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2019.04.29 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික   -   චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

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

8. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  

9. ගරු කාරක සභික   -  ශෂිණි ශ්රීමාලි පහට්ටිආරච්චි 

10. ගරු කාරක සභික   -  සමන් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි 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   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

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

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

3. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

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

6. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

7. කාර්යභාර නිලධාරි - කහපහේන -  ජී. චමරි ෙත්මලතා මිය 

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

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

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

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

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

13. කළමනාකරණ සහකාර  - දීොනි වික්රමසිංහ මිය 

14. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සිපරෝෂණී මිය 

15. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

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

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

18. 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. ප්රධාන අමාතයාංශය - බසන්ාහිර ෙළාත විසින් “ආරේෂක විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම විධිමත් කිරීම” 

යන හිසින් යුතුව අංක CM/WP/CMA යටපත් 2019.04.26 දිනැතිව දැනට ඇති වී තිපබන 

අනාරේෂිත අර්බුදකාරී තත්වය මත තම කාර්යාල ෙරිශ්රය හා ආයතනයට අයත් සියලුම උෙ කාර්යාල, 

දිස්ත්රිේ කාර්යාල, පුස්තකාල, ආයුර්පේද පබපහත් ශාලා, පෙර ොසල්, වැඩබිේ හා අපනකුත් ෙරිශ්රයන් 

තුළ ෙහත දැේපවන ආරේෂක ක්රමපේදයන් වහාම ක්රියාත්මක කරන පලස දේවමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා සිවිල් ආරේෂක අමාතයාංශපයන් ආරේෂක නිළධාරීන් 

පදපදපනකු ලබාපදන පලස ඉල්ලීමේ කිරීමටත්, ෙහත දැේපවන මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක 

සභාපේ සියලුම නිළධාරීන් හා පසෞඛය ෙරිොලක නිළධාරීන්පගන් සමන්විත ආරේෂක කමිටුවේ 

පිහිටුවීමටත් එම ආරේෂක කමිටුව සෑම බදාදා දිනකම සවස 3.00 ට රැස්විය යුතු බවට ද තීරණය කළ 

අතර ෙහත සඳහන් ආරේෂක ක්රමපේදයන් අනුගමනය කරන පලස සියලුම නිළධාරීන් හට උෙපදස් 

ලබාපදන ලදි. 

 

i. ෙළාත් ොලන ආයතනපේ සියලු අංශ සේබන්ධ වන ෙරිදි හා ගරු සභාෙතිතුමාපේ ප්රධානත්වපයන් 

ආරේෂක කමිටුවේ පිහිටුවීම හා සතිෙතා ආරේෂක වැඩපිළිපවල සමාපලෝචනය කළ යුතුය. 

ii. සියලුම කාර්යාල ෙරිශ්ර වලට ඇතුළුවීමට පෙර සියලුම වාහන හා පුේගලයින් ෙරීේෂා කළ යුතුය. 

iii. දදනික රාජකාරී පසේවා කාලය තුළ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය රාජකාරී හැඳුනුේෙත ෙැළඳ සිටීම 

අනිවාර්ය කළ යුතුය. 

iv. කාර්ය මණ්ඩලය රැපගන එනු ලබන ගමන් මලු හා අපනකුත් භාණ්ඩ පවපතොත් ඒ සියල්ල ෙරීේෂා 

කිරීමට ආරේෂක අංශයට ඉඩකඩ ලබාදීම හා හැකිතාේ දුරට ගමන් මලු හා පවනත් භාණ්ඩ 

රැපගන ඒම සීමා කිරීම සිදුකළ යුතුය. 

v. ආරේෂක කබා හා හිස් වැසුේ ෙැළඳ පගොඩනැගිල්ලට ඇතුළුවීම සේපූර්ණපයන් තහනේ කළ යුතු 

වන අතර ගලවන ලද කබා හා හිස්වැසුේ රැපගන එන්පන් නේ ඒවා ෙරීේෂා කිරීම ආරේෂක 

අංශයට බාධාවේ පනොවිය යුතුය. 

vi. කාර්යාල ෙරිශ්ර අවට ෙරිසරය පමන්ම අපනකුත් ස්ථාන පිළිබඳව ද ෙරීේෂාපවන් සිටිය යුතු අතර, 

සැක කටයුතු පුේගලපයකු පහෝ භාණ්ඩයේ ගැන අවධානයට ලේවූපවොත් ඒ පිළිබඳව ආයතන 

ප්රධානියා හා ආරේෂක අංශ දැනුවත් කළ යුතු බවට උෙපදස් ලබාදිය යුතුය. 

vii. ෙළාත් ොලන ආයතන සතු ප්රධාන කාර්යාල ෙරිශ්ර හා සියලුම පවනත් ෙරිශ්රයන්පේ ආරේෂාවට 

පයොදා ඇති ක්රමපේද ක්රියාත්මක වීම පිළිබඳව කමිටුපේදී ෙසුවිෙරේ කළ යුතුය. 

viii. ආයතනවලට අයත් සියලු ෙරිශ්ර ෙ.ව. 6.00 ට වත් වසා තැබීමට පියවර ගත යුතුය. 

ix. ආයතනය සතු වාහනවල ආරේෂාව සඳහා දැනට ෙවත්නා ආරේෂිත ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 

තවදුරටත් සමාපලෝචනය කර අවශය ක්රියාමාර්ග ගතයුතුය. 

x. මහජන ආරේෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පෙොලීසිය හා යුද හමුදාව සිදුකරනු ලබන 

ෙරීේෂණ වැඩපිළිපවල සඳහා අවශය සහපයෝගය ලබාදිය යුතුය. 
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ආරේෂක කමිටු නාමපල්ඛණය 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික    -   චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   -  ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා 

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

8. ගරු කාරක සභික   -  ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  

9. ගරු කාරක සභික   -  ශෂිණි ශ්රීමාලි පහට්ටිආරච්චි 

10. ගරු කාරක සභික   -  සමන් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

11. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

12. ගරු කාරක සභික   -  යසරු පදවන්මිණ රාජෙේෂ මැතිතුමා 

13. ගරු කාරක සභික   - මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

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

15. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

16. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලපේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

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

18. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

20. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

21. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

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

23. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

24. කාර්යභාර නිලධාරි - කහපහේන -  ජී. චමරි ෙත්මලතා මිය 

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

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

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

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

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

30. කළමනාකරණ සහකාර  - දීොනි වික්රමසිංහ මිය 

31. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සිපරෝෂණී මිය 

32. ආදායේ ෙරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

33. ආදායේ ෙරීේෂක - කහපහේන - ආර්.සී.පජ්. රන්පනත්ති මයා 

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

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

36. පසෞඛ ය ෙරිොලක - පකොස්ගම - එල්.ඒ.ඩී.සී. සේෙත් මයා 

37. පසෞඛ ය ෙරිොලක - ොදුේක - බී. උොලි මයා 

38. පසෞඛ ය ෙරිොලක-හංවැල්ල (වැ.බ.) - එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත මයා 

39. කර්මාන්ත ෙරිොලක - පකොස්ගම - ජී. නිශාන්ත ජයලත් මයා 

40. කර්මාන්ත ෙරිොලක - හංවැල්ල - ඩබ්ලිේ.පී. ජනක සුජීව මයා 

41. කර්මාන්ත ෙරිොලක - ොදුේක - ඩබ්ලිේ. පී. ජගත් පුෂ්ෙකුමාර මයා  

42. පවළඳසැල් ෙරිොලක  - ඉන්දික තුෂාර මයා 

43. සුසාන භූමි භාරකරු (වැ.බ.)  - එච්. නුපර්ෂ් අසංග රූෙසිංහ මයා 
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2. හංවැල්ල, සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය විසින් “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් සුසාන භූමි 

එම සභාව පවත ෙවරා දීම.” යන හිසින් යුතුව අංක 3/3/ඉ.ෙැ.සුසාන භූමි යටපත් 2019.03.19 දිනැතිව 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසින් ෙවරාපදන පලස ඉල්ලා සිටින සුසාන භූමිවල මැනුේ කටයුතු 

පදොර්තපේන්තු අධීේෂණය යටපත් බලයලත් මිනින්පදෝරුවන් විසින් සිදුකරගන්නා පලස දිස්ත්රිේ 

මිනින්පදෝරු කාර්යාලපයන් පයෝජනා කර ඇති අතර එම මැනීේ කටයුතු කිරීපේ අදාල පගවීේ කටයුතු 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපවන් කළ යුතු බවත් දේවමින් පකොළඹ දිස් ත්රිේ මිනින්පදෝරු කාර්යාලපයන් 

2019.02.20 දින එවන ලද ලිපිපේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

ඒ සඳහා එකඟතාවය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ොදුේක, ඉංගිරිය ොර, පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණය, අංක 03 හි පවළඳාේ කටයුතු ෙවත්වාපගන යනු ලබන 

පේ.ජී. පහේමමාලි මහත්මිය විසින් “කඩ අංක 03 දරණ නව පෙොදු පවළඳ සංකීර්ණපයහි කඩ කුලිය 

තේපසේරු කිරීම පිළිබඳව කරනු ලබන අභියාචනයයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.04.03 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාපේ ොදුේක උෙ කාර්යාලයට අයත් නව පවළඳ සංකීර්ණපයහි කඩ හිමිපයකු වන 

පේ.ජී. පහේමමාලි මහත්මිය 2019.03.11 දින ප්රාපේශීය සභාපවන් අනුමත කරගන්නා ලද 2019.04.01 

දින සිට මසකට රුපියල් හත්දහස් විස්ස (රු. 7020.00) ේ (වැට් හා ජා.පගො.නැගීපේ බේද ඇතුළු) 

පගවීමට පනොහැකි නිසා වැඩිකරන ලද මුදල නැවත සලකා බලා සාධාරණයේ ඉටුකරපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, තේපසේරු පදොර්තපේන්තුපේ විපරෝධතා 

ෙරීේෂණය සඳහා අදාල ලිපිය ඉදිරිෙත් කිරීමටත්, කඩකාමරපයහි ෙවතින ෙහසුකේ සේබන්ධපයන් 

ආදායේ ෙරිේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

4. හංවැල්ල, ජාතික ඉතිරි කිරීපේ බැංකුපේ කළමනාකරු විසින් “හංවැල්ල ශාඛා පගොඩනැගිල්ල සඳහා 

ගිවිසුේ කාලය දිගු කර ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.04.02 දිනැතිව ජාතික ඉතිරි කිරීපේ බැංකුව 

හංවැල්ල ශාඛාව ෙවත්වාපගන යනු ලබන පගොඩනැගිල්පල් කුලී ගිවිසුම අවසන්ව දීර්ඝ කළ කාලය ද 

2019.05.02 දිපනන් අවසන් වන බැවින් ඉදිරියට මාස 06 ක කාලයේ සඳහා පමම 

පගොඩනැගිල්පලහිම ශාඛාව ෙවත්වාපගන යාමට අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ජාතික ඉතිරි කිරීපේ බැංකුව හංවැල්ල ශාඛාව ෙවත්වාපගන යනු 

ලබන පගොඩනැගිල්පල් කුලී ගිවිසුම ඉදිරියට මාස 06 ක කාලයේ සඳහා දීර්ඝ කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

5. පකොළඹ 10, ෙන්සල ොර, අංක 27 හි ෙදිංචි මහින්ද පෙපර්රා මහතා විසින් “ප්රාපේශීය සභාව පවත 

තැන්ෙත් කරන ලද මුදලේ නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුේ කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2019.04.25 දිනැතිව 

මහින්ද පෙපර්රා මහතා විසින් මීට වසර 4 ½ කට පෙර 20 2014 පනොවැේබර් මස ෙස් ප්රවාහනය කිරීම 

සේපූර්ණපයන් නවත්වන ලද බවත් පමම කාලය තුළ දී පබෝේකු 03 ට කිසිඳු හානියේ වී පහෝ සභාව 

විසින් කිසිඳු ආකාරයක අලුත්වැඩියාවේ සිදුකර පනොමැති බැවින් ද ෙසු කාලීනව එම ප්රපේශපේ වතු 

හිමි චීන සමාගමේ විසින් පමම මාර්ගය සේපූර්ණපයන් අළුත්වැඩියා කළ නමුත් සභාව විසින් කිසිඳු 

මුදලේ වැය පනොකරන ලද බැවින් සාධාරණ කාල සීමාවේ තුළ තැන්ෙත් මුදල ඔහු පවත නිකුත් 

කිරීමට පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  
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6. පුවේපිටිය, පේරපගොල්ල, අංක 119/23 ෙදිංචි අවිස්සාපේල්ල ආසන ප්රධාන සංවිධායක, ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසින් “2018.05.01 දිනැති ලිපිය හා සේබන්ධ 2018 නිල 

පසවණ ඉදිකිරීම පේරපගොල්ල උතුර” යන හිසින් යුතුව 2019.03.11 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

විසින් 2018.09.12 දින සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේතුමියට අවිස්සාපේල්ල එස්පට්ට් (පේරපගොල්ල 

උතුර) ඉඩපේ පිහිටා ඇති පලොට් අංක 17 බී, 18 හා 20 දරණ ෙර්. 63.05 ක බිේ කඩ දැනට ලිපියකින් 

ෙවරා ඇති බැවින්, අදාල වයාෙෘතිය පේ වර්ෂපේ ක්රියාත්මක කිරිමට ප්රපේශපේ මන්ත්රීවරයා වශපයන් 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා මුදල් පවන්කරපගන ඇති බැවින් පවනත් කිසිඳු 

කටයුත්තකට එම භූමිය ෙැවරීමේ පනොකරන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, අවිස්සාපේල්ල එස්පට්ට් (පේරපගොල්ල උතුර) ඉඩපේ පිහිටා ඇති පලොට් අංක 17 බී, 18 

හා 20 දරණ ෙර්. 63.05 ක බිේ කඩ පවන්කර ඇත්පත් “නිල පසවණ” පසේවා පියසේ ඉදිකිරීම සඳහා 

ෙමණේ බැවින් එහි පවනත් කිසිඳු ඉදිකිරීේ කටයුත්තේ පනොකරන පලස ප්රාපේශීය පල්කේතුමිය පවත 

දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසින් 2019.04.10 දිනැතිව පිටුේපප් 

පකොට්ඨාශපේ පිටුේපප් ග්රාමපේ පිහිටා තිපබන පසොපහොපනහි රාත්රියට දැඩි අන්ධකාරයේ ෙවතින අතර 

කිසිඳු අවශයතාවයකට එහි යාම අෙහසු බැවින් පසොපහොන් පගට විදුලිබලය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පිටුේපප් ග්රාමපේ පිහිටා තිපබන පසොපහොන් පගට 

විදුලිය ලබාගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

8. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා පවත ප්රපේශවාසීන් විසින් සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පහේවාඉන්නට යන ප්රසිේධ ොපර් කුමාරි ඇල්ල ඉදිරිපිට ඇති එම මාර්ගපේ 

මීටර් 80 ක ෙමණ පකොටසේ පවන්කරපගන එම පකොටපසේ මාර්ගය පදෙස නවත්වන වාහන වලින් 

ගේවාසිපයකු බව ෙවසන පුේගලපයකු විසින් එම පකොටපසේ නවත්වන වාහන බලාගැනීමට 

පෙොලීසිපයන් අවසර දී ඇති බවත් ෙවසමින් වෑන් රථයකින් රු. 100/- ේ සහ පුේගලයා අනුව රු. 

200/- ක මුදලේ ලබාගන්නා බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයා බලන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකර ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා විසින් 2019.03.11 දින සභාගත කරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් හංවැල්ල උෙ කාර්යාලය මඟින් හංවැල්ල 

පෙොලීස් ස්ථානයට ෙැමිණිල්ලේ කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

9. පුවේපිටිය, තුේපමෝදර ොර, 9 කණුව අසල, පනො. 132 හි ෙදිංචි පේ. ඒ. කලයාණි මහත්මිය විසින් 

“අනතුරුදායක පෙොදු ළිඳේ සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

ලිපියට අදාලව තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පේ.ඩී.එල් වීරසිංහ බලයලත් මිනින්පදෝරු 

මහතා විසින් 2001.10.08 දින මැන පිළිපයල කරන ලද පිඹුරු අංක 2113 හි පලොට් අංක 01 ට 

ආසන්නව පෙොදු ළිඳේ පලස දේවා ඇති පකොටපසේ අයිතිය තහවුරු කරගත යුතු බැවින් නීතීඥ හා 

ප්රසිේධ අයි.ජී. ධේමිකා පී. පහට්ටිආරච්චි මහත්මිය පවත පයොමුකරන ලදුව එතුමිය විසින් ෙත්තිරු 

ෙරීේෂා කර බලා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පිඹුරු අංක 2089 හි සඳහන් කැබලි අංක 61 දරණ පමම බිේ 

පකොටස The Finance Company Limited ආයතනය සතු බැවින් අනතුරුදායක තත්වපේ ෙවතින 
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ළිඳ සකස් කරන පලසත් එපසේ පනොමැතිනේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පමම බිේ පකොටස සභාව පවත 

ෙැවරීමට කටයුතු කරන පලසත් The Finance Company Limited ආයතනය පවත ලිපියේ මඟින් 

දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

10. එේ.එන්.ජී. කන්ස්ට්රේෂන් පුේගලික සමාගම විසින් 2019.04.26 දිනැතිව ගලපගදර ආදාහනාගාරපේ 

අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වන රු. 841,627.50 ක මුදලේ වැය වී ඇති බැවින් එම මුදල ලබාපදන 

පලස ඉල්ලමින් අදාල ඇස්තපේන්තුව ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

ගලපගදර ආදාහනාගාරපේ අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වැයවන රු. 841,627.50 ක මුදල පගවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

11. වග, වැලිකන්න, එේසත් පබෞේධ සමිතිය විසින් “ ‘ජයමාවත’ බුදු මැදුරට විදුලිය ලබාගැනීම.” යන 

හිසින් යුතුව 2019.04.07 දිනැතිව වැලිකන්න පබෞේධ ජනතාව විසින් ඔවුන්ට වන්දනාමාන සිදුකිරීම 

සඳහා අභිනවපයන් තනාගන්නා ලද බුදුමැදුර ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථානපේ නීතයානුකූල අයිතිය සනාත 

කර බුදුමැදුරට විදුලිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සේබන්ධපයන් හංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

12. විෂයභාර සංවර්ධන නිළධාරී විසින් 2019.04.29 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් සියලු පෙර 

ොසල්වලට අයත් වයාෙෘති ෙදනම මත බඳවාපගන ඇති සියලු පෙර ොසල්වලට අදාලව ෙළාත් ොලන 

පදොර්තපේන්තුව මඟින් LGD/03/01/03 - පකො හා 2018.01.12 වන දින ලද ලිපියට අනුව හා බඳවා 

ගැනීපේ ෙටිොටිය අනුව දැේපවන සුදුසුකේ සපුරා ඇති අය බඳවාපගන ඇති බැවින් ස්ථිර පසේවපේ 

නිරත පෙර ොසල් ගුරුවරු සඳහා ලබාපදන වාර අවසාන (අපප්රේල්, අපගෝස්තු පදසැේබර්) නිවාඩු 

කාලපේ ෙැමිණීම අත්සන් කිරිමකින් පතොරව වැටුප් ලබාපදන ආකාරයට වයාෙෘති ෙදනමින් 

බඳවාපගන ඇති පෙර ොසල් ගුරුවරුන් සඳහා පෙර ොසල් නිවාඩු කාලසීමාපේදී ෙැමිණීම හා පිටවීම 

අත්සන් කිරීමකින් පතොරව සතිපේ රාජකාරී දින සඳහා අදාල දදනික දීමනාව පගවීම සුදුසු බවට 

කාරක සභාව නිර්පේශ කළ අතර ඒ සේබන්ධපයන් ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

13. A.S.P. Constructions (Pvt) Ltd. ආයතනය විසින් “සැලසුේ අංක 2863 සැලසුම අනුමත කර 

ඇති බවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.04.25 දිනැතිව බලයලත් මිනින්පදෝරු පරොෂාන් ගිණිපේ මහතාපේ 

සැලසුේ අංක 2863 සහ 2017.09.24 දරණ වැට සැලසුම වාණිජ භාවිතය සඳහා 2017.10.31 දින 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපේ බස්නාහිර ෙළාත් සැලසුේ කමිටුව විසින් අංක 10/CO/SC/SA/ 

169/2007 යටපත් අනුමත කර ඇති බවත් ෙර්චස් 140 ේ වූ අනුමත කරන ලද මුලු ඉඩමම එකවර 

විකිණීම ඔවුන්පේ අරමුණ වුවත් පබොපහෝමයේ පදනා ෙර්චස් 15, 20 කැබලි වශපයන් ඉල්ලන බැවින් 

ගැණුේකරුවන්පේ අවශයතාවය බලා ඒ අනුව  ෙර්චස් 15, 20 කැබලි වශපයන් විකුණන්පන් නේ ඊට 

අදාල සැලසුමේ අන්දවා එය අනුමත කිරීපමන් ෙසුව ෙමණේ විකීණීම සිදුකරන බව දේවමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ඉඩපේ ක්රීඩාපිටියේ සකස් කිරීමට පෙර දී 
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සභාව විසින් තීරණය කර ඇති බැවින් සභාපේ පෙොදු කටයුතු සඳහා පමම ඉඩම සභාව පවත ෙවරාපදන 

පලස A.S.P. Constructions (Pvt) Ltd. ආයතනපයන් ඉල්ලීමේ කිරීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි.  

 

14. පකොළඹ 02, සර් පජ්මිස් පීරිස් මාවත, අංක 73 හි පිහිටි ගීත නිර්මාණ පේන්ද්රය විසින් “2003 අංක 36 

දරන බුේධිමය පේෙළ ෙනපත් 25 වන වගන්තිපේ 2 (ඇ) අනුව සංගීත ප්රසංග සඳහා බලෙත්ර නිකුත් 

කිරීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.05 දිනැතිව ෙළාත් සභා, ෙළාත් ොලන සහ ක්රීඩා අමාතයාංශ 

පල්කේතුමාපේ අංක PL/7/1/52 සහ 2019.01.01 දිනැති ලිපිපේ 04 වන පේදය අනුව ගීත නිර්මාණ 

පේන්ද්රපේ බලෙත්ර පනොමැතිව ප්රසංග ෙැවැත්වීමට අවසර ලබා පනොපදන පලසත් අයකළ යුතු ගාස්තු ද 

දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ටිකට්ෙත් අපලවිපකොට ප්රදර්ශනය කරනු 

ලබන සංගීත ප්රසංග වලදී ෙමණේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සමඟ සේබන්ධ වන බැවින් එහිදී ෙමණේ 

පමම දැනුවත් කිරීම කළ හැකි බවත් බහුලව ෙැවැත්පවන එළිමහන් සංගීත ප්රසංග වලදී පමම 

කටයුත්තට සේබන්ධ වීමට පනොහැකි බවත් ගීත නිර්මාණ පේන්ද්රය පවත දන්වා යැවීමටත් පේ අනුව 

කටයුතු කරන පලස ආදායේ ෙරිොලක නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමටත් කාරක සභාව 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 1067 

19/04/25 

2019.02.25 දින සිට 2019.04.10 දින දේවා කාරක 

සභා රැස්වීේ හා මහා සභා රැස්වීේ සඳහා සංග්රහ වියදේ 

පගවීම. 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රවිමල       

“ආදිතය“ පබ්කර්ස්,      

පකොස්ගම. 

 48,995.00  

02 1063 

19/04/25 

2019.03.06 දින සිට 2019.04.02 දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලපේ සංග්රහ වියදේ පගවීම. 

සරප්  

පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී  

ප්රධාන කාර්යාලය 

   4,396.00  

03 847 

2019.04.03 

හංවැල්ල පනොදිරන කසළ කළමනාකරණ 

මධයස්ථානපේ හා පකොස්ගම පකොේපෙොස්ට් අංගනපේ 

ඇති ප්රථමාධාර පෙට්ටි සඳහා ඖෂධවර්ග ලබා 

ගැනීමට වැය වූ මුදල් ලබා ගැනීම. 

සරප් - දීොනි වික්රමසිංහ 5,364.04 

04 828, 829, 

831, 832 

2019.03.29 

ප්රධාන කාර්යාලපේ, හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ, 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ, පකොස්ගම උෙ 

කාර්යාලපේ, කහපහේන උෙ කාර්යලපේ, පසේවය 

කරන කාර්යාල කාර්ය සහායක, මුරකරු හා රියදුරු 

තනතුරු දරන අයට 2019 වර්ෂයට නිල ඇදුේ දීමනාව 

පගවීම. 

සරප් - 10,800.00 

05 871 

2019.04.05 

රන්මුදුඇල්ල ආශ්රිතව සංචාරක කඩ ඉදිකිරීපේ 

වයාෙෘතිපේ රැදවුේ මුදල පගවීම. 

සැන්ඩ් ඇඩ්වටයිනින් 

සර්විස්, 

ඉංගිරිය ොර, ොදුේක. 

14,600.00 
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06 867 

2019.04.05 

කසළ අවසන් බැහැර කිරීම සිදුකරන ස්ථානපේ 

කසළදැමීමට වළේ කැපීම සදහා එේස්කැපේටර් 

යන්ත්රයක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

නුස්රාන් එන්ටර්ප්රයිසස්  

ෙහළ හංවැල්ල  

හංවැල්ල 

91,000.00 

07 870 

2019.04.05 

ඇනවුේ අංක 13957 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක 2659 ෙරිදි පබෞේධ පකොඩි සෙයා ගැනීම. 

විජය ගෘප් පුේගලික 

සමාගම, මහරගම. 

20,900.00 

08 869 

2019.04.05 

පෙොදු 232 ආකාති  500 ේ ලබා ගැනීම. රජපේ මුද්රණාලයාධිෙති 

රජපේ මුද්රණ 

පදොර්තපේන්තුව, 

පකොළඹ. 

575.00 

09 811 

2019.03.27 

2019.03.30 දින ෙැවැත්පවන පරෝග නිර්ණය 

සායනය සදහා ඖෂධ වර්ග ලබා ගැනීම. 

ශ්රි ලංකා රාජය ඖෂධ 

නිතීගත සංස්ථාව 

16,015.00 

10 982 

2019.04.12 

ඇනවුේ අංක 13953 හා භාණ්ඩ ලැබීම සදහා 2670 

ෙරිදි කැනපි හට් සදහා පටන්ට් පරදි 05 ේ ලබා 

ගැනීම. 

හයිපරො ලංකා  

මත්පත්පගොඩ, 

පෙොල්ගස්ඕවිට. 

80,000.00 

11 
 

2019 අපප්රේල් මාසයට අදාළව පෙර ොසල් දරුවන් 12 

පදපනකුට වියලි ආහාර  ොර්සල් 12 ේ ලබා ගැනීම. 

ලංකා සපතොස ලිමිටඩ්, 

හංවැල්ල. 

5,274.00 

12 746 

2019.03.25 

ඇණවුේ අංක 4055 ෙරිදි ආරේෂිත ොවහන් යුගළ 03 

ේ ලබා ගැනීම. 

මාර්ල්පබෝ පට්රඩින් 

කේෙැනි, 

අබ්දුල් ගෆුර් මාවත, 

පකොළඹ. 

10,315.50 

13 984 

2019.04.12 

2019 මාර්තු මාසයට අදාළව ෙරිොලන 

පගොඩනැගිල්ල පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ල හා ඒ ආශ්රිත 

ෙරිසරපේ ෙවිත්රතාව හා සනීොරේෂක කටයුතු ඉටු 

කිරීපේ පසේවාව පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ලේදිල් ේලිනීන් ඇන්ඩ් 

පේන්ටනන්ස් සර්විස්, 

මල්වාන. 

68,050.00 

14 564 

2019.03.11 

2019 මාර්තු මස කමිටු දීමනා පගවීම. ගරු මන්ත්රීවරු  17,000.00  

15 1012 

2019.04.22 

දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ක්රිඩා උත්සවය සඳහා ලබා ගත්  

අත්තිකාරේ මුදල් පියවිම.  

සභාෙති 110,000.00 

16 845 

2019.04.03 

සභාෙතිතුමාපේ ෙළමු වන ෙදවි ප්රාප්තිය නිමිති පකොට 

පගන පකොස්ගම සුපේධ විදයාලයට යන මාර්ගය 

පදෙස ඇහැල හා කුඹුේ ෙැල පරෝෙණය කිරිම සඳහා 

ෙැල මිල දි ගැනිම සඳහා මුදල් පගවිම.  

වග අඩවි වන නිලධාරි 

කාර්යාලය 

1,980.00 

17 
 

බස්නාහිර ෙළාත් ක්රිඩා උත්සවය සඳහා අත්තිකාරේ 

මුදල් ලබා ගැනිම.    

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස  130,000.00 

18 
 

සිංහල භාෂා දිනය සඳහා ලබාගත් අත්තිකාරේ මුදල් 

පියවිම.   

සභාෙති   41,500.00          

19 
 

හංවැල්ල මහජන පසෞඛය ෙරිේෂක පකොට්ඨාශපේ 

ආහාර ෙරිහරණ ආයතන දැනුවත් කිරිපේ වැඩ 

සටහපන්  සංග්රහ වියදේ සඳහා වු මුදල් පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 8,145.00 

20 1013 

2019.04.22 

පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායනය මාලාපේ 

උේගල්ල ප්රපේශපේ ෙැවති දවදය සායනය සඳහා 

අත්තිකාරේ මුදල් ලබා ගැනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 10,000.00 

21 1032 

2019.04.23 

පුස්තකාල පෙොත් සඳහා මුදල් පගවිම.  පජ්.එේ.ධර්මපසේන 

බණ්ඩාර පින්නවල 

දකුණ, වග 

     

1,000.00 

22 1033 

2019.04.23 

පුස්තකාල පෙොත් සඳහා මුදල් පගවිම. ඩී.පේ.විරසුරිය 

පේවානන්ද මාවත වැවල 

පිළියන්දල 

     

4,937.50 

23 
 

සීතාවක ප්රාපේශිය සභාවට අයත් පෙර ොසල්වල 

ඉපගනුම ලබන දරුවන්පේ පදමාපියන් දැනුවත් 

කිරිපේ වැඩ සටහපන්දි පදමාපියන් අතර පබදා දිම 

සඳහා සකස් කරන ලද පෙොත සඳහා මුදල් පගවිම. 

සීතාවක ප්රින්ටර්ස්  

ආයතනය 

30,000.00 
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24 
 

පබෝ පනොවන පරෝග හදුනා ගැනිපේ සායන මාලාපේ 

උේගල්ල සායනය සඳහා සහභාගි වු ප්රපේශවාසින්පේ 

රුධිරපේ පකොපලොස්ටපරෝල් හා සිනි ෙරිේෂාව සඳහා  

මුදල් පගවිම. 

හංවැල්ල 

ඩයිේපනොස්ටිේ සර්විස් 

ආයතනය 

97,350.00 

25 
 

දිස්ත්රික ෙළාත් ොලන ක්රිඩා සඳහා සීතාවක ප්රාපේශිය 

සභාපේ ක්රිඩක ක්රිඩිකාවන් පුහුණු විේ කටයුතුවලට 

සහභාගි විම සඳහා ගමන් ගාසත්ු වශපයන් වැය වු 

මුදල එම ක්රිඩක ක්රිඩිකාවන් සඳහා  පගවිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 48,600.00 

26 855  

2019.04.03 

2019.03.29 වන දින  PE – 6879 දරණ කැබ් රථය 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම  

පටොපයෝටා ලංකා 

පුේ.සමාගම, 391/10, 

හයිපලවල් ොර, 

නාවින්න, මහරගම 

   

33,615.29 

27 1001 

2019.04.22 

2019.04.02 වන දින PE – 6879 දරණ කැබ් රථය 

සඳහා පෂොේඇබ්පසෝෙර් යුගලේ ගැනීම හා කැනපි 

පියන අළුත්වැඩියා කර සවි කිරීම පවනුපවන් වැය 

කරන ලද මුදල එකී වියදම දැරූ රථපේ රියදුරු පවත 

පගවීම 

සරප් - 

එස්.ඒ.ඩී.රවීකාන්ත මයා 

20,500.00 

28 1002 

2019.04.22 

49 – 8636 දරණ ට්රැේටරපේ 11x28 ප්රමාණපේ 

ටයරයක ඇති වූ ෙැච් 01 ේ 2019.04.04 වන දින 

සාදා ගැනීම පවනුපවන් වැය කරන ලද මුදල එකී 

වියදම දැරූ රථපේ රියදුරු පවත පගවීම 

සරප් - ඩී.චන්දන කුමාර 

මයා 

600.00 

29 1003 

2019.04.22 

49- 8636 දරන ට්රැේටරය සඳහා 11 x 28 ප්රමාණපේ 

නව ටයර් 02 ේ 2019.03.13 වන දින පයදීම 

පවනුපවන් කුලිය පලස වැය කරන ලද මුදල එකී 

වියදම දැරූ රථපේ රියදුරු පවත පගවීම 

සරප් - ඩී.චන්දන කුමාර 

මයා 

700.00 

30 1057 

2019.04.23 

49 – 8636 දරණ ට්රැේටරපේ සුේකානේ පෙට්ටිය හා 

ගියර් ෙේධතිය ආශ්රිතව අළුත්වැඩියාවන් කිහිෙයේ 

2019.03.25 වන දින සිදුකිරීම පවනුපවන් පගවීේ 

කිරීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

8,250.00 

31 946 

2019.04.10 

RX – 2336 දරණ පට්ලරපේ පර්සර් 2019.04.05 

වන දින කැඩී යාම නිසා එය අළුත්වැඩියා කිරීම 

පවනුපවන් වැය කරන ලද මුදල එකී වියදම දැරූ 

රථපේ රියදුරු පවත පගවීම 

සරප් - ඩී.චන්දන කුමාර 

මයා 

7,500.00 

32 985 

2019.04.12 

සභාව සතු 14' x 1½' ප්රමාණපේ පබෞේධ ෙතාක 68 

ක 2" x 15" ප්රමාණපේ අකුරින් සභා නාමය මුද්රණය 

කරවා ගැනීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

සුපන්ජ් ඇපසෝසීපේට්,  

තුන්නාන, හංවැල්ල 

6,800.00 

33 528 – 

2019.0.07 

2019.01.01 සිට 2019.01.31 දේවා PE – 6879 

දරණ කැබ් රථය සඳහා, RX – 9480 හා RY-5670 

දරණ ජල බවුසර් සඳහා ණයට ලබාගත් ඉන්ධන 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

එස්.ඒ.ඩී.සී. සමන්ත 

මයා, ලංකා ඉන්ධන 

පිරවුේහල, ෙරණ ොර, 

හංවැල්ල 

   

49,400.00 

34 578 – 

2019.03.12 

LL – 6461 දරණ ටිෙර් රථයට අදාළව 2019.03.17 

වන දින සිට 2020.03.16 වන දින දේවා නව ආදායේ 

බලෙත්රය, දුේ හා පයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීමට 

රථපේ රියදුරු පවත ලබා දුන් අත්තිකාරේ මුදල 

පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.      

9,110.00 

35 340 – 

2019.02.18 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය යටපත් ඇති වාහන සඳහා 

ණය ෙදනම මත ඉන්ධන හා ලිහිසි පතල් නිකුත් කිරීම 

පවනුපවන් 2019 වර්ෂයට අදාළව තැන්ෙත් මුදල් 

තැන්ෙත් කිරීම 

 පජ්.පජ්.ඩයස් 

එන්ටර්ප්රයිසස්, ලංකා 

ඉන්ධනහල, 44, 

පහොරණ ොර, ොදුේක 

 

100,000.00 



10 
 

36  

 

252 – 6388 දරණ කැබ් රථයට 2019.02.21 වන දින 

නව ේලච් ස්පල්ේ සිලින්ඩර් 01ේ (යට ේලච් 

පෙොේෙය) පයදීම පවනුපවන් පගවීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 

58/5, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක 

 

    5,350.00 

37  

 

252 – 6388 දරණ කැබ් රථයට 2019.02.26 වන දින 

නව ෆෑන් පබල්ට් 01, ෙවර් සට්ියරින් පබල්ට් 01, 

ඕල්ටපන්ටර් පබල්ට් 01 ේ පයදීම 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 22/බී, 

හයිපලවල් ොර, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

 

    3,600.00 

38  252 – 6388 දරණ කැබ් රථයට 2019.03.06 වන දින 

නව ේලච් මාස්ටර් සිලින්ඩර් 01ේ (උඩ ේලච් 

පෙොේෙය) පයදීම පවනුපවන් පගවීම 

පසන්ට්රල් පමෝටර්ස්, 

58/5, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක 

 

     

6,350.00 

39  GI – 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථයට 2019.02.11  වන 

දින 400x8 නව රිේ 01 ේ පයොදා පේේ පෙොේෙපේ 

අළුත්වැඩියාවේ  කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 

කුඩාකන්ද, තුන්නාන,   

හංවැල්ල 

 

       890.00 

40  ZA – 9257 දරණ කේෙැේටර් රථයට අදාළව 

2019.03.07 වන දින සිට 2020.03.06 වන දින 

දේවා නව ආදායේ බලෙත්රය, දුේ හා පයෝගයතා 

සහතිකය ලබා ගැනීමට වැය කරන ලද මුදල පගවීම 

සරප් - 

එච්.සී.එේ.පහයියන්තුඩු

ව මිය 

 

     

8,110.00 

41  49 – 8636 දරණ ට්රැේටර් රථය 2019.03.01 වන දින 

පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

 

පසනිත් පවහිකල් 

පවොෂින් පසන්ටර්, 

සාලාව, පකොස්ගම 

 

   

14,685.00 

42  LL – 6461 දරණ ටිෙර් රථයට අදාළව 2019.03.17 

වන දින සිට 2020.03.16 වන දින දේවා නව ආදායේ 

බලෙත්රය, දුේ හා පයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීමට 

රථපේ රියදුරු පවත ලබා දුන් අත්තිකාරේ මුදල 

පියවීම 

සභාෙති, සී.ප්රා.ස.  

     

9,110.00 

43  RX – 2336 දරණ පේලර් රථපේ පිටුෙස පරෝදය 

සඳහා නව පර්සර් 02 ේ මිලදී ගැනීම පවනුපවන් වැය 

කරන ලද මුදල පගවීම 

සරප් - එන්.ආර්.ඉඳුනිල් 

ප්රියන්ත මයා 

 

    3,250.00 

44  HE – 5534 දරණ ගලිබවුසර් රථය 2019.02.13 වන 

දින පසේවා කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් 

පවොෂින් පසන්ටර්, 

සාලාව, පකොස්ගම 

 

             

   

22,162.00 

45 1049 

2019/04/23 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අභයන්තර ගාස්තු නිදහස් 

ෙැපේජපේ 2019 පෙබරවාරි මස බිල්ෙත පගවීම. 

ශ්රී ලංකා පටලිපකොේ 

පී.එල්.සී. 

 

64,814.72 

 

46 1050 

2019/04/23 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ මහජන පසෞඛය ෙරීේෂක 

පවත ලබාදී ඇති 036-5673080 ස්ථාවර දුරකථනපේ 

2019 මාර්තු මස බිල්ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් 

සමාගම 

953.38 

47 1048 

2019/04/23 

සීතාවක ප්රාපේශීයසභාපේ සංවර්ධන සහකාර පවත 

ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපේ 2019 පෙබරවාරි මස බිල් ෙත පගවීම 

සී/ස ලංකා පබල් 

සමාගම 

 

947.06 

48 1047 

2018/06/13 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සංවර්ධන සහකාර පවත 

ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනපේ 2019 මාර්තු මස බිල් ෙත පගවීම. 

සී/ස ලංකා පබල් 

සමාගම 

 

2,903.22 

 

49 1051 

2019/04/23 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රධාන කාර්යාල 

පගොඩනැගිල්පල් අංක 46610217104 දරණ විදුලි 

සබද තාවපේ 2019 මාර්තු මස බිල්ෙත පගවීම. 

මහජන බැංකුපේ 

ලං:වි:ම: ගිණුම 

 

27,591.45 

 

50 1058 

2019.04.25 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප්  

සීතාවක ප්රා.ස. 

7,775.00 

51 1059 

2019.04.25 

ප්රධාන කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප්  

සීතාවක ප්රා.ස. 

7,311.00 



11 
 

52 852 

2019.04.03 

ප්රධාන කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය 

කිරීම. 

සරප්  

සීතාවක ප්රා.ස. 

5,592.00 

53 851 

2019.04.03 

ප්රධාන කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපූර්ණය කිරීම. සරප්  

සීතාවක ප්රා.ස. 

7,055.00 

54 1031 

2019.04.23 

ෙළාත් ොලන ආයතන ධූරධාරීන් සඳහා හැඳුනුේෙත් 

08 ේ සැකසීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ෙළාත් ොලන 

පකොමසාරිස් 

බස්නාහිර ෙළාත 

3,565.92 

55 896 

2019.04.09 

2019 මාර්තු මස 16 – 31 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

124,955.81 

56 897 

2019.04.09 

2019 මාර්තු මස එන්.බී.ටී. මුදල පප්රේෂණය කිරීම. පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

44,581.43 

57 899 

2019.04.09 

2019-1 කාර්තුවට අදාල මුේදර ගාස්තු පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

76,538.00 

58 1071 

2019.04.09 

2019 අපප්රේල් මස 1 - 15 දේවා වැට් මුදල පප්රේෂණය 

කිරීම. 

පේශීය ආදායේ 

පදොර්තපේන්තුව 

201,225.34 

59 813 

2019.03.27 

පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපයහි මුේදර අග්රිමය 

අලුත් කිරීම. 

 2,000.00 

60 968 

2019.04.10 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපයහි අතිකාල දීමනා පගවීම 

2019 මාර්තු මාසය 

 176,510.71 

61 924 

2019.04.09 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට සහ නැණසල ආයතනයට 

අයත් ඇඳි පුටු හතර වැල් දමා සකස් කිරීම පවනුපවන් 

පගවීම. 

 2,400.00 

62 1007 

2019.04.22 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2019 මාර්තු මස විදුලි බිල්ෙත් පගවීම. 

 

 

14,678.55 

පකොස්ගම සතිපෙොළ 240.00 

නැණසල මධයස්ථානය 240.00 

පකොස්ගම සතිපෙොළ මාළු කඩය 276.60 

කඩුපගොඩ මාතෘ සායනය 404.70 

පකොස්ගම සතිපෙොළ 9631.35 

ප්රජා ශාලාව - සාලාව 441.30 

පකොස්ගම සතිපෙොළ මාළු කඩය 2966.70 

මාවල්ගම ප්රජා ශාලාව 477.90 

63 1005 

2019.04.22 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට අයත් ෙහත ස්ථානයන්හි 

2019 මාර්තු, අපප්රේල් මාසයන්හි ජල බිල්ෙත් පගවීම. 

 

 

26,622.01 

ප්රජා ශාලාව පකොස්ගම 499.57 

අෙද්රවය කළමනාකරණ ඒකකය 7462.05 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 3634.00 

පකොස්ගම සතිපෙොළ 13446.05 

ප්රජා ශාලාව -  සාලාව 491.23 

නැණසල මධයස්ථානය 427.92 

කනේෙැල්ල ළදරු ොසල 661.19 

64 604 

2019.03.13 

ොෙැදි ණය පේ.පී.පේ. ප්රියන්තා මිය 6,000.00 

65 843 

2019.04.03 

2019 අපප්රේල් මස උත්සව අත්තිකාරේ ලබාදීම පකොස්ගම උෙ 

කාර්යාලය 

20,000.00 

66 844 

2019.04.03 

2019 අපප්රේල් මස උත්සව අත්තිකාරේ ලබාදීම ොදුේක උෙ කාර්යාලය 20,000.00 

67 944 

2019.04.10 

ආෙදා ණය එල්.ඒ.ඩී.සී. සේෙත් මයා 246,050.00 

68 1026 

2019.04.22 

ආෙදා ණය ආර්.සී.පජ්. රන්පනත්ති 

මයා 

248,740.00 

 

540,790.00 
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69 1024 

2019.04.22 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2019 මාර්තු මස ෙහත 

ස්ථානයන්හි ජල බිල්ෙත් පගවීම 

කහපහේන උෙ කාර්යාලය  රු. 705.91 

පවළඳ සංකීර්ණය  රු. 572.51 

මාතෘ සායනය  රු. 2945.92 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාෙවාහන මණ්ඩල 

ගිණුම 

4,224.34 

70 1025 

2019.04.22 

2019 මාර්තු මාසය තුල කහපහේන උෙ කාර්යාලයට 

යත් සති පෙොල විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1,045.00 

71 679 

2019.03.15 

2019 මාර්තු මාසය තුල කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලපේ සංග්රහ වියදේ පවනුපවන් මුදල් පගවීම 

සරප් - එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණී මිය 

600.00 

72 1008 

2019.04.22 

2019 මාර්තු මාසය තුල කහපහේන මහජන 

පුස්තකාලයට පුවත්ෙත් ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් 

පගවීම 

එච්.එේ.ඩී. පහේරත් මයා. 

එච්.එේ.ඩී. පග්රොසරි, 

කහපහේන, වග 

8,420.00 

73 967 

2019.04.10 

කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 2019 මාර්තු මස අතිකාල 

දීමනා පගවීම 

සරප් - කහපහේන උෙ 

කාර්යාලය 

55,081.00 

74 1061 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මාසය තුල කහපහේන උෙ කාර්යාලපේ 

සංග්රහ වියදේ සඳහා වැයවූ මුදල පගවීම 

සරප් - කාර්ය භාර 

නිලධාරී 

882.00 

75 1070 

2019.04.25 

2019 අපප්රේල් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් 

මාතෘ සායනපේ විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

1392.90 

76 1069 

2019.04.25 

2019 අපප්රේල් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් 

මාතෘ සායනපේ විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

679.20 

77 1068 

2019.04.25 

2019 අපප්රේල් මස කහපහේන උෙ කාර්යාලයට අයත් 

මහජන පුස්තකාලපේ විදුලි බිල්ෙත් පගවීම 

මහජන බැංකුපේ ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම 

21,284.85 

78 1062 

2019.04.25 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ අක්රීය වූ වායු 

සමීකරණ පිලිසකර කිරීමට වැයවූ මුදල් පගවීම 

සරප් - එේ.ඩී. දුලීකා 

ලේමිණි මිය 

4,800.00 

79 1023 

2019/04/22 

තුන්නාන සායනය 752.40 මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

1,175.40 

නිරිපෙොල සායනය 423.00 

80 1021   

2019/04/22 

අපප්රේල් මස ජල බිල්ෙත් ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

30,020.67 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (ෙැරණි) 972.71 

හංවැල්ල   උෙ කාර්යාලය 1172.81 

හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය 7225.83 

තුන්නාන සායනය 915.91 

හංවැල්ල පෙොදු වැසිකිලිය 2745.82 

පනොදිරන කසල පවන්කර ඉවත් 

කිරීපේ මධයස්ථානය 

11,696.06 

හංවැල්ල සති පෙොල 5291.53 

81 1022    

2019/04/22 

අපප්රේල් මස ජල බිල්ෙත් ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

12,614.04 

හංවැල්ල නව සති පෙොල 828.77 

හංවැල්ල බස් නැවතුේපෙොල 4624.53 

එල හරේ මස් කඩය 2412.85 

මාළු ලෑලි 373.29 

එළු කුකුළ් මස් කඩය 1351.45 

ඌරු මස් කඩය 1271.13 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 1752.02 

82 1011     

2019/04/22 

අපප්රේල් මස ජල බිල්ෙත් ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

3,414.01 

ෙහත්ගම පෙොදු වැසිකිලිය 1120.1 

කළුඅේගල පෙොදු වැසිකිලිය 284.62 

කළුඅේගල පවපළඳ සංකීර්ණය 558.56 

කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 

මධඨස්ථානය 

705.91 

කළුඅේගල පෙර ොසල 428.57 
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83 1010     

2019/04/22 

අපප්රේල් මස විදුලි බිල්ෙත් මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

22,020.75 

සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය 2381.1 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 19639.65 

84 1011   

2019/04/22 

අපප්රේල් මස ජල බිල්ෙත් ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලා ප්රවාහන මණ්ඩලය 

3,414.01 

ෙහත්ගම පෙොදු වැසිකිලිය 1120.10 

කළුඅේගල පෙොදු වැසිකිලිය 284.62 

කළුඅේගල පවපළඳ සංකීර්ණය 558.56 

කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය 

705.91 

කළුඅේගල පෙර ොසල 428.57 

85 1006   

2019/04/22 

අපප්රේල් මස විදුලි බිල්ෙත් මහජන බැංකුව  -  ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

21,362.85 

නව පවපළඳ සංකීර්ණය 2545.8 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 18817.05 

86 996        

2019/04/22 

ගලි රථපේ පසේවය කිරීම පවනුපවන් සංයුත්ත දීමනා ආපේශක පසෞඛය 

කේකරු අමීර මධුසංඛ 

3,150.00 

87 995        

2019/04/22 

ගලි රථපේ රියදුරු පසේවය කිරීම පවනුපවන් සංයුත්ත 

දීමනා 

ඩබ්.පී. පසෝමරත්නේ 7,000.00 

88 997        

2019/02/12 

ආදායේ ෙරීේෂක සංයුත්ත දීමනා නලීන් විමලසිරි 700.00 

89 994        

2019/04/22 

ගලි රථපේ පසේවය සඳහා මාර්තු සංයුත්ත දීමනා පී. පුෂ්ෙකුමාර 1,750.00 

90 993    

2019/04/22 

ගලි රථපේ පසේවය සඳහා මාර්තු සංයුත්ත දීමනා එේ.පේ. සිවකුමාර් 1,750.00 

91 998   

2019/04/22 

පසෞඛය ොරිොලක සඳහා මාර්තු මස ෙරිවර්තන ගමන් 

වියදේ 

ඉදුනිල් ප්රියන්ත මයා 2,500.00 

92 999           

2019/04/22 

කර්මාන්ත ොරිොලක ෙරිවර්තන ගමන් වියදේ ජනක සුජීව මයා 2,500.00 

93 1000     

2019/02/25 

කර්මාන්ත ොරිොලක අපප්රේල් මස ෙරිවර්තන ගමන් 

වියදේ 

ජනක සුජීව මයා 2,500.00 

94 1073    

2019/04/26 

2019 මාර්තු මස සැලසුේ කමිටු දීමනා කාර්යභාර නිලධාරී සරප් 18,200.00 

95 610    

2019/03/14 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ මාර්තු මස සැලසුේ කමිටු 

සහභාගී වීපේ ගමන් වියදේ දීමනා 

සැලසුේ නිලධාරී ඩබ්.ජී. 

චමිලා මිය 

4,400.00 

96 1029   

2019/04/23 

හංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ අපප්රේල් මස සැලසුේ කමිටු 

සහභාගී වීපේ ගමන් වියදේ දීමනා 

සැලසුේ නිලධාරී ඩබ්.ජී. 

චමිලා මිය 

7,700.00 

97 969 

2019/04/10 

2019. මාර්තු අතිකාල දීමනා පගවීම. කාර්යභාර නිලධාරි   

සරප්  ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය  

 

203,047.00  

98 953    

2019/04/10 

මීපප් දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානපේ දරුවන්ට කිරි පත් 

සැෙයීම -2019 මාර්තු 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

W.D.C.D. විපජ්තුංග 

     

2,000.00  
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D. පප්රේමරත්න                                                                              

2019 මාර්තු  - ලිපි රැපගන යාමට බස් ගාස්තු පගවීම 

සරප්  

ොදුේක උෙ කාර්යාලය  

D.පප්රේමරත්න  

720.00  

100 950      

2019/04/10 

ොදුේක උෙ කාර්යාලපේ මුේදර අග්රිමය  ප්රතිපුර්ණය 

කිරීම 

කාර්යභාර නිලධාරි සරප් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

     

6,912.00  

101 952    

2019/04/19 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය - 2019 මාර්තු  සංග්රහ 

වියදේ 

ප්රියන්ති පර්ණුකා                    

සරප් ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය 

        

338.00  
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2019.03.15.සිට 03.31 දේවා ඉන්ධන බිල් - ොදුේක 

උෙ කාර්යාලය 

කළමණාකරු  

J.J. ඩයස්  

25,120.00  



14 
 

එන්ටර්ප්රයිසස්    
ZA 9257  කේෙැේටරය              =  රු.  10400.00 පනො.  44, පහොරණ ොර,     
ABP 9738   ත්රීවීලරය                  =  රු.   3960.00 ොදුේක.     
තණපකොළ කෙන මැෂීන්             =  රු.    2300.00 

 
    

RD 8070  ට්රැේටරය                   =  රු.    7800.00       
මාර්ග තලනය                              =  රු      660.00       
එකතුව                                       = රු.   25120.00                 
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දපඹෝර මහජන පුස්තකාලය   -  2019 මාර්තු පුවත්ෙත් 

බිල් 

D.S. මාෙටුන පනො. 03, 

හංවැල්ල ොර, ොදුේක. 

6,190.00 

104 1019    

2019/04/22 

ොදුේක මහජන පුස්තකාලය   -  2019 මාර්තු 

පුවත්ෙත් බිල් 

D.S. මාෙටුන  

පනො. 03, හංවැල්ල ොර, 

ොදුේක. 

11,780.00 

105 1034, 1046      

2019/04/23 

සැලසුේ නිලධාරිනි - ොදුේක 2018 පෙබරවාරි සිට  

2019  පෙබරවාරි දේවා ගමන් වියදේ 

නදීො ෙල්ලියගුරු    

43,688.30 

106 
 

2019 මාර්තු මස  අධිකරණයට  යාම පවනුපවන් 

ගමන් වියදේ පගවිම. 

සරප් ොදුේක උෙ 

කාර්යාලය  

A.D.විසල් ෙමිත 

700.00 

107 983 

2019/04/12 

ොදුේක අංක 04 මාළු කඩය 2019 මාර්තු දේවා විදුලි 

බිල්ෙත් පගවීම. 

මහජන බැංකුව ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල ගිණුම 

17,581.22 
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2019 - මාර්තු ජල බිල්ෙත් ජාතික  ජල සේොදන හා  14,453.20   
පුස්තකාලය                               = රු.   2558.13 ජලෙවහන  මණ්ඩලය     
පෙොදු  පවළඳෙල (නව)              = රු.   3258.33       
බස්නැවතුේෙල  (ෙැරණි)           = රු.   1562.42       
පෙර ොසල  - ොදුේක               = රු.     106.60       
උෙ කාර්යාලය - ොදුේක           = රු.   1218.43       
පෙොදු වැසිකිළිය - මීපප්             = රු.   1407.98       
පෙොදු වැසිකිළිය - ොදුේක         = රු.   2412.32       
ආදාහනාගාරය - ගලපගදර        = රු.   1928.94       
එකතුව                                     = රු. 14453.20                 
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2019 - මාර්තු විදුලි බිල්ෙත් මහජන බැංකුව  ලංකා  20,846.76   
ොදුේක උෙ කාර්යාලය               =  රු.  2527.50 විදුලිබල මණ්ඩල ගිණුම     
පුස්තකාලය -  ොදුේක                =  රු.   5675.10       
ආයුර්පේදය  - ොදුේක                 = රු.     496.20       
ආයුර්පේදය  - මලගල                  = රු.     477.90       
ආයුර්පේදය  - පිටුේපප්                = රු.     880.50       
ප්රජා ශාලාව - ොදුේක                   = රු.     258.30       
ප්රජා ශාලාව -  මීපප්                      =  රු.   1777.20       
පෙර ොසල                                  =  රු.     514.50       
පින්නවල සායනය                       =  රු.     423.00       
දිවා සුරකුේ මධයස්ථානය - මීපප්   =   රු. 1351.84       
ආදාහනාගාරය - ගලපගදර           = රු.    5583.60       
ෙැරණි පවළඳ පගොඩනැගිලි  අංක 18  = රු. 254.72       
පුස්තකාලය  - දපඹෝර                    =  රු.    386.40       
පෙොදු වැසිකිළිය (බස්නැවතුේෙල) =  රු.     240.00       
එකතුව                                        =  රු. 20846.76                 
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2019.04.01 සිට 2019.04.15 දේවා  ඉන්ධන 

බිල්ෙත් නිරවුල් කිරීම. 

කළමණාකරු J.J. ඩයස්  

එන්ටර්ප්රයිසස් පනො.44, 

27,090.00 

  
ZA 9257  කේෙැේටරය            =   රු.   15600.00 පහොරණ ොර, ොදුේක.     
ABP 9738   ත්රීවීලරය               =   රු.     3960.00 

 
    

තණපකොළ කෙන මැෂීම            =   රු.     1810.00 
 

    
RD 8070  ට්රැේටරය                 =   රු.     5720.00       
එකතුව                                     =   රු.   27090.00                 
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2019  පෙබරවාරි , මාර්තු සැලසුේ කමිටු දීමනා සභාෙති  

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

      

5,850.00 
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2019  පෙබරවාරි , මාර්තු සැලසුේ කමිටු දීමනා චන්දන ෙේමසිරි   - 

5850.00 

23,400.00 

   
නදීො ෙල්ලියගුරු -

5850.00 

  

   
J.ජල්පතොටපේ    - 

5850.00 

  

   
P.V.D.N. ොදුේක-

5850.00 

  

   
එකතුව              

=23400.00 

                

113 1027 

2019.04.23 

ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් 

ෙවත්වනු ලබන 2017 වර්ෂපේ අවසාන ගිණුේ 

පතෝරාගැනීපේ තරඟය සඳහා ගාස්තු පගවීම. 

ශ්රී ලංකා රාජය මූලය 

ගණකාධිකාරී සංගමය 

ශ්රී ලංකා වරලත් 

ගණකාධිකාරී 

ආයතනය, 

30/ඒ, මලලපසේකර 

මාවත, පකොළඹ 07. 

5000.00 

114 761 

2019.03.24 

ප්රධාන කාර්යාලපේ සුළු මුදල් අග්රිමය පියවීම. සරප්  

සීතාවක ප්රා.ස.  

1000.00 

115 938 

2019.04.09 

2019 පෙබරවාරි මස ආධුනික පුහුණු දීමනා පගවීම. එේ.ඒ. චමිකා හසිනි 

පමය 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4000.00 

116 939 

2019.04.09 

2019 ජනවාරි සිට මාර්තු මස දේවා ආධුනික පුහුණු 

දීමනා පගවීම. 

එස්. ප්රසංගනා මධුමාලි 21,500.00 

117 940 

2019.04.09 

2019 පෙබරවාරි හා මාර්තු මස ආධුනික පුහුණු දීමනා 

පගවීම. 

පී.පේ. ඉෂාරා සත්සරණි  

ප්රධාන කාර්යාලය 

14,500.00 

118 941 

2019.04.09 

2019 ජනවාරි සිට මාර්තු මස දේවා ආධුනික පුහුණු 

දීමනා පගවීම. 

පී.ටී.ඩී. චාමලී 

ලැනපරෝල් 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

23,000.00 

119 942 

2019.04.09 

2019 ජනවාරි සිට මාර්තු මස දේවා ආධුනික පුහුණු 

දීමනා පගවීම. 

ඩබ්. ඕෂදී කාවින්දයා 

පකොස්ගම උෙ 

කාර්යාලය 

22,000.00 

120 943 

2019.04.09 

2019 ජනවාරි සිට මාර්තු මස දේවා ආධුනික පුහුණු 

දීමනා පගවීම. 

පේ. එච්. රශ්මි රසාංජලී 22,500.00 

121 954 

2019.04.10 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම. 

ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස 

සංවර්ධන නිළධාරී 

398.67 

122 955 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස 

සංවර්ධන නිළධාරී 

1400.00 

123 956 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ආර්.ඒ.බී.ඩබ්.පේ. 

රණතුංග 

සංවර්ධන නිලධාරී 

1400.00 

124 957 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

එච්.එේ.ජී.ජී.ආර්.ප්රසන්

න 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු 

5524.00 

125 958 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ආර්.ඒ.බී. ෙේමපෙරුම 1750.00 

126 959 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

පජ්.ඒ. නදීක පරෝයි 

කුමාර - මුරකරු 

9330.00 

127 960 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

එස්.ඩී. සිපරෝෂිනී  

කළමනාකරණ සහකාර 

1400.00 
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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 ග්රාමීය මාර්ග කි.මී. 1000 වැඩසටහන යටපත් වන මීපිලාව 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීපේ වයාෙෘතියට අදාල පටන්ඩර් ඇෙ 

මුදල නිදහස් කිරීම. 

එේ.ජී.එස්.පේ. 

පකොන්ත්රාත්කරුපවෝ  

126, මහකන්ද, තුන්නාන. 

      20,162.48  

02 ග්රාමීය මාර්ග කි.මී. 1000 වැඩසටහන යටපත් වන මිරියගල්ල 

කන්දබඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීපේ වයාෙෘතියට අදාල 

පටන්ඩර් ඇෙ මුදල නිදහස් කිරීම. 

එේ.ජී.එස්.පේ. 

පකොන්ත්රාත්කරුපවෝ 126, 

මහකන්ද, තුන්නාන. 

      23,694.72  

03 ග්රාමීය යටිතල වැඩසටහන 2016 යටපත් වන  පී.ටී. කන්ස් ට්රේෂන්ස්            

හංවැල්ල ොර, කිරිඳිවැල. 

72,519.38 

i)  එළමලවල වැලිකන්න මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

  

19,774.75  

ii)  එළමලවල කහපහේන මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

    

14,779.04  

128 961 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී 

කළමනාකරණ සහකාර 

400.00 

129 962 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

එස්.ඩී. සිපරෝෂිනී  

කළමනාකරණ සහකාර 

700 

00 

130 964 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ පගවීම. ආර්.එල්. ස්වර්ණලතා 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 

456.00 

131 965 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ පගවීම. එච්.ඩී. වසන්ත කුමාර 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු  

774.00 

132 966 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ඩී.සී. පකෝට්ටාපගොඩ 

වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු 

2450.00 

133 971 

2019.04.10 

2019 මාර්තු මස අතිකාල අතිකාල දීමනාව පගවීම.  163,609.16 

134 972 - 975 

2019.04.10 

2019 අපප්රේල් මස ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් රහිත පසේවකයින් 

හට වැටුප් පගවීම. ොදුේක, පකොස්ගම, හංවැල්ල හා 

කහපහේන උෙ කාර්යාලයන්හි පසේවපේ නියුතු 

පසේවකයින් 06 පදපනකු 

සඳහා 

211,852.00 

135 981 

2019.04.10 

2019 අපප්රේල් මස විශ්රාමික නිළධාරීන් නැවත පසේවපේ 

පයදවීපේ දීමනාව පගවීම. 

එේ.ජී. චන්ද්රරත්න 

ොදුේක උෙ කාර්යාලය 

41,172.00 

136 1064 

2019.04.25 

2013.03.01 සිට 2019 පෙබරවාරි දේවා හිඟ භාෂා 

දීමනාව පගවීම. 

ඒ.එස්.ආර්. ධර්මදාස 

සංවර්ධන නිළධාරී 

31,518.27 

137 1074 

2019.04.25 

2019 ජනවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ 

වැඩ අධිකාරී 

1320.00 

138 1075 

2019.04.25 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ 

වැඩ අධිකාරී 

970.00 

139 1076 

2019.04.25 

2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම. 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ 

වැඩ අධිකාරී 

900.00 

140 1077 

2019.04.25 

2019 අපප්රේල් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී  

කළමනාකරණ සහකාර 

882.00 

141 1078 

2019.04.25 

2019  අපප්රේල් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත දීමනාව 

පගවීම. 

ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයපසේකර 

කළමනාකරණ සහකාර 

482.00 

142 1079 

2019.04.25 

2018 ඔේපතෝේබර් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත 

දීමනාව පගවීම. 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ 

වැඩ අධිකාරී 

425.00 
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iii)  එළමලවල කහපහේන මාර්ගය කනත්ත අසල 

සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම. 

    

14,763.68  

iv)  පනළුවත්තුඩුව පකෝලන්කන්දට ආරණයයට 

හැපරන ොර සංවර්ධනය කිරීම. 

23,201.91  

වයාෙෘති වලට අදාල ගිවිසුේ ඇෙ මුදල් නිදහස් කිරීම. 

04 ඇණවුේ අංක 13721 හා13720 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2645 ෙරිදි කෘෂි උෙකරණ 250 ේ ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රි ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ නීති ගත සංස්ථාව,100, 

නවේ මාවත, පකොළඹ 02. 

850,000.00 

05 ඇණවුේ අංක 13675 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2639 ෙරිදි 

අත් ආවරණ පජෝඩු 75 ේ ලබා ගැනීම 

අකිල සප්ලයර්ස්, 

නිරිපෙොළ, හංවැල්ල. 

12,750.00 

06 ඇණවුේ අංක 13844 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2642 ෙරිදි  

ප්රධාන පගොඩනැගිල්ල අවට ෙරිශ්රය අලංකරණය සඳහා මල් 

පෙෝච්චි ලබා ගැනීම 

දිහාරා පකොන්ක්රිට්, 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල. 

10,000.00 

07 ඇණවුේ අංක 13704 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2643 ෙරිදි 

2019 වර්ෂපේ අයවැය පල්ඛන 70 ේ ලබා ගැනීම 

ද ප්රින්ස් පෂොප් ඇන්ඩ් 

ස්පට්ෂනර් 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල 

52,130.00 

08 ඇණවුේ අංක 13703 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2644 ෙරිදි  

පවල්ඩින් ඒකකය සඳහා අවශයය ද්රවයය  ලබා ගැනීම. 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,   

අංක 03, හයිපලවල් ොර,  

ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

7,042.00 

09 ඇණවුේ අංක13952 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2657 ෙරිදි 

ප්පල්ට් කේෙැේටර් යන්ත්ර 01 ේ ලබා ගැනීම. 

නවපලෝක පේඩින් කේෙැනි 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

මීගමු ොර, ෙෑලියපගොඩ. 

161,000.00 

10 ඇණවුේ අංක 13739 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2646 ෙරිදි 

ඇේපියර් 90 බැටරි 02 ේ ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රි ලංකා රජපේ වාණිජ 

විවිධ නීති ගත සංස්ථාව,100, 

නවේ මාවත, පකොළඹ 02. 

41,768.00 

11 ඇණවුේ අංක 13743 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2648 ෙරිදි 

කනේෙැල්ල පෙරොසලට නාම පුවරුවේ සැකසීම. 

සැන්ඩි ඇඩ්වටයිසින් 

සර්විසර්ස් ,  

ඉංගිරිය ොර, ොදුේක. 

15,500.00 

12 ඇණවුේ අංක 13747, 13748 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 

2649, 2650 ෙරිදි ලිපි ද්රවයය ලබා ගැනීම. 

සීමා සහිත පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය,  

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

129.615.00 

13 ඇණවුේ අංක 13749 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2651 ෙරිදි 

සබන්කැට 500 ලබා ගැනීම.  

-එම-. 27,000.00 

14 ඇණවුේ අංක 13733 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2652 ෙරිදි 

පට්ප් පරෝල් 200 ලබා ගැනීම.   

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන් 

පුේගලික සමාගම,මරදාන, 

 පකොළඹ 10 

10.500.00 

15 ඇණවුේ අංක 13269 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2654 ෙරිදි 

ෙරිගණක පේස 06  ේ ලබා ගැනීම. 

ගාමිණි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් 

ටිේබර් ස්පටෝර්ස්,  

39/A, රණාල 

65,550.00 

16 ඇණවුේ අංක 13447 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2655 ෙරිදි 

වැසිකිලි ආධාර ලබා දීමට ද්රවයය ලබා ගැනීම 

දිහාරා පකොන්ක්රිට් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල 

11,600.00 

17 ඇණවුේ අංක 13291 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2668 ෙරිදි 

වැසිකිලි ආධාර ලබා දීමට ද්රවයය ලබා ගැනීම 

දිහාරා පකොන්ක්රිට් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල 

12,160.00 

18 ඇණවුේ අංක 13972,13964 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා 

අංක2671 ෙරිදි නැණසල මධයස්ථානයට මල් පෙෝච්චි ලබා 

ගැනීම. 

දිහාරා පකොන්ක්රිට් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල 

1,050.00 

19 ඇණවුේ අංක 13403 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක2656ෙරිදි 

ගලපගදර ආදාහනාගාරයට පකොඩි 20 ේ ලබා  ගැනීම. 

එන්. ආර්. කර්ට්න් පසන්ටර්, 

හරස් ොර, හංවැල්ල 

15,400.00 

20 ඇණවුේ අංක 13962 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2660 ෙරිදි 2 

පින් පෆෝල්ඩර්ස් 500ේ  ලබා  ගැනීම. 

චාන්දලී ඉපලේට්රිකල් 

පට්රඩර්ස් වරාපගොඩ ොර , 

කැළණිය 

28,500.00 
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21 ඇණවුේ අංක 13961 භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2661 ෙරිදි 

බහුකාර්ය අඩු 4 ේ ලබා ගැනීම 

ඒෂියන් ඉපලේට්රිකල්,ෙළමු 

හරස් විදිය , පකොළඹ 11 

5,200.00 

22 ඇණවුේ අංක 13702 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2666 ෙරිදි 

ඇඟයුේ සහතික 242 ේ  ලබා ගැනීම.  

සීතාවක ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර්, ප්රධාන ොර, 

හංවැල්ල. 

19,360.00 

23 ඇණවුේ අංක 13290 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2667 ෙරිදි 

වැසිකිලි ආධාර ලබා දීමට ද්රවයය ලබා ගැනීම 

තිසර පේඩින් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ.සමාගම,  අංක 03,  

හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, 

හංවැල්ල 

37,660.00 

24 2019/04/09 දින පෙොලිතින් ප්ලාස්ටිේ පබ්ල් පුත්තලම 

INSEEආයතනය පවත ප්රවාහනය සඳහා කන්පට්නර් යන්ත්රයක 

පසේවාව ලබාගැකීම. 

අපබ්සිංහ ප්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විස්, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

42,550.00 

25 නැණසල මධයස්ථානයට තිරපරදි සැකසීම. බස්නාහිර ෙළාපත්කර්මාන්ත 

සංවර්ධන අධිකාරිය, 

ගංපගොඩවිල , නුපේපගොඩ 

154,000.00 

26 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර පගොඩනැගිල්ලට  තිරපරදි සැකසීම. බස්නාහිර ෙළාපත්කර්මාන්ත 

සංවර්ධන අධිකාරිය, 

ගංපගොඩවිල ,නුපේපගොඩ 

115,560.00 

27  ඇණවුේ අංක 13956 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2675 ෙරිදි 

නැණසල මධයස්ථානයට ෙරිඝනක පුටු 09 ේ ලබා ගැනීම. 

ඩී. ආර් ඉන්ඩස්ට්රීස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 

ෙහල හංවැල්ල, හංවැල්ල. 

67,275.00 

28 ඇණවුේ අංක 13654 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රිකා අංක 2674 ෙරිදි 

ප්ලාස්ටිේ ඇඳි  පුටු 50 ේලබා ගැනීම. 

නිල්කමල් ඊෂව්රන් 

පුේගලික සමාගම, 

මඩොත ොර , පිළියන්දල. 

70,668.25 

29 2019 මාර්තු මාසය තුළදී ොලේ තරාදියක පසේවාව ලබාගැනීම. අතෙත්තුපේබ්රීජ්, 

පබොරළුපගොඩ, පකොස්ගම. 

10,800.00 

30 ෙවිත්රතා පසේවාව සැෙයීමට අයදුේ ෙත්ර ලබා ගැනීපේදී තැන්ෙත් 

කරන ලද පටන්ඩර් ඇෙ මුදල ආෙසු පගවීම. 

ශ්රී නන්දිකා එන්ටර්ප්රයිසස්, 

පහෝකන්දර උතුර, 

පහෝකන්දර 

1,000.00 

31 ZA -9257 කේෙැේටර් රථපේ 05 වන වාරික මුදල පගවීම. ෙළාත්ොලන පකොමසාරිස්, 

ෙළාත්ොලන 

පදොර්තපේන්තුව. 

310,000.00 

32 219/04/10 දින මහසභාව ෙැවැත්පවන විට දී අවශය වුවපහොත් 

භාවිකය සඳහා ලබාගත් පජනපර්ටර් යන්ත්රයට කුලී මුදල් 

පගවීම. 

සරප් - පී. ජී . කසුන් තරංග 3,500.00 

33 ොදුේක උෙකාර්යාලයට අයත් වැඩ ඒකකපේ ආයුධ 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

ඉෂාර අයන් වර්ේස්, 

ෙහත්ගම, හංවැල්ල. 

63,300.00 

34 පඩංගු මර්ධන වයාෙෘතිපේ පසේවකයින් සඳහා ලබා දී ඇති වෑන් 

රථයට 2019/03/16 සිට 2019/04/15දේවා කාලයට අදාලව 

ගාස්තු පගවීම. 

ඩබ්.ඩී. බුේධදාස , 

පේරගල, ොදුේක. 

74,470.00 

35 A4 ප්රමාණපේ පිටු 320 කින් සමන්විත 2018 වර්ෂපේ අවසාන 

ගිණුේ පෙොත් 07 ේ සකස් පකොට බයින්ඩින් කිරීම. 

ද ප්රින්ට් පෂෝප් ඇන්ඩ් 

ස්පට්ෂනර්,  

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

11,835.00 

36 ඇණවුේ අංක 13676 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 401 ෙරිදි 

ගල් ෙස් කියුබ් 08 ේ ලබා ගැනීම. 

M.R.R.K. පෙපර්රා, 

ෙහල පකොස්ගම, පකොස්ගම. 

36,000.00 

37 ඇණවුේ අංක 13661 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 402 ෙරිදි 

ගල් ෙස් කියුබ් 12 ේ ලබා ගැනීම. 

 -එම- 54,000.00 

38 ඇණවුේ අංක 13416 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 1988 ෙරිදි 

ගල් ෙස් කියුබ් 10 ේ ලබා ගැනීම. 

 -එම- 45,000.00 

39 ඇණවුේ අංක 13738, 13740, 13714 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා 

අංක 2653 ෙරිදි ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර්ස්, 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

63,730.00 

40 ඇණවුේ අංක 13950, 13965 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 

2662 ෙරිදි ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

 -එම- 1,710.00 
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41 පකොන්ක්රීට් මිේස්චර් හා තණපකොළ කෙන යන්ත්ර මිලදී ගැනීමට 

අවශය පිරිවිතර සකසා දීම හා ලද මිල ගණන් පවනුපවන් 

තාේෂණික ඇගයීේ කමිටු නිර්පේශ ලබා දීම පවනුපවන් ගාස්තු 

පගවීම. 

යාන්ත්රික ඉංජිපන්රු, 

 ෙළාත් මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය(බ.ෙ.), ගේෙහ. 

4,600.00 

42 ඇණවුේ අංක 13978 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2680 ෙරිදි 

පකෝරා ලයිට් පසට් 27 ේ ලබා ගැනීම. 

සුගත් ඉපලේට්රිකල්ස්, 

දරණගම, පදල්පගොඩ. 

267,300.00 

43 ඇණවුේ අංක 12964 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2677 ෙරිදි 

නැණසල මධයස්ථානයට බ්පලොේගල් 20 ේ ලබා ගැනීම. 

දිහාරා පකොන්ක්රිට් 

වනහපගොඩ, හංවැල්ල 

760.00 

44 ඇණවුේ අංක 13975 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2679 ෙරිදි 

255X70X15 ටයර් 04 ේ හා 750X16 ටයර් 08 ේ ලබා 

ගැනීම. 

ටයර් ලංකා පේඩින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 

ඇතුල්පකෝට්පට් ොර, 

පකෝට්පට් 

251,680.02 

45 ඇණවුේ අංක 13982 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2681 ෙරිදි 

400X8 ටයර් 08 ේ ලබා ගැනීම. 

ක්රේන් ටයර් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

සිරිමාපවෝ බණ්ඩාරනායක 

මාවත,පකොළඹ 04 

15,300.00 

46 ඇණවුේ අංක 13981 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2683 ෙරිදි 

ට්රිප් ස්විච් 03 ේ ලබා ගැනීම. 

ජුමානා එන්ටප්රයිසස්, 

 කුමාර වීදිය, 

 පකොළඹ 11. 

5,850.00 

47 ඇණවුේ අංක 13997 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2684 ෙරිදි 

පසෞඛය අංශයට අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම. 

සීමා සහිත පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය,  

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

5,640.00 

48 ඇණවුේ අංක 13966 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2686 ෙරිදි 

ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම. 

සීමා සහිත පකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුෙකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය,  

ගලවිලවත්ත, පහෝමාගම. 

104,285.00 

49 ඇණවුේ අංක 13980 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2687 ෙරිදි 

ඩුප්පලෝ පසේවාව ලබා ගැනීම. 

ලලනි ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

ෙබ්ලිෂර්ස්, 

ප්රධාන ොර, හංවැල්ල. 

4,400.00 

50 ඇණවුේ අංක 13968, 13969, 13970 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා 

අංක 2688 හංවැල්ල පෙර ොසල් පගොඩනැගිල්ලට තීන්ත  ලබා 

ගැනීම. 

පකොස්පේ පප්න්ට් ලංකා 

(පුේ) සමාගම, පනොපයල් 

පමන්ඩිස් මාවත, ොනදුර. 

25,577.50 

51 ඇණවුේ අංක 13713 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2690 ෙරිදි 

කළුඅේගල පෙර ොසල් පගොඩනැගිල්ලට තීන්ත  ලබා ගැනීම 

-එම- 24,661.00 

52 ඇණවුේ අංක 13985, හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2691 ෙරිදි 

පවොට් 23 CFL බල්බ් 1000 ේ  ලබා ගැනීම 

ඔපරල් පකෝෙපර්ෂන් 

පුේගලික සමාගම,මරදාන, 

පකොළඹ 10 

487,991.00 

53 ඇණවුේ අංක 13983 හා භාණ්ඩ ලැබීේ ෙත්රකා අංක 2692 ෙරිදි 

ොදුේක පුස්තකාලය සඳහා විදුත් කාඩ්ෙත් 500 ේ  ලබා ගැනීම 

නලින් ඇඩ්වටයිසින්, 

 හංවැල්ල ොර, ොදුේක. 

45,000.00 

54 හංවැල්ල නගරපේ වීථි ෙහන් කණු අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා 

sky Cab රථයක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

අපබ්සිංහ ඉංජිනියරින් 

සර්විසස්, 

ෙහත්ගම,හංවැල්ල. 

38,750.00 

55 2019.04.23 දින පෙොලිතින් හා ප්ලාස්ටිේ පබ්ල් පුත්තලම 

Insee ආයතනය පවත ප්රවාහනය කිරීම සඳහා කන්පට්නර් 

රථයක පසේවාව ලබා ගැනීම. 

අපබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැපන්ජ්මන්ට් සර්විසර්ස්, 

 ෙහත්ගම, හංවැල්ල 

42,550.00 

56 හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්පේදයට ඖෂධ ඇණවුේ කිරීම සඳහා 

මුදල් ලබා දීම. 

සභාෙති, 

ශ්රී ලංකා ආයුර්පේද සංස්ථාව, 

නාවින්න, මහරගම. 

400,000.00 

57 2019.04.03 දින සිට 2019.04.24 දේවා ප්රධාන කාර්යාලපේ 

සංග්රහ වියදම පගවීම. 

සරප් (පේ.ඩී. සන්ධයා 

මාලනී) ප්රධාන කාර්යාලය 

       4,840.00  

58 GI – 3144 දරණ ත්රීපරෝද රථය 2019.03.02 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

      2,870.00 

59 251 – 0684 දරණ  කෲ කැබ් රථය 2019.04.10 වන දින පසේවා 

කිරීම පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

     12,940.00 
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60 RD – 8301 දරණ ට්රැේටරය 2019.04.10 වන දින පසේවා කිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

පසනිත් පවහිකල් පවොෂින් 

පසන්ටර්, සාලාව, පකොස්ගම 

     13,340.00 

61 සභාව සතු වාහන සඳහා නව රේෂණාවරණය සිදුකිරීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

RX  - 9480 ජල බවුසරය2019.05.09 –2020.05.08 දේවා රු. 

8673.70 

HE – 5534 ගලි බවුසරය 2019.05.29 - 2020.05.28 දේවා 

රු.21512.49 

LL – 6461 ටිෙර් රථය 2019.05.31 – 2020.05.30 දේවා 

රු.97873.08  

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්    128,059.27 

62 2019.03.10 වන දින QL – 6131 දරණ ත්රීපරෝද රථපේ 

අළුත්වැඩියා කටයුත්තේ සමඟ සේපූර්ණ පසේවාව සිදු කර ගැනීම 

පවනුපවන් පගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

    6,590.00 

63 2019.03.27 වන දින සිට 2019.04.20 වන දින දේවා සභාපේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාළ බිල්ෙත් සඳහා 

පගවීේ කිරීම 

PE – 6879 දරණ කැබ් රථය රු.46900.00 

251- 0684 කෲ කැබ් රථය රු.24960.00 

LE - 6946 ටිෙර් රථය රු.22500.00 

LL - 6461 ටිෙර් රථය රු.27560.00 

HE - 5534 ගලි බවුසර් රථය රු.36850.00 

GI - 3144 ත්රීපරෝද රථය රු.6336.00 

QL - 6131 ත්රීපරෝද රථය රු. 6336.00 

AAA - 8572 ත්රීපරෝද රථය රු.10296.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 3950.00 

RD - 9425 ට්රැේටරය රු.9360.00 

AAA - 9451 ත්රීපරෝද රථය රු.7628.00 

RD  - 8301 ට්රැේටරය රු.8320.00 

LM - 5604 කේෙැේටරය රු.31200.00 

ZA – 5421 දරණ පමෝටර් පග්රේඩරය රු.10400.00 

ZA - 5041 බැපකෝ යන්ත්රය රු.41600.00 

පකොස්ගම තණපකොළ කෙන යන්ත්රය රු.1770.00 

RX – 9480  ජල බවුසරය සඳහා රු.2260.00 

එස්.ඒ.ඩී.සී.සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේහල, 

ෙරණ ොර, හංවැල්ල 

  298,226.00 

64 2019 අපප්රේල් මස තුල කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ සංග්රහ 

වියදේ පවනුපවන් වැය වූ මුදල් ලබාදීම. 

සරප් 

එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි මිය 

600.00 

65 2019 පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාසයන්හි දපඹෝර මහජන 

පුස්තකාලපේ ජල බිල්ෙත පගවීම. 

ප්රජා මූල සංවිධානය දපඹෝර, 

තුේපමෝදර 

545.00 

66 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරපේ ොවිච්චිය සඳහා ගෑස් සිලින්ඩර් 06ේ 

පුරවා ලබා ගැනීම පවනුපවන් මුදල් පගවීම. 

ොදුේක ගෑස් පසේල් පසන්ටර් 36,432.00 

67 ආපේශක පසෞඛය කේකරු පේ.පේ. මාලනී කුසුේ මියපේ 

තැන්ෙත් කරන ලද උත්සව අත්තිකාරේ ආෙසු පගවීම. 

මාලනී කුසුේ 

පසෞඛය කේකරු 

10,000.00 

68 සිතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ශ්රමදාන 

වැඩසටහපන් හා පෙර පෙොපහොය ධර්ම පේශනා වැඩසටහපන් 

ඡායාරූෙ සඳහා මුදල් පගවීම. 

ලංකා පෆොපටෝ ආයතනය 

පකලින් වීදිය, හංවැල්ල. 

2540.00 

69 බස්නාහිර ෙළාත් ොලන ක්රීඩා තරඟ සඳහා ලබාගත් අත්තිකාරේ 

මුදල් පියවීම. 

සභාෙති 130,000.00 

70 කාර්යාල පගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පේශීය ණය සහ 

සංවර්ධන අරමුදපලන් ලබාගත් ණය මුදපල් 2019.06.30 දිනට 

අදාල 2019 – 11 වන කාර්තුව සඳහා ණය වාරික හා පෙොලී මුදල 

පගවීම. 

කාලය                         වාරිකය                       පෙොලිය 

2019.06.30               761279.48                  130680.77 

පේශීය ණය සහ සංවර්ධන 

අරමුදල 

891.960.25 

71 තුන්නාන ආදාහනාගාරයට විදුලි සැෙයුම ලබා ගැනීම සඳහා 

ඇස්තපේන්තු ගත මුදල පගවීම 

සාමානයාධිකාරී, ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩලය 

716,417.79 

 

72 තුන්නාන ආදාහනාගාරයට නව ජල සැෙයුමේ ලබා ගැනීම 

සඳහා සිදුවන මාර්ග අලාභහානි පවනුපවන් පගවීම. 

ෙළාත්භාර අධයේෂ, 

(බස්නාහිර ෙළාත) මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය 

9,685.00 
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73 තුන්නාන ආදාහනාගාරයට නව ජල සැෙයුමේ ලබා ගැනීම 

පවනුපවන් සැෙයුේ ගාස්තු පගවීම. 

ජාතික ජල සේොදන හා 

ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

782,670.40 

 

74 පේ.ඩී.එල්. වීරසිංහ බලයලත් මිනින්පදෝරු මහතා විසින් 

2001.10.08 දින පිළිපයල කරන ලද පි. අ. 2113 හි පලොට් අංක 

01 ට ආසන්නව පෙොදු ළිඳේ පලස දේවා ඇති පකොටපසේ 

ෙත්තිරු ෙරීේෂා කර බලා ෙත්තිරු ලබා ගැනීම , වෘත්තිය ගාස්තු 

හා ඉඩපේ හිමිකරු සේබන්ද වාර්තාව ලබා ගැනීම පවනුපවන් 

පගවීම. 

ධේමිකා පී. පහට්ටිආරච්චි 

මිය 

4000.00 

75 ගරු සභාෙතිතුමාපේ 071-7508013 දරණ ජංගම දුරකථනපේ 

බිල පගවීම.  

ගරු සභාෙති                     

ජී. ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

     3,000.00  

මාර්තු මස (2019.03.06 සිට 2019.04.05) 

76 ගරු උෙ සභාෙතිතුමාපේ 077-9104323  දරණ ජංගම 

දුරකථනපේ බිල පගවීම.  

ගරු උෙ සභාෙති           

එස්.ඩී.මංජුල ප්රදිප් කුමාර 

මැතිතුමා 

     2,500.00  

මාර්තු මස (2019.03.05 සිට 2019.04.04 දේවා)   

77 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ 

මැතිතුමාපේ 0777-7136213 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී අපයෝම මධු 

ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

     2,100.00  

පෙබරවාරි මස (2019.02.25 - 2019.03.24) 

78 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  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.01 සිට 2019.02.28 දේවා)  

79 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමාපේ 

077-3797996 දරණ ජංගම දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ 

ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

     1,853.47  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.25 සිට 2019.03.24 දේවා)  

80 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමියපේ 036-

2254440 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි 

මැතිතුමිය 

     7,071.24  

ජනවාරි මස (2019.01.01 - 2019.01.31) 

පෙබරවාරි මස (2019.02.01 - 2019.02.28) 

මාර්තු මස (2019.03.01 - 2019.03.31) 

81 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී.සමන්ත කුමාර මැතිතුමාපේ 

011-2757386 දරණ නිවාස දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී            

එේ.ඩී.සමන්ත කුමාර 

මැතිතුමා 

     3,316.73  

පදසැේබර් මස  (2018.12.01 සිට 2018.12.31 දේවා)      

ජනවාරි මස  (2019.02.01 සිට 2019.02.28 දේවා)      

82 ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත රණවක මැතිතුමාපේ  077-

3600669 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ.ඩී.එස්. 

ජයන්ත රණවක මැතිතුමා 

     2,000.00  

ජනවාරි මස (2019.01.05 - 2019.02.04)   

පෙබරවාරි මස (2019.02.05 - 2019.03.04)      

83 ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමාපේ 071-

8146269 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල පගවීම.     

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක 

පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

     2,500.00  

ජනවාරි මස (2019.01.02 - 2019.02.01)  

84 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  

මාර්තු මස (2019.03.01 - 2019.03.31) 

85 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමියපේ 071-4182778 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී.එේ. 

චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

     3,759.44  

ජනවාරි මස (2019.01.20 - 2019.02.19) 

පෙබරවාරි මස (2019.02.20 - 2019.03.19) 

86 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  

පෙබරවාරි මස (2019.02.25 - 2019.03.24) 

87 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති දමයන්ති මැතිතුමියපේ     

070-2959503 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා 

දමයන්ති මැතිතුමිය 

     1,053.71  

මාර්තු මස (2019.03.01 - 2019.03.31) 
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88 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  

මාර්තු මස (2019.03.01 සිට 2019.03.31 දේවා)    

89 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි පහට්ටිආරච්චි 

මැතිතුමියපේ 070-5958173 දරණ ජංගම දුරකථන බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රීමාලි 

පහට්ටිආරච්චි  මැතිතුමිය 

     1,191.65  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.20 සිට 2019.03.19 දේවා)  

90 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමාපේ 077-

3152448 දරණ ජංගම දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

ගරු මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමා 

     4,890.68  

පදසැේබර් මස  (2018.12.05 සිට 2019.01.04දේවා)  

ජනවාරි මස  (2019.01.05 සිට 2019.02.04 දේවා)  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.05 සිට 2019.03.04 දේවා)  

91 ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න 

මැතිතුමාපේ 071-4460616 දරණ ජංගම දුරකථනපේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

ගරු මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත 

අරුණ කුමාර් ගුණරත්න 

මැතිතුමා 

     1,014.98  

පෙබරවාරි මස  (2019.02.04 සිට 2019.03.03 දේවා)  

92 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ 2019 මාර්තු මස 07, 21 හා 28 

සැලසුේ කමිටු සඳහා සහභාගී වූ ෙහත නේ සඳහන් නිලධාරීන් 

පවත දිනකට රු. 650 බැඟින් රු. 9750 සැලසුේ කමිටු දීමනා 

පගවීම. 

සරප් - කාර්යභාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

9750.00 

ජයන්ත පරෝහණ මයා - සභාෙති 1950.00 

පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මයා - පල්කේ 1950.00 

ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය - වැ.අ. 1950.00 

ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි. 1950.00 

පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය - කළ/ස. 1950.00 

93 පකොස්ගම GRAND DIVINE & BANQUET HALL හි 

2019.03.22 වන දින ෙවත්වන ලද සංගිත ප්රසංගපේ ප්රපේශෙත් 

200 සඳහා රු. 125000.00 ේ සභාපේ තැන්ෙත් කරන ලදි. ඉන් 

අලවි පනොවූ ප්රපේශෙත්ර 149 පවනුපවන් රු. 83125.00 ආෙසු 

පගවීම සහ අපලවි වූ ප්රපේශෙත්ර සඳහා රු. 41875.00 ක මුදල 

ආදායමට ගැනීම. 
 

ගණන                     මුළු ප්රපේශෙත්ර           අපලවිය          ඉතිරි 

2500/- ප්රපේශෙත්ර         200                         51                149 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රවිමල, 

 119/B/3, 

 ෙහළ පකොස්ගම,  

පකොස්ගම. 

68,000.00 

94 කනේෙැල්ල මුතුකුටියාවත්ත ඉඩපමහි ෙවත්වන ලද සර්කස් 

ෙැසිපියා සංදර්ශනය පවනුපවන් විපනොද බදු පවනුපවන් සභාපේ 

තැන්ෙත් කරන ලද රු. 20000 ක මුදල ආදායමට ගැනීම. 

සභාෙති,  

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, 

 හංවැල්ල. 

20,000.00 

95 සැලසුේ කමිටුවට සහභාගී වීමට පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට යාම 

ඒම පවනුපවන් 2019 පෙබරවාරි මස ගමන් වියදේ සහ සංයුේත 

දීමනා පගවීම. 

සරප් - ඉන්දු විතාරණ  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

4,531.84 

96 සැලසුේ කමිටුවට සහභාගී වීමට පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයට යාම 

ඒම පවනුපවන් 2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ සහ සංයුේත 

දීමනා පගවීම. 

සරප් - ඉන්දු විතාරණ  

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

3,504.00 

97 වැඩ ේපෂේත්ර කේකරු එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර 2019 මාර්තු 

මාසපයහි පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ සිට පෙොලිස් ස්ථානයට 

යතුර පගන ඒමට යාම පවනුපවන් ගමන් වියදේ ලබා දීම. 

සරප් මගින් එච්.පී.එස්. 

ෙේමකුමාර 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

2,976.00 

98 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයන්හි 2019 ජනවාරි මස පුවත්ෙත් 

බිල්ෙත් පගවීම. 

ඩී.ජී.එච්. කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත. 

පකොස්ගම 

7,080.00 

99 පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලයන්හි 2019 පෙබරවාරි මස 

පුවත්ෙත් බිල්ෙත් පගවීම. 

ඩී.ජී.එච්. කාරියවසේ 

පුවත්ෙත් නිපයෝජිත. 

පකොස්ගම 

6,630.00 
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100 පකොස්ගම උෙ කාර්යාලයන්හි සංග්රහ වියදේ පගවීම සරප් - කාර්ය භාර නිලධාරී 

පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය 

670.00 

101 නැණසල මධයස්ථානයට මල් ෙැල මිලදී ගැනීම පවනුපවන් වැය 

වූ මුදල් පගවීම 

සරප් - එච්.එස්. වත්සලා 

විපනෝදනී 

4,100.00 

102 නැණසල මධයස්ථානයට පිරිසිදු කිරීමට ලබා ගන්නා ලද 

උෙකරණ පවනුපවන් වැය වූ මුදල් පගවීම 

සරප් - එච්.එස්. වත්සලා 

විපනෝදනී 

1,425.00 

103 නැණසල මධයස්ථානයට මල් පෙෝච්චි මිලදී ගැනීම පවනුපවන් 

වැය වූ මුදල් පගවීම 

සරප් - එච්.එස්. වත්සලා 

විපනෝදනී 

1,935.00 

104 නැණසල මධයස්ථානයට පිරිසිදු කිරීමට ලබා ගන්නා ලද 

උෙකරණ පවනුපවන් වැය වූ මුදල් පගවීම 

සරප් - එච්.එස්. වත්සලා 

විපනෝදනී 

530.00 

105 විශ්රාම වැටුප් පේවල පශේෂ නිරවුල් කිරීම. විශ්රාම වැටුප් 

පදොර්තපේන්තුව, පකොළඹ. 

22,824.69 

106 විශ්රාම වැටුප් පේවල පශේෂ නිරවුල් කිරීම. විශ්රාම වැටුප් 

පදොර්තපේන්තුව, පකොළඹ. 

22,824.69 

107 පේ.ඩී.එල්. වීරසිංහ බ.මි. විසින් 2001.10.08 දින පිළිපයල 

කරන ලද පි.අ. 2113 හි පලොට් අංක 01 ට ආසන්නව පෙොදු ළිඳේ 

පලස දේවා ඇති පකොටපසේ ෙත්තිරු ෙරීේෂා කර බලා ෙත්තිරු 

ලබාගැනීම, වෘත්තීය ගාස්තු හා ඉඩපේ හිමිකරු සේබන්ධ 

වාර්තාව ලබාගැනීම. 

පී. ධේමිකා පහට්ටිආරච්චි  

ප්රසිේධ පනොතාරිස්, 

අංක 223/02, 

පේවැල්ෙනාව, ොදුේක. 

4,000.00 

108 පිඹුරු අංක 7619 සැකසීම. ජී.එච්. පෙපර්රා  

බලයලත් මිනින්පදෝරු, 

අංක 233, ගිරාඉඹුල, 

හංවැල්ල. 

13,750.00 

109 2019 මැයි මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ පගවීම. සභාෙති, උෙ සභාෙති ඇතුළු 

මන්ත්රීවරු 43 පදපනකු 

765,000.00 

 

 

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 නිරිපෙොල ගල්කැටිකන්ද මාර්ගපේ 1 වන ෙටුමග සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 498,435.12 

2 තුන්නාන කූඩළුවිල ප්රධාන මාර්ගපයන් හැරී යන විපජ්සිංහ මාවපත් 

සිහින දනේව මැද ොර සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් 399,995.47 

3 පින්නවල පමොරකැපල් පේට්ටුව ළඟ සිට එළමලවලට හැපරන් 

ස්ථානය දේවා මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අරමුදල් 2,032,696.96 

4 හල්ගස්පහේන ජනෙදපේ 1 වන ෙටුමග සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් 684,247.21 

5 කහපහේන කඩුපගොඩ මාර්ගපේ පවලබඩ ොර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 229,437.16 

6 පබෝපප් ගමපේ වත්ත ොර පකොටසේ පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 456,798.07 

7 පලෝක දර්ශන මාවත පකොටසේ පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 497,315.28 

8 මීපප් පෙර ොසල පිටුෙස හා ඉදිරිෙස ආරේෂිත වැට හා වැසිකිළි 

ඉදිකිරීම. 

සභා අරමුදල් 1,012,317.49 

9 ආනන්දගම ප්රජාශාලාපේ වහලය පකොටසේ අලුත්වැඩියා කිරීම. සභා අරමුදල් 240,000.00 
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10 සුදුවැල්ල ගල්පදොල ොර පකොටසේ ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. සභා අරමුදල් 334,632.98 

11 ොදුේක පෙොදු පවළඳ සැපලහි අංක 19 කඩය සඳහා පරෝල පදොර සවි 

කිරීම. 

 82,482.60 

12 ොදුේක පෙොදු පවළඳ සැපලහි අංක 19 කඩ කාමරය සඳහා යකඩ පදොර 

සවි කිරීම. 

සභා අරමුදල් 127,617.80 

13 උඩුමුල්ල, සේපබෝධිවත්ත පෙොදු නාන ළිඳ ප්රතිසංස්කරණය කිරිම. සභා අරමුදල් 270,882.74 

14 තුේපමෝදර පෙොල්වත්ත ොර පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 460,299.99 

15 අංගමුව ෙන්සලට ප්රපේශ වන මාර්ගය තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 144,678.91 

16 ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ අංශ පවන්කිරීම. (පවන් කිරීම.) සභා අරමුදල් 668,184.39 

17 කහපහේන පවළඳෙල පගොඩනැගිල්පල් තීන්ත ආපල්ෙය. සභා අරමුදල් 150,806.40 

18 කහපහේන සායනය ඉදිරිපිට වැට සකස් කිරිම. සභා අරමුදල් 176,042.21 

19 කළුඅේගල පවළඳෙල සංකීර්ණය බිේමහල පයෝජිත වැසිකිලි ෙේධතිය 

සහ ශාලාව තැනීම. 

සභා අරමුදල් 3,944,323.24 

20 ගලපගදර නිදහස් මාවත පකොටසේ පකොන්ක්රීට් කිරීම. සභා අරමුදල් 613,662.59 

21 ගලපගදර 5 වන ෙටුමපේ පමොරටුව කන්දට යා වන මාර්ගය පකොන්ක්රීට් 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් 2,283,697.21 

22 ඉදිරිපේදී ගැසට් මඟින් ප්රකාශයට ෙත් කිරීමට පයෝජිත ෙහත දැේපවන 

මාර්ගයන් මැනුේ කටයුතු කර පිඹුරුෙත් සැකසීම සඳහා බලයලත් 

මිනින්පදෝරු ජී.එච්. පෙපර්රා මහතා විසින් ඉදිරිෙත් කර ඇති 

ඇස්තපේන්තු මුදල (ප්රපේශ මාර්ගපේ ෙළල අඩුවැඩි වීම මත මිල 

පවනස් පේ.) 

සභා අරමුදල් 301,100.00 

1 මුත්තන්වත්ත මාර්ගය 17,700.00 

2 මුත්තන්වත්ත ෙළමු අතුරු මාර්ගය 15,200.00 

3 පල්න්තැරිය ෙළමු අතුරු මාර්ගය 17,700.00 

4 පල්න්තැරිය පදවන අතුරු මාර්ගය 15,200.00 

5 පගොඩැල්ල ොපර් ෙළමු ෙටුමග 17,700.00 

6 පගොඩැල්ල ොපර් ෙළමු ෙටුමග ෙළමුවන  අතුරු 

මාර්ගය 

15,200.00 

7 පගොඩැල්ල ොපර් ෙළමු ෙටුමග පදවන  අතුරු 

මාර්ගය 

15,200.00 

8 පගොඩැල්ල ොපර් ෙළමු ෙටුමග තුන්වන  අතුරු 

මාර්ගය 

15,200.00 

9 පගොඩැල්ල ොපර් ෙළමු ෙටුමග හතරවන  අතුරු 

මාර්ගය 

15,200.00 

10 දිේපදණිය සේබුේධිවත්තට යන ොර 17,700.00 

11 ෙැල්පෙොල එළමලවල ප්රධාන මාර්ගපේ අතුරු 

මාර්ගයේ වන ලයිට් ොර 

17,700.00 

12 පනළුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ොරට සේබන්ධ වූ නව 

මාර්ගය 

20,200.00 

13 පෙොකුණුගලවත්ත ොර 17,700.00 

14 දිේපදණිය දකුණ මීගහවත්ත මාර්ගය 17,700.00 

15 දිේපදණිය කේමල්වත්ත අතුරු ොර 06 වන ෙටුමග 15,200.00 

16 දිේපදණිය කේමල්වත්ත අතුරු ොර 05 වන ෙටුමග 17,700.00 

17 දිේපදණිය හල්ගස්පහේන ජනෙදපයහි අතුරු ොර 15,200.00 

18 ෙහත්ගම ඉහල හංවැල්ල ඊරියගහපදණිය කුඹුර 

සහ වත්ත යන ඉඩපේ ොර 

17,700.00 

23 2019 වර්ෂයට යුේධය අවසන් වී වසර 10 ේ පිරීම, 2019.04.21 දින 

ඇතිවූ පේදවාචකය පහේතුපවන් ජීවිතය අහිමි වූ ජනතාව සඳහා 

පිංෙැමිණවීම, පරෝහල්ගතව සිටින පිරිස සඳහා පසත් ෙැතීම හා 2019 

පවසේ පෙොපහොය නිමිති කරපගන 2019.05.17 දින සාංඝීකමය 

දානමය පිංකම ෙැවැත්වීම. 

සභා අරමුදල් 225,000.00 
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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.   
 

 

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 එච්. නුපර්ෂ් අසංග රූෙසිංහ මයා 57 221,940.00 66,860.00 

02 ජී. නිශාන්ත ජයලත් මයා 350 250,000.00 58,350.00 

  එකතුව  471,940.00       125,210.00  

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. අනතුරුදායක තත්වපේ ෙවතින ගස් කො ඉවත් කිරීම සේබන්ධපයන් නිරන්තර ෙැමිණිලි ලැපබන බැවින් පේ 

පිළිබඳව කටයුතු කළ හැකි නීතිමය තත්වය ගස් කෙන පලස අදාල ස්ථානපේ හිමිකරු පවත දැන්වීම බවත් 

එපසේ කො ඉවත් කිරීම සිදුපනොවන්පන් නේ සභාව මඟින් කො ඉවත්කර නඩු මාර්ගපයන් එම අලාභය 

හිමිකරුපගන් අයකරගැනිම බවට කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර, දැනට වැඩඅධිකාරීතුමිය, ආදායේ 

ෙරිොලක හා තාේෂණ නිළධාරී වාර්තා ලබාපගන අදාල ස්ථානපේ හිමිකරු පවත ගස කො ඉවත් කරන පලස 

දන්වා ලිපි යවා දින 07 ක කාලසීමාවේ ලබාදී ඉවත් පනොකරන්පන් නේ සභාව මඟින් කො ඉවත් කිරීම සුදුසු 

බැවින්, එපසේ කො ඉවත් කිරීම සඳහා සභාව සතුව පසේවකයන් පනොමැති නිසා පසේවකයින් පදපදපනකු බඳවා 

ගැනීමටත් අවශය උෙකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා කඩිනමින් ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමටත් තීරණය කරන ලදි.   

 

2. සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව විසින් 2019 වර්ෂයට යුේධය අවසන් වී වසර 10 ේ පිරීම, 2019.04.21 දින ඇතිවූ 

පේදවාචකය පහේතුපවන් ජීවිතය අහිමි වූ ජනතාව සඳහා පිංෙැමිණවීම, පරෝහල්ගතව සිටින පිරිස සඳහා පසත් 

ෙැතීම හා 2019 පවසේ පෙොපහොය නිමිති කරපගන 2019.05.17 දින සාංඝීකමය දානමය පිංකම ෙැවැත්වීමේ 

ෙැවැත්වීමට කටයුතු සූදානේ කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා සභා අරමුදලින් රු.225,000/- ක ෙමණ මුදලේ 

වැයවන බවත් පේ සඳහා සියලුපදනාම සහභාගීවන පලසත් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ෙවත්වනු ලබන ශ්රමදාන වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීම සඳහා ගේවාසීන්ද 

සහභාගී කරගන්නා පලසත්, එම ශ්රමදානය සඳහා අවශය කරන ද්රවය ප්රමාණයන්, වාහන හා උෙකරණ ශ්රමදාන 

දිනට දින පදකකට පෙර පහෝ තාේෂණ නිළධාරී දැනුවත් කර ලබාගන්නා පලසත් ගරු මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් 

කළ අතර එදිනට ප්රපේශපේ විදුලිය සේබන්ධපයන් ඇති ගැටළු සඳහා විදුලි අංශපේ පසේවය ද ලබාදිය යුතු 

බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

4. ොදුේක පවළඳ සංකීර්ණපේ ෙවතින අඩුොඩු සේබන්ධපයන් සේපූර්ණ වාර්තාවේ ලබාපදන පලස ආදායේ 

ෙරිොලක මහතා දැනුවත් කරන ලදි.  

 

5. පකොස්ගම ෆුඩ් සිටි ආයතනය පිහිටි පගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම පහේතුපවන් එම භූමිපයහි පිහිටි කාණු ෙේධතිය 

පේ වනවිට වැසී ඇති බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයා බලා වාර්තාවේ ලබාපදන පලස පකොස්ගම තාේෂණ 

නිළධාරී දැනුවත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අංක 
වයාෙෘතිය මුලය සේොදනය මුදල රු. 

01 සභාව සතු LM – 5604 දරණ කේෙැේටර් රථපේ 

අළුත්වැඩියා කටයුතු කිරිම. 

සභා අරමුදල් 24,610.00 
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