා   වැය වු මුදල් දගවිම. 

නලින් ඇඩ්වටයිසන් 

පාදුේක 

2141.50 

79  දනළුවත්තුඩුව ප්රදේශදේ පැවති ශ්රම දානය සඳහා 

සහභාගිවු ප්රාදේශිය සභාදේ කේකරුවන් සඳහා 

දිවා ආහාර පාර්සල් ලබා දිම සඳහා වැය වු මුදල් 

දගවිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 54,00.00 

80  දබෝ දනොවන දරෝග හදුනා ගැනිදේ වවදය 

සායනය සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 35,000.00 

 

81 329 

2019.02.14 

ගරු සභාපතිතුමාදේ 071-7508013 දරණ ජංගම 

දුරකථනදේ බිල දගවීම.  

ජනවාරි මස (2019.01.06 සට 2019.02.05) 

ගරු සභාපති                    

ජී. ජයන්ත දරෝහණ 

මැතිතුමා 

        

3,000.00  

82 245 

2019.02.08 

2019 ජනවාරි මස කමිටු දීමනා දගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු 16,500.00  

83 342 

2019.02.21 

2019.02.24 දින සට 2020.02.25 දින දේවා 

මාර්ගස්ථ මුදල් රේෂණය කිරීම සඳහා වාර්ෂික 

වාරික මුදල් දගවීම. 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්  

රත්නපුර පාර, 

අවිස්සාදේල්ල. 

57,819.01 

84 359 

2019.02.25 

ප්රධාන කාර්යාලදේ ඇතුලත අලංකරණය සඳහා 

ඕකිඩ් මල් පැල 10 ේ ලබාගැනීම. 

සරප් 

දේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය 

3100.00 

85 370 

2019.02.25 

ප්රධාන කාර්යාලදේ කෑම දේසය සඳහා ඝනකම 

දපොලිතින් 2 ½m ේ ලබාගැනීම. 

සරප් 

දේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය 

630.00 

86  2019.01.08 දින සට 2019.01.22 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලදේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප් 

දේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4775.00 

87 369 

2019.02.25 

2019.01.22 දින සට 2019.02.03 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලදේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණ කිරීම. 

සරප් 

දේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4960.00 

88 357 

2019.02.22 

2019 ජනවාරි  කාර්මික දසේවා කාරක සභාව හා 

2019 දපබරවාරි මහ සභාව සඳහා සංග්රහ වියදේ 

දගවීම. 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රවිමල 

“ආදිතය දබ්කර්ස”්, 

දකොස්ගම. 

20685.00 

89 368 

2019.02.25 

හංවැල්ල දපර පාසැදලහි ප්රධාන දදොදරහි යතුර 

කැපීම. 

ජී.ඩී.එල්. එරංගි 

දපර පාසල, හංවැල්ල. 

600.00 

90 375 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

ජී. චමරී පේමලතා මිය. 3000.00 

91 376 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

ඩබ්.එේ.සී.රණසීලි මිය. 3000.00 
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92 374 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

බිමල්කා රණතුංග මිය. 2625.00 

93 387 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

ඩී.ඩී.එන්.යූ.කුමාර මයා. 6631.50 

94 388 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා අතිකාල දගවීම. ඩී.ඩී.එන්.යූ.කුමාර මයා. 5630.00 

95 389 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

අයි.එස්.ගාල්ලදේ මිය. 5711.00 

96 390 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා අතිකාල දගවීම. අයි.එස්.ගාල්ලදේ මිය. 6056.00 

97 391 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

එස්.පී.කරුණාරත්න මිය. 4256.00 

98 392 

2019.02.25 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා අතිකාල දගවීම. එස්.පී.කරුණාරත්න මිය. 7821.00 

99 290 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා අතිකාලදගවීම. පී.යූ.ගයනි දකෞෂලයා මිය 6566.81 

100 291 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

පී.යූ.ගයනි දකෞෂලයා මිය 8174.50 

101 293 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා 1/20 දීමනාව 

දගවීම. 

දේ.ජී.ශර්මිලා දුෂානි මිය 15301.00 

102 292 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහාගමන් 

වියදේදගවීම. 

දේ.ජී.ශර්මිලා දුෂානි මිය 13380.00 

103 289 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා 1/30 දීමනාව 

දගවීම. 

ඊ.ඒ.ඩී.දේ.එදිරිසංහ මිය 8885.56 

104 288 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

ඊ.ඒ.ඩී.දේ.එදිරිසංහ මිය 9904.00 

105 287 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා අතිකාල දගවීම. එස්.එේ.රංජනී මිය 12047.00 

106 286 

2019.02.12 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

එස්.එේ.රංජනී මිය 12510.00 

107 155 

2019.01.29 

2019 ජනවාරි 1 -15 දේවා වැට් මුදල දප්රේෂණය 

කිරීම. 

දේශීය ආදායේ 

දදපාර්තදේන්තුව 

99,278.48 

108 317 

2019.02.14 

2019 ජනවාරි මස එන්.බී.ටී. මුදල දප්රේෂණය කිරීම. දේශීය ආදායේ 

දදපාර්තදේන්තුව 

38,019.55 

109 318 

2019.02.14 

2019 ජනවාරි 16 – 31 දේවා වැට් මුදල දප්රේෂණය 

කිරීම. 

දේශීය ආදායේ 

දදපාර්තදේන්තුව 

184,870.87 

110 278 

2019.02.12 

ප්රධාන කාර්යාලදේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප් 

සීතාවක ප්රා.ස. 

9065.00 

111 308 

2019.02.13 

පී.ඩී. නන්දනපාල මහතාට විශ්රාම  පාරිදතෝෂිකය 

දගවීදේදී දසේවක ණය වශදයන් අයකර ගැනීමට 

ඇති මුදලට වඩා විශ්රාම වැටුප් 

දදපාර්තදේන්තුදවන් කපාහැර එවා ඇති මුදල 

ඔහුදේ වැන්දඹු බිරිඳට ආපසු දගවීම. 

දේ.වී.ඩී. රූපවතී 3,350.00 

112 339 

2019.02.18 

ඩබ්.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතාට ආපදා ණය 

දගවීම 

ඩබ්.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර 248,740.00 

113 364 

2019.02.19 

ප්රධාන කාර්යාලදේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප් 

සීතාවක ප්රා.ස. 

6696.00 

114 277 

2019.02.12 

ප්රධාන කාර්යාලදේ සුළු මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප් 

සීතාවක ප්රා.ස. 

1000.00 

115 194  

2019/01/31 

තුන්නාන සායනය මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

660.90 

නිරිදපොල සායනය 404.70 

දනොදිරන කසල දවන්කර ඉවත් කිරීදේ 770.70 
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මධයස්ථානය 

හංවැල්ල සතිදපොල 4485.60 

හංවැල්ල සතිදපොල 9242.90 

  15564.80 

116 195   

2019/01/31 

දනොදිරන කසල දවන්කර ඉවත් කිරීදේ 

මධයස්ථානය 

මහජන බැංකුව    -ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

3277.80 

හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්දේදය 240.00 

නව දවදළඳ සංකීර්ණය (බිේ මහල) 3277.80 

එළු කුකුළ් මස් කඩය 2015.10 

උත්සව ශාලාව 3863.40 

කළුඅේගල දපර පාසල 240.00 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 313.20 

  13227.30 

117 196    

2019/01/31 

හංවැල්ල දපොදු වැසකිළිය මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

3076.50 

නව දවදළඳ සංකීර්ණය (උඩු මහල) 2875.20 

පැරණි දවදළඳ සංකීර්ණය 1100.10 

දවදළඳ සංකීර්ණය (ඌරු මස් කඩය) 1960.20 

  9012.00 

118 197     

2019/01/31 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

983.25 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 916.55 

කළුඅේගල දපර පාසල 449.65 

කළුඅේගල දපර පාසල 649.75 

කළුඅේගල දපර පාසල 649.75 

කළුඅේගල දපර පාසල 649.75 

කළුඅේගල දපර පාසල 516.35 

  4815.05 

119 198      

2019/01/31 

දනොදිරන කසළ ඉවත් කිරීදේ මධයස්ථානය ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

6135.52 

එළහරේ මස් කඩය 1846.79 

මාළු ලෑලි 384.38 

එළු කුකුළ් මස් කඩය 1369.7 

කළුඅේගල දවදළඳ සංකීර්ණය 1042.64 

කළුඅේගල දවදළඳ සංකීර්ණය 1117.77 

කළුඅේගල දවදළඳ සංකීර්ණය 622.81 

කළුඅේගල දවදළඳ සංකීර්ණය 1925.71 

  14445.32 

120 199   

2019/01/31 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (පැරණි) ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

1383.45 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය  6134.10 

හංවැල්ල උප කාර්යාලය  916.55 

පහත්ගම දපොදු වැසකිලිය 783.15 

හංවැල්ල දපොදු වැසකිලිය 4866.80 

කළුඅේගල දපොදු වැසකිලිය 382.95 

කළුඅේගල දපොදු වැසකිලිය 316.25 

කළුඅේගල දපොදු වැසකිලිය 316.25 

  15099.50 

121 200   

2019/01/31 

හංවැල්ල සති දපොල ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

6334.2 

හංවැල්ල බස් නැවතුේ දපොල 2500.1 

හංවැල්ල බස් නැවතුේ දපොල 1183.35 

ඌරු මස් කඩය 333.5 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 983.25 
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කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

  11966.9 

122 286        

2019/2/12 

පුස්තකාල සමීේෂණය සඳහා 

පාදුේක,දකොස්ගම,කහදහේන හංවැල්ල පුස්තකාල 

වලට යාම සඳහා 

පුස්තකාලාධිපති එස්.එේ. 

රංජනී මිය 

12510.00 

123 294        

2019/02/12 

හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ 2019 ජනවාරි මස 

සැලසුේ කමිටු දීමනා 

සරප් හංවැල්ල උප 

කාර්යාලය 

18200.00 

124 299        

2019/02/12 

කළමණාකරණ සහකාර 1 දශ්රේණිදේ 

නිලධාරින්දේ පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගී වීම 

සඳහා  

කළමණාකරණ සහකාර 

1,  දේ.ඩී.එච්. චන්ද්රලතා 

මිය 

9960.00 

125 298        

2019/02/12 

පරිවර්තිත ගමන් වියදේ දීමනා දසෞඛය පරිපාලන 

එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත 

මයා 

2500.00 

126 300     

2019/02/12 

හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ ජනවාරි මස අතිකාල 

දීමනා 

සරප් හංවැල්ල උප 

කාර්යාලය 

257067.93 

127 383    

2019/02/25 

ගලි බවුසරදේ දසේවදේ දයදීම සංයුත්ත දීමනා දසෞඛය කේකරු  අමීර 

මදුසංඛ මයා 

1200.00 

128 382           

2019/02/25 

ගලි බවුසරදේ දසේවදේ දයදීම සංයුත්ත දීමනා පුෂප් කුමාර මයා 1400.00 

129 381      

2019/02/25 

ගලි බවුසරදේ දසේවදේ දයදීම සංයුත්ත දීමනා රියදුරු ඩබ්. පී. 

දසෝමරත්නේ මයා 

5950.00 

130 377    

2019/02/25 

සංයුත්ත දීමනා රියදුරු රසක චන්දන මයා 350.00 

131 376      

2019/02/25 

ගබඩා සමීේෂණ සංයුත්ත දීමනා ඩබ්.එේ.ඩී.රණසීලී 

කළමණාකරණ සහකාර 1 

3000.00 

132 379     

2019/02/25 

දේපළ තහනේ කිරීම සඳහා සංයුත්ත දීමනා එේ.පී.එන් විමලසරි මයා 4074.00 

133 380         

2019/02/25 

කර්මාන්ත පාරිපාලක පරිවර්තිත ගමන් වියදේ ජනක සුජීව මයා 2500.00 

134 378         

2019/02/25 

හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ සුළු මුදේ අත්තිකාරේ කාර්ය භාර නිලධාරී 10000.00 

135 304 

2019.02.13 

2019 ජනවාරි මස කහදහේන මහජන 

පුස්ත.කාලදේ පුවත්පත් බිල්පත් දගවීම 

එච්.එේ.ඩී. දහේරත් මයා 

එච්.එේ.ඩී. දග්රොසරි, 

කහදහේන 

වග 

7990.00 

136 303 

2019.02.13 

කහදහේන උප කාර්යාලදේ 2019 වර්ෂට අදාල 

තේදසේරු දැන්වීේ 1887 ේ දබදීම දවනුදවන් 

මුදල් දගවීම. 

ඩබ්.පී.ඒ. පර්ලි මිය 

182/1, නිරිදපොල, 

හංවැල්ල 

8491.50 

137 301 

2019.02.13 

2019 ජනවාරි මාසයට අදාල කහදහේන සතිදපොළ 

විදුලි බිල්පත දගවීම. 

මහජන බැංකුදේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1045.20 

138 306 

2019.02.13 

2019 ජනවාරි මාසයට අදාල කහදහේන උප 

කාර්යාලදේ පහත ස්ථානයන් සඳහා වන ජල 

බිල්පත් දගවීම. 

උප කාර්යාලය රු. 1144.83 

දවළඳ සංකීර්ණය රු. 944.73 

මාතෘ සායනය රු. 3890.45 

ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලාපවාහන මණ්ඩල 

ගිණුම 

5980.01 

139 283 

2019.02.02 

කහදහේන උප කාර්යාලදේ 2019 ජනවාරි මස 

අතිකාල දීමනා දගවීම. 

සරප් කා.භා.නි 49486.00 

140 191 කහදහේන මාතෘ සායනදේ 2019 දපබරවාරි මස මහජන බැංකුදේ ලංකා 789.00 
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2019.01.31 විදුලි බිල්පත දගවීම.  විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

141 280 

2019.02.12 

2019 ජනවාරි මස දදඹෝර පුස්තකාලයට පත්තර 

දගනඒම දවනුදවන් පාදුේකට යාම ඒම සඳහා 

ගමන් වියදේ දගවීම. 

ඒ.එේ. දර්ණුකා මිය. 

දදඹෝර පුස්තකාලය 

1672.00 

142 102 

2019.01.21 

කහදහේන උප කාර්යාලයට අයත් මහජන 

පුස්තකාලදේ  2019දපබරවාරි මස විදුලි බිල්පත 

දගවීම. 

මහජන බැංකුදේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

3552.30 

143 372 

2019.02.25 

2019 ජනවාරි මස යතුරු රාජකාරිය දවනුදවන් 

දකොස්ගම දපොළිසයට යාම ඒම දවනුදවන් ගමන් 

වියදේ දගවීම. 

වයි.එච්.එස්. ශ්රියා කාන්ති 

මිය 

564.00 

144 373 

2019.02.25 

2019 ජනවාරි මස කහදහේන උප කාර්යාලදේ සට 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලයට ලිපි රැදගන යාම 

දවනුදවන් ගමන් වියදේ දගවීම. 

වයි.එච්.එස්. ශ්රියා කාන්ති 

මිය 

කහදහේන උප කාර්යාලය 

152.00 

145 258     

2019.02.08 

2018 දදසැේබර් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දගවීම. එේ.ඒ. චමිකා හසනි දමය    

ප්රධාන කාර්යාලය 

       9,500.00  

146 259      

2019.01.08 

2018 දදසැේබර් මස මහජන සේබන්ධතා නිලධාරී 

දීමනාව දගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ 

මයා  මහජන සේබන්ධතා 

නිලධාරී 

     14,000.00  

147 325      

2019.02.14 

2019 ජනවාරි මස ගමන් වියදේ දගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම.  

රුේමල් කරවිට මයා  

පණිවිඩකරු  - ප්රධාන  

කාර්යාලය 

       8,156.00  

148 322     

2019.02.14 

2019 ජනවාරි මස සංයුේත දීමනාව දගවීම.  ආර්. ඒ. බර්ටි පේමදපරුම 

මයා  රියදුරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       1,400.00  

149 326     

2019.02.14 

2019 ජනවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

දගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය       

කළමණාකරන සහකාර      

ප්රධාන කාර්යාලය 

       9,190.00  

150 327     

2019.02.14 

2019 ජනවාරි යතුරු රාජකාරිය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

එච්.ඩී. වසන්ත කුමාර මයා      

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු       

ප්රධාන කාර්යාලය 

          336.00  

151 328    

2019.02.14 

2019 ජනවාරි යතුරු රාජකාරිය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

ආර්.එල්. ස්වර්ණලතා මිය   

කාර්යාල කාර්යය සහායක   

ප්රධාන කාර්යාලය 

          312.00  

152 323    

2019.02.14 

2019 ජනවාරි හා දපබරවාරි මස ගමන් වියදේ හා 

සංයුේත දීමනාව දගවීම. 

ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයදසේකර මිය       

කළමණාකරන සහකාර      

ප්රධාන කාර්යාලය 

       9,190.00  

153 324    

2019.02.14 

2019 ජනවාරි හා දපබරවාරි මස ගමන් වියදේ 

දගවීම හා සංයුේත දීමනාව දගවීම.  

ඩබ්.එේ. දීපානි වික්රමසංහ 

මිය  කළමණාකරන සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       9,190.00  

154 320     

2019.02.14 

2018 දදසැේබර් මස ගමන් වියදේ දගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව දගවීම.  

දජ්. ඒ. නදීක දරෝයි කුමාර 

මයා  - මුරකරු                      

ප්රධාන කාර්යාලය 

       8,248.00  

155 321    

2019.02.14 

2018 දදසැේබර් මස ගමන් වියදේ දගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව දගවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන රශ්මික 

මයා ආදේශක වැඩ ේදෂේත්ර 

කේකරු   

 ප්රධාන  කාර්යාලය 

       8,202.00  

156 281     

2019.02.12 

2019 ජනවාරි මස ප්රධාන කාර්යාලදයහි අතිකාල 

දීමනා දගවීම 

දසේවකයින් 16 දදදනකු       78,100.91  

157 219    

2019.02.06 

හංවැල්ල එළ හරේ මස් කඩය ජල විදුලි බිල්පත් ඇප 

තැන්පත් මුදල් දගවීම. 

දමොදහොමඩ් නේජාන් 

දමොදහොමඩ් ස ්රාස් ජාන්                            

20,000.00 
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දනො. 345/1, තල්දූව, 

අවිස්සාදේල්ල. 

158  

2019.02.08 

කහදහේන මහජන පුස්තකාලදේ වායු සමීකරණ 

යන්ත්රයේ අළුත්වැඩියා කිරීම. 

අබාන්ස් සර්විස් දසන්ටර්  

වැල්ලවත්ත 

14,261.12 

159 349-352 

2019.02.22 

2019 දපබරවාරි මස පාදුේක, දකොස්ගම, හංවැල්ල, 

කහදහේන උප කාර්යාලයන්හි දසේවදේ නියුතු ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් රහිත දසේවකයින් හට වැටුප් දගවීම. 

දසේවකයින් 06 දදදනකු 

සඳහා 

211,852.00 

 

02.(ආ) මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව විසන් කරනු ලබන දගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අදප්රේල් 17 වන දින පැවති මහා සභාදේ තීරණ අංක 05 – (06) යටදත් මුදල් හා ප්රතිපත්ති කාරක සභාවට පවරන 

ලද බලය අනුව පහත උපදල්ඛනදේ විස්තර කරන්නට දයදී ඇති දගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති දගවීේ ලබන්නා දවත ඊට 

ඉදිරිදේ දේවා ඇති මුදල දගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 
 

අනු 

අංක 
විස්තරය දගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන 

ජාතයාන්තර කාන්තා දින වැඩ සටහන සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් 

ලබා ගැනිම. 

01. ප්රචාරන කටයුතු                                        =    

4,000/= 

02. දේශණ ගාස්තු හා රාත්රි නවාතැන් පහසුකේ=  

25000/= 

03. එළවළු බිජ                                               =  

45000/= 

04. කෘෂි උපකරණ                                         =  

45000/= 

05. සංග්රහ කටයුතු                                          =  

15000/= 

06. අවිනිශච්ිත වියදමි                                     =     

5000/= 

     මුළු එකතුව                                            

139,000/= 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස. 

සංවර්ධන නිලධාරී  

ප්රධාන කාර්යාලය 

139,000.00 

02 ගර්භණිය මේවරුන් සඳහා කිරි පැකට් ලබා දිදේ වැඩ සටහදන් 

ජනවාරි හා දපබරවාරි මස මුදල් දගවිම. 

ගමදේ ඩිස්ටිබියුටර්ස ්

පිළියන්දල 

100,920.00 

03 පුස්තකාල දපොත්  සඳහා මුදල් දගවිම. සාරද පබ්ලිදේෂන් 

ඇරේවල, පන්නිපිටිය 

14,800.00 

04 පුස්තකාල දපොත්  සඳහා මුදල් දගවිම. වී.නන්දා දපදර්රා 

දිේදදනිය, හංවැල්ල 

1,400.00 

05  පුස්තකාල දපොත්  සඳහා මුදල් දගවිම. ඩී.පී.ඒ.අතුල දප්රේමරත්න 

බංගලාවත්ත, පුදගොඩ 

2700.00 

06 පුස්තකාල දපොත්  සඳහා මුදල් දගවිම. එේ.පී.එල්.ද සල්වා 

නාවල රාජගිරිය 

23,600.00 

07 සීතාවක ප්රතිභා ගී සරණිය සඳහා ලබා ගත් අත්තිකාරේ මුදල් 

පියවිම 

සභාපති 305,000.00 

08 දිස්ත්රිේ පළාත් පාලන ක්රිඩා සඳහා ලබා ගත් අත්තිකාරේ මුදල් 

පියවිම. 

සභාපති 90,000.00 

09 පුස්තකාල දපොත් සඳහා මුදල් දගවිම. ඩි.බී.ඩි.දහට්ටිආරච්චි 

දහයියන්තුඩුව 

2000.00 

10 පාදුේක උප කාර්යාලදේ 2017 වර්ෂය  සරප් පාදුේක උප කාර්යාලය    
තුල වයාපාර බදු ,කර්මාන්ත බදු දල්කේ                = 570.00   
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ඇස්තදේන්තු මුදලින් 75% ඉේමවා   කාර්යභාර නීලධාරී =427.50    
ඇති  ආදායමින් 5%ේ අංක LGD/14/2016 ආදායේ පරිපාලක  = 427.50    
චක්රදල්ඛය පරිදි ඊට අදාල  නිලධාරින්ට  ලිපිකරු                =1425.00    
දගවීම            එකතුව     = 

2850.00 

2850.00 

11 පාදුේක උප කාර්යාලදේ 2018 වර්ෂය  සරප් පාදුේක උප කාර්යාලය   

තුල වයාපාර බදු ,කර්මාන්ත බදු දල්කේ               = 1120.00   

ඇස්තදේන්තු මුදලින් 75% ඉේමවා   කාර්යභාර නීලධාරී =840.00   

ඇති  ආදායමින් 5%ේ අංක LGD/14/2016 ආදායේ පරිපාලක  = 840.00   

චක්රදල්ඛය පරිදි ඊට අදාල  නීලධාරින්ට  ලිපිකරු               = 2800.00   

දගවීම        එකතුව         = 

5600.00 

5600.00 

12 පාදුේක උප කාර්යාලදේ 2018 වර්ෂය  සරප් පාදුේක උප කාර්යාලය    
තුල වරිපනේ බදු අයකර ගත යුතු මුදලින් 75%  චන්දන  පේමසරි  = 6501.28    
ඉේමවා අය කර දගන ඇති මුදලින් 5% ක D.C.J.අමරසංහ   = 

4875.95 

  

 
මුදල ඊට ආදාල  නිලධාරින් දවත (අංක V.P.C.A.K.දපදර්රා =          

                              

4875.95 

  

 
 LGD/14/2016 චක්රදල්ඛය පරිදි) දගවීම. B.W.සරත් කුමාර= 4875.95     

චතුරංගි වාසනා   = 3792.41     
චාමලී ලේමාලි    = 3792.41     

W.G.R.Kසමුදිකා 

=3792.41 

  

 
             එකතුව = 32506.36 32506.36 

13 ගලදගදර ආදාහනාගාරයට 2019/02/22 දින ගෑස් සලින්ඩර් 03 

ලබා ගැනීම 

සරප් පාදුේක උප කාර්යාලය     

අංක  01A,ඉංගිරිය පාර, 

පාදුේක 

18216.00 

14 ගලදගදර ආදාහනාගාරයට 2019/02/14 දින ගෑස් සලින්ඩර් 03 

ලබා ගැනීම 

සරප් පාදුේක උප කාර්යාලය     

අංක  01A,ඉංගිරිය පාර, 

පාදුේක 

18216.00 

15 පාදුේක උප කාර්යාලය - 2019 ජනවාරි  සැලසුේ කමිටු දීමනා 

දගවීම. 

ජයන්ත දරෝහණ = 2600.00 2600.00 

16 පාදුේක උප කාර්යාලය - 2019 ජනවාරි   චන්දන පේමසරි   = 2600.00    
සැලසුේ කමිටු දීමනා දගවීම. නදීපා පල්ලියගුරු= 2600.00    
  දජ්.ජලදතොටදේ = 2600.00    
  පී.වී.ඩී.එන්.පාදුේක= 2600.00 10400.00  
     එකතුව          = 10400.00   

17 පාදුේක උප කාර්යාලය මුේදර අග්රිමය ප්රතිපුර්ණය කිරීම. කාර්යභාර නිලධාරි                   

සරප් පාදුේක උප කාර්යාලය 

4400.00 

18 පාදුේක උප කාර්යාලදේ 2019 ජනවාරි ජල බිල් ජාතික ජල සේපාදන හා     
පුස්තකාලය                        = 3939.52 ජලපවහන මණ්ඩලය    
දපොදු දවළඳ (නව)                    = 4782.08      
බස්නැවතුේ දපොල (පැරණි)   =  833.86      
දපර පාසල - පාදුේක           = 105.35      
උප කාර්යාලය - පාදුේක      = 779..70      
දපොදු වැසකිළිය -මීදප්         =4694.30      
දපොදු වැසකිළිය -පාදුේක     = 902.56      
ආදාහනාගාරය - ගලදගදර    = 2100.95   18138.32  
       එකතුව                        = 18138.32     

19 දකොස්ගම උප කාර්යාලදේ 2019 ජනවාරි මස සැලසුේ කමිටුව 

සඳහා සහභාගී වූ පහත නිලධාරීන් දවත සැලසුේ කමිටු දීමනා 

සරප් - 

කාර්යභාර නිළධාරි දකොස්ගම 

9750.00 
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දගවීම. 

01. ජයන්ත දරෝහණ මයා - සභාපති                  1950.00            

02. දේ.ඒ. චන්දන පේමසරි මයා - දල්කේ        1950.00               

03. ජයන්තා ජල්දතොටදේ මිය - වැ.අ.               1950.00                      

04. ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි.                          1950.00                                   

05.  දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය - කළ/ස          1950.00               

20 සැලසුේ කමිටුව සභභාගි වීමට දකොස්ගම උප කාර්යාලයට යාම 

ඒම දවනුදවන් ගමන්  වියදේ සහ සංයුත්ත දීමනාව දගවීම.       

සරප් - 

ඉන්දු විතාරන  

දකොස්ගම උප කාර්යාලය.  

3504.00 

21 වරිපනේ බදු එකතු කිරිමට යාම ඒම දවනුදවන් ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

සරප් -  

එේ. දේ. දර්ශන සේපත්  

538.00 

22 වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු එච්.ජි.එස්. පේමකුමාර 2019 ජනවාරි 

මසදයහි ප්රධාන කාර්යාලයට යාම ඒම දවනුදවන් ගමන් වියදම 

ලබා ගැනිම.  

සරප්- මගින් 

එච්.ජි.එස්. පේමකුමාර 

850.00 

23 2018.12.13 වන දින උත්සව ශාලාව  දවන්කිරීදේ දී 

අයකරගනු ලබන තැනපත් මුදල ආපසු දගවීම. 

 දපර පාසල් පාලිකා  

(රශ්මි දපර පාසල) 

5000.00 

24 2018.12.11 වන දින උත්සව ශාලාව  දවන්කිරීදේ දී 

අයකරගනු ලබන තැනපත් මුදල ආපසු දගවීම. 

ත්රි දරෝද රථ රියදුරන්දේ 

සංගමය 

5000.00 

25 2019 ජනවාරි  මස ගලි බවුසරදේ අපද්රවය මනුවලවල් වලට  

මුදාහැරීම දවනුදවන් දගවීම. 

සහකාර සාමානය අධිකාරී 

(මහ. දකොළඹ මල ප්රවාහන)       

ජාතික ජල  සේපාදන 

මණ්ඩලය                          

12420.00 

26 2019 ජනවාරි මස හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලදේ පුවත්පත් 

බිල දගවීම  

ඒ.ආර්.ඒ.පාරිස් මයා   

මහජන දපොත් දවදළඳසැල 

හංවැල්ල  

10450.00 

27 2019 ජනවාරි මස හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලදේ  සංග්රහ 

වියදේ දගවීම  

පුස්තකාලාධිපති, මහජන 

පුස්තකාලය, හංවැල්ල 

605.00 

28 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ ජල බිල්පත් පියවීම. ජාතික ජල සේපාදන හා ජලා 

පවාහන මණ්ඩලය 

 

එළ හරේ මස් කඩය 821.96 

මාළු ලෑලි 395.26 

එළු කුකළ් මස් කඩය 700.42 

ඌරු මස් කඩය 430.87 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 814.78 

  3163.29 

29 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ ජල බිල්පත් පියවීම. ජාතික ජල සේපාදන හා ජලා 

පවාහන මණ්ඩලය 

 

දනොදිරන කසල දවන්කර ඉවත් කිරීදේ මධයස්ථානය 19997.29 

හංවැල්ල සති දපොල 5709.37 

හංවැල්ල නව සති දපොල 937.63 

හංවැල්ල බස් නැවතුේදපොල 3588.38 

  30232.67 

30 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ ජල බිල්පත් පියවීම. ජාතික ජල සේපාදන හා ජලා 

පවාහන මණ්ඩලය 

 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (පැරණි) 726.99 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය  3655.08 

හංවැල්ල උප කාර්යාලය  316.25 

තුන්නාන සායනය 1337.83 

හංවැල්ල දපොදු වැසකිලිය 3128.18 

  9164.33 

31 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ ජල බිල්පත් පියවීම. ජාතික ජල සේපාදන හා ජලා 

පවාහන මණ්ඩලය 

 

කළුඅේගල දපොදු වැසකිලිය 316.25 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය  5302.27 

කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

කළුඅේගල දපරපාසල 449.65 
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  6384.42 

32 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම. මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

කළුඅේගල ඔරදලෝසු කණුව 660.90 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 2436.00 

කළුඅේගල දපරපාසල 496.20 

  3593.10 

33 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම. මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

තුන්නාන සායනය 789.00 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 349.80 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 21970.35 

  23109.15 

34 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම. මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

තුන්නාන සායනය 660.90 

නිරිදපොල සායනය 404.70 

දනොදිරන කසල දවන්කර ඉවත් කිරීදේ මධයස්ථානය 770.70 

හංවැල්ල සති දපොල 4485.60 

හංවැල්ල සති දපොල 9242.90 

  15564.80 

35 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම. මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

කළුඅේගල ඔරදලෝසු කණුව 660.90 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 2436.00 

කළුඅේගල දපරපාසල 496.20 

  3593.10 

36 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම. මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

තුන්නාන සායනය 789.00 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 349.80 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 21970.35 

  23109.15 

37 හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම. මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

හංවැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 53.68 

එළු කුකුළ් මස් කඩය 2047.49 

නව දවදළඳ සංකීර්ණය (බ්ේ මහල) 567.93 

නව දවදළඳ සංකීර්ණය (උඩු මහල) 989.71 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 241.66 

හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්දේදය 759.59 

  4660.06 

38 2018.12.09 විවිධ ප්රසංගය දවනුදවන් රන්තරු දපර පාසදල් 

උත්සව ශාලා තැන්පත් මුදල ආපසු දගවීම 

දේ.ඒ. ආශා කුමුදුනී මිය 5000.00 

39 ගලි බවුසරදේ දසේවය කිරීම සංයුත්ත දීමනා ඉතිරි මුදල දගවීම අමීර මධුසංඛ 3000.00 

40 සභා ශාලාදේ ශබ්ද වාහිනී පේධතිය සකස් කිරීදේ වයාපෘතිදේ 

10% ක රැදවුේ මුදල දගවිම. 

ඩයිනමිේ ඒ.වී. 

දටේදනොලජීස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, දලෝරිස් පාර, 

දකොළඹ 04. 

273330.60 

41 පරිපාලන දගොඩනැගිල්ල හා හංවැල්ල මහජන පුස්තකාල 

දගොඩනැගිල්ල සඳහා ස්පීකර් ශබ්ද වාහිනී පේධතියේ සකස් 

කිරීදේ වයාපෘතිදේ 10% ක රැදවුේ මුදල දගවිම.   

සන්දකො දට්රඩින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, විපුලදසේන මාවත, 

දකොළඹ 10. 

14150.00 

42 2018 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන දගොඩනැගිල්ල, පුස්තකාල 

දගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත පරිදශ්රය පවිත්රතා හා සනීපාරේශක 

කටයුතු ඉටු කිරීදේ දසේවාව සැපයු අයදේ ගිවිසුේ ඇප තැන්පත් 

මුදල ආපසු දගවීම. 

සමීරා සකියුරිටි සර්විසස්, 

දහෝකන්දර පාර,  

පන්නිපිටිය. 

41700.00 



36 

43 01/2018 රිට් අංක දරණ නඩුව සඳහා නීතිඥ ගාස්තු දගවීම. නීතිඥ J.M. ධේමින්ද 

බණ්ඩාර මහතා, සීතාවක 

අවිස්සාදේල්ල. 

45000.00 

44 ඇණවුේ අංක 13678 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2515 පරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය සඳහා 7’’ ෂටරින් ලෑලි දිේ අඩි 35 ේ 

ලබා ගැනීම. 

දිනූෂි ලී දමෝල සහ ලී දවළඳ 

සැල දකලින් වීදිය, හංවැල්ල. 

1531.25 

45 ඇණවුේ අංක 13450 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2589 පරිදි 

ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම. 

සීමා සහිත දකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුපකාරග්රාමීය බැංකු 

සංගමය, 

ගලවිලවත්ත,දහෝමාගම. 

8050.00 

46 ඇණවුේ අංක 13435 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2590 පරිදි 

ප්රධාන කාර්යාල දගොඩනැගිල්ල පිටත ආදල්ප කිරීමට තීන්ත 

ලබා ගැනීම. 

දකෝස්දේ දප්න්ට් ලංකා 

පුේගලික සමාගම, 

දමෝදරවිල, පානදුර. 

23010.00 

47 ඇණවුේ අංක 13673හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2615 පරිදි 

මීදප් දපර පාසැල් දගොඩනැගිල්ල සඳහා තීන්ත ලබා ගැනීම. 

-එම- 28769.00 

48 ඇණවුේ අංක 13653හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2594 පරිදි 

දකොස්ගම දපර පාසැල් දගොඩනැගිල්ල සඳහා තින්ත ලබා 

ගැනීම. 

-එම- 16458.00 

49 ඇණවුේ අංක 13655හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2595 පරිදි 

කහදහේන දපර පාසැල් දගොඩනැගිල්ල සඳහා තින්ත ලබා 

ගැනීම. 

-එම- 13871.00 

50 ඇණවුේ අංක 13656හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2596 පරිදි 

කනේපැල්ල දපර පාසැල් දගොඩනැගිල්ල සඳහා තින්ත ලබා 

ගැනීම. 

-එම-. 7488.00 

51 ඇණවුේ අංක 12916 12933 12184 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2592 පරිදි හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලයට පිටුේදප් 

ආයුර්දේදයට හා කලුඅේගල දපර පාසැලට නාම පුවරු 

සැකසීම. 

සැන්ඩි ඇඩ්වටයිසන් 

සර්විසස්,  

ඉංගිරිය පාර, පාදුේක . 

66000.00 

52 ඇණවුේ අංක 13660හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2611 පරිදි 

මාවල්ගම දපර පාසැල් දගොඩනැගිල්ල සඳහා තින්ත ලබා 

ගැනීම. 

දකෝස්දේ දප්න්ට් ලංකා 

පුේගලික සමාගම, 

දමෝදරවිල, පානදුර. 

10276.50 

53 ඇණවුේ අංක 13666 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2612 පරිදි 

පාදුේක දපර පාසැල් දගොඩනැගිල්ල සඳහා තින්ත ලබා ගැනීම. 

-එම- 24297.00 

54 ඇණවුේ අංක 13665 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2613 පරිදි 

දවල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකට අවශය තීන්ත ලබා ගැනීම. 

-එම-. 11310.00 

55 ඇණවුේ අංක 13674, 13662, 13663 හා භාණ්ඩ ලැබීේ 

පත්රිකා අංක 2629, 2602, 2605 පරිදි මීදප්, මාවල්ගම, 

කහදහේන, දකොස්ගම හා කනේපැල්ල දපර පාසැල් 

දගොඩනැගිලි තීන්ත ආදල්පයට අවශය තිනර් ලබා  ගැනීම. 

තිසර දේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,  අංක 03,  

හයිදලවල් පාර, පහත්ගම, 

හංවැල්ල. 

7500.00 

56 ඇණවුේ අංක 13698 13253, 13657, 13664, 13668, 13671 

හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2625, 2593, 2607, 2606 පරිදි 

දවල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම. 

-එම- 164930.00 

57 ඇණවුේ අංක 13431 ,13433 ,13446, 13448 හා භාණ්ඩ 

ලැබීේ අංක 2619 පරිදි 2018 වර්ෂය දවනුදවන් වැසකිළි 

ආධාර ලබා දීමට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම. 

-එම- 310980.00 

58 ඇණවුේ අංක 13652,13415 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක2600,2616 පරිදි ඩුප්දලෝ දසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

පබ්ලිෂර්ෂ්,  

ප්රධාන පාර, හංවැල්ල. 

15300.00 

59 ඇණවුේ අංක 13410 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2604 පරිදි 

දවොට් 23 cfl බල්බ් 500 ේ ලබා ගැනීම. 

ඔදරල් දකෝපදර්ෂන් 

පුේගලික සමාගම, දකොළඹ. 

239939.25 

60 ඇණවුේ අංක 13442 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2610  දිදුල අයන් වර්ේස්, 3420.00 
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පරිදි දකොසු 30 ේ ලබා ගැනීම. දහේමාවත, මහරගම. 

61 ඇණවුේ අංක 13694 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2622 පරිදි 

තමිල ස්විචි 350 ේ ලබා ගැනීම. 

ජුමානා එන්ටප්රයිසස්,  

කුමාර වීදිය, දකොළඹ 11. 

30450.00 

62 ඇණවුේ අංක 11732 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2620 

කහදහේන උප කාර්යාලයට මල් දපෝච්චි 14 ේ ලබා ගැනීම. 

දිහාරා දකොන්ක්රීට්, 

වනහදගොඩ, හංවැල්ල. 

5600.00 

63  ඇණවුේ අංක 13432 , 13447  හා භාණ්ඩ ලැබීේ අංක 2620 

පරිදි 2018 වර්ෂය දවනුදවන් වැසකිළි ආධාර ලබා දීමට අවශය 

ද්රවය ලබා ගැනීම. 

-එම- 120480.00 

64 ඇණවුේ අංක 13445 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2621 පරිදි 

පාදුේක උප කාර්යාලයට දේවැල් පුටු 02 ේ ලබා ගැනීම. 

දිනූෂි ලී දමෝල සහ ලී දවළඳ 

සැල දකලින් වීදිය,හංවැල්ල. 

12400.00 

68 ඇණවුේ අංක 11714 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2624 පරිදි 

215x80xR15 ටයර් 04 ේ ලබා ගැනීම. 

අමිල අදබ්නායක කේපැනි 

පුේගලික සමාගම,  

මීගමුපාර, කුරුණෑගල. 

69600.00 

66 ඇණවුේ අංක 13695 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2627 පරිදි 

දවොට් 40 ටියුබ් ලයිට් දචෝේ 25 ේ ලබා ගැනීම. 

ඒෂියන් ඉදලේට්රිකල්.  

පළමුහරස් වීදිය, දකොළඹ 11. 

5550.00 

67 ඇණවුේ අංක 13692 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2628 පරිදි 

දවොට් 23 CFL බල්බ් 1000 ේ 1/044 වයර් දරෝල් 30 ේ අඩි 

04 ටියුබ් ලයිට් 25 ේ ලබා ගැනීම . 

ඔදරල් දකෝපදර්ෂන් 

පුේගලික සමාගම, 

 දකොළඹ. 

525954.74 

68 ඇනවුේ අංක 13680 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 1985 පරිදි 

පාදුේක වැඩ ඒකකයට CSS – 1 දකෝලාස් බැරල් 20 ේ මිලදී 

ගැනීම. 

බිටුමිේස් පුේගලික සමාගම 

පනාදගොඩ, දහෝමාගම. 

337,779.00 

69 අංක 1505 දරණ ඔප්පුව සැකසීම දවනුදවන් ඉඩේ දල්ඛන 

පරීේෂාව, පත්තිරු ලබා ගැනීම, ඔප්පු සකස් කර ලියාපදිංචි 

කිරීදේ ගාස්තු හා වෘත්තිය ගාස්තු දගවීම. 

අයි.ජී. ධේමිකා පී. 

දහට්ටිආරච්චි මිය. 

9600.00 

70 පිඹුරු අංක 4616 හි දලොට් අංක 14 හා පි.අ. 4961 හි දලොට් 1 

A 1 හි දල්ඛන පරීේෂා කිරීම, පත්තිරු ලබා ගැනීම හා 

වෘත්තීමය ගාස්තු දගවීම. 

අයි.ජී. ධේමිකා පී. 

දහට්ටිආරච්චි මිය. 

7500.00 

71 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත රණවක 

මැතිතුමාදේ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

දනොවැේබර් මස 

2018.11.05 සට 2018.12.04 දේවා 

දදසැේබර් මස 

2018.12.01 සට 2018.12.31 දේවා 

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී.එස්. 

ජයන්ත රණවක මැතිතුමා 

3793.61 

72 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමාර 

මැතිතුමාදේ 071-1059274 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

දදසැේබර් මස 

2018.12.01 සට 2018.12.31 දේවා 

ජනවාරි මස 

2019.01.01සට 2019.01.31 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ලියනදේ චන්දන කුමාර 

මැතිතුමා 

5000.00 

73 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝරළ මැතිතුමියදේ 

036-2255733 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම.දනොවැේබර් මස 

2018.11.01 සට 2018.11.30 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ඔල්ගා අතුදකෝරළ මැතිතුමිය 

2500.00 

74 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනි දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ 

036-2231715 හා 070-2817979 දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

දනොවැේබර් මස 

2018.11.20 සට 2018.12.19 දේවා 

දදසැේබර් මස 

2018.12.17 සට 2018.12.31 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. 

සනි දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 

3014.99 

75 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගමදේ චන්ද්රසරිමැතිතුමාදේ 077-

3152448 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

2018.11.05 සට 2018.12.04 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ගමදේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා 

2297.03 
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76 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර මැතිතුමාදේ 

071-4460616 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

දදසැේබර් මස 

2018.12.04 සට 2018.01.03 දේවා 

ජනවාරි මස 

2019.01.04සට 2019.02.03 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ප්රියන්ත අරුණ 

කුමාරමැතිතුමා 

3277.57 

77 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද 

මැතිතුමාදේ 071-8146269 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

දනොවැේබර් මස 

2018.11.02 සට 2018.12.01 දේවා 

දදසැේබර් මස 

2018.12.02 සට 2019.01.01දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද 

මැතිතුමා 

5000.00 

78 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂි දහට්ටිආරච්චි  මැතිතුමියදේ 

070-5958173 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ජනවාරි මස 

2019.01.16සට 2019.01.19දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ශෂිණි දහට්ටිආරච්චි  

මැතිතුමිය 

1100.00 

79 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී දකෝකිල සේපත් වර්ණසරි 

මැතිතුමාදේ 036-2254678 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

දදසැේබර් මස 

2018.12.01 සට 2018.12.31 දේවා 

ජනවාරි මස 

2019.01.01 සට 2019.01. දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  

ඩී දකෝකිල සේපත් වර්ණසරි 

මැතිතුමා 

5000.00 

80 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්. අදශෝක වැලිකල මැතිතුමාදේ 

077-6714137 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ඔේදතෝේබර් මස 

2018.10.25 සට 2018.11.24දේවා දනොවැේබර් මස 

2018.11.25සට 2018.12.24 දේවා 

දදසැේබර් මස 

2018.12.25 සට 2019.01.24 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  

ඩබ්. අදශෝක වැලිකල 

මැතිතුමා 

1276.77 

782.94 

81 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමියදේ 071-4182778 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

දනොවැේබර් මස 

2018.11.20 සට 2018.12.19දේවා 

දදසැේබර් මස 

2018.12.20 සට 2018.01.19 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමිය 

2139.14 

2074.87 

4214.01 

82 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එන්.පි.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා 

දමයන්ති මැතිතුමියදේ 070-2959503 දරණ දුරකථන බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

දදසැේබර් මස 

2018.12.01 සට 2018.12.31 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

එන්.පි.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා 

දමයන්ති මැතිතුමිය 

1053.71 

83 ගරු උපසභාපතිතුමාදේ 0777-9104323 දරණ දුරකතන බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

දදසැේබර් මස 

2018.12.05 සට 2019.01.04 දේවා  

ගරු උපසභාපති 

එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප් කුමාර් 

මැතිතුමා 

2500.00 

84 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල වීරරත්න මැතිතුමාදේ 

071-4484387 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ජනවාරි මස 

2019.01.04 සට 2019.02.03 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   

ඩබ්.ඒ. මංජුල වීරරත්න 

මැතිතුමා 

2500.00 
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85 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ 

මැතිතුමාදේ 036-2254334 දරණ දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

ජනවාරි මස 

2019.01.04 සට 2019.02.03 දේවා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   

සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ 

මැතිතුමා 

2500.00 

86 2019 වර්ෂයට අදාල තේදසේරු දැන්වීේ 1918 ේ ලිවීම, මුද්රා 

තැබීම, පරීේෂා කිරීම දවනුදවන් මුදල් දගවීම.  

පී.ඩී.දේ. ලේමිණි                රු. 5724.50 

ජී. චමරි පේමලතා                රු. 2397.50 

සරප්  

කාර්යභාර නිලධාරී 

කහදහේන 

7672.00 

87 කහදහේන උප කාර්යාලදේ 2019 දපබරවාරි මස විදුලි බිල්පත 

දගවීම. 

මහජන බැංකුදේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1447.80 

88 කහදහේන උප කාර්යාලයට මල් බඳුනේ ලබාගැනීමට වැය වූ 

මුදල දගවීම. 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

කහදහේන 

625.00 

89 කහදහේන පුස්තකාලදේ ජංගම පුස්තකාල දසේවයට කහදහේන 

සට එළමලවල දහේ පාසලට යාමට ත්රීවිල් රථයට දගවීම සඳහා 

වැය වූ මුදල දගවීම. 

සරප්  

දුලීකා ලේමිණි මිය 

550.00 

90 252 – 6388 දරණ කැබ් රථදේ කැඩුණු සයිලන්සරය 

2019.01.23 දින මවුන්ට් 03 ේ දමා අළුත්වැඩියා කිරීම හා 

2019.01.24 දින පිටුපස දුනු බ්රෂ් ගැසීම දවනුදවන් දගවූ මුදල 

දගවීම 

සරප් - දේ.පී.දකෝසල 

නිදරෝෂන් මයා 

2700.00 

91 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය 2019.02.09 වන දින දසේවා 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

දසනිත් දවහිකල් දවොෂින් 

දසන්ටර්, සාලාව, දකොස්ගම 

13805.00 

92 LE – 6946 දරණ ටිපර් රථය 2019.01.14 වන දින දසේවා 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

දසනිත් දවහිකල් දවොෂින් 

දසන්ටර්, සාලාව, දකොස්ගම 

29065.00 

93 LE – 6946 දරණ ටිපර් රථදේ කැඩුණු ඇේස්දල්ටර් දේබලය 

2019.02.07 වන දින අළුත්වැඩියා කර සවි කිරීම දවනුදවන් 

දගවීේ කිරීම 

දසන්ට්රල් දමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල පාර, පාදුේක 

1500.00 

94 LM – 5604 දරණ කේපැේටර් රථදේ චැසදය හි 21000 Km 

නි සදුකරන 06 වන දසේවාව 2019.01.30 වන දින සදු කිරීම 

දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

සදතොස දමෝටර්ස් පුේගලික 

සමාගම, 25/11, නව නුදේ 

පාර, පෑලියදගොඩ 

34890.34 

95 AAA – 9451 දරණ  ත්රීදරෝද රථය 2019.02.09 වන දින 

දසේවා කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

දහේමාල් දමෝටර්ස්, 142/2, 

පහත්ගම, හංවැල්ල 

3300.00 

96 ZA – 9257 දරණ කේපැේටර් රථදේ චැසදය හි 13000 Km 

නි සදුකරන 04 වන දසේවාව 2019.01.22 වන දින සදු කිරීම 

දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

සදතොස දමෝටර්ස් පුේගලික 

සමාගම, 25/11, නව නුදේ 

පාර, පෑලියදගොඩ 

 

12855.61 

97 GI – 3144 දරණ ත්රීදරෝද රථදේ ස්විේ ආේ පේධතිය ආශ්රිත 

අළුත්වැඩියා කටයුත්තේ  2019.02.02 දින සදු කිරීම 

දවනුදවන් දගවීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

13830.00 

98 2018.12.31 වන දින GI – 3144 දරණ ත්රීදරෝද රථදේ 

අළුත්වැඩියා කටයුතු කිහිපයේ සමඟ සේපූර්ණ දසේවාව සදු කර 

ගැනීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

14385.00 

99 ZA – 9257 දරණ කේපැේටරයට අදාළව 2019.03.08 වන 

දින සට 2020.03.07 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 185599.46 

100 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථයට අදාළව 2019.02.20 වන 

දින සට 2020.02.19 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 15412.13 

101 RD – 8070 දරණ ට්රැේටරයට හා RX – 2336 දරණ 

දට්ලරයට අදාළව 2019.02.20 වන දින සට 2020.02.19 වන 

දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු කිරීම දවනුදවන් දගවීේ 

කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 22334.64 
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102 RD – 8301 දරණ ට්රැේටරයට හා RX – 2131 දරණ 

දට්ලරයට අදාළව 2019.02.28 වන දින සට 2020.02.27 වන 

දින දේවා නව රේෂණාවරණය සදු කිරීම දවනුදවන් දගවීේ 

කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 40887.77 

103 AAA – 9451 දරණ  ත්රීදරෝද රථය 2019.02.14 වන දින 

අළුත්වැඩියා කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

දහේමාල් දමෝටර්ස්, 142/2, 

පහත්ගම, හංවැල්ල 

740.00 

104 QL – 6131 දරණ ත්රීදරෝද රථදේ සයිලන්සරය ආශ්රිත 

අළුත්වැඩියා කටයුත්තේ 2019.02.22 වන දින සදු කිරීම 

දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන,   හංවැල්ල 

660.00 

105 2019.01.11 වන දින සට 2019.01.29 වන දින දේවා සභාදේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්පත් 

සඳහා දගවීේ කිරීම 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.19800.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.11880.00 

LE - 6946 ටිපර් රථය රු.24750.00 

LL - 6461 ටිපර් රථය රු.19800.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.9900.00 

GI - 3144 ත්රීදරෝද රථය රු.8240.00 

QL - 6131 ත්රීදරෝද රථය රු. 4690.00 

AAA - 8572 ත්රීදරෝද රථය රු.4716.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 8185.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.8910.00 

AAA - 9451 ත්රීදරෝද රථය රු.5502.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.13400.00 

LM - 5604 කේපැේටරය රු.29700.00 

ZA - 5041 බැදකෝ යන්ත්රය රු.55440.00 

ස්කිඩ් ස්ටියර් දලෝඩර් රු.7310.00 

දකොස්ගම තණදකොළ කපන යන්ත්රය රු.1690.00 

RX – 9480  හා RY 5670 ජල බවුසර් සඳහා රු.524.00 

සී/ස නැදගනහිර දහේවාගේ 

දකෝරළදේ විවිධ දසේවා 

සමුපකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

234437.00 

106 2019.01.28 වන දින සට 2019.02.12 වන දින දේවා සභාදේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්පත් 

සඳහා දගවීේ කිරීම 

252 - 6388 කැබ් රථය රු.14850.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.3960.00 

LE - 6946 ටිපර් රථය රු.20560.00 

LL - 6461 ටිපර් රථය රු.19800.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.9900.00 

GI - 3144 ත්රීදරෝද රථය රු.2358.00 

QL - 6131 ත්රීදරෝද රථය රු. 3144.00 

AAA - 8572 ත්රීදරෝද රථය රු.3144.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 5710.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.2970.00 

AAA - 9451 ත්රීදරෝද රථය රු.3930.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.7920.00 

LM - 5604 කේපැේටරය රු.14850.00 

ZA – 5421 දමෝටර් දග්රේඩරය රු.9900.00 

ZA - 5041 බැදකෝ යන්ත්රය රු.23760.00 

දකොස්ගම YuTong මාර්ගතලනය රු.7920.00 

RX – 9480 ජල බවුසරය රු.655.00 

සී/ස නැදගනහිර දහේවාගේ 

දකෝරළදේ විවිධ දසේවා 

සමුපකාර සමිතිය, හංවැල්ල 

155331.00 

107 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරය සඳහා 2018.12.20 වන දින නව 

ඉන්ධන දපොේපයේ දයදීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

අදබ්සංහ  ්ලීට් මැදන්ජ්මන්ට් 

සර්විසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

7500.00 



41 

145/2, පහළ හංවැල්ල, 

හංවැල්ල 

108 LE – 6946 දරණ ටිපර් රථය 2018.11.19 වන දින 

අළුත්වැඩියා කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

අදබ්සංහ  ්ලීට් මැදන්ජ්මන්ට් 

සර්විසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

145/2, පහළ හංවැල්ල, 

හංවැල්ල 

71514.20 

109 2019.02.15 වන දින ZA – 5041 දරණ බැදකෝ යන්ත්රයට 

19.5L x 24 ප්රමාණදේ නව ටයර් 02 ේ දයදීමට කුලිය හා 

වෑල්ේ කරේ දයදීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

සකුරා ටයර් දසන්ටර්, 189/2, 

වනහදගොඩ, හංවැල්ල 

3750.00 

110 ZA – 5041 දරණ බැදකෝ යන්ත්රයට 2019.02.02 වන දින 

19.5L x 24 ප්රමාණදේ ටයර්වල පැච් 02 ේ දයදීමට හා 

2019.02.25 වන දින හයිදරොලිේ දහෝස් 01 ේ දයදීම 

දවනුදවන් වැය කරන ලද මුදල දගවීම 

 

සරප් - රංජිත් දප්රේමසරි මයා 3850.00 

111 ZA – 5041 දරණ බැදකෝ යන්ත්රදේ පැය 3500 න් කළ යුතු 

දසේවාව 2019.01.25 වන දින සදු කිරීම දවනුදවන් දගවීේ 

කිරීම 

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 33, 15 

බී මහල, පාර්ේලන්ඩ් 

දගොඩනැගිල්ල, පාර්ේ ස්ට්රීට් , 

දකොළඹ 02 

27683.98 

112 PE – 6879 දරණ කැබ් රථය 2019.02.12 වන දින දසේවා 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

දටොදයෝටා ලංකා 

පුේ.සමාගම, 391/10, 

හයිදලවල් පාර, නාවින්න, 

මහරගම 

36618.81 

113 කාර්යාල දගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා දේශීය ණය සහ 

සංවර්ධන අරමුදදලන් ලබාගත් ණය මුදදල් 2019.03.30 දිනට 

අදාල 2019 - 1 වන කාර්තුව සඳහා ණය වාරික හා දපොලී මුදල 

දගවීම. 

කාලය                   වාරිකය                      දපොලිය 

2019.03.30        746,352.43                 145,607.82 

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන 

අරමුදල 

891,960.25 

114 2018 ඔේදතෝේබර් මස විශ්රාම දේවල දශේෂ දගවීම. විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්තුව           

මහ දල්කේ කාර්යාලය,  

මාලිගාවත්ත,දකොළඹ 

          

23,253.69  

115 2018 දනොවැේබර් මස විශ්රාම දේවල දශේෂ දගවීම. විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්තුව           

මහ දල්කේ කාර්යාලය,  

මාලිගාවත්ත,දකොළඹ 

          

23,253.69  

116 2018 දදසැේබර් මස විශ්රාම දේවල දශේෂ දගවීම. විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්තුව           

මහ දල්කේ කාර්යාලය,  

මාලිගාවත්ත,දකොළඹ 

          

23,253.69  

117 නීතීඥ ගාස්තු දගවීම. චේපා සී. චන්ද්රදාස මිය            

මුරුත්දතට්ටුව, දදහිඕවිට. 

            

4,800.00  

118 2019.01.02 දින දටන්ඩර් දැන්වීේ පල කිරීම දවනුදවන් මුදල් 

දගවීම. 

ද ඇදසෝසදේටඩ් නිවුස් 

දප්පර්ස් ඔ ් සදලෝන් ලිමිටඩ්  

දකොළඹ. 

          

90,217.50  

119 පාදුේක එළ හරේ මස් කඩය ගිවිසුේ ඇප තැන්පත් මුදල් ආපසු 

දගවීම. 

තේෂිේ දලබ්දබ් දමොදහොමඩ් 

රිේසාන් මයා                                  

දනො.401 ඒ, අළුත් පාර, 

ගලදගදර, පාදුේක. 

  

1,006,077.75  

120 පාදුේක එළු කුකුල් මස් කඩය ගිවිසුේ ඇප තැන්පත් මුදල් 

ආපසු දගවීම. 

තේෂිේ දලබ්දබ් දමොදහොමඩ් 

රිේසාන් මයා                                  

දනො.401 ඒ, අළුත් පාර, 

ගලදගදර, පාදුේක. 

     

338,400.00  
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121 පාදුේක එළ හරේ මස් කඩය ජල විදුලි බිල්පත් ඇප තැන්පත් 

මුදල් ආපසු දගවීම. 

තේෂිේ දලබ්දබ් දමොදහොමඩ් 

රිේසාන් මයා                                  

දනො.401 ඒ, අළුත් පාර, 

ගලදගදර, පාදුේක. 

         

5,000.00  

122 පාදුේක එළු කුකුල් මස් කඩය ජල විදුලි බිල්පත් ඇප තැන්පත් 

මුදල් ආපසු දගවීම. 

තේෂිේ දලබ්දබ් දමොදහොමඩ් 

රිේසාන් මයා                                  

දනො.401 ඒ, අළුත් පාර, 

ගලදගදර, පාදුේක. 

    135,397.00 

123 2019 මාර්තු මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ දගවීම.  සභාපති, උප සභාපති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 දදදනකු 

           

765,000.00  

124 2019 දපබරවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

දගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය       

කළමණාකරන සහකාර      

ප්රධාන කාර්යාලය 

        1,936.00  

125 සභාව සතු සමර් හට් ඇතුළත ආවරණය කරන ලද සුදු දරදි 02 

ේ පිරිසදු කිරීම සඳහා දගවීම. 

සදිත් රිෂාන් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

1200.00 

 

 

03. ඇස්තදේන්තු සලකා බැලීම.  

03.(අ) මහා සභා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇස්තදේන්තු. 

 

පහත සදහන් ඇස්තදේන්තු වලට අදාල වයාපෘති ආරේභ කිරිමට ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන මුදල් 

දවන්කරගැනීදමන් පසුව ඒ සඳහා බලය ලබා ගැනීමට ඉදිරි මහා සභාවට විධිමත් දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් 

කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   

 

අනු 

අංක 
වයාපෘතිය මුලය සේපාදනය මුදල රු. 

1 දකොස්ගම අළුදබෝදල සන්රයිස් පාර්ේ අභයන්තර මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

සභා අරමුදල් 423,092.00 

2 වැලිකන්න, වැලිපිල්ලෑව කඩුදගොඩ පාර දුෂ්කර දකොටස 

දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 1,906.139.42 

3 වැලිකන්න රූබන් මාවත අවසාන දකොටස දකොන්ක්රීට් දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 393,680.90 

4 වැලිකන්න රූබන් මාවත මැද දකොටස දකොන්ක්රීට් දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 430,963.00 

5 දබොල්ලතාව දගෝනබරාව පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 625,668.86 

6 පරණගම දබෝධිය පාර අතුරු පාර දකොටසේ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 336,392.85 

7 ඉහල දකොස්ගම පුස්සැල්ලා මාර්ගදේ ස්ථාන කිහිපයේ 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 1,609,148.45 

8 හිඟුරල මහවලදදණිය මාර්ගය  දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම  

සභා අරමුදල් 482,012.88 

9 දදොළ ඉහළ මාර්ගදේ දබෝේකුව අසල තුන්මං හන්දිය 

දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 152,020.97 

10 බැදර්ගල ජේබලගහයට පාර දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 292,518.25 

11 459 පහළ දබෝදප් අතුරු පාර (ට්රාන්ස්දපෝමරය ඉදිරිපිට පාර) 

දකොන්ක්රීට් කිරීම. 

සභා අරමුදල් 410,409.51 

12 කනේපැල්ල මැේදදගොඩැල්ල තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 347,761.74 
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03.(ආ) මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාදේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇස්තදේන්තු. 

 

පහත සදහන් ඇස්තදේන්තු සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   
 

13 පරනගම කහවකන්ද මාර්ගය දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 3,194,030.01 

14 ක්රීඩාංගන මාවත අතුරු මාර්ගය ස්ථාන 02 තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 329,545.04 

15 කහදහේන දවළඳ සංකීර්ණ දගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව ඉතිරි 

වැඩ 

සභා අරමුදල් 56,602.63 

16 කරගල්ල පිරිදවන ඉදිරිපිට පිහිටා තිදබන දපොදු නාන ළිඳ 

පිළිසකර කිරීම. 

සභා අරමුදල් 65,000.00 

17 අකරවිට විමලතිස්ස චන්ද්රසූරිය මාවත දලවන්ගම මහතාදේ 

නිවස අසල පැති බැේම තැනීම. 

සභා අරමුදල් 594,503.48 

18 ඇස්වත්ත හත්දුව අතුරු මාර්ගය දකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 385,987.84 

19 ඇස්වත්ත මිරිස්වත්ත පාදර් දදොල අසල පැති බැේම තැනීම. සභා අරමුදල් 363,033.72 

20 රණවිරුගම ජල බැසයන කාණුව තැනීම. සභා අරමුදල් 306,090.21 

21 රණවිරුගම පාර මුල දකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 311,517.18 

22 දකොස්ගම සතිදපොල වැසකිළි වළ සකස් කිරීම. (සංදශෝධිත) සභා අරමුදල් 131,488.74 

23 දකොස්ගම උප කාර්යාල දගොඩනැගිල්ලට දකොටසේ එකතු 

කිරිම අතිදර්ක ඇස්තදේන්තුව 

සභා අරමුදල් 410,000.00 

24 දේරදගොල්ල උළුමඩම පාදර් ජල බැසයන දබෝේකුව තැනීම. සභා අරමුදල් 231,863.17 

25 තුන්නාන ගේමැේද ප්රධාන මාර්ගය දකොන්ක්රිට් දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 499,923.79 

26 තුන්නාන ගේමැේද ධේමික මහතාදේ නිවස දපොදු මාර්ගය 

තාර දැමීම. 

සභා අරමුදල් 499,829.24 

27 රිටිගහදහේන දපොදු මාර්ගය තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 499,999.40 

28 කහටපිටිය මුත්තන්වත්ත පාර ඉතිරි දකොටස තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 197,701.62 

29 අරුේවත්ත ජයසුන්දර දපදදස අජිත් මහතාදේ නිවස අසල 

සට ප්රධාන මාර්ගය තාර දැමීම. 

සභා අරමුදල් 453,994.13 

30 දකොටිගල දහේන ප්රජා ශාලාව සහ ක්රීඩාපිටිය දවත ප්රදේශය 

සපයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් 180,601.20 

අනු 

අංක 
වයාපෘතිය මුලය සේපාදනය මුදල රු. 

01 හංවැල්ල පුස්තකාලදේ භාවිතා කරන දටොෂිබා ඡායා පිටපත් 

යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අරමුදල් 8,382.26 

02 429 ඒ හිඟුරල ග්රා.නී. වසදේ දදහිගහලන්දට හැදරන 

ස්ථානදේ පිහිටුවා ඇති දුරකතන කණු 03 ඉවත් කර අඩි 02ේ 

පිටුපසට කර සවිකිරීම. 

සභා අරමුදල් 6,229.02 

03 426 ඒ මුරුතගම ග්රා.නී. වසදේ මුරුතගම මලදගොරක පාදර් 

පිහිටුවා ඇති දුරකතන කණුව එම ස්ථානදයන් ඉවත් කිරීම. 

සභා අරමුදල් 11,460.02 

04 ආහාර පරිහරනය කරන්නන් දැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහන. සභා අරමුදල් 89,000.00 

බැනර් සඳහා 3000.00 

සහතික පත්ර 1000 

(හංවැල්ල ම.දසෞ.ප. දකොට්ඨාශය සඳහා) 

75,000.00 
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04. දසේවක ණය  

 

2018 අදප්රේල් 17 වන දින පැවති මහා සභාදේ තීරණ අංක 05 – (06) යටදත් මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ 

කාරක සභාව දවත පවරන ලද අනුමත කිරිදේ බලය අනුව පහත උපදල්ඛණදේ නේ සදහන් දසේවකයින්දේ 

නම ඉදිරිදයන් දේවා ඇති ආපදා ණය මුදල් දගවීම අනුමත කිරිමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංකය 
නම 

වැටුප් 

අංකය 
ණය මුදල රු. 

අයවීමට ඇති ණය 

අයකිරීදමන් පසු 

දගවන මුදල රු. 

01 එේ. දුමින්ද ප්රදීප් මයා 389         221,940.00            66,830.00  

02 දේ. එේ.රසකා දසේවන්දි මිය 281         228,660.00            98,940.00  

03 ඩබ්. ඒ. එස්. එන්. මදනෝජ් මයා 396         217,460.00            87,730.00  

04 ආර්. ඒ. දසේනාධීර මයා 81         250,000.00            53,230.00  

05 අයි. ඩී. දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය 258         250,000.00            48,750.00  

06 එස්. ඩී. එේ. බර්ට්රේ මයා 210         250,000.00          250,000.00  

07 ඩබ්. මදහේෂ් නිශ්ශංක මයා 358         244,700.00            60,280.00  

08 ඩබ්. ජී. ආර්. දේ. සමුද්රිකා මිය 187         221,940.00          105,090.00  

09 එේ. ඩී. දේ. නන්දනී මිය 306         250,000.00            30,000.00  

සංග්රහ කටයුතු (60 දදදනකු සඳහා) 6000.00 

අවින්ශ්චිත වියදේ 5000.00 

 89,000.00 

05 ජාතයන්තර කාන්තා දිනය - සංදශෝධන ඇස්තදේන්තුව සභා අරමුදල් 245,000.00 

කාරණය අනුමත වූ 

ඇස්තදේන්තු 

මුදල 

සංදශෝධන 

ඇස්තදේන්තු 

මුදල 

සංදශෝධනයට 

දහේතුව 

ප්රචාරණ කටයුතු රු.4000.00 රු. 18000.00 දගවතු වගාව 

පිළිබඳ ලියවුනු 

පත්රිකාවේ මුද්රණය 

කිරීම. 

දේශකතුමාදේ 

දේශණ ගාස්තු හා 

රාත්රී නවාතැන් 

පහසුකේ 

රු.25000.00 රු.25000.00 - 

එළවළු බීජ 

(360  දදදනකු 

සඳහා) 

රු.45000.00 රු.45000.00 - 

කෘෂි උපකරණ 

(300  දදදනකු 

සඳහා) 

රු.45000.00 රු.102000.00 දේ සඳහා රාජය 

නිතිගත සංස්ථාදේ 

දගවතු වගාව 

සඳහා ඉතා 

ප්රදේජනවත් උදලු 

මුල්ලුවේ ලබා දීම 

සඳහා. 

සංග්රහ කටයුතු රු.15000.00 රු.15000.00 - 

දකොේදපෝස්ට් 

දපොදහොර 

- රු.30000.00 

(5kg පැකට් 

300) 

සහභාගී වන 

කාන්තාවන් සඳහා 

දකොේදපෝස්ට් 

දපොදහොර ලබා දීම. 

අවිනිශ්චිත වියදේ රු.5000.00 රු.10000.00 අවිනිශ්චිත දෑ 

සඳහා. 

එකතුව රු.139000.00 රු.245000.00  
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10 ඩබ්. ඩී. ධේමිකා ජයදසේකර මිය 24         250,000.00            50,000.00  

11 ආර්. ඩී. දසේනාරත්න මයා 174         224,180.00            65,770.00  

12 එස්. ඒ. මූර්ති මයා 170         230,900.00            69,780.00  

13 ඒ. ඒ. කුමාරරත්න මයා 253         249,540.00          116,130.00  

14 දේ. දේලායුදන් මයා 149         233,140.00            66,760.00  

15 අයි. ඩී. චතුරංගි වාසනා මිය 383         224,180.00          112,470.00  

16 ඩබ්. සරත් කුමාරසරි මයා 393         219,700.00            54,800.00  

17 දේ. බී. ශාන්තිකා සරිවර්ධන මිය 155         247,120.00            56,620.00  

18 ඒ. පී. ඩී. දේ. සුධීරා මිය 373         221,940.00            57,220.00  

19 වයි. එච්. ප්රදීප් මයා 278         226,420.00            53,170.00  

20 යූ. ඩී. කුමාරසංහ මයා 398         221,940.00          221,940.00  

21 එස්. අජිත් දප්රේමකුමාර මයා 369         226,420.00            58,770.00  

22 දේ. විමල් ශාන්ත මයා 128         228,660.00            58,000.00  

23 ආර්. ඒ. බී. ඩබ්. දේ. රණතුංග මිය 305         250,000.00            33,750.00  

  එකතුව 
 

    5,388,840.00       1,876,030.00  

 

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. කුමාරි ඇල්ල අසල පදිංචිකරුවන් විසන් එම ස්ථානයට පැමිදණන සංචාරකයින්දගන් දිය නෑම 

සඳහා මුදල් අයකරන අතර ඇල මාර්ගය හරස් දකොට ගල් වැටි බැඳ ඇති බැවින් සභාව මැදිහත්වී 

නාම පුවරුවේ සවිකිරීමටත් ඇල මාර්ගය හරස් දකොට බැඳ ඇති ගල් වැටි ප්රාදේශීය දල්කේතුමිය හා 

අදාල ග්රාම දසේවක නිළධාරී කැඳවා සාකච්ඡා කර කඩා ඉවත් කිරීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

2. කසළ දැමීමට සුදුසු ඉඩේ සභාව සතු දනොවීම සේබන්ධදයන් සාකච්ඡා කරන ලද අතර කඩිනමින් 

දේ සඳහා විසඳුමේ දසොයාගත දනොහැකි වුවදහොත් සභාවට විශාල ගැටළුවකට මුහුණදීමට සදුවන 

බැවින් දේ සඳහා සුදුසු ඉඩේ පිළිබඳව දසොයා මීළඟ කාරක සභාව දවත දැනුේදදන දලසට 

මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. පාදුේක ප්රදේශදේ පවත්වාදගන යන අනවසර කඩ ඉවත් කිරීම සඳහා දැන්වීේ අලවා මාසයක 

කාලයේ එනේ දපබරවාරි මස 15 වන දින දේවා කාලය ලබාදී ඇති අතර දේ වනදතේ ඉවත් කර 

දනොමැති අනවසර කඩ ඉවත් කිරීම සේබන්ධදයන් සාකච්ඡා කරන ලදි. දරෝද සහිත 5’ x 4’ 

ප්රමාණදේ කරත්ත සඳහා අවසර ලබාදී ඇති අතර වදනික දවළඳාේ කටයුතු අවසානදේ වදනිකව 

ඒවා ඉවත් කරගත යුතු බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 
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