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2019.03.28 වන දින පෙ.ව. 08.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

9. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  

10. ගරු කාරක සභික   -  ශෂිණි ශ්රීමාලි පහට්ටිආරච්චි 

11. ගරු කාරක සභික   -  සමන් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

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

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   - මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

3. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

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

5. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

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

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

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

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

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

12. කළමනාකරණ සහකාර  - දීොනි වික්රමසිංහ මිය 

13. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

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

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

 

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

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

 

1. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අංක 01 – (02) යටපත් දැේපවන පකොස්ගම, කහව, 

අංක 241/2 හි ෙදිංචි ජී.පේ.ටී. විපජ්සිංහ මහතා විසින් “පෙොදු ෙහසුකේ වලට පවන්කර ඇති ඉඩේ 

ලබාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.30 දිනැතිව ඔහු ෙදිංචි ඉඩමට යාබද සීලෑන් පවන්පේසි ඉඩපේ 

පවල අේදර පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන්කර ඇති ඉළුේ හා මාන වැවී ඇති ෙර්චස් 35 ක පකොටස සුේධ 

කර පකටිකාලීන වගාවේ කිරීම සඳහා තාවකාලිකව ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද 

ලිපියට අදාලව පමම ඉල්ලීම කරනු ලබන්පන් පවන්පේසි ඉඩපේ ඉඩේ හිමිකරුපවකුද යන්න පසොයා 

බලා තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කළ අතර හංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරි 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම ඉල්ලීම ඉදිරිෙත් කරනු ලබන ඉල්ලුේකරු පවන්පේසි ඉඩපේ 

ෙදිංචිකරුපවකු පනොවන අතර භාවිතයට පනොපගන වල් බිහිවී ඇති පමම පෙොදු ෙහසුකේ පකොටස 

වාර්ෂිකව බදු ෙදනම මත ගිවිසුේගතව තාවකාලිකව පකටිකාලීන වගාවේ කිරීම සඳහා පටන්ඩර් 

ෙටිොටිය මඟින් ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 2019 වර්ෂයට අදාල අභයන්තර විගණන සැලැස්ම කාරක සභාපේ 

දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කළ අතර 2019 වර්ෂයට අදාල අභයන්තර විගණන සැලැස්ම ඉදිරි මහා 

සභාවට ඉදිරිෙත් කර සභා සේමත කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. “උත්සව ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීමට භාණ්ඩ ලබාගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.15 දිනැතිව 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ උත්සව ශාලාපේ පේදිකා තිර පරදි, පේදිකාවට කාෙට්, කලර් ලයිට් හා 

පදොර ජපනල් අළුත්වැඩියා කිරීමට අවශය බව දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කර ඉදිරි මුදල් කමිටුවට ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

4. “උත්සව ශාලාවට භාණ්ඩ ලබාගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.15 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව මඟින් ෙවත්වනු ලබන වැඩසටහන් සඳහා භාවිතා කිරීමට පකොලර් මයිේ 02 ේ ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන් අතර 

පේදිකාව සඳහා Cooling Fan සවිකිරීමටත් අදාල ඇස්තපේන්තු සකස ් කර ඉදිරි මුදල් කමිටුවට 

ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. හංවැල්ල, ෙරණ ොර, අංක 106/ඒ හි පිහිටි Lanka Filling Station ආයතනපේ කළමනාකාරතුමා 

විසින් “ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ඇෙකරයන් ලබාගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 

2019.03.04 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පමම ආයතනපයන් ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා 

තැන්ෙතු මුදලේ තබා පනොමැති බැවින් ඒ සඳහා රු. 500,000.00 ක තැන්ෙතුවේ ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, Lanka Filling Station ආයතනය පවත 

ඉන්ධන ලබාගැනීම පවනුපවන් රු. 500,000.00 ක තැන්ෙතු මුදලේ පගවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි.  
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6. පකොළඹ 07, ශ්රීමත් මාකස් ප්රනාන්දු මාවත, ෙළාත් පුරාවිදයා කාර්යාලය (බ.ෙ.) විසින් “ොදුේක නගර 

මධයපේ පිහිටා තිබූ ෙහන් කණුව සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව අනතුරකට 

ෙත්වූ ොදුේක නගර මධයපේ පිහිටි ෙැරණි ෙහන් කණුව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට ඇස්තපේන්තු සකස් 

කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු සූදානේ කර ඇති බවත් ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමට පෙර ොදුේක පෙොලිස් 

ස්ථානපේ ඇති ෙහන් කණුපේ කැඩී පගොස් ඇති පකොටස් ද අදාල ෙහන් කණුපේ ගැලවිය යුතු පකොටස් 

ද ගලවා පුරාවිදයා පදොර්තපේන්තුවට ප්රවාහනය කරගත යුතුව ඇති බැවින් පුරාවිදයා 

පදොර්තපේන්තුපේ බස්නාහිර ෙළාත් කාර්යාලපේ පසේවපේ නියුතු එස්.ඒ. ඉන්ද්රජීව මහතා පවත 

පගනැවිත් භාරදීමට කටයුතු සලසන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා අදාල අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. රාජගිරිය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර පකෝට්පට් නගර සභාපේ රජපේ විගණන අංශය විසින් “2017 වර්ෂපේ 

විගණන ගාස්තු අයකර ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.01 දිනැතිව 2017 වර්ෂය සඳහා වූ 

විගණන ගාස්තුව වන රු. 438,081.00 ක මුදල පනොෙමාව පගවීමට කටයුතු කරන පලස අදාල බිල්ෙත 

ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, විගණන ගාස්තුව වන රු. 438,081.00 ක 

මුදල බත්තරමුල්ල, පෙොල්දූව ොර, අංක 306/72 හි පිහිටි ජාතික විගණන කාර්යාලපේ විගණකාධිෙති 

පවත පගවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ පුරප්ොඩු ෙවත්නා රියදුරු තනතුපරහි ආපේශක රියදුපරකු පලස පසේවපේ 

නියුතු පේ.ඒ.ඩී.ඒ. රංගන මහතා විසින් “ෙළාත් ොලන ක්රීඩා තරඟවලදී ඇති වූ ආබාධිත තත්වය 

පහේතුපවන් පසේවයට පනොෙැමිණි දිනයන් සඳහා වැටුප් ලබාගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.27 

දිනැතිව 2019.03.11 දින ෙැවති ෙළාත් ොලන ක්රීඩා තරඟාවලිපේදී පකොටිකාවත්ත ප්රාපේශීය සභාව 

සමඟ ෙැවති කබඩි තරඟපේදී විරුේධ පිපලහි ක්රීඩකයින්පේ ප්රහාරයේ නිසා කකුපල් ඇටයේ පිපිරීම 

පහේතුපවන් දින 01 ේ පරෝහල්ගතව ද, දින 13 ේ නිවපසේ රැඳී සිටීමට සිදුවීම නිසා රාජකාරී සඳහා 

ෙැමිණීමට පනොහැකි වී ඇති බැවින් එම දිනයන් සඳහා වැටුප් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ආයුර්පේද 

වවදය වාර්තාපේ පිටෙතේ සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද  ලිපිය පිළිබඳව සානුකේපිතව සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, එම දිනයන් සඳහා නියමිත වැටුප් පගවීමට අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

9. ොදුේක, පිටුේපප් උතුර, ෙබ්බථාරාම ොර, අංක 119 හි ෙදිංචි පී.පේ. හැරී දසනායක මහතා විසින් 

පිටුේපප් පෙොදු සුසාන භූමිපේ පිහිටි කජු ගසේ දිරාෙත්වී මාර්ගය හරහා වැටීම පහේතුපවන් ොපර් වාහන 

ගමන් කිරීමට පනොහැකි වී ඇති බැවින් පමම කජු ගස දර සඳහා කො ඉවත්කර ගැනීමට අවසර 

ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම කජුගස කො ඉවත් 

කරගැනීම සඳහා මිල ගණන් ලබාපගන මාර්ග අවහිරතා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 
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10. හංවැල්ල, සීමාසහිත නැපගනහිර පහේවාගේ පකෝරලපේ විවිධ පසේවා සමුෙකාර සමිතිය විසින් “ොදුේක 

සහන පතොග ගබඩාපේ නව ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.03.26 දිනැතිව 

ොදුේක සහන පතොග ගබඩාපේ නව ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම සේබන්ධපයන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

විසින් 2019.03.18 දිනැතිව යවන ලද ලිපිය ෙරිදි 2019.04.01 දින සිට ොදුේක නව පවළඳ 

සංකීර්ණපේ අංක 07 සහ අංක 08 යන කඩකාමර පදක සඳහා මසකට රු. 12,000.00 ක මුදලේ 

තේපසේරු වටිනාකම පලස දන්වා ඇති අතර ඊට අදාල ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම සඳහා රු. 72,000/- ක 

වටිනාකමින් යුතු අංක 185022 දරණ පචේෙත වැඩ බලන පල්කේ මහතා භාරපේ සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව පවත පයොමුකර ඇති බවත් ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම සඳහා ඔහුපේ අත්සන සහතික කරමින් ජාතික 

හැඳුනුේෙපත් පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ගිවිසුේ අත්සන් 

කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

11. ෙළාත් ොලන පදොර්තපේන්තුව (බස්නාහිර ෙළාත) විසින් “ලේෂාණි වීථි ලාේපු විදුත් ෙරිෙථ ස්විචය 

භාවිත කිරීම.” යන හිසින් යුතුව අංක LGD 03/02/පෙොදු යටපත් 2019.03.13 දිනැතිව ලේෂාණි වීථි 

ලාේපු විදුත් ෙරිෙථය ඉතා ලාභදායී උෙකරණයේ පලස භාවිතා කළ හැකි බවත්, පමමඟින් වීථි ලාේපු 

කණුවල විදුලි ආපලෝකය ස්වයංක්රීයව ොලනය වන බවත්, බස්නාහිර ෙළාපත් පකොළඹ මහ නගර 

සභාව ඇතුළු ෙළාත් ොලන ආයතන 07 ේ පමම උෙකරණය භාවිතා කරන බවත් විදුලි ෙරිපභෝජනය 

කිරීපේදී අරපිරිමැස්පමන් යුතුව විදුලිය ොවිච්චි කිරීමට පමම උෙකරණය භාවිත කිරීම පබොපහෝපසයින් 

ඵලදායී වන බව පෙන්වාපදමින් අදාල ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කර විදුත් ෙරිෙථය මිලදී ගැනීමට 

සුදුසු වැඩ පිළිපවලේ සකස් කරගන්නා පලස දේවමින් ලේෂාණි ඉපලේට්රානිේ ආයතනපයන් ලබාදී 

ඇති ලිපිපේ පිටෙතේ සහ මිල ගණන් සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව,  

ලේෂාණි ඉපලේට්රානිේ ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කර සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ ප්රධාන 

නගර සඳහා සවිකිරීමට පමම විදුත් ෙරිෙථ මිලදී ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. විෂයභාර නිළධාරී විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද තුන්නාන ආදාහනාගාරයට විදුලි බලය සෙයා ගැනීම 

සඳහා අවිස්සාපේල්ල විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් සකස් කරන ලද ඇස්තපේන්තුපේ යේ තාේෂණික 

පදෝෂයේ ෙවතින පහයින් සිදුවිය හැකි සංපශෝධනයන්ට යටත්ව  අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද 

රු.716,417.00 ක දල ඇසත්පේන්තුව ද, තුන්නාන ආදාහනාගාරයට නව ජල සැෙයුමේ ලබාදීම සඳහා 

ජාතික ජල සේොදන හා ජලාෙවාහන මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිෙත් කර ඇති රු. 782,670.40 ක 

ඇස්තපේන්තුව ද, තුන්නාන ආදාහනාගාරයට නව ජල සැෙයුම ලබාදීපේදී සිදුවන මාර්ග අලාභහානි 

සඳහා අවිස්සාපේල්ල විධායක ඉංජිපන්රු කාර්යාලය විසින් ලබාදී ඇති රු. 9,685.00 ක 

ඇස්තපේන්තුව ද සලකා බැලූ කාරක සභාව, තුන්නාන ආදාහනාගාරයට විදුලි බලය හා නව ජල 

සැෙයුම ලබාගැනීම සඳහා වන රු. 1,508,772.40 ක ඇස්තපේන්තු සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

13. විෂයභාර ප්රජා සංවර්ධන නිළධාරී විසින් “දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ක්රීඩා තරඟාවලියට සහභාගී වූ ක්රීඩක 

ක්රීඩිකාවන්පේ ගමන් වියදේ සේබන්ධවයි - 2019” යන හිසින් යුතුව 2019.03.28 දිනැතිව පකොළඹ 
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දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ආයතන අතර ෙවත්වන ලද ක්රීඩා තරඟාවලිපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

සමසථ් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට හැකිවූ අතර පමම ජයග්රහණය ලබාගැනීම සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව මඟින් ඉදිරිෙත් වූ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ක්රීඩා පුහුණුවීේ කටයුතු සඳහා තම පෙෞේගලික මුදල් ද 

පයොදවමින් තම පසේවා ස්ථානපයන් ක්රීඩා පිටියටත්, නැවතත් ක්රීඩා පිටිපයන් පසේවා ස්ථානයටත් ගමන් 

කිරීම සඳහා වියදේ වශපයන් වැය වූ මුදල් ෙහත ෙරිදි 2019.02.06 දින සිට 2019.03.22 දේවා ක්රීඩක 

ක්රීඩිකාවන් 44 පදපනකුට ගමන් වියදේ වශපයන් රු. 52,300.00 ේ පගවීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2019.02.06 දින සිට 2019.03.22 

දේවා ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් 40 පදපනකුට ගමන් වියදේ වශපයන් රු.48,600.00 ක මුදලේ පගවීමට 

අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

අනු 

අංක 

නම  මුදල 

01 නිලන්ත පුෂේකුමාර   1,800.00  

02 ආර්.ඒ. චින්තක රුපේෂ ්   1,900.00  

03 දිල්ශාන් මුතුකුමාරණ   1,900.00  

04 ජගත් පුෂ්ෙකුමාර   1,200.00  

05 ඩබ්ලිේ.වී.ඒ. උපේශික      700.00  

06 පේ.එච්. සුසිල් කුමාර      2,500.00  

07 එච්.එේ. ධර්මප්රිය      2,500.00  

08 ඩිලාන් චතුරංග      1,900.00  

09 සුමිත් ක්රීෂාන්ත          600.00  

10 සුජීවා දමයන්ති      2,500.00  

11 රූො නන්දනී      1,200.00  

12 තමරා මල්කාන්ති      2,400.00  

13 ශයාමලී කරුණාරත්න      1,100.00  

14 දිස්නා ප්රියදර්ශනී      1,400.00  

15 චමිලා දමයන්ති      1,300.00  

16 භද්රා චමින්දනී වික්රමරත්න      1,500.00  

17 නිරංජලා ොදුේක          500.00  

18 එස්.ආර්.පේ. ගමපේ          800.00  

19 රංජිත් පප්රේමසිරි       1,100.00  

20 පේ.පී. මංගලජීව      1,600.00  

21 විමල් වික්රමනායක      1,000.00  

22 ඩබ්ලිේ.ඩී. පසෝමසිරි      1,200.00  

23 රංජිත් විපජ්තිලක      1,800.00  

24 ඉපනෝකා සුදර්ශනී      2,100.00  

25 අනූෂා කුමාරි      2,200.00  

26 ඒ.වී. රුපබ්රු      1,700.00  

27 පියුමි දිල්රංගි      1,400.00  

28 ඉපනෝකා ප්රියදර්ශනී      1,600.00  

29 එච්.පී.සී. ශානිකා          200.00  

30 ශෂිකලා මල්ෂානි          200.00  

31 නිශාන්ත ජයලත්           500.00  

32 බී. අරුණ කුමාර      1,000.00  

33 ආර්.ඒ.ඩී. රසාංජන රශ්මික          100.00  

34 අජිත් පප්රේමතිලක          300.00  
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35 දුමින්ද ප්රදීප්          800.00  

36 සාලිය කුමාර          100.00  

37 එල්.ඒ. ෙැතුේ          400.00  

38 සේෙත් නුවන් මපනෝජ්          700.00  

39 ශාන්ත කුමාර          400.00  

40 පේ.ඒ.ඩී. අපසේල රංගන          500.00  

  එකතුව    48,600.00  

 

14. ොදුේක නව ප්රිමිේස් අංගනය සඳහා විදුලි සේබන්ධතාවය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී විසින් 2019.03.28 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ොදුේක නව 

ප්රිමිේස් අංගනයට නව විදුලි සේබන්ධතාවය ලබාගැනීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් 

ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

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

කරන ලද පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

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

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

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

මුදල පගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  
 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය 

හා දිනය 
විස්තරය ලබන්නාපේ නම මුදල රු. 

01 709     

2019/3/19 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය  මුේදර ආග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරිම 

කාර්යයභාර නිලධාරි 5,100.00 

02 706      

2019/3/19 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය  සැලසුේ කමිටු දීමනා සරප්  හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලය 

10,400.00 

03  

2019/3/ 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය  සැලසුේ කමිටු දීමනා ගරු සභාෙතිතුමා 

ජයන්ත පරෝහණ 

2,600.00 

04 575      

2019/3/12 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය මාර්ග /පසෞඛය/පුස්තකාල 

කාර්යාලය 2019 පෙබරවාරි මස අතිකාල දීමනා 

සරප්    හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලය 

220,770.47 

05 711       

2019/3/19 

ආයුර්පේද සදහා ඖෂධ රැපගන ඒමට යාම සංයුේත 

දීමනා 

ආයුර්පේද වවදය 

T.A.S.C.ජයතිලක 

500.00 

06 715    

2019/3/19 

ආයුර්පේද සදහා ඖෂධ රැපගන ඒමට යාම සංයුේත 

දීමනා 

M.D.k නන්දනී 350.00 

07 716     

2019/3/19 

ආයුර්පේද සදහා ඖෂධ රැපගන ඒමට යාම සංයුේත 

දීමනා 

වැඩ ේපෂේත්ර කමිකරු 

G. ගුණොල 

350.00 

08 712     

2019/3/19 

ගලිරථපේ පසේවය කීරීම සංයුේත දීමනා P. පුෂ්ෙකුමාර 350.00 

09 713     

2019/3/19 

ගලිරථපේ පසේවය කීරීම සංයුේත දීමනා රියදුරු  W.P 

පසෝමරත්න 

5,950.00 

10 714       

2019/3/19 

LL-6461 රථපේපසේවය කීරීම සංයුේත දීමනා  රසික චන්දන 1,050.00 

11 710     

2019/3/19 

ගලිරථපේ පසේවය කීරීම සංයුේත දීමනා අමීර් මධුසංඛ 5,600.00 

12 717    

2019/3/19 

ෙරිවර්තන ගමන් ේයදේ පසෞ/ෙරිොලන ඉදුනිල් 

ප්රියන්ත 

2,138.00 

  
2019 පෙබරවාරි මස ජල බිල්ෙත් පියවීම 

  

13 621    

2019/3/14 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (ෙැරණි) 906.01 ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

16,444.40 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය 3479.52 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 316.25 

හං. පෙොදු වැසිකිලිය 2612.42 

තුන්නාන සායනය 1184.88 
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පනොදිරන කසළ පවන්කල /ඉ/කිරීපේ 

මධයස්ථානය 

6944.24 

හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය 

561.97 

කළුඅේගල පෙර ොසල 439.11  
16444.40 

14 625    

2019/3/14 

2019 පෙබරවාරි මස ජල බිල්ෙත් පියවීම ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

14,496.51 

හංවැල්ල සති පෙොළ 5224.83 

හංවැල්ල නව සති පෙොළ 972.71 

හංවැල්ල බස් නැවතුේපෙොළ 3279.42 

එළ හරේ මස් කඩය 2179.72 

මාළු ලෑලි 373.02 

ඒළු කුකුළ් මස් කඩය 1626.93 

ඌරු මස් කඩය 839.88  
14496.51 

15 696     

2019/3/18 

2019 මාර්තු මස විදුලි බිල්ෙත් පියවීම මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

19,433.40 

හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්පේදය 240.00 

පනොදිරන කසළ පවන්කල /ඉ/කිරීපේ 

මධයස්ථානය 

2509.20 

පනොදිරන කසළ පවන්කල /ඉ/කිරීපේ 

මධයස්ථානය 

807.30 

හංවැල්ල සති පෙොළ 6409.50 

හංවැල්ල සති පෙොළ 4192.80 

හං. පෙොදු වැසිකිලිය(එළු හරේ මස් 

කඩය) 

3076.50 

නව පවළද සංකීර්ණය(බ්ේ මහල) 2198.10  
19433.40 

16 695      

2019/3/18 

2019 මාර්තු මස විදුලි බිල්ෙත් පියවීම මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

11,376.90 

නව පවළද සංකීර්ණය(උඩු මහල) 2088.30 

හං. අංක 3එළු කුකුළු මස් කඩය 2033.40 

ෙැරණි පවළද සංකීර්ණය 715.80 

පවළද සංකීර්ණය- ඌරු මස් කඩය 1850.40 

උත්සව ශාලාව 2436.00 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 2253.00  
11376.90 

17 694     

2019/3/18 

2019 පෙබරවාරි මස ජල බිලෙත් පියවීම ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

3,146.02 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 3146.02 

18 623      

2019/3/14 

2019 පෙබරවාරි මස ජල බිල්ෙත් පියවීම ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

621.96 

කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

කළුඅේගල පෙොදු වැසිකිලිය 305.71  
621.96 

19 624     

2019/3/14 

2019 පෙබරවාරි මස විදුලි බිල්ෙත් 

පියවීම 

 මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

21,263.85 

නිරිපෙොළ සායනය 386.40 

හං. නිදහස් ආයුර්පේදය 752.40 

පනොදිරන කසළ පවන්කල /ඉ/කිරීපේ 

මධයස්ථානය 

2307.90 

පනොදිරන කසළ පවන්කල /ඉ/කිරීපේ 

මධයස්ථානය 

953.70 

හංවැල්ල සති පෙොළ 9014.40 

හංවැල්ල සති පෙොළ 7849.05  
21263.85 
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20 622      

2019/3/14 

2019 විදුලි බිල්ෙත් පියවීම මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

15,676.50 

හං. පෙොදු වැසිකිලිය 4284.30 

නව බ/ සංකීර්ණ බිේ මහල 2728.80 

හං. අංක 3එළු කුකුළු මස් කඩය 2334.76 

ෙැරණි පවළද සංකීර්ණය 880.50 

 පවළද සංකීර්ණය- (ඌරු මස් 

කඩය) 

2289.60 

කළුඅේගල ඔරපලෝසු කණුව 660.90 

උත්සව ශාලාව 2600.70  
15676.50 

21 477 

2019.03.05 

කාන්තා දිනය නිමිත්පත්න් ෙැවැත්පවන වැඩ සටහන 

සඳහා එළවළු බීජ ලබා ගැනීම. 

කෘෂි අධයේෂ ජනරාල්, 

එළවළු බීජ හා පරෝෙණ    

ද්රවය අපලවි සැල,  

පකොළඹ 05. 

37,500.00 

22 563 

2019.03.08 

ඇණවුේ අංක 13700 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2640 ෙරිදි 80/100 ගල් තාර 18kg බැරල් 10 ේ 

ලබා ගැනීම. 

බිටුලින්ේ ඉමල්ෂන් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ඇෙලපදනිය ොර, 

මස්පනොරාව, ගිරිඋල්ල. 

159,500.00 

23 560 

2019.03.08 

සභාශාලාපේ ශබ්ද වාහිනී ෙේධතිය සෙයා සවිකිරීපේ 

වයාෙෘතිපේ 10% රැදවුේ මුදල සඳහා එකතු කල 

අගය මත බදු පගවීම. 

ඩයිනමිේ ඒ.වී. 

පටේපනොලජීස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, පලෝරිස් ොර, 

පකොළඹ 04. 

40,999.00 

24 592 

2019.03.13 

පෙර ොසල් දරුවන්ට කුඩා කල සිටම කසල 

කළමනාකරණ පුරුදු ඇති කිරීපේ අරමුණින් ඔවුන් 

පවත ලබා දීම සඳහා කසල බඳුන් 1400 ේ සෙයා 

ගැනීමට මිල ගණන් ලබා ගැනීම සඳහා ෙළකල 

පුවත්ෙත් දැන්වීම පවනුපවන් ගාස්තු පගවීම. 

ද ඇපසෝෂිපේෂන්, නිවුස් 

පප්ෙර් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ්,  

පල්ේහවුස්, 

 පකොළඹ. 

10,263.76 

25 696 

2019.03.08 

ඇණවුේ අංක 13731 ෙරිගණක වවරස් ආරේෂක 

ෙේධති 04 ේ  ලබා ගැනීම. 

පතොරතුරු තාේෂණ 

සේෙත් සංවර්ධන 

අධිකාරිය (බ.ෙ.) 

සංඝරාජ මාවත, පකොළඹ 

10. 

13,960.00 

26 689 

2019.03.08 

ඇණවුේ අංක 13730 ෙරිදි ආදායේ ෙරීේෂක හා 

ෙරිොලක නිළධාරීන් 04 පදනාට කාර්යාල බෑේ 04 

ේ ලබා ගැනීම. 

පී.ජී. මාටින් ඉන්ඩස්ට්රිේ, 

ගාලු ොර,  

පකොළඹ 03. 

15,980.00 

27 747 

2019.03.28 

මාර්ග තලනයේ හා ප්පල්ට් කේෙැේටර් යන්ත්රයේ 

මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් ලබා ගැනීම සඳහා 

පුවත්ෙත් දැන්වීමේ ෙල කිරිම පවනුපවන් ගාස්තු 

පගවීම. 

ද ඇපසෝෂිපේෂන්, නිවුස් 

පප්ෙර් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ්,  

පල්ේහවුස්, 

 පකොළඹ. 

14,662.50 

28 745 

2019.03.25 

ඇණවුේ අංක 13696 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2523 ෙරිදි හංවැල්ල පනොදිරන කසල 

කළමනාකරණ පගොඩනැගිල්පල් වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා සිපමන්ති පකොට්ට 30 ේ  ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් 

එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,  අංක 03,  

හයිපලවල් ොර,  

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

29,100.00 

29 744 

2019.03.25 

ඇණවුේ අංක 13725 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

1986 ෙරිදි ගල් ෙස් කියුබ් 06 ේ ලබා ගැනීම. 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්

රා 

ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

27,000.00 

30 746 

2019.03.25 

ඇණවුේ අංක 13683 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

1982 ෙරිදි ොදුේක වැඩ ඒකකයසඳහාABC කියුබ් 

05 ේ ලබා ගැනීම. 

W.K.K. ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම, 

මාවතගම, ොදුේක. 

22,500.00 

31 687 

2019.03.15 

ඇණවුේ අංක 11816හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2641 ෙරිදි “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු ඉඩමකි” 

යන්න ඇතුලත් පුවරු 25 ේ සකසා ගැනීම. 

අමර ඇඩ්වටයිසින්, 

 ප්රධාන ොර,  

හංවැල්ල. 

38,750.00 
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32 701 

2019.03.19 

ඇණවුේ අංක 13417 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක1989 ෙරිදි පකොටුපගොඩැල්ල ොර 

ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 06 ේ ලබා 

ගැනීම. 

එේ.ආර්.පේ.පේ.පෙපර්

රා 

ෙහල පකොස්ගම, 

පකොස්ගම. 

27,000.00 

33 743 

2019.03.25 

ඇණවුේ අංක 13444 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2637 ෙරිදි ප්රධාන කාර්යාලවල කැරපකන ඇඳි සහිත 

කුෂන් පුටු 01 ේ ලබා ගැනීම. 

D,R, ඉන්ඩ්රස්ටිේ 

පුේගලික සමාගම, ෙහල 

හංවැල්ල, හංවැල්ල. 

11,137.50 

34 737 

2019.03.25 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ මාර්ග අංශයට අයත් 

ආයුධ මුවහත් කිරීම හා මිටි ගැසීම පවනුපවන් වැය 

වූ මුදල් ලබා ගැනීම. 

සරප් - ජනක සුඅජීව  

හංවැල්ල  

උෙ කාර්යාලය 

1,550.00 

35 736 

2019.03.25 

හංවැල්ල පනොදිරන කසල කළමනාකරණ 

මධයස්ථානය වැඩි දියුණු කිරීපේ කාර්ය සඳහා 

පකොන්ක්රීට් මිේස්චර් යන්ත්රයේ ලබා ගැනීම 

පවනුපවන් පගවූ කුලී මුදල් ලබා ගැනීම. 

 -එම- 3,500.00 

36 594 

2019.03.13 

ඇණවුේ අංක 13681 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

1984 ෙරිදි ොදුේක වැඩ ඒකකයට ¼”x ½” චිප්ස් 

ගල් කියුබ් 10 ේ ලබා ගැනීම. 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් 

කේෙැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ආටිගල, හංවැල්ල. 

70,150.00 

37 753 

2019.03.26 

ඇණවුේ අංක 13967 ෙරිදි පකොස්ගම නගරය අවට 

මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා කාෙට් පටොන් 08 

ේලබා ගැනීම. 

ෙළාත් බද මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරීය 

(බ.ෙ.) වගවත්ත, 

පහොරණ. 

105,961.00 

38 754 

2019.03.26 

2019 පෙබරවාරි මාසයට අදාලව ෙරිොලන 

පගොඩනැගිල්ල, මහජන පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල 

හා ඒ ආශ්රිත ෙරිශ්රපේ ෙවිත්රතා හා සනීොරේෂක 

කටයුතු ඉටු කිරීපේ පසේවාව පවනුපවන් මුදල් 

පගවීම. 

ලේදිල් ේලීනින් ඇන්ඩ් 

පේන්ටනන්සි සර්විස්, 

ලාවුලුගම හංදිය, 

මල්වාන. 

68,050.00 

39 811 

2019.03.27 

2019.03.30 දින ෙැවැත්පවන පරෝග නිර්ණය 

කිරීපේ සායනය සඳහා ඖෂධ වර්ග මිලදී ගැනීම. 

ශ්රී ලංකා ඖෂධ නීතිගත 

සංස්ථාව 

16,015.00 

40 762 

2019/03/2 

 

සීතාවක ප්රාපේශීයසභාපේ  මහජන පසෞඛය ෙරීේෂක 

පවත ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපයන් 2019 පෙබරවාරි මස බිල්ෙත පගවීම 

සී/ස ලංකා පබල් 

සමාගම 

 

897.54 

41 763 

2019/03/27 

 

සීතාවක ප්රාපේශීයසභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 4610217104 දරණ විදුලි 

සබඳතාවපේ 2019 පෙබරවාරි මස බිල්ෙත පගවීම 

 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල ගිණුම 

 

30,173.50 

42 764 

2019/03/27 

 

ප්රධාන කාර්යාලපේ භාවිතා කරන සීරියල් අංක 

73037907 දරණ සාෆ් ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය 

අළුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා උොංග ලබා ගැනීමට 

පගවීම 

ෆින්පටේ මැපන්ජ්ඩ් 

පසොලියුෂන්ස් පුේ. 

සමාගම 

 

20,762.10 

43 765 

2019/03/27 

පටොෂීබා ඡායා පිපෙත් යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කර 

ගැනීම සඳහා උොංග ලබා ගැනීමට පගවීම 

පජෝන් කීල්ස් ඔෆිස් 

ඔපටෝපේෂන් පුේ. 

සමාගම 

8,382.26 

44 766 

2019/03/27 

 

අංක 426 A මුරුතගම ග්රාම නිලධාරී වසපේ 

මුරුතගම මලපගොරක ොපර් පිහිටුවා ඇති දුරකථන 

කණුව එම ස්ථානපයන් ඉවත් කිරීම සඳහා 

ඇස්තපේන්තුගත මුදල පගවීම 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

11,460.02 

45 767 

2019/03/27 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුර නැගුම වයාෙෘතිය 

යටපත් අංක 164881689 දරණ විදුේ පකටි 

ෙණිවුඩ පසේවාව සඳහා 2019 පෙබරවාරි මස බිල්ෙත් 

පගවීම 

පමොබිපටල් පුේගලික 

සමාගම 

 

724.46 

46 768 

2019/03/.27 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගිණුේ අංක 004 013 

8377 දරණ පවබ් අඩවිය සක්රීය කිරීපේ 2019 

පෙබරවාරි මස බිල්ෙත පගවීම 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

5,045.88 
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47 526       

2019/03/07 

කළමණාකරණ සහකාර I පශ්රේණිය පුහුණු 

ොඨමාලාව - සංඝරාජ මාවත පුහුණු මාධයස්ථානයට 

ගමන් වියදේ පගවීම 

ජි.ඩි ධේමිකා - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 9000.00  

48 525      

2019/03/07 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ එදිපනදා රාජකාරි සඳහා 

ලබා ගත් ද්රවය සඳහා වැය වු මුදල් පගවීම 

සරප් - කාර්යශාර 

නිලධාරී උෙ කාර්යාලය 

ොදුේක 

 785.00  

49 680      

2019/03/07 

අයුර්පේදයට පබපහත් රුපගන ඒමට නාවින්න 

ආයුර්පේදයට යාම සදහා ගමන් වියදේ පගවීම 

සරප් -විමල් ශාන්ත -  

උෙ කාර්යාලය ොදුේක 

 378.00  

50 681      

2019/03/07 

අවිස්සාපේල්ල අධිකරණයට යාම සඳහා ගමන් 

වියදේ පගවීම 2019.02.01 හා 02.06 

සරප් -විසල් ෙමිත -   

උෙ කාර්යාලය ොදුේක 

(රියදුරු) 

 700.00  

51  දපඹෝර පුස්තකාලය 2019 පෙබරවාරි මාසය 

පුවත්ෙත් බිල් පගවීම 

ඩි.සි මාෙටුන,                         

03 හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක 

 5,520.00  

52  2019 පෙබරවාරි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය 

 19,521.00  

ොදුේක උෙ කාර්යාල - රු.2124.90 

ොදුේක පුස්තකාලය - රු.4815.00 

ොදුේක ආයුර්පේදය - රු.459.60 

මලගල ආයුර්පේදය -රු.532.80 

පිටුේපප් ආයුර්පේදය -රු.1173.30 

ොදුේක ප්රජා ශාලාව රු.240.00 

ොදුේක පෙර ොසල රු.423.00 

මිපප් ප්රජා ශාලාව - රු.862.20 ,රු.258.30 

දිවාසුරුකුේ මධයස්ථානය මිපප් - 

රු.1228.20,රු.1411.20 

ආදාහනාගාරය ගලපගදර - රු.5107.80 

ෙැරණි පවදළ සංකීර්ණය අංක 18 - රු.240.00 

දපඹෝර පුස්තකාලය - රු386.40 

පෙොදු වැසිකිලිය බස්නැවතුම - රු.258.30 

53  2019 පෙබරවාරි මස ජල බිල්ෙත් පගවීම ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවහන මණ්ඩලය 

24,160.95 

ොදුේක පුස්තකාලය - රු.3124.93 

පෙොදු පවලඳෙල (නව) රු.2991.53 

බස් නැවතුේෙල( ෙැරණි) රු.962.17 

ොදුේක පෙර ොසල රු.97.88 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය - රු.3279.42 

පෙොදු වැසිකිලිය මිපප් - රු.7643.67 

පෙොදු වැසිකිලිය ොදුේක - රු.4340.10 

ආදාහනාගාරය ගලපගදර - රු.1721.25 

54  ඉන්ධන බිල්ෙත් නිරවුල් කිරීම - 2019/02/16 සිට 

2019/02/28 දේවා 

කළමණාකරු, 

J.J.ඩයස් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පනො.44,පහොරණ ොර, 

ොදුේක 

21,997.00 

ZA - 9257 කේට්රැේටරය        =     15450.00 

RD - 8070  ට්රැේටරය           =     2575.00 

ABP - 9738 ත්රීවිලරය            =    2322.00 

මාර්ග තලනය                     =       515.00 

                     එකතුව          =   21997.00 

55  2019 පෙබරවාරි මස ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ 

නිලධාරින් හා පසේවකයින් සදහා අතිකාල දීමනා 

පගවීම 

කා.භා.නි ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

223,634.00  

56 677       

2019/03/15 

2019 පෙබරවාරි මස සංග්රහ වියදේ ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

එස්.ඩි ගමපේ  - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

1,625.00  

57 666     

2019/03/15 

2019 ජනවාරි,පෙබරවාරි මස  ෙරිවර්ථන ගමන් 

වියදේ 

නුපර්ෂ අසංග - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 4,925.00  
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58 668     

2019/03/15 

අවිස්සාපේල්ල දිසා අධිකරණයට යාම සඳහා ගමන් 

වියදේ පගවීම 2019. 02.06 

එන්.ඩි පහට්ටිආරච්චි - 

සරප් ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

 350.00  

59 667     

2019/03/15 

2019 පෙබරවාරි මස අතිකාල දීමනා පගවීම -  නිමල්ක ලියනාරාච්චි - 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 6,410.00  

60  2019.02.09 සිට 02.11 දේවා මීපප් ප්රජා ශාලාපේ 

ෙැවැත්වු අපලවි ප්රවර්ධන වැඩසටහපන් තැන්ෙත් 

මුදල් ආෙසු පගවීම 

ඩි.සැේසන් සහ පුත්රපයෝ 

(පුද) සමාගම, පනො 

257, හයිපලවල් ොර , 

නාවින්න .මහරගම 

 1,906.70  

61 704  

2019/03/15 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලයට ලිපිපගොනු රැපගන 

යාම සඳහා බස් ගාස්තු පගවීම 

ඩි.පප්රේමරත්න - සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

 720.00  

62  2019 පෙබරවාරි මස මහජන පුස්තකාලය ොදුේක 

පවත පුවත්ෙත් සැෙයීම සදහා මුදල් පගවීම 

ඩි.සි මාෙටුන,                         

03 හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක 

10,540.00  

63  ගලපගදර ආදාහනාගාරයට 2019.03.01 හා 03.12 

යන දිනවලදී ගැස් ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් 

පගවීම 

ොදුේක ගෑස් පසේල්ස් 

පසන්ටර් ,අංක 1ඒ, 

ඉංගිරිය ොර ොදුේක 

 36,432.00  

64  ඉන්ධන බිල්ෙත් නිරවුල් කිරීම - 2019/03/01 සිට 

2019/03/15 දේවා 

කළමනාකරු  

J.J.ඩයස් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පනො.44,පහොරණ ොර, 

ොදුේක 

 28,312.00  

ZA - 9257 කේට්රැේටරය        =    20650.00 

RD - 8070  ට්රැේටරය           =    4662.00 

ABP - 9738 ත්රීවිලරය            =    1965.00 

මාර්ග තලනය                     =      1035.00 

                     එකතුව          = 28312..00 

65  ොදුේක පවළද සංකීර්ණපේ අංක 03 කඩය සදහා 

පහෝමාගම දිසා අධිකරණපේ අංක (16630/විපශේෂ) 

නඩුවට 2019.03.12 දින පෙනි සිටිම පවනුපවන් 

ගාස්තු පගවීම 

නීතීඥ උෙතිස්ස 

මඩොතපේ මහතා , 

පනො.117/3 පිටිෙන 

උතුර, පහෝමාගම 

 10,000.00  

66  ොදුේක පවළද සංකීර්ණපේ අංක 03 කඩය සදහා 

පහෝමාගම දිසා අධිකරණපේ අංක (16630/විපශේෂ) 

නඩුවට 2019.03.12 දින පෙනි සිටිම පවනුපවන් 

ගාස්තු පගවීම( ෙැමිණිල්පල් විපරෝධතා සඳහා 

පිලිතුරු ලිපි සැකසීම) 

පුබුදු අල්විස් මහතා , 

145/4/1, 03 වන ෙටුමඟ 

එදිරිසිංහ ොර , 

ගංපගොඩවිල , 

නුපේපගොඩ 

 20,000.00  

67 627 

2019/03/14 

 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2019  ජනවාරි, පෙබරවාරි මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

01. ප්රජා ශාලාව පකොස්ගම                   638.46 

02. නැණසල මධයස්ථානය               1215.96 

03. ප්රජා ශාලාව සාලාව                       743.04 

04. කනේෙැල්ල ළදරු ොසල              695.64 

05. අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය  9141.33 

06. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය            7201.30 

07. පකොස්ගම සති පෙොළ                 12347.35 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජල ෙවහන මණ්ඩලය 

31,983.08 

68 628 

2019/03/14 

 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2019 පෙබරවාරි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

01. අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය      1630.80 

02. ප්රජා ශාලාව සාලාව                           268.10 

 03. පකොස්ගම ආයුර්පේදය                      642.60 

04. කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                 240.00 

05. පකොස්ගම නව පුස්තකාලය             7574.85 

06. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය               8854.45 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

19,210.80 
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69 576 

2019/03/12 

 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාල දීමනා 

පගවිම  2019 පෙබරවාරි මාසය   

සරප්  

පකොස්ගම උෙ 

කාර්යාලය 

152,042.30 

70 751 

2019/03/26 

 

 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2019 පෙබරවාරි මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

01. පකොස්ගම සති පෙොළ                           240.00 

02. පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු                    569.40 

03. පකොස්ගම සති පෙොළ                        10568.20 

04. පකොස්ගම සති පෙොළ මාළු කඩය         2216.40  

05. මාවල්ගම ප්රජාශාලාව                             70.00 

06. කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය                      368.10                          

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

14,032.10 

71 494 

2019/03/06 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස් ෙේමකුමාර 2019 

පෙබරවාරි මාසපයහි ගමන් වියදම ලබා ගැනීම. 

සරප්  

පකොස්ගම 

උෙ කාර්යාලය 

2400.00 

72 807 

2019/03/27 

 

 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත්  ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2019 මාර්තු මස ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

01. ප්රජා ශාලාව පකොස්ගම                       326.25 

02. පකොස්ගම සති පෙොළ                     12775.68 

03. අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය      7763.27 

04. කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                  577.48 

05. ප්රජා ශාලාව සාලාව                           417.52 

06. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය               3412.82 

07. නැණසල මධයස්ථානය                    363.96 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලෙවාහන මණ්ඩලය 

 

 

25,636.98 

73 806 

2019/03/27 

 

 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත්  ෙහත 

ස්ථානයන්හි 2019 මාර්තු මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

01. පකොස්ගම ආයුර්පේදය                      569.40 

02. පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය               7757.65 

03. නැණසල මධයස්ථානය                    240.00 

04. කනේෙැල්ල ළදරු ොසල                 276.60 

05. පකොස්ගම නව පුස්තකාලය             5235.90 

06. අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය      1429.50 

මහජන බැංකුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල 

ගිණුම 

15,509.05 

74 813 

2019/03/27 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි මුේදර අග්රිමය අලුත් 

කිරීම. 

සරප්  

පකොස්ගමඋෙ කාර්යාලය 

3,254.00 

75 494 

2019/03/06 

 

පුස්තකාල පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී වීමට යාම 

ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දිමනා 

පගවිම. 

සරප්  

පේ.පි. කුමුදුනී ප්රියන්තා  

912.00 

76 495 

2019/03/06 

 

පුස්තකාල පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී වීමට යාම 

ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දිමනා 

පගවිම. 

සරප්  

එේ. චතුරන්දි ලේෂාණි 

880.00 

77 496 

2019/03/06 

 

පුස්තකාල පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී වීමට යාම 

ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දිමනා 

පගවිම. 

සරප්  

නිලන්ති ධේමිකා 

ආටිගල 

854.00 

78 385 

2019/02/25 

 

ෙළාත් ොලන නීතිය පිළිබඳ සහතික ෙත්ර 

ොඨමාලාවට සහභාගී වීමට යාම ඒම පවනුපවන් 

ගමන් වියදේ සහ සංයුේත දිමනා පගවිම. 

සරප්  

ඩබ්.එේ.එන්.පී. 

දිවිගල්පිටිය 

1,488.10 

79  ගරු සභාෙතිතුමාපේ 071-7508013 දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම.  

පෙබරවාරි මස (2019.02.06 සිට 2019.03.05) 

ගරු සභාෙති                    

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

    3,000.00  

80 564 

2019.03.11 

2019 පෙබරවාරි මස කමිටු දීමනා පගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු   17,000.00  
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81  ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප් 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

8,855.00 

82 654 

2019.03.15 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප් 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

6,965.00 

83 653 

2019.03.15 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප් 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

10,000.00 

84 618 

2019.03.14 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා ගමන් වියදේ 

ලබාගැනීම. 

ඩබ්.ඩී.එන්.පේ. 

රාජෙේෂ මිය 

විමර්ශන නිළධාරී 

7,382.00 

85 619 

2019.03.14 

2018 භාණ්ඩ සමීේෂණය සඳහා 1/20 දීමනාව 

ලබාගැනීම. 

ඩබ්.ඩී.එන්.පේ. 

රාජෙේෂ මිය 

විමර්ශන නිළධාරී 

10,157.00 

86 445 

2019.02.26 

2019 පෙබරවාරි මස 1 – 15 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරිම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

213,836.68 

87 600 

2019.03.13 

2019 පෙබරවාරි මස 16  – 28 දේවා වැට් මුදල 

පප්රේෂණය කිරිම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

120,244.20 

88 601 

2019.03.13 

2019 පෙබරවාරි එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය කිරිම. පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

43,338.70 

89 810 

2019.03.27 

2019 මාර්තු මස 1 – 15 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය 

කිරිම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

217,570.36 

90  පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායනය සඳහා 

අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 25,000.00 

91  දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ක්රිඩා සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් 

ලබා ගැනිම. 

01. ක්රිඩා උෙකරණ මිල දි ගැනිම   =   5000/= 

02. ප්රවාහන වියදේ                       = 25000/= 

03. ප්රථමාධාර වියදේ                    = 10000/= 

04. තරඟ පුහුණුවිේ කටයුතු          =    25000/= 

05. දිවා ආහාරය හා පත් සැෙයිම   =   40000/= 

06. පවනත් වියදේ                        =    5000/= 

මුළු  එකතුව                           = 110000/= 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 110,000.00 

92  පුස්තකාල පෙොත් සඳහා මුදල් පගවිම.    ජි.එල්.සී.වී.ලියනපේ  4,635.00 

93  සංයුේත සැලැස්ම හා වාර්ෂික ක්රියාකාරි සැලැස්ම 

බයින්ඩින් බයින්ඩින් කර ගැනිම සඳහා වැය වු මුදල් 

පගවිම.   

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 780.00 

94  ආහාර ෙරිහරණ ආයතන දැනුවත් කිරිපේ වැඩ 

සටහන සඳහා වියදේ වු මුදල් පගවිම. (කහපහේන 

වග) 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 2,190.00 

95  පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායනය 

මාලාපේ පකොස්ගම අළුත් අේබලම ප්රපේශපේ ෙැවති 

වවදය සායනයට ෙැමිණි පරෝගින්පේ රුධිරපේ සිනි 

හා පකොපලොස්ටපරෝල් ෙරිේෂා කිරිම සඳහා වැය වු 

මුදල් පගවිම. 

එල්.වී.එස්.පී.පලොකු 

විදාන මහතා පිළියන්දල 

43,450.00 

96  සිංහල භාෂා දින වැඩ සටහන සදහා අත්තිකාරේ 

මුදල් ලබා ගැනිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 41,00.00 

97 575 

2019.03.12 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2019 පෙබරවාරි මස 

අතිකාල දීමනා පගවීම. 

සරප් - කහපහේන උෙ 

කාර්යාලය 

46,198.00 

98 679 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මාසය තුල කහපහේන පුස්තකාලපේ 

සංග්රහ වියදේ පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සරප් - එේ. ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි මිය. 

600.00 

99 682 

2019.03.15 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලයට ොට පකොළ මිලදී 

ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

-එම- 540.00 
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100 616 

2019.03.14 

2019 පෙබරවාරි මස කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

මුදල් පගවීම. 

එච්. එේ. ඩී. පහේරත් 

මයා. එච්. එේ. ඩී. 

පග්රොසරි කහපහේන, වග. 

7,410.00 

101 617 

2019.03.14 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ පනොවැේබර් මස ෙහත 

ස්ථානයන්හි ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය  රු. 783.15 

පවළඳ සංකීර්ණය  රු. 716.45 

මාතෘ සායනය  රු. 2566.80 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල 

ගිණුම 

4,066.40 

102 678 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මාසය තුල කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ සඳහා වැයවූ මුදල් 

පගවීම. 

සරප් - කාර්ය භාර 

නිලධාරී 

891.00 

103 611 

2019.03.14 

2019 පෙබරවාරි මස කහපහේන උෙ කාර්යාලයට 

අයත් සතිපෙොල විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1,338.00 

104 670 

2019.03.15 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලයට ජාතික ග්රන්ත 

නාමාවලි ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

සරප් - එේ. ඩී. දුලීකා 

මිය. 

1,350.00 

105 671 

2019.03.15 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ වායු සමීකරණය 

පිලිසකර කිරීමට වැය වූ මුදල් පගවීම. 

-එම- 3,500.00 

106 612 

2019.03.14 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2019 මාර්තු මස විදුලි 

බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1,411.20 

107 615 

2019.03.14 

කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් මාතෘ සායනපේ 

2019 මාර්තු මස විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

660.90 

108 614 

219.03.14 

2019 මාර්තු මස කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ 

විදුලි බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

13,241.65 

109 672 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස කහපහේන පුස්තකාලපේ පුහුණු 

වැඩමුළුවකට සහභාගී වීමට කහපහේන සිට නාවලට 

යාම සඳහා ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් - එේ. ඩී. දුලීකා 

මිය. 

881.00 

110 675 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස කහපහේන පුස්තකාලපේ පුහුණු 

වැඩමුළුවකට සහභාගී වීමට කහපහේන සිට නාවලට 

යාම සඳහා ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් - ජී. ඩී. පූර්ණිමා 

මිය. 

910.00 

111 676 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස කහපහේන පුස්තකාලපේ පුහුණු 

වැඩමුළුවකට සහභාගී වීමට කහපහේන සිට නාවලට 

යාම සඳහා ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් - පේ. ඒ. ඩී. 

නපවෝදිකා මිය. 

888.00 

112 674 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස ප්රධාන කාර්යාලයට ලිපි 

පල්ඛන රැපගන යාම පවනුපවන් ගමන් වියදේ 

පගවීම. 

සරප් - වයි. එච්. සුපර්කා 

මිය. 

152.00 

113 673 

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස යතුරු රාජකාරිය පවනුපවන් 

ගමන් වියදේ පගවීම. 

සරප් - වයි. එච්. සුපර්කා 

මිය. 

468.00 

114  කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ වියදේ කටයුතු 

පවනුපවන් සුළු මුදල් අග්රිමයේ ලබා ගැනීම. 

සරප් - කාර්ය භාර 

නිලධාරී. 

10,000.00 

115 
 

2019 මාර්තු මස 18 දින ෙැවැත්වූ පෙරහැපර් දන්සල 

කටයුතු සඳහා සංග්රහ වියදේ වශපයන් වැයවූ මුදල 

පගවීම. 

සරප් - ආර්. සී. 

විපජ්රත්න මිය. 

909.92 

116 499 

2019.03.06 

2019.02.04 දින සිට 2019.03.04 දින දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදම 

සරප් 

පේ.ඩී.සන්ධයා මාලනී 

මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4,380.00 

117 500 

2019.03.06 

2019.02.21 හා 2019.02.22 දින ෙවත්වන ලද 

කාරක සභා රැස්වීේ සඳහා සංග්රහ වියදම 

සරප් 

පේ.ඩී.සන්ධයා මාලනී 

මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය 

2,750.00 

118 579     

2019.03.12 

2019 පෙබරවාරි මස ප්රධාන කාර්යාලපයහි අතිකාල 

දීමනා පගවීම 

පසේවකයින් 26 පදපනකු  112,663.46  
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119 656      

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

රුේමල් කරවිට මයා  

ෙණිවිඩකරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

    6,027.00  

120 738     

2019.03.25 

2019 පෙබරවාරි යතුරු රාජකාරිය සඳහා ගමන් 

වියදේ පගවීම. 

එච්.ඩී. වසන්ත කුමාර 

මයා      වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු       ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       768.00  

121 658     

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  ආර්. ඒ. බර්ටි 

ෙේමපෙරුම මයා  

රියදුරු  - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

    3,850.00  

122 664     

2019.03.15 

2019 ජනවාරි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  ඩී. සී. පකෝට්ටාපගොඩ 

මයා    වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

       679.00  

123 663     

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස සංයුේත දීමනාව පගවීම.  ඩී. සී. පකෝට්ටාපගොඩ 

මයා    වැඩ ේපෂේත්ර 

කේකරු - ප්රධාන 

කාර්යාලය 

    1,050.00  

124 688      

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස මහජන සේබන්ධතා නිලධාරී 

දීමනාව පගවීම. 

සදිත් රිෂාන් කාරියවසේ 

මයා  මහජන 

සේබන්ධතා නිලධාරී 

    6,533.33  

125 659     

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී මිය       

කළමණාකරන සහකාර      

ප්රධාන කාර්යාලය 

    1,936.00  

126 661     

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

පජ්. ඒ. නදීක පරෝයි 

කුමාර මයා  - මුරකරු                      

ප්රධාන කාර්යාලය 

    7,298.00  

127 662    

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන 

රශ්මික මයා ආපේශක 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු   

ප්රධාන කාර්යාලය 

    6,270.00  

128 657    

2019.03.15 

2019 පෙබරවාරි හා මාර්තු මස ගමන් වියදේ පගවීම 

හා සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

එච්.එේ.ජී.ජී. රසිත් 

ප්රසන්න මයා ආපේශක 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු   

ප්රධාන කාර්යාලය 

    2,737.00  

129 660    

2019.03.15 

2018 ඔේපතෝේබර් මස සංයුේත දීමනාව පගවීම. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි 

මයා    පල්කේ 

    1,700.00  

130 739    

2019.03.25 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ පගවීම හා 

සංයුේත දීමනාව පගවීම.  

ඩී.ඩී.එන්.යූ. කුමාර මයා  

කළමණාකරන සහකාර   

ප්රධාන කාර්යාලය 

    1,620.00  

131 707    

2019.03.20 

2018 පදසැේබර් 2019 ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාස 

සඳහා විශ්රාමින නිලධාරීන් නැවත පසේවපේ පයදවීපේ 

දීමනාව පගවීම.  

එේ.ජී. චන්ද්රරත්න මයා      

පුස්තකාලයාධිෙති - 

ොදුේක පුස්තකාලය 

  91,164.23  

132 740    

2019.03.25 

2019 මාර්තු මස විශ්රාමින නිලධාරීන් නැවත 

පසේවපේ පයදවීපේ දීමනාව පගවීම.  

එේ.ජී. චන්ද්රරත්න මයා      

පුස්තකාලයාධිෙති - 

ොදුේක පුස්තකාලය 

  41,172.00  

133 812    

2019.03.27 

2018.09.06 සිට 2019.01.03 දේවා හිඟ වැටුප් 

පගවීම. 

එච්. ඩී. දිනුෂා ලේමාලි 

ගුණපසෝම මිය                 

සංවර්ධන නිලධාරී 

105,968.82  

134 727 - 730  

2019.03.21 

2019 මාර්තු මස ොදුේක, පකොස්ගම, හංවැල්ල, 

කහපහේන උෙ කාර්යාලයන්හී පසේවපේ නියුතු ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් රහිත පසේවකයින් හට වැටුප් පගවීම. 

පසේවකයින් 06 පදපනකු  211,852.00  
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135 513          

2019.03.06 

කහපහේන සතිපෙොළ ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් මුදල් 

ආෙසු පගවීම. 

පේ.එච්.එස්.පී. කුමාර 

මයා  අංක 374/බී, 

කහපහේන, වග. 

  71,422.50  

136 748  

2019.03.26 

2018 පදසැේබර් මස ගලපගදර හා සුදුවැල්ල 

ආදාහනාගාර වල ආරේෂක නිලධාරීන් සඳහා දීමනා 

පගවීම. 

බස්නාහිර ෙළාත් 

ආර්ථික ප්රවර්ධන 

කාර්යාංශය, පවස්පප්රෝ 

ආරේෂක පසේවය 

163,308.00  

 

 

02.(ආ) මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව විසින් කරනු ලබන පගවිේ සලකා බැලීම. 

 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති කාරක සභාවට ෙවරන 

ලද බලය අනුව ෙහත උෙපල්ඛනපේ විස්තර කරන්නට පයදී ඇති පගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති පගවීේ ලබන්නා පවත ඊට 

ඉදිරිපේ දේවා ඇති මුදල පගවීම අනුමත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 
අනු 

අංක 
විස්තරය පගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 ජාතයන්තර කාන්තා දින වැඩසටහන සඳහා ලබාගත් 

අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම. 

සභාෙති 98,000.00 

02 පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායන මාලාපේ උේගල්ල 

සායනය සඳහා අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 10,000.00 

03 සීතාවක ප්රාපේශිය සභාවට අයත් සමර් හට්වල පරදි පලොන්ඩරි 

දැමිම සඳහා වැය වු මුදල් පගවිම. 

පේ.ඩි.එේ.රුවන් 

පලොන්ඩරි පහෝේ සුෙර් 

මාර්කට් හංවැල්ල. 

      900.00 

04 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2019 පෙබරවාරි මස සැලසුේ 

කමිටුව සඳහා සහභාගී වූ ෙහත නිලධාරීන් පවත සැලසුේ කමිටු 

දීමනා පගවීම. 

01. ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති                    2600.00 

02. පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා - පල්කේ          2600.00 

03. ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය - වැ.අ.                 2600.00 

04. ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි.                            

2600.00 

05.  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය - කළ/ස.           2600.00 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

13,000.00 

 

05 පකොස්ගම ලැවන්පරෝ ගාඩ්න්ස් හි 2019.02.16 වන දින 

ෙවත්තන ලද WAYO VALENTINE SHOW සංගීත 

ප්රසංගය ප්රපේශෙත් 250 සඳහා රු.125000.00 ේ සභාපේ 

තැන්ෙත් කරන ලදී.ඉන් අපලවි පනොවු ප්රපේශ ෙත්ර 136 

පවනුපවන් රු.68000.00 ආෙසු පගවීම සහ අපලවි වූ  ප්රපේශ 

ෙත්ර සඳහා රු.57000.00 ක මුදල අදායමට ගැනීම. 

    ගණන                     මුළු ප්රපේශ ෙත්ර      අපලවිය       ඉතිරි 

01.2000/- ප්රපේශ ෙත්ර      250 114           136 

සී ලෑන්ඩ්ස් පහෝල්ඩින් පුේ 

සමාගම, 

හයිපලවල් ොර 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම 

 

68,000.00 

06 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි සංග්රහ වියදේ පගවිම. 

 

සරප්  

කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

260.00 

07 හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලයට යාම ඒම පවනුපවන් ගමන් වියදේ 

පගවීම. 

සරප්  

එච්.ඒ. වත්සලා විපනෝදනී 

259.00 

08 හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ විදුලි බිල්ෙත් පියවීම මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

974.1 

කළුඅේගල පෙර ොසල 477.9 

හංවැල්ල පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධයස්ථානය 496.2 

09 2018 .12.16 වන දින උත්සව ශාලා විවිධ ප්රසංගපේ තැේෙත් 

මුදල 

ලිට්ල් ෆීට් ප්රී ස්කුල් 5000.00 

10 ගලි බවුසරපේ  අෙද්රවයය මනුවලවල්වලට මුදා  හැරීම සේබන්ධ 

පගවීේ කිරීම 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩලය 

24,322.50 

11 
   



17 
    

2018 වර්ෂපේ ඇස්තපේන්තුපවන් 75%  ඉේමවා අය කර ඇති 

වයාොර බදු ආදායම සඳහා හිමි 5% දිරි දීමනාව ලබා ගැනීම 

පල්කේ/කා.භා.නි/ ආදායේ 

ෙරීේෂක/ 

විෂයභාර කළ.ස. 

10,252.87 

         
12 2018 වර්ෂපේ ඇස්තපේන්තුපවන් 75%  ඉේමවා අය කර ඇති 

වයාොර බදු ආදායම සඳහා හිමි 5% දිරි දීමනාව ලබා ගැනීම 

පල්කේ/ කා.භා.නි/ ආදායේ 

ෙරීේෂක/  

විෂයභාර කළ.ස. 

12,056.80 

13 ඇණවුේ අංක 13836 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 405 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට චිප්ස් ගල් කියුබ් 10 ේ ලබා ගැනීම 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් පුේගලික 

සමාගම,  

ආටිගල, හංවැල්ල. 

70,150.00 

14 ඇණවුේ අංක 13727 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 406 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකයට ABC කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම 

w.k.k. ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම, 

මාවතගම, ොදුේක 

22,500.00 

15 ඇණවුේ අංක 13685 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 404 ෙරිදි 

මාවල්ගම කන්දවත්ත මාර්ගය සඳහා ABC කියුබ් 2 ½  ේ ලබා 

ගැනීම 

-එම- 11,250.00 

16 ඇණවුේ අංක 13726 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 407 ෙරිදි 

ගල්ෙස්කියුබ් 06 ේ ලබා ගැනීම 

M.R.R.Kපෙපර්රා, 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම 

27,000.00 

17 ඇණවුේ අංක 13732 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 403 ෙරිදි 

පකොස්ගම වැඩ ඒකකය සඳහාපකෝලාස් ලීටර් 200 බැරල් 20 ේ 

ලබා ගැනීම. 

බිටුමිේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ෙනාපගොඩ, 

 පහෝමාගම. 

337,779.00 

18 ඇණවුේ අංක 13952 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2657 ෙරිදි 

ප්පල්ට් කේෙැේටර් යන්ත්ර 01 ේ ලබා ගැනීම. 

නවපලෝක පත්රේඩින් කේෙැනි 

ප්රයිවට්ලිමිටඩ්,මීගමු ොර, 

ෙෑලියපගොඩ. 

161,000.00 

19 ඇණවුේ අංක 13954 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක2658 ෙරිදි 

නැණසලට ෙරිගණක පේස 09 ේ ලබා ගැනීම. 

N.M.H. පහෝල්ඩින්ස්, ගාලු 

ොර, කල්පදමුල්ල, 

පමොරටුව. 

67,500.00 

20 ඇණවුේ අංක 13971හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2663 ෙරිදි 

ඉදල් 50 ේ ලබා ගැනීම. 

R.P. තිලකසිරි, පින්නවල, 

වග. 

5,750.00 

21 ඇණවුේ අංක 13746 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2664 ෙරිදි 

කසල වැසීම සඳහා ෙස් කියුබ් 20 ේ ලබා ගැනීම. 

H.K. සිරිවර්ධන, 

ජයවීරපගොඩ, හංවැල්ල. 

52,000.00 

22 ඇණවුේ අංක 13958 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2665 ෙරිදි 

අඩි 10 ේ දිග ඇස්බැස්ටස් ශීට් 102 ේ ලබා ගැනීම.  

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,  අංක 03,  

හයිපලවල් ොර,  

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

109,920.00 

23 ඇණවුේ අංක 13669 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2630 ෙරිදි 

ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර වලට ජී. අයි. බට 20 ේ 

ලබා ගැනීම.   

-එම-. 41,400.00 

24 ඇණවුේ අංක 13723 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2632 ෙරිදි 

ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම. 

සීමා සහිත පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය, ගලවිලවත්ත, 

පහෝමාගම. 

89,075.00 

25 ඇණවුේ අංක 13824 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2633 ෙරිදි 

පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම.  

-එම- 11,630.00 

26 ඇණවුේ අංක 13707 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක2635 ෙරිදි 

දපඹෝර පුස්තකාලය සඳහා ඉටිපකොළ කිපලෝ ග්රෑේ 39 ේ ලබා 

ගැනීම.   

කැන්ඩි හාඩ්පවයාර්, පකලින් 

වීදිය, 

 හංවැල්ල. 

16,185.00 

27 මිේචර් යන්ත්ර, තණපකොළ කෙන යන්ත්ර, ෙරිගණක හා ේෂනික 

ඡායා පිටෙත් යන්ත්ර මිලදී ගැනීම සඳහා පුවත්ෙත් දැන්වීේ ෙල 

කිරීම. 

ද ඇපසෝෂිපේටඩ් නිවුස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ්, පල්ේ හවුස්, 

පකොළඹ. 

18,000.00 
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28 ඇණවුේ අංක 13715 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2638 ෙරිදි 

ෙරිගණක පටෝනර් 20 ේ ලබා  ගැනීම. 

පමට්ට්රා ස්පට්සනරි, මැලිබන් 

වීදිය, පකොළඹ 11. 

42,500.00 

29 2019.02.15, 2019.03.02 හා 2019.03.19 යන දිනවල 

පෙොලිතින් හා ප්ලාස්ටිේ පබ්ල් පුත්තලම “ඉන්සි” ආයතනයට 

ප්රවාහනය කිරීම සඳහා කන්පට්නර් යන්ත්රයක පසේවාව ලබා 

ගැනීම. 

අපබ්සිංහ ෆීල්ට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල. 

127,650.00 

30 2019 පෙබරවාරි මස පකොේපෙෝස්ට් අංගනයට ප්රවාහනය කල 

දිරන කසළ බර කිරීම සඳහා ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබා 

ගැනීම. 

නිේ අතෙත්තු පේ බ්රිජ්, 

පබොරළුපගොඩ,  

පකොස්ගම. 

9,900.00 

31 ඇණවුේ අංක 13728 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2634 ෙරිදි 

මහ සභාව ෙැවැත්පවන දිනවල භාවිතය සඳහා ඇසුරුේ කරන 

ලද ොනීය ජල පබෝතල් 200 ේ ලබා ගැනීම.  

පකෝරල් පවෝටර්, 

පකලිමඩල,  

වග. 

5,400.00 

32 ඇණවුේ අංක 13741 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2524 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩිදියුණු කිරීපේ කාර්ය සඳහා 

සිපමන්ති පකොට්ට 12 ේ ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,  අංක 03,  

හයිපලවල් ොර,  

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

11,640.00 

33 ඇණවුේ අංක 13716 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2526  ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩිදියුණු කිරීපේ කාර්ය සඳහා 

සිපමන්ති පකොට්ට 80 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 77,600.00 

34 ඇණවුේ අංක 13718 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2528 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩිදියුණු කිරීපේ කාර්යය සඳහා වැලි 

කියුබ් 04 ේ ලබා ගැනීම 

දීරක සප්ලයර්, 

 මීරියගල්ල, 

 ොදුේක. 

65,600.00 

35 ඇණවුේ අංක 13717 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2527 ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකය වැඩිදියුණු කිරීපේ කාර්යය සඳහා ¾ ගල් 

කියුබ් 05 ේ ලබා ගැනීම. 

w.k.k. ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම,  

මාවතගම, ොදුේක 

25,000.00 

36 ඇණවුේ අංක 13744 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2525 ෙරිදි 

අළුතින් ස්ථාපිත වැඩ ඒකකය සඳහා ආයුධ ලබා ගැනීම ගැනීම. 

ඉෂාර අයන් වර්ේස්, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

4,800.00 

37 ඇණවුේ අංක 13418 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2636 ෙරිදි 

ඖෂධ පතොග පල්ඛන 10 ේ හා පරෝගීන්පේ ෙැමිණීපේ නාම 

පල්ඛන 10 ේ ලබා ගැනීම. 

ශ්රී විජය මුද්රණ ශිල්පිපයෝ, 

දුේරියෙල ොර, 

 අළුත්ගම. 

27,500.00 

38 ඇණවුේ අංක 13684 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2631 ෙරිදි 

හියුේ ෙයිප්ෙ ලබා ගැනීම. 

ශේතී හියුේ ෙයිප්ෙ සමාගම, 

අඹතපල්, මුල්පල්රියාව. 

209,000.00 

39 කණේෙැල්ල මුල් ළමා විය සංවර්ධන මධයස්ථාන 

පගොඩනැගිල්පල් ඉදිරිෙස හා ෙැති බිත්ති වල චිත්ර ඇඳීම. 

පනතු ඇඩ්වටයිසින්, 

ලුණුවිල, ගේෙහ. 

28,200.00 

40 2019.03.11 දින මහ සභාව ෙැවැත්පවන විටදී විදුලිය විසන්දි 

වුවපහොත් භාවිතය සඳහා ලබා ගත් ජනපර්ටර් යන්ත්රයට පගවූ 

කුලී මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප් - කසුන් තරංග 3,500.00 

41 2019.02.16 සිට 2019.03.15 දේවා කාලයට අදාලව පඩංගු 

වයාෙෘතිපේ පසේවකයින් සඳහා කුලී ෙදනම මත ලබා ගත් වෑන් 

රථයට ගාස්තු පගවීම. 

ඩබ්.ඩී. බුේධදාස,  

පේරගල,  

ොදුේක. 

74,950.00 

42 හංවැල්ල පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල සඳහා දමිවැල් සහිත පලොේ 

02 ේ ලබා ගැනීම, හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාල පගොඩනැගිල්පල් 

ප්රධාන පේට්ටුවට ඉබ්පබේ ලබා ගැනීම, සුදුවැල්ල සුසාන 

භූේපේ පේට්ටුව සඳහා දේවැලේ හා ඉබ්පබේ ලබා ගැනීම හා 

කහපහේන සායන පගොඩනැගිල්පල් වහලය අළුත්වැඩියා කිරීමට 

පනෝලීේ අඩි 10 ේ ලබා ගැනීම සඳහා වැය වූ මුදල ලබා ගැනීම. 

සරප්- දීොනි වික්රමසිංහ 4,715.00 

43 ඇණවුේ අංක 13742 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2530  ෙරිදි 

හංවැල්ල වැඩ ඒකකපේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැලි කියුබ් 02 

ේ ලබා ගැනීම. 

දීලක සප්ලයර්, 

 මීරියගල්ල,  

ොදුේක. 

32,800.00 
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44 ඇණවුේ අංක 13729 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2531 ෙරිදි 

සුදුවැල්ල අළුත්පහේන ොර සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 03 ේ ලබා 

ගැනීම. 

M.R.R.K පෙපර්රා, 

ෙහල පකොස්ගම,  

පකොස්ගම 

13,500.00 

45 ඇණවුේ අංක 13750 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2533 ෙරිදි 

එලමලවල පෙොල්ගස් කන්ද ොර සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 02 ේ 

ලබා ගැනීම. 

-එම- 9,000.00 

46 ඇණවුේ අංක 13737 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1994 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා චිප්ස් ගල් කියුබ් 10 ේ ලබා ගැනීම. 

ඉපනෝ ඉංජිනියරින් පුේගලික 

සමාගම,  

ආටිගල, හංවැල්ල 

66,923.10 

47 ඇණවුේ අංක 13733 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1993 ෙරිදි 

ොදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා පකෝලාස් ලීටර් 200 බැරල් 20 ේ 

ලබා ගැනීම 

බිටුමිේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ෙනාපගොඩ,  

පහෝමාගම 

337,779.00 

48 ඇණවුේ අංක 13722 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 1992 ෙරිදි 

උේගල්ල සිරිසුමන මාර්ගය සඳහා සිපමන්ති පකොට්ට 05 ේ ලබා 

ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,  

අංක 03, හයිපලවල් ොර, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

4,850.00 

49 ගරු උෙ සභාෙතිතුමාපේ 077-9104323  දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම.  

ගරු උෙ සභාෙති           

එස්.ඩී.මංජුල ප්රදිප් කුමාර් 

මැතිතුමා 

     2,500.00  

ජනවාරි මස (2019.01.05 සිට 2019.02.04 දේවා)   

50 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 0777-7136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

     4,500.00  

පදසැේබර් මස (2018.12.25 - 2019.01.24) 

ජනවාරි මස (2019.01.25 - 2019.02.24) 

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

077-8142211 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එච්.ජී.උපුල් 

ප්රසන්න  මැතිතුමාපේ 

මැතිතුමා 

     1,000.00  

ජනවාරි මස (2019.01.25 - 2019.02.24) 

52 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති දමයන්ති මැතිතුමියපේ     

070-2959503 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා 

දමයන්ති මැතිතුමිය 

     2,721.55  

ජනවාරි මස (2019.01.01 - 2019.01.31) 

පෙබරවාරි මස (2019.02.01 - 2019.02.28) 

53 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාපේ 036-

2252800 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ 

මැතිතුමා 

     6,574.12  

පදසැේබර් මස (2018.12.01 - 2018.12.31) 

ජනවාරි මස (2019.01.01 - 2019.01.31) 

පෙබරවාරි මස (2019.02.01 - 2019.02.28) 

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

036-2253104 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එේ.ඒ. පේරි 

මාග්රට් මැතිතුමිය 

     2,500.00  

පෙබරවාරි මස (2019.02.01 - 2019.02.28) 

55 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන කුමාර ලියනපේ මැතිතුමාපේ 

071-1059274 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී චන්දන කුමාර 

ලියනපේ මැතිතුමා 

     2,500.00  

පෙබරවාරි මස (2019.02.01 සිට 2019.02.28 දේවා)    

56 ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමාපේ 076-

6100876 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් 

මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

     2,365.00  

පෙබරවාරි මස (2019.01.25 සිට 2019.02.24 දේවා)    

57 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමාපේ 

077-6880676 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් 

රණසිංහ මැතිතුමා 

        989.61  

ජනවාරි මස (2019.01.25 - 2019.02.24) 

58 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ගිතාමණි ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමියපේ 036-2252224 දරණ නිවාස දුරකථන බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී 

ඩබ්.ඒ.ඩී.ගීතාමණි 

ස්වර්ණලතා  මැතිතුමිය 

     1,459.98  

ජනවාරි මස  (2019.01.01 සිට 2019.01.31 දේවා)  
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59 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි පහට්ටිආරච්චි 

මැතිතුමියපේ 070-5958173 දරණ ජංගම දුරකථන බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි 

පහට්ටිආරච්චි  මැතිතුමිය 

     1,400.00  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.01 සිට 2019.02.19 දේවා)  

60 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමාපේ 036-

2231715 දරණ නිවාස දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී බී. සනී සනී 

පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 

     2,500.00  

ජනවාරි මස  (2019.01.01 සිට 2019.01.31 දේවා)  

61 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමාපේ 

077-3797996 දරණ ජංගම දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ 

ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

     1,720.00  

ජනවාරි මස  (2019.01.01 සිට 2019.01.31 දේවා)  

62 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාපේ 077-

3152448 දරණ ජංගම දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමා 

4,500.00  

සැප්තැේබර් මස  (2018.09.05 සිට 2018. 10.04 දේවා) 

ඔේපතෝේබර් මස  (2018.10.05 සිට 2018.11.04 දේවා) 

පනොවැේබර් මස  (2018.11.05 සිට 2018.12.04 දේවා) 

ජනවාරි මස  (2019.01.01 සිට 2019.01.31 දේවා)  

63 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.අපශෝක වැලිකල මැතිතුමාපේ 

077- 6714137 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.අපශෝක 

වැලිකල  මැතිතුමා 

     3,370.00  

ඔේපතෝේබර් මස (2018.10.25 - 2018.11.24) 

පනොවැේබර් මස (2018.11.25 - 2018.12.24) 

පදසැේබර් මස (2018.12.25 - 2018.           ) 

64 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ 

මැතිතුමාපේ 036-2254334 දරණ නිවාස දුරකථන බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී සමන්ත 

උදයකුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

     2,500.00  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.01 සිට 2019.02.28 දේවා)  

65 251 – 0684 දරණ කැබ් රථපේ අක්රීය වුණු දුනු මිටි හැඩ ගසා 

සවිකිරීම පවනුපවන් පගවීම 

පියුමි පමෝටර්ස්, 132/2, 

අවිස්සාපේල්ල ොර, ෙහළ 

හංවැල්ල, හංවැල්ල 

     14678.00 

66 GE – 5593 දරණ ට්රැේටරයට අදාළව 2019.03.25 වන දින 

සිට 2020.03.24 වන දින දේවා නව රේෂණාවරණය සිදු කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්      18623.66 

67 RX – 2336 දරණ පේලර් රථපේ පිටුෙස පරෝදපේ දකුණුෙස 

සඳහා සඳහා නව පර්සර් 01 ේ මිලදී ගැනීම පවනුපවන් වැය 

කරන ලද මුදල පගවීම  

සරප් - එන්.ආර්.ඉඳුනිල් 

ප්රියන්ත මයා 

       4750.00 

68 ZA – 5041 දරණ බැපකෝ යන්ත්රය සඳහා නව ෆෑන් පබ්ල්ට් 01 

ේ ලබා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 33, 15 

බී මහල, ොර්ේලන්ඩ් 

පගොඩනැගිල්ල, ොර්ේ ස්ට්රීට් 

, පකොළඹ 02 

     10275.84 

69 AAA – 8572 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2019.03.16 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

    4320.00 

70 AAA – 8572 දරණ  ත්රීපරෝද රථය 2019.02.02 වන දින 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

අයි.පී.එච්.පී.කුමාර 

මයා,ගි.අං.8143011220, 

පකොමර්ෂල් බඅංකුව, 

හංවැල්ල (නිමාෂා පදේමිණි 

පමෝටර්, වනහපගොඩ, 

හංවැල්ල) 

 12075.00 

71 2019.03.01 වන දින සිට 2019.03.26 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 

PE – 6879 දරණ කැබ් රථය රු.39000.00 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

    393591.50 
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252 - 6388 කැබ් රථය රු.41400.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.24840.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.31950.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.20700.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.32097.50 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.8298.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු. 9037.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.8640.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 15650.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.15950.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.7830.00 

49 – 8636 දරණ ට්රැේටරය රු.13320.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.4120.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.31200.00 

ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරය රු.20700.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.57920.00 

ස්කිඩ් ස්ටියර් පලෝඩර් රු.7280.00 

හංවැල්ල තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1740.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1305.00 

RX – 9480  ජල බවුසරය සඳහා රු.614.00 

72 LL – 6461 දරණ ටිෙර් රථයට අදාළව 2019.03.17 වන දින 

සිට 2020.03.16 වන දින දේවා නව ආදායේ බලෙත්රය, දුේ 

සහතිකය හා පයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීමට රථපේ රියදුරු 

වන එේ.රසික චන්දන මයා පවත ලබා පදන ලද අත්තිකාරේ 

මුදල පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස     9110.00 

73 RD – 8070 දරන ට්රැේටර් රථය 2019.03.23 වන දින 

අළුත්වැඩියා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

   50850.00 

74 RD – 8301 දරන ට්රැේටර් රථය 2019.03.28 දින අළුත්වැඩියා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 58/5, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක 

111,150.00 

75 2019 අපප්රේල් මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ පගවීම.  සභාෙති, උෙ සභාෙති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 පදපනකු 

     

765,000.00  

76 2019 පෙබරවාරි යතුරු රාජකාරිය සඳහා ගමන් වියදේ පගවීම. ආර්.එල්. ස්වර්ණලතා මිය   

කාර්යාල කාර්යය සහායක   

ප්රධාන කාර්යාලය 

            

384.00  

77 2004.01.01 සිට 2018 මැයි මස දේවා හිඟ වැටුප් හා දීමනා 

පගවීම. 

එස්. පී. විපජ්තුංග මිය           

ප්රධාන කාර්යාලය 

     

203,459.08  

78 2003.01.01 සිට 2018 සැප්තැේබර් මස දේවා හිඟ වැටුප් හා 

දීමනා පගවීම. 

පී. ජී. සුසන්ත චන්ද්රතිලක 

මයා    ප්රධාන කාර්යාලය 

     

228,661.87  

79 2015.01.01 සිට 2018 සැප්තැේබර් මස දේවා හිඟ වැටුප් හා 

දීමනා පගවීම. 

එස්. පී. කළුපබෝවිල මිය           

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

       

67,545.00  

80 2017.01.05 සිට 2018 මාර්තු මස දේවා හිඟ වැටුප් හා දීමනා 

පගවීම. 

පේ. ජී. චමිලා දමයන්ති මිය   

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

         

2,447.20  

81 2014.10.09 සිට 2015.12.14 දින දේවා හිඟ වැටුප් හා දීමනා 

පගවීම. 

බී.එේ.ඩී. එදිරිසිංහ මිය        

ප්රධාන කාර්යාලය 

         

2,670.34  

82 2015.10.24 සිට 2018 ඔේපතෝේබර් මස දේවා හිඟ වැටුප් හා 

දීමනා පගවීම. 

එේ. දුමින්ද ප්රදීප් මයා        

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

         

8,344.40  

83 ොදුේක සතිපෙොළ ගිවිසුේ ඇෙ තැන්ෙත් හිලවු කර ඉතිරි මුදල 

ආෙසු පගවීම. 

පබෝධියා බදුපේ චන්ද්රිකා 

බන්දුමතී මිය  අංක 50/5, 

පදල්ගහවත්ත, ගලපගදර, 

ොදුේක. 

         

6,576.90  
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84 පුවත්ෙත් දැන්වීේ සඳහා ගාස්තු පගවීම. ද ඇපසෝසිපේටඩ් නිවුස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ් පකොළඹ. 

       

73,312.50  

85 පුවත්ෙත් දැන්වීේ සඳහා ගාස්තු පගවීම. ද ඇපසෝසිපේටඩ් නිවුස් 

පප්ෙර්ස් ඔෆ් සිපලෝන් 

ලිමිටඩ්, පකොළඹ. 

       

73,312.50  

86 2019 ජනවාරි මස ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර වල 

ආරේෂක නිලධාරීන් සඳහා දීමනා පගවීම. 

බස්නාහිර ෙළාත් ආර්ථික 

ප්රවර්ධන කාර්යාංශය, 

පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවය 

     

163,308.00  

87 2019 පෙබරවාරි මස ගලපගදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරවල 

ආරේෂක නිලධාරීන් සඳහා දීමනා පගවීම. 

බස්නාහිර ෙළාත් ආර්ථික 

ප්රවර්ධන කාර්යාංශය, 

පවස්පප්රෝ ආරේෂක පසේවය 

     

147,504.00  

88 2019 අළුත් අවුරුේද පවනුපවන් උත්සව අත්තිකාරේ පලස 

ප්රධාන කාර්යාලපේ නිලධාරී / පසේවක මහත්ම /මහත්මීන් 46 

පදපනකු සඳහා රු. 10,000/- බැගින් පගවීම. 

සරප්  

ප්රධාන කාර්යාලය 

460,000.00 

89 2019 අළුත් අවුරුේද පවනුපවන් උත්සව අත්තිකාරේ පලස 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ නිලධාරී / පසේවක මහත්ම /මහත්මීන් 

65 පදපනකු සඳහා රු. 10,000/- බැගින් පගවීම. 

කා.භා.නි.  

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

650,000.00 

90 2019 අළුත් අවුරුේද පවනුපවන් උත්සව අත්තිකාරේ පලස 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ නිලධාරී / පසේවක මහත්ම /මහත්මීන් 

47 පදපනකු සඳහා රු. 10,000/- බැගින් පගවීම. 

කා.භා.නි.  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

470,000.00 

91 2019 අළුත් අවුරුේද පවනුපවන් උත්සව අත්තිකාරේ පලස 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ නිලධාරී / පසේවක මහත්ම 

/මහත්මීන් 56 පදපනකු සඳහා රු. 10,000/- බැගින් පගවීම. 

කා.භා.නි.  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

560,000.00 

92 2019 අළුත් අවුරුේද පවනුපවන් උත්සව අත්තිකාරේ පලස 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ නිලධාරී / පසේවක මහත්ම /මහත්මීන් 

16 පදපනකු සඳහා රු. 10,000/- බැගින් පගවීම. 

කා.භා.නි.  

කහපහේන උෙ කාර්යාලය 

160,000.00 

 

 

03. ඇස්තපේන්තු සලකා බැලීම.  

03.(අ) මහා සභා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කරනු ලබන ඇස්තපේන්තු. 

 

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

ගැනීපමන් ෙසුව ඒ සඳහා බලය ලබා ගැනීමට ඉදිරි මහා සභාවට විධිමත් පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරිම සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   

 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

1 පකොස්ගම පෙර ොසල වැසිකිළි ෙේධතිය නවීකරණය කිරිම. සභා අරමුදල් 475,035.63 

2 මාවල්ගම පෙර ොසපල් වැසිකිළි ෙේධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. සභා අරමුදල් 330,000.00 

3 කනේෙැල්ල පෙර ොසපල් වැසිකිළි ෙේධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. සභා අරමුදල් 400,000.00 

4 උේගල්ල සිරිසුමන මාවත අතුරු ොර තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 608,944.21 

5 මීපප් සිරිපසේන අනුස්මරණ ශාලා පගොඩනැගිල්පල් වහලය සඳහා 

පසවිලි තහඩු පයදීම. 

සභා අරමුදල් 69,332.01 

6 වග ඉරිදාපෙොල හංදිය පදස සිට වැසි ජලය බැසයාම සඳහා සභාව පවත 

ෙවරා ඇති කාණුව පකොන්ක්රීට් කිරීම. 

සභා අරමුදල් 1,075,000.00 
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03.(ආ) මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කරනු ලබන ඇස්තපේන්තු. 
 

ෙහත සදහන් ඇස්තපේන්තු සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   
 

 

7 දිේපදණිය කේමල්වත්ත ොර අතුරු ොර 01 සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 3,176,515.48 

8 පනළුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ොර අතුරු ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 731,472.21 

9 මාහිංගල ප්රජා ශාලාපේ ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම. සභා අරමුදල් 525,953.63 

10 පෙොල්කඳවල ොර තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 203,042.55 

11 පසෝමානන්ද මාවත පසේරසිංහ මහතාපේ නිවස අසල අතුරු ොර 

පකොන්ක්රිට් කිරීම. 

 387,691.73 

12 පිටුේපප් ඉසුරු මාවත අග පකොටස පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 561,251.02 

13 ෙහල හංවැල්ල පේවාල ොර (අමුණ ොර) තාරදමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 548,072.52 

14 එළමලවල මිල්ලදණ්ඩ ොර අබලන් පකොටස තාරදමා සංවර්ධනය 

කිරීම. (ආනන්ද හාඩ්පවයාර් නිවස අසල සිට ඉදිරියට ලබුගම ොර 

දේවා) 

සභා අරමුදල් 776,378.53 

15 සකුණ පියස ප්රජා ශාලාපේ ඇතුලත බිත්ති තීන්ත ආපල්ෙ කිරීම. සභා අරමුදල් 75,000.00 

16 පබෝපප් ට්රාන්ස්පෙෝමරය ඉදිරිපිට මාර්ග පකොටසේ පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 453,824.06 

17 පකපහල්පහේන්කන්ද ොර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 255,127.95 

18 තුන්නාන රිටිගහපහේන පවල ොර (ෙළමු ෙටුමග) ෙැතිබැේම තැනීම හා 

පබෝේකු පයදීම. 

සභා අරමුදල් 2,050,904.20 

19 පසේනානායක පෙපදස 2 ෙටුමඟ ඉතිරිය පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 139,454.88 

20 තාවල්පගොඩ එපගොඩහවත්ත ොපර් ඇල හරහා පබෝේකුව තැනීම. සභා අරමුදල් 350,000.00 

21 කටුකලාවිල පනළුවත්තුඩුව ොපර් රැඳවුේ බැේම තැනීම. සභා අරමුදල් 397,136.80 

22 කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ තීන්ත ආපල්ෙ කිරීම. සභා අරමුදල් 200,861.80 

23 කහපහේන පුස්තකාල පගොඩනැගිල්පල් තීන්ත ආපල්ෙ කිරීම. සභා අරමුදල් 141,724.50 

24 පකොස්ගම නාගවත්ත ොපර් පකොටසේ සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 436,877.80 

25 ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ අංගේපිටිය පබෝගහ හංදිය 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 249,845.12 

26 ොදුේක  ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ හල්පප් පප්රේමදාස මහතාපේ 

නිවස අසල පෙොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 249,971.33 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

01 2019 වර්ෂපේ බස්නාහිර ෙළාත් ක්රීඩා තරඟාවලියට සහභාගී 

වීම වියදම 

සභා අරමුදල් 130,000.00 

ප්රවාහන වියදේ 30,000.00 

ප්රථමාධාර 10,000.00 

ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් සඳහා උපේ ආහාරය හා 

පත් ලබාදීම (දින 03ේ සඳහා) 

75,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ 15,000.00 

එකතුව 130,000.00 

02 ආහාර ෙරිහරනය කරන්නන් දැනුවත් කිරීපේ වැඩසටහන - 

හංවැල්ල 

සභා අරමුදල් 11,750.00 

ලිපි 500 ේ ඩුප්පලෝ කිරීම. 2,000.00 

සහභාගි වන 150 පදපනේ සඳහා සංග්රහ 

(කිරි ෙැකට් සහ බනිස්) 

9,750.00 

එකතුව 11,750.00 

03 ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරපේ වැඩ ෙැය 250 න් 

සිදුකළ යුතු ෙළමු පසේවා වාරය සිදුකිරීම හා ඉදිරි දකුණු ෙස 

සංඥා ෙහන පයදීම. 

සභා අරමුදල් 76,963.75 
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04. පසේවක ණය  
 

2018 අපප්රේල් 17 වන දින ෙැවති මහා සභාපේ තීරණ අංක 05 – (06) යටපත් මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ 

කාරක සභාව පවත ෙවරන ලද අනුමත කිරිපේ බලය අනුව ෙහත උෙපල්ඛණපේ නේ සදහන් පසේවකයින්පේ 

නම ඉදිරිපයන් දේවා ඇති ආෙදා ණය මුදල් පගවීම අනුමත කිරිමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

අනු 

අංකය 
නම 

වැටුප් 

අංකය 
ණය මුදල රු. 

අයවීමට ඇති ණය 

අයකිරීපමන් ෙසු 

පගවන මුදල රු. 

01 එේ. උෂාන්ත මයා 85 250,000.00 104,510.00 

02 එල්.පේ.එන්. පහේමන්ත මයා 317 250,000.00 74,420.00 

03 එල්.ඒ.ඩී.සී. සේෙත් මයා 169 246,050.00 54,080.00 

04 පේ.පී.පේ ප්රියන්තා මිය 239 250,000.00 26,250.00 

05 පේ.ආර්.පජ්. චන්දිමාල් මයා 357 233,140.00 57,860.00 

06 ඩබ්.එේ.ඩි. වික්රමසිංහ මිය 14 250,000.00 26,250.00 

07 එච්.පී. එස්. ෙේමකුමාර මයා 229 250,000.00 48,110.00 

08 පේ.ඒ.එල්.එස්. කස්තුරිආරච්චි මිය 379 221,940.00 140,780.00 

09 බී. දීොල් පසේනාරත්න මයා 151 247,120.00 70,670.00 

10 පේ.පී. මංගලජීව මයා 144 
         

250,000.00  
43,970.00 

ොෙැදි ණය    

01 එච්.එස්. ජයතිලක මයා 285 6,000.00 6,000.00 

  එකතුව  2,454,250.00             652,900.00  

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම සේබන්ධපයන් ගැටළු ෙවතින බවට සාකච්ඡා කළ අතර 

එහිදී සදර්න් ආයතනය පවත අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති ට්රැේටර් රථය නැවත පගන්වා අළුත්වැඩියා 

කිරිම සඳහා කඩුපවල නගර සභාව පවත ලබාදීමට 2018.08.27 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අංක 01 – 

(17) යටපත් තීරණය කර ඇති බැවින් දිනයේ ලබාපගන තාේෂණ නිළධාරී මහපතකු මඟින් පකොටස් ෙරීේෂා 

කර බලා වාහනයේ රැපගන පගොස් පගන ඒමටත් පේ පිළිබඳ සේපූර්ණ වාර්තාවේ මාසයක කාලයේ ඇතුළත 

ලබාපදන පලස වැඩඅධිකාරීතුමිය දැනුවත් කරන ලදි. 

 

2. පකොස්ගම පවන්පේසි ඉඩපේ කාණු කැපීම සේබන්ධපයන් ෙැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් පදොර්ශවය කැඳවා 

සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට කටයුතු කරන පලසට පකොස්ගම කාර්යභාර නිලධාරීතුමිය දැනුවත් කරන ලදි.  

 

3. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ඉඩේ හා පගොඩනැගිලි අනුමත කිරීම සඳහා ෙවත්වනු ලබන කමිටුව නියමිත දින 

පනොෙැවැත්වීම පහේතුපවන් සැලසුේ අනුමත කරගැනීමට ප්රමාද වන බවට ෙැමිණිලි ලැපබන බැවින් පේ පිළිබඳව 

කරුණු විමසීපේදී පේ සඳහා ලබාදී ඇති චක්රපල්ඛය අනුව කමිටුව ෙැවැත්වීම සඳහා අවම වශපයන් ලිපිපගොනු 

10 ේ තිබිය යුතු බවට  කාර්යභාර නිළධාරීන් විසින් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. පමය ප්රාපයෝගික පනොවන 

බැවින් ද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී නිළධාරීන්හට කමිටු දිනයන්හි සහභාගී සඳහා ප්රාපේශීය සභාව මඟින් 

දීමනා පගවනු ලබන බැවින් ද පමම කමිටුව සෑම සතියකම ෙහත ෙරිදි ෙැවැත්විය යුතු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

සඳුදා දින  - ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

අඟහරුවාදා දින  - හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය 

බ්රහස්ෙතින්දා දින - පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

 

4. ගලපගදර ෙන්සල අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ගස් ලබාපදන පලස කරන ලද ඉල්ලීමට අදාලව ෙළාත් ොලන 

සහකාර පකොමසාරිස්තුමිය පවත ලිපි යවා ඇති නමුත් පිළිතුරු ලිපි ලැබී පනොමැති බවට කාරක සභාව දැනුවත් 

කළ අතර කඩිනමින් පිළිතුරු ලිපි ලබාගැනීමට කටයුතු කරන පලසට දැනුවත් කරන ලදි. 
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