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2019.05.28 වන දින ප.ව. 02.00 ට සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කමිටු ශාලාදේදී පවත්වන ලද   

මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික   -   චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   -  ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

6. ගරු කාරක සභික   -  ලියනදේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   -  සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමා 

8. ගරු කාරක සභික   -  උපුල් මදනෝජ් රූපසිංහ මැතිතුමා 

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

10. ගරු කාරක සභික   -  ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා  

11. ගරු කාරක සභික   -  ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආරච්චි 

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

 

සහභාගි දනොවු. 

 

1. ගරු කාරක සභික   -  යසරු දදවන්මිණ රාජපේෂ මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   - මංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

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

4. ගරු කාරක සභික   -  පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   -  සමන් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා 

 

සහභාගි වු නිලධාරින් 

 

1. දල්කේ     -  දේ.ඒ චන්දන පේමසිරි මයා  

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

3. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්දතොටදේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  පාදුේක  -  ඩී.සී.දජ්. අමරසිංහ මිය. 

6. කාර්යභාර නිලධාරි - දකොස්ගම -  දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය 

7. කාර්යභාර නිලධාරි - කහදහේන -  ජී. චමරි පත්මලතා මිය 

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

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

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

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

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

13. කළමනාකරණ සහකාර  - දීපානි වික්රමසිංහ මිය 

14. කළමනාකරණ සහකාර  - එස්.ඩී. සිදරෝෂණී මිය 

15. ආදායේ පරීේෂක - හංවැල්ල - නලීන් විමලසිරි මයා 

16. ආදායේ පරීේෂක - කහදහේන - ආර්.සී.දජ්. රන්දනත්ති මයා 

17. ආදායේ පරිපාලක - පාදුේක - වී.පී.සී.ඒ.දේ. දපදර්රා මයා  

18. ආදායේ පරිපාලක - දකොස්ගම - එච්.ඒ.ඩී.එස්. ප්රියන්ත මයා 

 

ගරු සභාපතිතුමා විසින් මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව සඳහා පැමිණ සිටි සියළුදදනා සාදරදයන්  

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

 

1. පළාත් පාලන දදපාර්තදේන්තුව (බ.ප.) විසින් “විමධයගත අයවැය වැඩසටහන - 2019 ඡන්ද 

මධයස්ථාන සඳහා දයොදා ගැනීමට අදප්ේෂිත රජදේ දගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාව” යන හිසින් යුතුව 

අංක LGD/10D/03/2019 යටදත් 2019.05.17 දිනැතිව පළාත් පාලන ආයතනය තුළ ඡන්ද 

මධයස්ථාන දලස දයොදා ගන්නා දපර පාසල් හැර රජදේ දගොඩනැගිලිවල අඩුපාඩු පවතී නේ ඒවා 

හඳුනාදගන ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට අවශය ඇසත්දේන්තු සකස් කර බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන 

අමාතයාංශය දවත දනොපමාව දයොමුකරන දලස දේවමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, දකොට්ඨාශභාර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා මඟින් ඡන්ද මධයස්ථාන සඳහා දයොදා ගැනීමට 

අදප්ේෂිත රජදේ දගොඩනැගිලි හඳුනාදගන අදාල ඇස්තදේන්තු සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

2. විෂයභාර සංවර්ධන නිලධාරී විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ප්රධාන කාර්යාලය, 

උප කාර්යාල, පුස්තකාල සහ නැණසල මධයස්ථානදේ ඇති පරිගණක හා උපාංග වාර්ෂික දසේවා හා 

අළුත්වැඩියා කටයුතු ඉටුකිරීම සේබන්ධදයන් වන දසේවා ගිවිසුම සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල 

දසේවා ගිවිසුම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

3. ශ්රී ලංකා පදනම විසින් “දේශපාලනය හා දේශපාලන නායකත්වය පිළිබඳ එේ දින වැඩමුළුව” යන 

හිසින් යුතුව අංක SLF/02/EDU/14-09 යටදත් 2019.05.06 දිනැතිව රාජය, දපෞේගලික හා රාජය 

දනොවන ආයතන සඳහා වැදගත් වන වැඩමුළුවේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බැවින් 

දමම වැඩමුළුවට සහභාගී වන එේ අයදුේකරුදවකු සඳහා රු. 5000/- ේ දගවිය යුතු බවත්, දේ සඳහා 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදවන් සහභාගී වන අයදුේකරුවන්දේ නාම දල්ඛනයේ 2019.06.20 දිනට 

ප්රථම ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් අයදුේපත ද සමඟ දයොමුකරන ලිපිය කාරක සභාදේ දැන ගැනීම 

සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදි.  

 

4. වයාපෘති වැඩ පරීේෂක විසින් “වැඩඒකක වයාපෘතිය - වැඩ දයෝජනා සඳහා ඇස්තදේන්තු සැකසීම. 

(2019.06.13 – 2019.12.13” යන හිසින් යුතුව යදථෝේත වැඩ ඒකක වයාපෘතිදේ වැඩ 2018.12.13 

දිදනන් ආරේභ වී මාස 06 ක කාලය 2019.06.13 දිනදයන් අවසන් වන අතර ඉදිරි මාස 06 ක 

කාලසීමාවට දමම වයාපෘතිය මඟින් කිරීමට බලාදපොදරොත්තුවන වැඩ දයෝජනා ඇස්තදේන්තු කිරීම 

සඳහා ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් 2018.12.13 සිට 2019.04.30 දේවා නිමකරන ලද වයාපෘති 

ලැයිස්තුව ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා සකස් කිරීමට තිදබන 

මාර්ගයන් පිළිබඳව විස්තර ලබාදදන දලස සියලුම මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. සීමාසහිත දන්ටිේදේ පුේගලික සමාගදේ කළමනාකරු (දවළඳ) පී.බී. දිසානායක මහතා විසින් 

“දකොන්ක්රීට් මිශ්රණ යන්ත්ර 02 ේ සැපයීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.05.17 දිනැතිව දයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ස්වයංක්රීයව ගල්වැලි මිශ්රණ යන්ත්රවල ක්රියාකාරකේ පිළිබඳව වැඩ 
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අධිකාරීතුමිය හා අදාල නිළධාරීන් එම ස්ථානයට දගොස් පරීේෂා කර බලා ස්වයංක්රීය මිශ්රණ යන්ත්රයේ 

සුදුසු ද යන්න වාර්තාවේ ලබාදදන දලසත් සතියක කාලයේ සඳහා කුලී පදනම මත දකොන්ක්රීට් මිශ්රණ 

යන්ත්රයේ ලබාදගන ප්රමිේස් සකස් කර ඒ සඳහා එම යන්ත්ර සුදුසු දැයි පරීේෂා කර බලා වාර්තාවේ 

මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාවට ලබාදදන දලස වැඩ අධිකාරී දවත දැන්වීමට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

6. තේදසේරු දදපාර්තදේන්තුව විසින් “සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු හංවැල්ල නව දවළඳ 

සංකීර්ණයන්හි සංදශෝධිත කඩ කුලිය තේදසේරු කිරීම” යන හිසින් යුතුව අංක CD/RP/2591 යටදත් 

2019.05.03 දිනැතිව මින් දපර අංක CD/RP/2591 යටදත් 2018.07.30 දිනැති ලිපිය මඟින් එවා 

ඇති තේදසේරු වාර්තාව අවලංගු කරමින් හංවැල්ල නව දවළඳ සංකීර්ණදේ කඩ කාමර 71 ේ සඳහා 

වන සංදශෝධිත මාසික දවළඳදපොළ කුලිය සහ දමම වටිනාකම ඉදිරි වසර 03 ේ සඳහා 

බලපැවැත්දවන බව දේවමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, හංවැල්ල නව දවළඳ 

සංකීර්ණදේ කඩ කාමර 71 ේ සඳහා වන සංදශෝධිත කුලිය 2018.11.01 දින සිට අයකිරීම 

සේබන්ධදයන් දයෝජනාවේ ඉදිරි මහා සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. පාදුේක ප්රාදේශීය මහදල්කේ කාර්යාලය විසින් “දකෝට්දට් - දබෝදප් මාර්ගය පුළුල් කිරීම - දබෝදප් 

මංසන්ධිදේ පිහිටා ඇති දබෝ ගස ඉවත් කිරීම.” යන හිසින් යුතුව අංක පා/ඉ/2/කැ.ආ.05 යටදත් 

2019.05.08 දිනැතිව දේ සේබන්ධදයන් මින් දපර 2018.10.05, 2018.12.31, 2019.04.02 

දිනයන්හිදී එවන ලද ලිපි මඟින් දන්වා ඇති පරිදි සංවර්ධන කටයුතු දහේතුදවන් දමම වෘේෂදයහි මුල් 

කැඩී යාම නිසා අසල ඇති නිවාස වලට අනතුරුදායක තත්වයේ පවතින අතර දමම වෘේෂය ඉවත් 

කිරීම සේබන්ධදයන් විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්දසේදේ විරුේධත්වයේ දනොමැති බැවින් දපොලිස් 

ස්ථානය ද දැනුවත් කර කඩිනමින් ගස ඉවත් කරන දලස ඉල්ලමින් වයාපෘති අධයේෂ, විවිධ විදේශ 

ආධාර වයාපෘතිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දවත දයොමුකරන ලද ලිපිදේ සභාව දවත එවන ලද 

පිටපත කාරක සභාදේ දැනගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් කරන ලදි.  

 

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

කරන ලද දගවිේ සලකා බැලීම. 

 

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

සභාදේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව සභාපතිතුමාට දගවීේ කිරීමට පවරන ලද බලය අනුව සභාපතිතුමා 

විසින් කරන ලද පහත උපදල්ඛනදේ විස්තර කරන්නට දයදී ඇති දගවීේ ඊට අනුරූපීව ඇති දගවීේ 

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

 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය 

හා දිනය 
විස්තරය ලබන්නාදේ නම මුදල රු. 

01 1112 

2019.05.03 

ඇණවුේ අංක 14051 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා 

අංක 2653 පරිදි 28"X56" ප්රමාණදේ ජාතික 

දකොඩි 92 ේ ලබා ගැනීම. 

සිතුරුවන බුේදෂොප්, 

දකලින් වීදිය, 

හංවැල්ල. 

37,260.00 

02 1260 

2019.05.21 

සාකච්ඡා දේසයේ සැකසීමට මිල ගණන් ලබා 

ගැනීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීමේ පල කිරීම 

දවනුදවන් ගාස්තු දගවීම. 

ද ඇදසෝෂිදේටස් 

නිවුස්දප්පර් ඔෆ් සිදලෝන් 

ලිමිටඩ්, දල්ේහවුස්, 

දකොළඹ. 

11,730.00 
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03 1254 

2019.05.17 

ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනයන්දේ සංසඳයට 

2019 වර්ෂදේ සාමාජික මුදල් දගවීම. 

ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන 

ආයතනයන්දේ සංසඳය, 

ශාන්ති මාවත,   

දකොළඹ 06. 

5,000.00 

04 1256 / 1257 

2019.05.17 

26734 M හා 26970 L අංක දරණ නඩු සඳහා 

2019.02.28 දින අවිස්සාදේල්ල දිසා අධිකරණදේ 

දපනී සිටීම දවනුදවන් නීතිපති ගාස්තු දගවීම. 

නීතිේඥ චේපා සී. 

චන්ද්රදාස මිය, සීතාවක, 

අවිස්සාදේල්ල. 

4,000.00 

05 1294 

2019.05.21 

ඇණවුේ අංක 13972 ,13964 හා භාණ්ඩ ලැබීේ 

පත්රිකා අංක 2671 පරිදි නැණසල මධයස්ථානයට 

මල්දපෝච්චි ලබා ගැනීම. 

දිහාරා දකොන්ක්රීට්, 

වනහදගොඩ, 

හංවැල්ල. 

10,050.00 

06 1287 

2019.05.21 

ඇණවුේ අංක 13720, 13721 හා  භාණ්ඩ ලැබීේ 

පත්රිකා අංක 2645 පරිදි කෘෂි උපකරණ 250 ේ 

ලබා ගැනීම. 

සී/ස ශ්රි ලංකා රජදේ 

වාණිජ විවිධ නීති ගත 

සංස්ථාව,100, නවේ 

මාවත, දකොළඹ 02.  

85,000.00 

07 1284 

2019.05.21 

ඇණවුේ අංක14054 හා භාණ්ඩ ලැබීම සදහා 2697 

පරිදි 700X16 ටයර් 06 ේ ලබා ගැනීම. 

ටයර් ලංකා දේඩින් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

ඇතුල්දකෝට්දට් පාර, 

දකෝට්දට් 

86,670.00 

08 1283 

2019.05.21 

පාදුේක වැඩ ඒකකදේ භාවිතය සඳහා කුලී පදනම 

මත ලබාගත් කේපැේටරය දවනුදවන් මුදල් 

දගවීම. 

දේ. එේ. ජී. ද සිල්වා, 

රිදයෝ එන්ටප්රයිසස්, හරස් 

පාර, හංවැල්ල. 

8,000.00 

09 1120 

2019.05.07 

ඇණවුේ අංක 14073 පරිදි ගර්භණි මේවරුන් 

සඳහා ලබා දදන අවශයතා කට්ටල 100 ේ ලබා 

ගැනීම. 

කරුණා ෂර්ට් දසන්ටර්, 

පමුණුව පාර, මහරගම. 

136,500.00 

10 1311 

2019.05.23 

ඇණවුේ අංක14094 හා භාණ්ඩ ලැබීම සදහා 2720 

පරිදි දබෞේධ දකොඩි 200 ේ ලබා ගැනීම. 

විජය ගෲප් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, හයිදලවල් පාර, 

මහරගම. 

81,000.00 

11 1310 

2019.05.23 

ඇණවුේ අංක 14304 හා භාණ්ඩ ලැබීම සදහා 

2723 පරිදි DVD යන්ත්රයේ ලබා ගැනීම. 

අසංක දේඩින් ප්රයිටට් 

ලිමිටඩ්, ප්රධාන පාර, 

හංවැල්ල. 

5,690.00 

12 1312 

2019.05.23 

ඇණවුේ අංක 14065, 14311 හා භාණ්ඩ ලැබීම 

සදහා 2694, 2728 පරිදි 1000 ml ඇසුරුේ කරන 

ලද පානීය ජල දබෝතල් 200 ේ ලබා ගැනීම. 

දකෝරල් දවෝටර් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, දකලිමඩල, වග. 

5,400.00 

13 1308 

2019.05.23 

2019 මැයි මාසයට අදාල දපර පාසල් දරුවන් 

සඳහා වියළි ආහාර ද්රවය ලබාදීම. 

ලංකා සදතොස ලිමිටඩ්, 

හංවැල්ල. 

152,787.50 

14 1238 

2019.05.16 

ඇණවුේ අංක 13706 හා භාණ්ඩ ලැබීම සදහා 

2708 පරිදි සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර පරිශ්රය සඳහා 

පැල ලබා ගැනීම 

ඩී.එස්.එන්. ජයසුන්දර, 

උමංදල, 

 තිත්තපත්තර 

25,800.00 

15 1300 

2019.05.22 

ගරු සභාපතිතුමන්දේ හා දල්කේතුමන්දේ නිල 

කාමර අලංකරණය සඳහා ඕකිඩ් මල් බදුන් ලබා 

ගැනීමට වැය වූ මුදල් ලබා ගැනීම 

සරප් - ඩබ්.ඒ.ඊ. රංජනී 

මිය 

2,500.00 

16 1323 

2019.05.27 

2019 දවසේ උත්සවය දවනුදවන් සැරසිලි කිරීම 

සඳහා ලබා ගත් දබෞේධ පතාක දකොඩි 100 හි  

“ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ” යන්න මුද්රණය කිරීම 

සුදනෂ් ඇදසෝසිදේට්, 

තුන්නාන,  

හංවැල්ල. 

9,500.00 

17 1336 

2019.05.28 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අභයන්තර ගාස්තු 

නිදහස් පැදේජදේ 2019 මාර්තු හා අදප්රේල් බිල්පත් 

දගවීම 

ශ්රී ලංකාදටලිදකොේ 

පී.එල්.සී.  

119,250.06 

18 1335 

2019.05.28 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ මහජන දසෞඛය දවත 

ලබා දී ඇති අංක 036-5673080 දරණ ස්ථාවර 

දුරකථනදේ 2019 අදප්රේල් මස බිල්පත දගවීම. 

සී/ස ලංකා දබල් සමාගම  843.95 

19 1334 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ පුර නැගුම වයාපෘතිය දමොබිදටල් පුේගලික 801.18 
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2019.05.28 යටදත් අංක 16481689 දරණ විදූත් 

දකටිපණිවුඩ දසේවාව සදහා 2019 මාර්තු හා 

අදප්රේල් බිල්පත් දගවීම. 

සමාගම  

20 1333 

2019.05.28 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ සංවර්ධන සහකාර 

දවත ලබාදී ඇති අංක 036-5677686 දරණ 

ස්ථාවර දුරකථනදේ 2019 අදප්රේල්මස බිල් පත 

දගවීම. 

සී/ස ලංකා දබල් සමාගම  440.65 

21 1332 

2019.05.21  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ප්රධාන කාර්යාල 

දගොඩනැගිල්දල් අංක 4610217104 දරණ විදුලි 

සබඳතාවදේ 2019 අදප්රේල් මස බිල්පත දගවීම 

මහජන බැංකුදේ ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල ගිණුම  

26,311.85 

22 1301 

2019.05.22 

ගරු සභාපතිතුමන්දේ 071-7508013 දරණ 

දුරකථනදේ බිල දගවීම. 

අදප්රේල් මස 

2019.04.06 සිට 

2019.05.05 දේවා 

ගරු සභාපතිතුමා 3000.00 

23 1121 

2019.05.08 

ගරු මන්ත්රීවරුන් සඳහා කමිටු දීමනා දගවීම. 

අදප්රේල් මස 

ගරු මන්ත්රීවරු 15,500.00 

24 1133 

2019/05/19 

ප්රධාන කාර්යාලදේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපුර්නය කිරිම සරප් සීතාවක ප්රා.ස 6,949.00 

25 1132 

2019/05/19 

ප්රධාන කාර්යාලදේ සුළු මුදල් අග්රිමය ප්රතිපුර්ණය 

කිරීම 

සරප් සීතාවක ප්රා.ස 6,470.00 

26 1303 

2019/05/22 

ප්රධාන කාර්යාලදේ මුේදර අග්රිමය ප්රතිපුර්ණය 

කිරීම 

සරප් සීතාවක ප්රා.ස 8,234.00 

27 1304 

2019/05/22 

ප්රධාන කාර්යාලදේසුළු මුදල් අග්රිමය ප්රතිපුර්ණය 

කිරීම 

සරප් සීතාවක ප්රා.ස 9,175.00 

28 1302 

2019/05/22 

HE – 5534 දරණ ගලිබවුසරයට අදාළව 

2019.05.23 වන දින සිට 2020.05.22 වන දින 

දේවා නව ආදායේ බලපත්රය, දුේ හා දයෝගයතා 

සහතික හා කාබන් බදු දගවීමට අත්තිකාරේ මුදල් 

දගවිම 

සරප් - ඩබ්.පී.දසෝමරත්න 

මයා 

14,140.00 

29 1189 

2019/05/14 

ආපදා ණය එස්.එේ.එස්.ලීලාරත්න 

මිය 

250,000.00 

30 1192 

219/05/14 

ආපදා ණය එල්.එල්.තනුජා නදීෂානි 

මිය 

221,940.00 

31 1187 

2019/05/14 

2019 අදප්රේල් මස 16-31 දේවා vat මුදල දප්රේෂණය 

කිරීම 

දේශීය ආදායේ 

දදපාර්තදේන්තුව 

92,788.18 

32 1188 

2019/05/14 

2019 අදප්රේල් මස එන්.බී.ටී.මුදල දප්රේෂනය කිරීම දේශීය ආදායේ 

දදපාර්තදේන්තුව 

40,526.36 

33 1267 

2019/05/21 

කහදහේන උප කාර්යාලදේ 2019 අදප්රේල් මස පහත 

ස්ථානයන්හි ජල බිල්පත් දගවීම 

කහදහේන උප කාර්යාලය - 927.09 

දවළද සංකීර්ණය            -983.25 

මාතෘ සායනය                    -2700.20 

ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලාපවාහන මණ්ඩල 

ගිණුම 

4,610.54 

34 1268 

2019/05/21 

2019 අදප්රේල් මාසය තුල කහදහේන උප 

කාර්යාලයට අයත් සතිදපොල විදුලි බිල්පත දගවීම 

මහජන බැංකුදේ ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල ගිණුම 

1,081.80 

35 1191 

2019/05/14 

2019 අදප්රේල් මස කහදහේන උප කාර්යාලදේ 

සංග්රහ වියදේ දවනුදවන් වැය වු මුදල් ලබා ගැනීම 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරි 

කහදහේන 

881.00 

36 1276 

2019/05/21 

2019 අදප්රේල් මස කහදහේන මහජන පුස්තකාලයට 

පුවත්පත් ලබා ගැනීම දවනුදවන් මුදල් දගවීම 

එචි.එේ.ඩී.දහේරත් මයා. 

ඩි දග්රොසරි,  

කහදහේන, වග 

7,440.00 
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පාදුේක උප කාර්යාලදේ පරිගණක 03 සඳහා 

වවරස් ගාඩ් දැමීම. 

අසංක පී.සී.දසොලියුෂන්                                       

දනො .48 , හංවැල්ල 

3,500.00 

50 1128    

2019/05/08 

මීදප් දිවා සුරැකුදේ දරුවන්ට 2019 අදප්රේල් මස 

කිරි දත් සැපයීම දවනුදවන් වැය වු මුදල 

ප්රතිපුර්ණය කිරීම. 

W.D.C.D.විදජ්තුංග 

(දපර පාසැල් පාලිකා)           

සරප් -පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

2,000.00 

51 1127     

2019/05/08 

පාදුේක උප කාර්යාලය - සුළු මුදල් අග්රිමය 

ප්රතිපුර්ණය කිරීම. 

කාර්යභාර නිලධාරි ,                                              

සරප්- පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

7,503.00 

37 1185 

2019/05/13 

කහදහේන උප කාර්යාලදේ 2019 අදප්රේල් මස 

අතිකාල දීමනා දගවීම 

සරප් කහදහේන උප 

කාර්යාලය  

50,266.00 

38 1190 

2019/05/10 

කහදහේන මහජන පුස්තකාලයට යතුරු තහඩුවේ 

සවි කිරීම දවනුදවන් වැය වු මුදල දගවීම 

සරප් එේ.ඩී.දුලිකා 

ලේමිණි මිය 

1,600.00 

39 1266 

2019/5/21 

දවළඳ බලපත්රයන්හි කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා රබර් 

මුද්රාවේ කැපිම දවනුදවන් මුදල් දගවීම 

සිතාවක ප්රින්ටින් ඇන්ඩ් 

පබ්ලිෂර් දනො 40/1 , 

ප්රධාන පාර, හංවැල්ල 

1,000.00 

40 1230 

2019/05/15 

කහදහේන උප කාර්යාලය මගින් සිදුකරන ලිපි 

තැපැල් කිරිදේ කටයුතු දවනුදවන් මුදල් අග්රිමය 

අළුත් කිරීම 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරි 

980.00 

41 1328 

2019/05/27 

කහදහේන උප කාර්යාලය මගින් සිදුකරන ලිපි 

තැපැල් කිරිදේ කටයුතු දවනුදවන් මුේදර අග්රිමය 

අළුත් කිරීම 

සරප්. 

කාර්යභාර නිලධාරි 

1,140.00 

42 1184 

2019/05/13 

දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි අතිකාල දීමනා 

දගවිම 2019 අදප්රේල් මාසය  

සරප්. 

කාර්යභාර නිලධාරි 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

154,687.48 

43 1282 

19.05.22 

2019.05.17 දින පවත්වන ලද සාංඝික දානමය 

පිංකම සඳහා ආහාර සැපයීම දවනුදවන් දගවීම 

1. දිවා ආහාරය (බුදෆේ ක්රමයට) 300 ේ සඳහා                   

300 x 575/- = 172,500.00 

2. දිවා ආහාර (දපට්ටි) 100 ේ සඳහා      

100 x 225/- = 22,500.00            

විරාජ් දේටර්ස්  අංක 

19/6, ගදන්වත්ත පාර, 

ඉහළ දබෝමිරිය, 

කඩුදවල. 

195,000.00 

44 1131 

2019.05.08 

ආහාර පරිහරණය කරන ආයතනවල දසේවක 

දසේවිකාවන් දැනුවත් කිරිදේ වැඩ සටහදන් 

දකොස්ගම මිරිස්වත්ත මහජන දසෞඛය පරිේෂක 

දකොට්ඨාශදේ ආවරණය වන පරිදි පැවති දැනුවත්  

කිරිදේ දේශනදේ සංග්රහ වියදේ සඳහා මුදල් 

දගවිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස 3,780.00 

45  දපර දපොදහොය දින ධර්ම දේශනා වැඩ සටහන හා 

ශ්රම දාන වැඩ සටහදන්දි ලබා ගන්නා ලද ජායා 

රුප මුද්රණය කර ගැනිම සඳහා මුදල් දගවිම.  

ලංකා දෆොදටෝ ආයතනය 

දකලින් විදිය හංවැල්ල  

1,980.00 

46 1273 

2019.05.21 

දපර දපොදහොය දින ධර්ම දේශනා වැඩ සටහන , 

ශ්රම දාන වැඩ සටහදන්දි හා විවිධ උත්සවලදි  ලබා 

ගන්නා ලද ජායා රුප මුද්රණය කර ගැනිම සඳහා 

මුදල් දගවිම.    

ලංකා දෆොදටෝ ආයතනය 

දකලින් විදිය හංවැල්ල 

1,420.00 

47  පුස්තකාල දපොත් සඳහා මුදල් දගවිම.   එස්.පී. ලංකාපුර 

රත්නකුමාර 

බරන්දන පාර මාවතගම 

           

4,880.00          

48  සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව මඟින් සංවිධානය කරනු 

ලබන විවිධ වැඩ සටහන්වල A4  H/L ජායා රුප 

27 හා A4  ජායා රුප ඇතුලත් දපොත් 02ේ 

බයින්ඩින් කර ගැනිම හා ලැමිදන්ටින් කර ගැනිම 

සඳහා මුදල් දගවිම . 

ලංකා දෆොදටෝ ආයතනය 

දකලින් විදිය හංවැල්ල 

                      

1,280.00       



7 
 

52 1129     

2019/05/08 

හංවැල්ල  ප්රධාන කාර්යාලයට  යාමට ඒමට බස් 

ගාස්තු දගවීම - 2019  අදප්රේල්  මස 

D.දප්රේමරත්න,                                                       

සරප් පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

616.00 

53 1130      

2019/05/08 

2019 මාර්තු මස සංග්රහ වියදේ - පාදුේක උප 

කාර්යාලය 

S.D.ගමදේ                                                        

සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

1,280.00 

54 
 

2019  අදප්රේල් මස පුවත්පත් බිල් - දදඹෝර මහජන 

පුස්තකාලය 

D.S. මාපටුන                                                    

දනො. 03, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක. 

5,630.00 

55 1231       

2019/05/15 

2019 අදප්රේල් මස සංග්රහ වියදේ S.D. ගමදේ                                                       

සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

1,680.00 

56 1217       

2019/05/15 

වරිපනේ දේපල තහනේ නිලධාරි ( සභා දසේවක) 

2019 අදප්රේල්  බස් ගාස්තු දගවීම. 

දර්ශන සේපත්                                                     

සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

504.00 

57 1229       

2019/05/15 

ගමන් වියදේ දගවීම. - 2019  මාර්තු සහ අදප්රේල් නුදර්ෂ් අසංක                                                       

සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

5,000.00 

58 1186       

2019/05/13 

2019 අදප්රේල් අතිකාල දීමනා සරප් 

පාදුේක උප කාර්යාලය 

166,124.00 

59 
 

2019.04.15 සිට 2019.04.30 දේවා ඉන්ධන 

බිල්පත් සඳහා මුදල් දගවීම 

J.J.ඩයස් එන්ටර්ප්රයිසස්, 21,236.00 

 
 

ZA -9257 කේපැේටරය                =  10400.00 දනො. 44,   

 
 

RD -8070 ට්රැේටරය                     =    7800.00 දහොරණ පාර,   

 
 

ABP - 9738 ත්රීවීලරය                   =    2376.00 පාදුේක.   

 
 

තණදකොළකපන මැෂින්                =      660.00     

 
 

                              එකතුව           =   21236.00   
 

60 
 

පාදුේක මහජන පුස්තකාලය - 2019 අදප්රේල් 

පුවත්පත් බිල් දගවිම. 

D.S. මාපටුන                                                    

දනො. 03, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

10,780.00 

61 
 

2019.05.01 සිට 2019.05.15 දේවා ඉන්ධන බිල් 

සදහා මුදල් දගවිම. 

J.J.ඩයස් එන්ටර්ප්රයිසස්, 22,811.00  

 
 

ZA -9257 කේපැේටරය               =   10400.00 දනො.44,   

 
 

RD -8070 ට්රැේටරය                    =     2600.00 දහොරණ පාර,   

 
 

ABP - 9738 ත්රීවීලරය                  =     3996.00  පාදුේක.   

 
 

HZR - 80 මාර්ග තලනය             =       660.00     

 
 

තණදකොළ කපන මැෂින්               =     5155.00     

 
 

                            එකතුව            =    22811.00   
 

62 
 

2019 අදප්රේල් විදුලි බිල් පියවීම.   මහජන බැංකුදේ ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩල ගිණුම 

16,314.30 

 
 

පාදුේක උප කාර්යාලය                     =   

1941.90 

 

 
 

පාදුේක පුස්තකාලය                         =   5089.50   

 
 

පාදුේක ආයුර්දේදය                          =    496.20   

 
 

මලගල ආයුර්දේදය                           =    514.50   

 
 

පිටුේදප් ආයුර්දේදය                          =     

807.30 

  

 
 

පාදුේක පුජා ශාලාව                          =     

240.00 

  

 
 

පාදුේක දපර පාසල                           =    

404.70 

  

 
 

පින්වල සායනය (මාර්තු/අදප්රේල් )        =     



8 
 

1120.50 

 
 

ගලදගදර ආදාහනාගාරය                    =   

4741.80 

  

 
 

පැරණි දවළඳ දගොඩනැගිල්ල              =     

240.00 

  

 
 

දදඹෝර පුස්තකාලය                            =     

459.60 

  

 
 

දපොදු වැසිකිළිය (බස්නැවතුම)             =     

258.30 

  

 
 

      එකතුව                                        = 

16314.30 

  

63 
 

පාදුේක පැරණි දවළඳ සංකිර්ණදේ අංක 03 කඩ 

කාමරයට අදාළව  දහෝමාගම දිසා අධිකරණදේ 

විභාග වන අංක 16630/ විදශේෂ නඩුදේ ලියාපදිංචි 

නිතිඥවරයා වශදයන්  2019.05.23 දින 

අධිකරණදේ දපනී සිටිම දවනුදවන් නිතිඥ  

ගාස්තු දගවීම. 

උපතිස්ස මඩපාතදේ                                          

දනො. 126 ,                                                          

දුේරිය දපොළ පාර ,                                     

දහෝමාගම 

5,000.00 

64 
 

2019 අදප්රේල් සැලසුේ කමිටු දීමනා G. ජයන්ත දරෝහණ 2,600.00 

 
 

  කාර්යභාර නිලධාරි ,                         

සරප්  

පාදුේක උප කාර්යාලය 

65 
 

2019 අදප්රේල් සැලසුේ කමිටු දීමනා K.A. චන්දන පේමසිරි                             

                   =    

2600.00 

10,400.00 

 
  

නදීපා පල්ලයගුරු                     

                   =    

2600.00 

 
  

ජයන්න ජලදතොටදේ                

                   =    

2600.00 

 
  

P.V.D.N. පාදුේක                   

                   =    

2600.00 

 
  

එකතුව                                    

                  =   

10400.00 

66 1184 

2019.05.13 

 දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි අතිකාල දීමනා 

දගවීම 2019 මාර්තු මාසය 

කාර්යභාර නිළධාරී 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

154,687.48  

67 
1265   

2019/05/21 

2019 අදප්රේල්  සැලසුේ  නිලධාරි ගමන් වියදේ ඩබ්.ජි. චමිලා මිය  5500.00 

68 

1269 

2019/05/21 

හංවැල්ල පුස්තකාලය සඳහා පවර් ගාඩ් 1ේ ගැනීම  පි.සි. දසොලුෂන්ස් 

52,දකලින් විදිය 

හංවැල්ල 

 2500.00 

69 
1278 

2019/5/21 

පලාත් පාලන දදපාර්තුදේන්තුදේන්තුව දවත 

නිකුත් කරන ලද දපොත් සඳහා දගවන ලද මුදල්  

කලයාණි ගංඟා පාඨක 

සමාජය 

10,800.00 

70 
1086 

2019/05/21 

හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ 2019 මාර්තු සැලසුේ 

කමිටු දීමනා 

සභාපති,               

ජයන්ත දරෝහණ මහතා 

4550.00 

71 

1279 

2019/05/21 

උත්සව ශාලා තැන්පත් ආපසු දගවීම දපර පාසල් පාලිකා දේරි 

දජෝන් දලෝදසේන් 

අදර්සානා මිය 

5000.00 

72 1270 මාර්තු මස ගලිදේ අපද්රවයය බැහැර කිරීදේ ගාස්තු   සාමානයාධිකාරි  ජාතික 12,420.00 
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2019/05/21 ජල සේපාදන හා ජල 

ප්රවාහන මණ්ඩලය 

73 
1233 

2019/05/15 

හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ අදප්රේල් මස සැලසුේ 

කමිටු දීමනා 

සරප්- හංවැල්ල උප 

කාර්යාලය 

13,000.00 

74 
1227 

2019/05/15 

අදප්රේල් මස පරිවර්ථිත ගමන් වියදේ දසෞඛය පරිපාලන 

නිලධාරි ඉදුනිල් ප්රියන්ත 

2,500.00 

75 
1216 

2019/05/15 

අදප්රේල් මස ගලි බවුසරදේ දසේවය  දවනුදවන් 

සංයුේත දීමනා 

දසෞඛය කේකරු 

පුෂප්කුමාර 

350.00 

76 
1214  

2019/05/15 

අදප්රේල් මස ගලි බවුසරදේ දසේවය  දවනුදවන් 

සංයුේත දීමනා 

දසෞඛය කේකරු අමීර් 

මධුසංඛ 

6,300.00 

77 
1215 

2019/05/15 

අදප්රේල් මස ගලි බවුසරදේ දසේවය  දවනුදවන් 

සංයුේත දීමනා 

රියදුරු     පි.දසෝමරත්ත 6,300.00 

78 
1183 

2019/05/13 

හංවැල්ල උප කාර්යාලදේ 2019 අදප්රේල් මස 

අතිකාල දීමනා  

 සරප්  

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 

241,149.71 

79 1137 

2019/05/08 

2019 අදප්රේල් ජල බිල්පත් පියවීම ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

  

28,868.14 හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය (පැරණි) 870.93 

ප්රධාන කාර්යාලය 5684.83 

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 1071.03 

හංවැල්ල සති දපොල 5484.73 

හංවැල්ල නව සති දපොල 870.93 

හංවැල්ල බස් නැවතුේපල 4209.74 

දනොදිරන කසල දවන්කල ඉවත් 

කිරීදේ මධයස්ථානය 

10675.95 

80 1136 

2019/05/08 

2019 අදප්රේල් ජල බිල්පත් පියවීම ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

11259.59  

තුන්නාන සායනය 753.63 

හංවැල්ල දපොදු වැසිකිලිය 2875.77 

එල හරේ මස් කඩය 1735.73 

මාළු ලෑලි 396.76 

එළු කුකුළු මස් කඩය 1194.79 

ඌරු මස් කඩය 1131.98 

හංවැල්ල ආදාහනාගාරය 2566.8 

හංවැල්ල පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය 

604.13 

81 1135 

2019/05/08 

2019 අදප්රේල් විදුලි බිල පියවීම මහජන බැංකුව    ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩලය 

1799.70  

තුන්නාන සායනය 679.20 

කළුඅේගල ඔරදලෝසු කණුව 660.90 

හංවැල්ල පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය 

459.60 

82 1280 

2019/05/21 

2019 අදප්රේල් ජල බිල්පත් පියවීම ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජල ප්රවාහන මණ්ඩලය 

2440.37  

පහත්ගම දපොදු වැසිකිලිය 758.62 

කළුඅේගල දපොදු වැසිකිලිය 316.25 

කළුඅේගල දවළඳ සංකීර්ණය 610.14 

කළුඅේගල වතුර මල 316.25 

කළුඅේගල දපර පාසල 439.11 

 

1210          

2019.05.14 

පාදුේක එළු කුකුළු මස් කඩදයහි ගිවිසුේ ඇප 

තැන්පත් මුදල් ආපසු දගවීම. 

අබ්දුල් මජීඩ් අයන් 

දමදහොමඩ් අංක 488/ඒ, 

අරුේවත්ත වත්ත, 

පාදුේක. 

         

100,000.00  

 
1263  

2019.05.21 

පුවත්පත් දැන්වීේ සඳහා ගාස්තු දගවීම. ද ඇදසෝසිදේටඩ් නිවුස් 

දප්පර්ස් ඔෆ් සිදලෝන් 

           

65,150.38  
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ලිමිටඩ්                       

දකොළඹ. 

 

1209  

2019.05.14 

පාදුේක සති දපොදළහි ගිවිසුේ ඇප තැන්පත් මුදල් 

ආපසු දගවීම. 

බි.බී.සී. බන්දුමතී මිය           

අංක 50/5, 

දදල්ගහවත්ත, 

ගලදගදර, පාදුේක. 

            

6,576.50  

 
1226    

2019.05.15 

දසේවක ජිවිත වන්දි රේෂණාවරණදේ ප්රතිලාභ 

දගවීම. 

ආර්.ඒ. දසේනාධීර මයා             

විදුලි කාර්මික 

            

2,933.33  

 

1101     

2019.04.30 

2019 අදප්රේල් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම.  

ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස 

මයා    සංවර්ධන නිලධාරී 

- ප්රධාන කාර්යාලය 

          

430.00  

 

1224    

2019.05.15 

2019 මාර්තු මස ගමන් වියදේ දගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන 

රශ්මික මයා ආදේශක 

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

7,637.78  

 

1224    

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් මස ගමන් වියදේ දගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රසාංජන 

රශ්මික මයා ආදේශක 

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

6,750.00  

 
1222    

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් මස ගමන් වියදේ දගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම.  

දජ්. ඒ. නදීක දරෝයි 

කුමාර මයා  - මුරකරු                      

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

6,250.00  

 
1225     

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් මස සංයුේත දීමනාව දගවීම.  ආර්. ඒ. බර්ටි 

පේමදපරුම මයා  රියදුරු  

- ප්රධාන කාර්යාලය 

       

2,100.00  

 

1220     

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් යතුරු රාජකාරිය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

ආර්.එල්. ස්වර්ණලතා 

මිය      කාර්යාල කාර්ය 

සහායක       ප්රධාන 

කාර්යාලය 

          

468.00  

 

1221     

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් යතුරු රාජකාරිය සඳහා ගමන් වියදේ 

දගවීම. 

එච්.ඩී. වසන්ත කුමාර 

මයා       

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු       

ප්රධාන කාර්යාලය 

          

414.00  

 

1223     

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් මස සංයුේත දීමනාව දගවීම.  ඩී. සී. දකෝට්ටාදගොඩ 

මයා     

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු - 

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

1,750.00  

 
1218     

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් මස ගමන් වියදේ හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම. 

දජ්. ජල්දතොටදේ මිය               

වැඩ අධිකාරි                     

ප්රධාන කාර්යාලය 

          

500.00  

 
1168     

2019.05.09 

2019 අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දගවීම. ඉෂාරා සත්සරණි දමය              

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

6,000.00  

 
1169     

2019.05.09 

2019 මාර්තු හා අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා 

දගවීම. 

ඊ.ඒ. මලින්ද සඳරුවන් 

මයා, ප්රධාන කාර්යාලය 

     

12,500.00  

 
1170     

2019.05.09 

2019 අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දගවීම. ඩබ්. ඕෂදී කාවින්දි දමය             

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

       

9,500.00  

 
1171     

2019.05.09 

2019 අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දගවීම. දේ.එච්. රශ්මි රසාංජලී 

දමය       

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

       

9,000.00  

 
1172     

2019.05.09 

2019 අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දගවීම. පී.ටී.ඩී. චාමලී 

ලැනදරෝල් දමය     

පාදුේක උප කාර්යාලය 

       

9,500.00  

 
1173     

2019.05.09 

2019 මාර්තු හා අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා 

දගවීම. 

දජ්. ඩිලුේෂිකා මධුෂානි 

දමය     

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 

     

12,000.00  

 
1174     

2019.05.09 

2019 අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දගවීම. එස්. ප්රසංගනා මධුමාලි 

දමය     

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 

       

7,000.00  

 1175     2019 මාර්තු හා අදප්රේල් මස ආධුනික පුහුණු දීමනා දනත්මි අංජුලා දේවප්රිය        
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2019.05.09 දගවීම. දමය     

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 

8,500.00  

 
1181     

2019.05.13 

2019 අදප්රේල් මස ප්රධාන කාර්යාලදයහි අතිකාල 

දීමනා දගවීම 

දසේවකයින් 11 දදදනකු       

52,945.36  

 
1213     

2019.05.15 

2019 අදප්රේල් මස ස්ථිර වැටුප් දගවීම. දේ. අයි. තුෂාර මයා   

දවළඳසැල් පරිපාලක         

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 

       

7,926.79  

 
1318 - 1321  

2019.05.23 

2019 මාර්තු මස පාදුේක, දකොස්ගම, හංවැල්ල, 

කහදහේන උප කාර්යාලයන්හී දසේවදේ නියුතු ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් රහිත දසේවකයින් හට වැටුප් දගවීම. 

දසේවකයින් 06 දදදනකු      

211,852.00  

 

1330    

2019.05.27 

2019 අදප්රේල් මස ගමන් වියදේ දගවීම හා සංයුේත 

දීමනාව දගවීම.  

එච්.එේ.ජී.ජී. රසිත් 

ප්රසන්න මයා ආදේශක 

වැඩ ේදෂේත්ර කේකරු   

ප්රධාන කාර්යාලය 

       

6,434.00  

 
1324    

2019.05.27 

2019 අදප්රේල් මස විශ්රාමික නිලධාරීන් නැවත 

දසේවදේ දයදවීදේ දීමනාව දගවීම.  

එේ.ජී. චන්ද්රරත්න මයා      

පුස්තකාලයාධිපති - 

පාදුේක පුස්තකාලය 

     

41,172.00  

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

 

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

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

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

 

අනු 

අංක 
විස්තරය දගවිේ ලබන්නා මුදල(රු) 

01 HE – 5534 දරන ගලිබවුසරයට අදාළව 2019.05.23 වන දින 

සිට 2020.05.22 වන දින දේවා නව ආදායේ බලපත්රය, දුේ හා 

දයෝගයතා සහතිකය හා කාබන් බදු දගවීමට ගත් අත්තිකාරේ 

මුදල පියවීම 

සභාපති,  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

14,140.00 

02 252 – 6388 දරණ කැබ් රථය 2019.04.28 වන දින දසේවා 

දගවීේ දවනුදවන් දගවීේ කිරීම. 

දසනිත් දවහිකල් දවොෂින් 

දසන්ටර්, සාලාව, දකොස්ගම 

13,205.00 

03 ZA –9257 දරණ කේපේටරදේ චැසිදයහි 17000 km න් 

සිදුකරන පස්වන ප්රවාහන දසේවා වාරය 2019.05.02 වන දින සිදු 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම. 

සදතොස දමෝටර්ස් පුේගලික 

සමාගම, 25/11, නව නුදේ  

පාර, පෑලියදගොඩ 

16,130.18 

04 සභාව සතු වාහන සඳහා නව ආදායේ බලපත්ර ලබා ගැනීම 

දවනුදවන් වැය කරන ලද මුදල් දගවීම 

RD - 9425 ජල බවුසරය 2019.05.13 – 2020.05.12 දේවා 

රු.900.00 

GE - 5534 ට්රැේටරය 2019.01.25 –2020.02.07 දේවා 

රු.488.00 

GJ – 8504 දට්ලරය 2015.10.29 –2019.10.08 දේවා 

රු.1800.00 

සරප් -  

එච්.සී.එේ. දහයියන්තුඩුව 

මිය 

3,188.00 

05 LM – 5604 දරණ කේපැේටරය සඳහා නව වැකුේ දහෝස් 01 

ේ සපයා අළුත්වැඩියා කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

හවල් දහෝල්ඩින්ේස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, 245/47, පරණ 

අවිස්සාදේල්ල පාර, 

ඔරුදගොඩවත්ත 

24,610.00 

06 ZA – 5421 දරණ දමෝටර් දග්රේඩරදේ පැය 250 කල යුතු දසේවා 

වාරය 2019.04.10 වන දින සිදුකිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

දවෝර්කස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, 18, ශාන්ත මයිකල් 

පාර, දකොළඹ 03 

39,502.50 

07 QL – 6131 දරණ ත්රීදරෝද රථය 2019.05.04 වන දින දසේවා 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, කුඩාකන්ද, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

3,520.00 

08 LL – 6461 දරණ ටිපර් රථය 2019.05.13 වන දින දසේවා කිරීම දසනිත් දවහිකල් දවොෂ් 46,255.00 
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දවනුදවන් දගවීේ කිරීම දසන්ටර්, සාලාව, දකොස්ගම 

09 HE – 5534 දරණ ගලිබවුසරදේ තිරිංග, ේලච් දවොෂර් හා 

දේගමාපකය 2019.03.28 වන දින අළුත්වැඩියා කරගැනීම 

දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

බුේධික ඉංජිනියරින් වර්ේස්, 

134/1, හයිදලවල් පාර, 

දගොඩගම, දහෝමගම 

8,200.00 

10 AAA –8572 දරණ ත්රී දරෝද රථය 2019.05.11 වන දින දසේවා 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

3,520.00 

11 AAA– 8572 දරණ ත්රී දරෝද රථය 2019.04.03වන දින දසේවා 

කිරීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

වාසනා සර්විස්, 31/ඩී, 

තුන්නාන, හංවැල්ල 

910.00 

12 LE – 6946 දරණ ටිපර් රථයට 2019.05.02 වන දින නව 750 

x16 ප්රමාණදේ නව ටයර් 04 ේ මාරු කිරීමට කුලිය දලස වැය 

වූ මුදල දගවීම 

සරප් - ඩබ්.ඩී.සී. වීරසිංහ 

මයා 

800.00 

13 2019.04.05 වන දින LE -6946 දරණ ටිපර් රථදේ 750x16 

ටයරයක ඇති වූ පැච් 01 ේ දයදීම හා දේේ ඔයිල් කෑන් 01 ේ 

ලබා ගැනීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

සරප් - ඩබ්.ඩී.සී. වීරසිංහ 

මයා 

500.00 

14 RV – 4780 දරණ දට්ලරදේ ඇේසලදේ දපොට කැපීම 

දවනුදවන් වැය කරන ලද මුදල් දගවීම 

සරප් - දේ.ඒ.ඩී. අදසේල 

රංගන මයා 

2,000.00 

15 49- 8636 දරණ ට්රැේටරය සඳහා 2019.03.04 වන දින නව 

ඉන්දජේටර් දපොේපයේ දයදීම දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

02 (අ) 15 

අදබ්සිංහ ෆ්ලීට් 

මැදන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 142/2,  

පහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල 

115,000.00 

16 LE – 6946 දරණ ටිපර් රථය අළුත්වැඩියා කිරීම දවනුදවන් 

දගවීේ කිරීම 

දසන්ට්රල් දමෝටර්ස්,  

58/5, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

40,250.00 

17 252-6388 දරණ කැබ් රථය අළුත්වැඩියා කිරීම දවනුදවන් 

දගවීේ කිරීම 

දසන්ට්රල් දමෝටර්ස්,  

58/5, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

345,600.00 

18 2019.04.20 වන දින සිට 2019.05.15 වන දින දේවා සභාදේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධනවලට අදාල බිල් පත් 

සඳහා දගවීේ කිරීම. 

PE – 6879 දරණ කැබ් රථය රු. 33499.00 

252 -6388 කැබ් රථය         රු. 15600.00 

251 –0684 කෲ කැබ් රථය රු. 16640.00 

LE –6948 ටිපර් රථය රු. 26900.00 

LL – 6461 ටිපර් රථය රු. 34840.00 

HE – 5534 ගලි බවුසර් රථය රු. 32100.00 

GI – 3144 ත්රීදරෝදරථය රු. 6804.00 

QL – 6131 ත්රීදරෝද රථය රු.7956.00 

AAA – 8572 ත්රීදරෝද රථය රු. 5562.00 

GE – 5593 ට්රැේටරය රු. 9600.00 

AAA – 9451 ත්රීදරෝද රථය රු. 6372.00 

RD – 8301 ට්රැේටරය රු. 20800.00 

LM – 5604 කේපැේටරය රු. 46800.00 

ZA – 5041 බැදකෝ යන්ත්රය රු. 74880.00 

දකොස්ගම තණදකොළ කපන යන්ත්රයරු. 1065.00 

හංවැල්ල තණදකොළ කපන යන්ත්රය රු.3237.00 

කහදහේන තණදකොළ කපන යන්ත්රය රු.3090.00 

පාදුේක තණදකොළ කපන යන්ත්රය රු.405.00 

RX - ජල බවුසරය සඳහා රු. 272.00 

ස්කිඩ් ස්ටියර් දලෝඩර් සඳහා රු. 7280.00 

එස්.ඒ.ඩී.සී. සමන්ත මයා, 

ලංකා ඉන්ධන පිරවුේ හල, 

පරණ පාර, හංවැල්ල 

356,822.90 

19 ZA – 5041 දරණ බැදකෝ යන්ත්රදේ පැය 4000 න් කල යුතු 

දසේවා වාරය 2019.04.08 වන දින සිදු කිරීම දවනුදවන් දගවීේ 

කිරීම 

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින් 

ප්රයිවටි ලිමිටඩ්, අංක 33,15 

බී, මහල, පාර්ේලන්ඩ් 

117,821.43 
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දගොඩනැගිල්ල, පාර්ේ ස්ට්රීට්, 

දකොළඹ 02 

20 ZA – 5041දරණ බැදකෝ යන්ත්රයට අදාලව 2019.06.01 වන 

දින සිට 2020.05.31 වන දින දේවා නව ආදායේ බලපත්රය, දුේ 

හා දයෝගයතා සහතිකය ලබා ගැනීමට මුදල් දගවීම 

සරප් - ආර්.ඩී. රංජිත් 

දප්රේමසිරි මයා 

8,160.00 

21 2019 දපබරවාරි මස සිට 2019 අදප්රේල් මස දේවා සභාදේ 

වාහන අළුත්වැඩියාවන් සේබන්ධව පරීේෂා කර අදාල වාර්ථා 

සැපයීමට සභාව දවත පැමිණිම දවනුදවන් ගමන් ගාස්තු දගවීම 

එච්.එේ.සී.පී. රණසිංහ මයා, 

යාන්ත්රික තාේෂණ නිලධාරී, 

මහරගම මහ නගර සභාව 

6,648.00 

22 සභාව සතු වාහන සඳහා නව රේෂණාවරණය සිදු කිරීම 

දවනුදවන් දගවීේ කිරීම 

252-3688 කැබ් රථය 2019.07.10-2020.07.09 දේවා 

රු.35106.92 

GI – 3144 ත්රීදරෝද රථය 2019.07.30-2020.07.29 දේවා 

රු.4843.07 

ශ්රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 39,949.99 

23 251-0684 දරණ කෲ කැබ් රථදේ දර්ඩිදේටරය ගලවා 

කාන්දුවීේ සකසා පිරිසිදු කර නැවත සවි කිරීම දවනුදවන් 

දගවීේ කිරීම 

දසන්ට්රල් දමෝටර්ස්,  

58/5, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක 

7,500.00 

24 ඇණවුේ අංක 13690 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2530 පරිදි 

කඩුදගොඩ පාර සඳහා ABC කියුබ් 2 ½ ේ ලබා ගැනීම. 

WKK ඉංජිනියරින් 

කේපැනි පුේගලික සමාගම,  

මාවතගම, පාදුේක. 

11,250.00 

25 ඇණවුේ අංක 13968, 13969, 13970 හා භාණ්ඩ ලැබීම සදහා 

2688, 2689 පරිදි හංවැල්ල දපර පාසල් දගොඩනැගිල්දල් 

ආදල්පනය සඳහා තීන්ත ලබා ගැනීම. 

දකොස්දේ දප්න්ට් ලංකා 

(පුේ) සමාගම, 

දනොදයල් දමන්ඩිස් මාවත, 

පානදුර. 

47,846.50 

26 කහදහේන උප කාර්යාලයට ලබා දුන් නව පරිඝනක යන්ත්රයට 

ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්රදේ වාර්තාව ලබා ගැනීමට අදාල 

මෘදුකාංග ඇතුලත් කිරීම.  

සිදලෝන් බිස්නස් 

ඇප්ලයන්සස් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, රීඩ්ඇවනියු, 

දකොළඹ 04. 

4,504.50 

27 ඇණවුේ අංක 14071 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2714 පරිදි 

ඩුප්දලෝ දසේවාව ලබා ගැනීම 

ලලනි ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

පබ්ලිෂර්ස්, 

පුධාන පාර, හංවැල්ල. 

12,000.00 

28 ඇණවුේ අංක 14078, 14081 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 

2718 පරිදි  ඩුප්දලෝ දසේවාව  ලබා ගැනීම.  

ලලනි ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

පබ්ලිෂර්ස්, 

පුධාන පාර, හංවැල්ල. 

15,971.00 

29 ඇණවුේ අංක 14099 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2724 පරිදි  

ඩුප්දලෝ දසේවාව  ලබා ගැනීම 

-එම- 1,800.00 

30 ඇණවුේ අංක 13697 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2717 පරිදි 

පරිගනක දේස 01 ේ හා ලාච්චු 4 ලිපි දගොනු කබඩ් 01 ේ ලබා 

ගැනීම. 

ගාමිණී ෆර්නිචර්,  

39/A, රණාල 

31050.00 

31 ඇණවුේ අංක 13955 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2715 පරිදි  

නැණසල මධයස්ථානයට හා ප්රධාන කාර්යාලයට ගෘහ භාණ්ඩ 

ලබා ගැනීම. 

-එම- 136,390.00 

32 ඇණවුේ අංක 13745 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2701 පරිදි 

පාදුේක දසෞඛය අංශයට මන්න පිහි 01 ේ  ලබා ගැනීම. 

ඉෂාර අයන් වර්ේ,  

පහත්ගම, හංවැල්ල. 

950.00 

33 ඇණවුේ අංක 14063 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2535 පරිදි 

හංවැල්ල දනොදිරන කසල කළමනාකරණ මධයස්ථානයට 

බයින්ඩින් කේබි ලබා ගැනීම.  

තිසර දේඩ්න් එන්ටර්ප්රයිසස් 

පුේ. සමාගම, හයිදලවල් 

පාර, පහත්ගම 

2,200.00 

34 ඇණවුේ අංක 14061 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2534 පරිදි  

හංවැල්ල දපර පාසල් දගොඩනැගිල්දල් තීන්ත ආදල්ප කිරීදේ 

කාර්ය සඳහා ද්රවය ලබා ගැනීම.   

-එම- 4,386.00 

35 ඇණවුේ අංක 13993  හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 408 පරිදි එේ.ආර්.ආර්.දේ. 39,200.00 
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ඇස්වත්ත මිරිස්වත්ත මාර්ගය සඳහා ගල්පස් කියුබ් 08  ේ ලබා 

ගැනීම. 

දපදර්රා, පහළ දකොස්ගම, 

දකොස්ගම. 

36 ඇණවුේ අංක11801 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 1990 පරිදි 

අරුේවත්ත පුස්වැලි මාවත හා දකොටිගලදහේන පිටුේදප් දකුණ 

දසෝමානන්ද මාවත සඳහා ගල්පස් කියුබ 08  ේ ලබා ගැනීම. 

එේ.ආර්.ආර්.දේ. දපදර්රා, 

පහළ දකොස්ගම, දකොස්ගම. 

36,000.00 

37 ඇණවුේ අංක 13750 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 1995 පරිදි 

කහවල නාකන්ද මාර්ගය  සඳහා ගල්පස් කියුබ 12  ේ ලබා 

ගැනීම. 

-එම- 54,000.00 

38 ඇණවුේ අංක 11795 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 409 පරිදි 

අරපන්ගම පන්සල පාර සඳහා ගල්පස් කියුබ 03  ේ ලබා 

ගැනීම. 

-එම- 13,500.00 

39 ඇණවුේ අංක 13682 භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 1996 පරිදි  

පාදුේක වැඩ ඒකකය සඳහා වැලි කියුබ් 05 ේ ලබා  ගැනීම. 

දීලක සප්ලයර්, 

කන්දබඩ, මීරියගල්ල, 

පාදුේක 

82,000.00 

40 ඇණවුේ අංක 14059 භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක2 698 පරිදි  

තණදකොළ කපන යන්ත්ර 05 ේ  ලබා  ගැනීම. 

දන්ටිවු දේ, ප්රයිවමට් 

ලිමිටඩ්, ශ්රී සුමනතිස්ස 

මාවත, දකොළඹ 12 

69,000.00 

41 ඇණවුේ අංක 14000 භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2695 පරිදි ඩයි 

ඇන්ඩ් ඩයි අත් ආවරණ දජෝඩු 50 ේ ලබා ගැනීම 

අකිල සප්ලයර්,  

නිරිදපොල, හංවැල්ල. 

5,000.00 

42 ඇණවුේ අංක 14056 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2696 පරිදි 

ඇඟයුේ සහතික 242 ේ  ලබා ගැනීම.  

සීතාවක ප්රින්ටර්ස් ඇන්ඩ් 

පබ්ලිෂර්,  

ප්රධාන පාර, හංවැල්ල. 

19,360.00 

43 ඇණවුේ අංක 13290 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2667 පරිදි  

සභාව සතු වාහන සඳහා අවශය උපාංග ලබා ගැනීම 

දපදර්රා ටයර් සර්විස් 

පුේගලික සමාගම,  

නව නුවර පාර, මාලදේ 

87,122.26 

44 2019/05/10 දින දපොලිතින් ප්ලාස්ටිේ දබ්ල් පුත්තලම INSEE 

ආයතනය දවත ප්රවාහනය සඳහා කන්දට්නර් යන්ත්රයක දසේවාව 

ලබාගැකීම. 

අදබ්සිංහ ප්ලීට් 

මැදන්ජ්මන්ට් සර්විස්, 

පහත්ගම, හංවැල්ල. 

42,550.00 

45  ඇණවුේ අංක 14070, 14313, 10474 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා 

අංක 2726 පරිදි දකෝබ්රා ලයිට් 45 ේ හා දවොට් 125 මකරි බල්බි 

350 ේ ලබා ගැනීම. 

සුගත් ඉදලේට්රිකල්ස්, 

දරනාගම, දදල්දගොඩ 

527,250.00 

46  ඇණවුේ අංක 14067 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2699 පරිදි 

දකෝබ්රා ලයිට 10  ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 99,000.00 

47  ඇණවුේ අංක 14066 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2700 පරිදි 

ඩයි ඇන්ඩ් ඩයි අත් ආවරණ දජෝඩ් 200 ේ ලබා ගැනීම. 

අකිල සප්ලයර්,  

නිරිදපොල, හංවැල්ල. 

20,000.00 

48 ඇණවුේ අංක 14057 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2702 පරිදි 

දඩේස්දටොප් පරිඝනක 10 ේ ලබා ගැනීම. 

අසංක දේඩින් ප්රයිටට් 

ලිමිටඩ්, ප්රධාන පාර, 

හංවැල්ල. 

89,000.00 

49  ඇණවුේ අංක 12230, 12888, 12961, 11931, 13735 හා 

භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2703 පරිදි පුස්තකාල සඳහා අවශය 

දපොත් සාේකු, දපොත් තුන්ඩු, සාමාජික අවසර පත්ර හා ආයුර්දේද 

සඳහා වවදය සහතික දපොත් සකසා ගැනීම  

දවස්දප්රෝ මුද්රණාලය, 

මාලිගාවත්ත,  

දකොළඹ 10. 

64,586.40 

50  ඇණවුේ අංක 14086 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2704 පරිදි 

අඟල් 1 දේසීන් 01 ේ ලබා ගැනීම. 

දසන්ට්රල්ඉදලේට්රිකල්ස් 

(පුේ.) සමාගම, 

මැලිබන්ස්ට්රීට්, දකොළඹ 11. 

931.50 

51 ZA -9257 කේපැේටර් රථදේ 06 වන වාරික මුදල දගවීම. පළාත් පාලන දකොමසාරිස්, 

පළාත් පාලන 

දදපාර්තදේන්තුව. 

310,000.00 

52  ඇණවුේ අංක 13999 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2710 පරිදි 

L.E.D දවොට්18 පැනල් ලයිට් 50  ේ ලබා ගැනීම. 

ජුමානා එන්ටර්ප්රයිසර්ස,් 

කුමාරවීදිය,  දකොළඹ 11 

63,750.00 

53  ඇණවුේ අංක 14087 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2705 පරිදි  -එම- 3,550.00 



15 
 

කහදහේන උප කාර්යාලය වයරින් කිරීම සඳහා අවශය ද්රවය  ලබා 

ගැනීම. 

54  ඇණවුේ අංක 13977,14072 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 

2719 පරිදි ඇේපියර් 15 වයර් මීටර් 05 ේ හා අඩි 4 ටියුබ් ලයිට් 

50 ේ ලබා ගැනීම 

ඔදරල් දකෝපදර්ෂන් 

පුේගලික සමාගම,මරදාන, 

දකොළඹ 10 

7,752.72 

55  ඇණවුේ අංක 14095 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2722 පරිදි 

දවොට් 23 CFL බල්බ් 1000 ේ ලබා ගැනීම. 

-එම- 487,991.00 

56 ඇණවුේ අංක 14085 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2706 පරිදි 

කහදහේන උප කාර්යාලය වයරින් කිරීම සඳහා අවශය ද්රවය  ලබා 

ගැනීම.. 

-එම- 6,318.25 

57 ඇණවුේ අංක 14064 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2707 හියුේ 

පයිප්ප 30 ේ ලබා ගැනීම. 

 ශේති හියුේ පයිප්ප සමාගම, 

අඹතදල් මුල්දල්රියාව, නව 

නලරය 

92,460.00 

58 ඇණවුේ අංක 13998 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2711 පරිදි 

දපර පාසල් දරුවන්ට ලබා දුන් කසල බදුන් සඳහා ස්ටිකර් ලබා 

ගැනීම. 

 නලින් ඇඩ්වටයිසින්, 

හංවැල්ල පාර, පාදුේක 

14,560.00 

59 ඇණවුේ අංක14093 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2712 පරිදි 

ලිපි ද්රවය  ලබා ගැනීම. 

සීමාසහිත දකොළඹ දිස්ත්රිේ 

සමුපකාර ග්රාමීය බැංකු 

සංගමය,  

ගලවිලවත්ත, දහෝමාගම. 

5,800.00 

60 ඇණවුේ අංක 14092 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2713 

ලයිෆ්දබෝයි සබන් කැට 500 ේ ලබා ගැනීම. 

 -එම- 27,000.00 

61 ඇණවුේ අංක 13960 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2716 

නැණසලට වාදන් දේසයේ ලබා ගැනීම. 

සීගිරි සමෘේධි ස්ටීල් 

ෆර්නිචර්ස් පුේගලික 

සමාගම, පැරඩයිස්, කුරුවිට. 

13,250.00 

62 ඇණවුේ අංක 14052 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 2721 පරිදි 

නිවාඩු දල්ඛන 10 ේ ආදේශක වැටුප් දල්ඛන 05 හා බිේ කට්ටි 

අයදුේපත්ර දල්ඛන 10 ේ ලබා ගැනීම. 

ශ්රී විජය මුද්රණ ශිල්පිදයෝ, 

දුමිරියපල පාර, අළුත්ගම 

30,700.00 

63 ඇණවුේ අංක 14075,14096 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රිකා අංක 

2725 පරිදි ස්ටාටර් 50 ේ හා තේල ස්විච් 500 ේ ලබා ගැනීම. 

චාන්දලී ඉදලේට්රිකල් 

දේඩර්ස්, විහාර හංදිය, 

වරහදගොඩ පාර, කාළණිය 

51,750.00 

64 ගලදගදර ආදාහනාගාරදේ අළුත්වැඩියා හා දසේවා කටයුතු 

දවනුදවන් වන පළමු දකොටස් බිල්පත සඳහා නිර්දේශ ලබා 

ගැනීම 

යාන්ත්රික ඉංජිදන්රු, 

පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

1,150.00 

65 හංවැල්ල වැඩ ඒකකයට අයත් ආයුධ මුවහත් කිරීම හා 

අළුත්වැඩියා කිරීම   

ඉෂාර අයන් වර්ේ,  

පහත්ගම, හංවැල්ල. 

3,800.00 

66 2019.04.16 සිට 2019.05.15 දේවා කාලයට අදාලව දඩංගු 

වයාපෘත්දේ දසේවකයන් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගත් 

වාහනයට කුලී දගවීම 

ඩබ්.ඩී. බුේධදාස,  

දේරගල, දපොදුේක 

73,750.00 

67 කසල අවසන් බැහැර කරන ස්ථානදේ කසල බැහැර කිරීම 

සඳහා වලවල් සැකසීමට එේස්කැදේටර් යන්ත්රයක දසේවාව ලබා 

ගැනීම 

දසන්කඩ කන්ස්ට්රේෂන්, 

පිටුේදප්,  පාදුේක 

334,700.00 

68 ප්රධාන කාර්යාලය, දකොස්ගම පුස්තකාලය හා කහදහේන 

පුස්තකාලය සඳහා ලබා ගත් දවෝටර් ඩිස්දපන්සර් යන්ත්ර වලට 

ලබා ගන්නා ජල බදුන් 09 ේ සඳහා තැන්පත් මුදල් දගවීම 

දවෝටර් බා ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

පිටුේදප්, පාදුේක 

4,950.00 

69 හංවැල්ල හා පාදුේක පුස්තකාලවල භාවිතාවන දවෝටර් 

ඩිස්දපන්සර් යන්ත්ර වලට 2019 මාර්තු හා අදප්රේල් මාසවල සැපයූ 

ජල බදුන් දවනුදවන් මුදල් දගවීම  

-එම- 10,920.00 

70 හංවැල්ල උත්සව ශාලාදේ භාවිතා වන කථන පුවරුවට මල් 

බදුනේ ලබා ගැනීමට වැය වූ මුදල ලබා ගැනීම 

සරප් - පී.ජී. කසුන් තරංග 1,845.00 



16 
 

71 2019 මැලි මස මහ සභාව පැවැත්දවන විටදී භාවිතා කල 

දජනදර්ටර් යන්ත්රය සඳහා කුලී මුදල් දගවීම 

බුේධික ලයිට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, 

හල්දප්, පාදුේක 

13,000.00 

72 2019 අදප්රේල් මස දකොේදපෝස්ට් අංගනයට ප්රවාහනය කරන ලද 

දිරන කසල බර කිරීම සඳහා පාලේ තරාදියක දසේවාව ලබා 

ගැනීම 

නිේ අතපත්තු දේ බ්රජ්, 

දබොරළුදගොඩ, දකොස්ගම 

9,900.00 

73 ඇණවුේ අංක 13988 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2729 පරිදි 

කැනපි හට් ෆ්දර්ේ 03 ේ ලබා ගැනීම. 

හයිදරෝ ලංකා, 

මත්දතදගොඩ.දපොල්ගස්ඕවිට 

64,500.00 

74 ඇණවුේ අංක 13979 හා භාණ්ඩ ලැබීේ පත්රකා අංක 2736 පරිදි 

දවෝටර් ඩිස්දපන්සර් 03 ේ ලබා ගැනීම. 

දවෝට බාර් දේඩින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, පිටුේදප්, පාදුේක 

30,750.00 

75 2019/05/22 දින දපොලිතින් ප්ලාස්ටිේ දබ්ල් පුත්තලම INSEE 

ආයතනය දවත ප්රවාහනය සඳහා කන්දට්නර් යන්ත්රයක දසේවාව 

ලබාගැකීම. 

අදබ්සිංහ ප්ලීට් 

මැදන්ජ්මන්ට් සර්විස්, 

පහත්ගම,හංවැල්ල. 

42,550.00  

76 පිටුේදප් නිදහස් ආයුර්දේදය සඳහා ඖෂධ ඇණවුේ කිරීමට 

මුදකල් ලබා දීම 

සභාපති, ශ්රී ලංකා ආයුර්දේද 

ඖෂධ සංස්ථාව, නාවින්න, 

මහරගම 

200,000.00  

77 පාදුේක නිදහස් ආයුර්දේදය සඳහා ඖෂධ ඇණවුේ කිරීමට 

මුදකල් ලබා දීම 

සභාපති, ශ්රී ලංකා ආයුර්දේද 

ඖෂධ සංස්ථාව, නාවින්න, 

මහරගම 

250,000.00 

78 මලගල නිදහස් ආයුර්දේදය සඳහා ඖෂධ ඇණවුේ කිරීමට මුදල් 

ලබා දීම 

සභාපති, ශ්රී ලංකා ආයුර්දේද 

ඖෂධ සංස්ථාව, නාවින්න, 

මහරගම 

50,000.00 

79 සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 

ගර්භණිය මේවරුන්දේ දපෝෂණය නඟා සිටුවිම යටදත් 

ගර්භණිය මේවරුන් සඳහා කිරි පැකට් ලබා දිම වැඩ සටහදන් 

මාර්තු හා මැයි මාසදේ කිරි පැකට් සඳහා මුදල් දගවිම . 

ගමදේ ඩිස්ට්රිබියුටර්ස ්

පිළියන්දල 

100,920.00 

80 පුස්තකාල දපොත් සඳහා මුදල් දගවිම. එස්.එච්.දපදර්රා 

දමොරටුව 

8,370.00 

81 පුස්තකාල දපොත් සඳහා මුදල් දගවිම. දේ.ඒ.ඩී.කලුආරච්චි 

අේපාගල 

1,800.00       

82 හංවැල්ල දසෞඛය වවදය නිලධාරි බල ප්රදේශදේ පිහිටා ඇති 

ආහාර ආයතනවල දසේවක දසේවිකාවන් දැනුවත් කිරිදේ වැඩ 

සහභාගි වු ආයතන හිමියන් සඳහා දබදා දදන ලද සහතිකය 

සඳහා මුදල් දගවිම. 

සීතාවක ප්රින්ටර්ස් ආයතනය 

හංවැල්ල. 

12,000.00 

83 2019 ජුනි මස සභික දීමනා හා ගමන් වියදේ දගවීම.  සභාපති, උප සභාපති සහ 

මන්ත්රීවරු 43 දදදනකු 

          

765,000.00  

84 දකොස්ගම උප කාර්යාලදේ 2019 අදප්රේල් මස 04, හා 11 දිනවල 

පැවති සැලසුේ කමිටු සඳහා සහභාගී වූ පහත නේ සඳහන් 

නිලධාරීන් දවත දිනකට රු. 650 බැඟින් රු. 6500 සැලසුේ 

කමිටු දීමනා දගවීමට අනුමැතිය පතමි. 

 

01. ජයන්ත දරෝහණ මයා - සභාපති                    1300.00 

02. දේ.ඒ. චන්දන පේමසිරි මයා - දල්කේ          1300.00 

03. ජයන්තා ජල්දතොටදේ මිය - වැ.අ.                 1300.00 

04. ඉන්දු විතාරණ මිය - සැ.නි.                            1300.00 

05. දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය - කළ/ස.            1300.00                                                               

 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

6,500.00 

 

85 දකොස්ගම මහජන පුස්තකාලදයහි 2019 මාර්තු මස පුවත්පත් 

බිල්පත් දගවිම. 

ඩී.ජී.එච්. කාරියවසේ  

පුවත්පත් නිදයෝජිත 

දකොස්ගම 

 8,120.00 

86 දකොස්ගම මහජන පුස්තකාලදයහි 2019 අදප්රේල් මස පුවත්පත් 

බිල්පත් දගවිම. 

ඩී.ජී.එච්. කාරියවසේ  

පුවත්පත් නිදයෝජිත 

 7,200.00 
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දකොස්ගම 

87 නැණසල මධයස්ථානයට පරිගණක ක්රියා කරවීම සඳහා වයර් 

දකෝඩ් එකේ මිල දි ගැනිම. 

නිේ සරසවි ස්දටෝර්ස්  

අංක 34, 

දකොස්ගම 

 5,000.00 

88 දකොස්ගම දකොේදපෝස්ට් අංගනදේ ඉදිරිපස දේට්ටුව වැසීම 

සඳහා ඉබි යතුරු ලබා ගැනිම දවනුදවන් වැය වූ මුදල් දගවීම. 

නිේ සරසවි ස්දටෝර්ස්  

අංක 34, 

දකොස්ගම 

 1,100.00 

89 දකොස්ගම උප කාර්යාලයට අයත් අනුමත දනොකරන ලද බිේ 

දකොටස් විකිණීම සඳහා දැන්වීේ පුවරුවේ සකස් කිරීම 

දවනුදවන් මුදල් දගවීම. 

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී දර්ණුකා 

ඉේදමල්දගොඩ 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

 3,360.00 

90 දකොස්ගම   GRAND   DIVINE   &   BANQUET   

HALL   හි  

2019.03.22 වන දින පවත්වන ලද සංගිත ප්රසංගදේ  ප්රදේශපත් 

200 සඳහා රු. 125000 ේ සභාදේ තැන්පත් කරන ලදී. ඉන් 

අදලවි දනොවූ  ප්රදේශපත්ර 149 දවනුදවන් රු. 83125 ආපසු 

දගවිම සහ අදලවි වූ  ප්රදේශපත්ර සඳහා රු. 41875 ක මුදල 

ආදායමට ගැනීම. (2019.04.28 දින තී.අ. 93 සංදශෝධනය) 

 

          ගණන                 මුළු  ප්රදේශපත්ර      අදලවිය        ඉතිරි 

01. 2500/=                       200                   51             149 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්රවිමල 

119/B/3 

පහළ දකොස්ගම 

දකොස්ගම 

83,125.00 

91 දකොස්ගම උප කාර්යාලයට දේස සඳහා වීදුරු ආවරණ දදකේ 

ලබා ගැනීමට වැය වූ මුදල් දගවීම. 

සරප්   

කාර්යභාර නිලධාරී 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

  3,500.00 

92 දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි සුළු මුදල් අග්රිමය ලබා ගැනීම. සරප්   

කාර්යභාර නිලධාරී 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

10,000.00 

93 දකොස්ගම උප කාර්යාලදයහි දේසයේ සඳහා වීදුරු ආවරණයේ 

ලබා ගැනීම දවනුදවන් වැය වූ මුදල් දගවීම.  

සරප් 

කාර්යභාර නිලධාරී 

දකොස්ගම උප කාර්යාලය 

 1,800.00 

94 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාරය සඳහා ගෑස් සිලින්ඩර් 6 ේ පුරවා ලබා 

ගැනීම දවනුදවන් මුදල් දගවීම 

පාදුේක ගෑස් දසේල් දසන්ටර් 36,432.00 

95 2019 අදප්රේල්- මැයි විදුලි බිල්පත් පියවීම මහජන බැංකුව, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

9,440.70 

කළුඅේගල ඔරදලෝසු කණුව 1008.60 

කළුඅේගල දපර පාසල 514.50 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය 7917.60 

96 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලදේ පුවත්පත් බිල දගවීම ඒ.ආර්.ඒ. ෆාරිස් මහජන 

දපොත්හල,හංවැල්ල 

10,960.00 

97 HP P1102 මුද්රණ යන්ත්රය අලුත්වැඩියා කිරීම දවනුදවන් 

ආයතනයට මුදල් දගවීම  

පි.සි.දසොලුෂන්ස් 5,500.00 

98 2018  වර්ෂදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම මහජන බැංකුව, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

21,004.80 

හංවැල්ල දපොදු වැසිකිලිය(එළ හරේ මස් කඩය) 5784.90 

නව දවළඳ සංකීර්ණය(බිේ මහල) 3351.00 

නව දවළඳ සංකීර්ණය (උඩු මහල) 3405.90 

හංවැල්ල එළු කුකුළු මස් කඩය 3552.30 

පැරණි දවළඳ සංකීර්ණය 1026.90 

නව දවළඳ සංකීර්ණය(ඌරු මස් කඩය) 3460.80 

උත්සව ශාලාව 423.00 

99 2018  වර්ෂදේ විදුලි බිල්පත් පියවීම මහජන බැංකුව, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

24,876.95 නිරිදපොල සායනය 404.70 

දනොදිරන කසල දවන්කර ඉවත් කිරීදේ 3460.80 



18 
 

මධයස්ථානය 

හංවැල්ල නිදහස් ආයුර්දේදය 1100.10 

දනොදිරන කසල දවන්කර ඉවත් කිරීදේ 

මධයස්ථානය 

953.70 

හංවැල්ල සතිදපොල 11230.85 

හංවැල්ල සතිදපොල 7340.40 

හංවැල්ල පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධයස්ථානය 386.40 

100  2019.04.24දින සිට 2019.05.16 දින දේවා ප්රධාන 

කාර්යාලදේ සංග්රහ වියදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

සරප් 

දේ.ඩී. සන්ධයා මාලනි මිය 

ප්රධාන කාර්යාලය 

4,810.00 

101 මීදප් ප්රජාශාලාව දවන්කිරීදේ තැන්පත් මුදල් ආපසු දගවීම. 

(2019.04.15 සිට 2019.04.20 දේවා) 

එේ.එේ. හිල්මි 

524/12/11, 

දකොටිගලදහේන, 

අරුේවත්ත, පාදුේක. 

6,000.00 

102 ග්රාමීය කිදලෝමීටර් 1000 වැඩසටහන යටදත් වැඩ නිම කරන 

ලද මීරියගල්ල කන්දබඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීදේ 

වයාපෘතිදේ ගිවිසුේ ඇප මුදල් ආපසු දගවීම. 

එේ.ජී.එස්.දේ. 

දකොන්ත්රාත්කරුදවෝ 

මහකන්ද, තුන්නාන. 

103,020.52 

103 ග්රාමීය කිදලෝමීටර් 1000 වැඩසටහන යටදත් වැඩ නිම කරන 

ලද මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීදේ වයාපෘතිදේ ගිවිසුේ ඇප 

මුදල් ආපසු දගවීම. 

එේ.ජී.එස්.දේ. 

දකොන්ත්රාත්කරුදවෝ 

මහකන්ද, තුන්නාන. 

87,591.04 

104 ගරු උප සභාපතිතුමාදේ 077-9104323 දරණ ජංගම 

දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

දපබරවාරි මස 

2019.02.05 සිට 2019.03.04 දේවා 

අදප්රේල් මස  

2019.04.05 සිට 2019.05.04 දේවා 

ගරු උප සභාපති S.D.M. 

ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

        4,180.00 

105 ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර මැතිතුමාදේ  

036-2254334 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

මාර්තු මස 

2019.03.05 සිට 2019.04.04 දේවා 

අදප්රේල් මස 

2019.04.01 සිට 2019.05.31 දේවා  

ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාරමැතිතුමා 

5,000.00 

106 ගරු මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේමරත්න මැතිතුමාදේ  

071-2005215 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

2018 සැප්තැේබර් 

2018.09.15 සිට 2018.10.14 දේවා 

2019 මාර්තු 

2019.03.15 සිට 2019.04.14 දේවා 

ගරු මන්ත්රී එස්.ඒ 

.දප්රේමරත්න මැතිතුමා 

2,000.00 

107 ගරු මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝරල මැතිතුමියදේ  

036-2255733 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ජනවාරි මස 

2019.01.01 සිට 2019.01.31 දේවා 

ගරු මන්ත්රී ඔල්ගා 

අතුදකෝරල මැතිතුමිය 

2,500.00 

108 ගරු මන්ත්රී එේ. ඒ. දේරි මාග්රට්  මැතිතුමියදේ 036-2253104 

දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

අදප්රේල්  මස 

2019.04.01 සිට 2019.04.30 දේවා 

ගරු මන්ත්රී එේ. ඒ. දේරි 

මාග්රට්  මැතිතුමිය 

2,195.98 

109 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමාදේ 

077-6880676 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

දපබරවාරි (2019.02.25 - 2019.03.24) 

දපබරවාරි (2019.03.25 - 2019.04.24) 

ගරු මන්ත්රී එච්.එස්. සුනිල් 

රණසිංහ මැතිතුමා 

        2,000.00  

110 ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූපසිංහ මැතිතුමාදේ 076- ගරු මන්ත්රී ආර්.ඒ. උපුල් 4,700.00  
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6100876 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

මාර්තු මස (2019.02.25 සිට 2019.03.24 දේවා) 

අදප්රේල් මස (2019.03.25 සිට 2019.04.24 දේවා) 

 

මදනෝජ් රූපසිංහ මැතිතුමා 

111 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ 

මැතිතුමාදේ 0777-7136213 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.      

මාර්තු මස (2018.03.25 - 2019.04.24) 

ගරු මන්ත්රී අදයෝම මධු 

ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

     2,500.00  

112 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල සේපත් වර්ණසිරි 

මැතිතුමාදේ 036-2254678 දරණ නිවාස දුරකථනදේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.    

දපබරවාරි මස (2019.02.01 - 2019.02.28) 

මාර්තු මස (2019.03.01 - 2019.03.31) 

ගරු මන්ත්රී දකෝකිල සේපත් 

වර්ණසිරි මැතිතුමා 

     5,000.00  

113 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සාගරිකා ගුණවර්ධන මැතිතුමියදේ 

071- 1126094 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

දදසැේබර් මස (2018.12.20 - 2019.01.19) 

ජනවාරි මස (2019.01.20 - 2019.02.19) 

දපබරවාරි මස (2019.02.20 - 2019.03.19) 

ගරු මන්ත්රී සාගරිකා 

ගුණවර්ධන මැතිතුමිය 

4,038.20  

114 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී.චින්තක දේවින්ද සමරවීර 

මැතිතුමාදේ 071-8146269 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.       

දපබරවාරි මස (2019.02.02 - 2019.03.01) 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඩී.චින්තක 

දේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

     2,485.07  

115 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමියදේ 071-4182778 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

මාර්තු මස (2019.03.20 - 2019.04.19) 

ගරු මන්ත්රී එේ.ඩී. මාලනී 

චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

2,009.55  

116 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල ධේමික වීරරත්න 

මැතිතුමාදේ 071-4484387 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල 

ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

මාර්තු මස (2019.03.04 - 2019.04.03) 

ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ. මංජුල 

ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

     2,500.00  

117 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ 036-

2231715 දරණ නිවාස දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

මාර්තු මස (2019.03.01 - 2019.03.31) 

ගරු මන්ත්රී බී. සනී සනී 

දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා 

     2,000.00  

118 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.ජී.උපුල් ප්රසන්න  මැතිතුමාදේ 

077-8142211 දරණ ජංගම දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.      

 මාර්තු මස (2019.03.25 - 2019.04.24) 

ගරු මන්ත්රී එච්.ජී.උපුල් 

ප්රසන්න  මැතිතුමාදේ 

මැතිතුමා 

     1,508.10  

119 ගරු මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ගිතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමියදේ 036-

2252224 දරණ නිවාස දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

දදසැේබර් මස(2018.12.01 සිට 2018.12.31 දේවා) 

අදප්රේල් මස (2019.04.01 සිට 2019.04.30 දේවා) 

ගරු මන්ත්රී 

ඩබ්.ඒ.ඩී.ගීතාමණි 

ස්වර්ණලතා  මැතිතුමිය 

     2932,66  

120 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමාදේ 011-

2184897 දරණ නිවාස දුරකථනදේ බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම. 

ඔේදතෝේබර් මස (2018.10.01 - 2018.10.31) 

දනොවැේබර් මස (2018.11.01 - 2018.11.30) 

දදසැේබර් මස (2018.12.01 - 2018.12.31) 

ජනවාරි මස (2019.01.01 - 2019.01.31) 

දපබරවාරි මස (2019.02.01 - 2019.02.28) 

මාර්තු මස (2019.03.01 - 2019.03.31) 

ගරු මන්ත්රී වරුණ දිලිප් 

කුමාර මැතිතුමා 

15,000.00  

121 ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමාදේ 

077-3797996 දරණ ජංගම දුරකථන බිල ප්රතිපූර්ණය කිරීම.  

මාර්තු මස (2019.03.25 - 2019.04.24) 

ගරු මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ 

ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

     1,847.50  
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03. ඇස්තදේන්තු සලකා බැලීම.  

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

 

පහත සදහන් ඇස්තදේන්තු වලට අදාල වයාපෘති ආරේභ කිරිමට ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන මුදල් දවන්කර 

ගැනීදමන් පසුව ඒ සඳහා බලය ලබා ගැනීමට ඉදිරි මහා සභාවට විධිමත් දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරිම සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.   

  

අනු 

අංක 
වයාපෘතිය මුලය සේපාදනය මුදල රු. 

1 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන 

සාහිතය තරඟාවලිය සහ සාහිතය උත්සවය 2019 වර්ෂදේ පැවැත්වීම. 

තරඟ පැවැත්වීම සඳහා විනිශච්ය හා තරඟ පවත්වන දිනට සංග්රහ 

කටයුතු                                                       40,000.00 

තෑගි වචුචර සඳහා වියදේ                        

ප්රථම ස්ථානය 1500/- ×24 -   36,000.00 

දදවන ස්ථානය 1000/- ×24 - 36,000.00 

ප්රථම ස්ථානය 750/- ×24 -      18,000.00              78,000.00 

සහතිකපත් මුද්රණය සඳහා                                      40,000.00 

කුසලාන (ප්රථම ස්ථානයන් සඳහා)                         50,000.00 

විදශේෂ කලාකරු උපහාර (සමරු තිළිණ 05)           25,000.00 

විදශේෂ කලාකරු උපහාර මුදල් ප්රදානයන්               35,000.00 

සාහිතය දේශනය සඳහා                                         90,000.00 

සංග්රහ කටයුතු  

(ආරාධිත අමුත්තන් හා නරඹන්නන් සඳහා)          100,000.00 

සැරසිලි හා ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර සඳහා                   80,000.00 

ඡායාරූප හා වීඩිදයෝ                                             30,000.00 

විදුලිජනක යන්ත්රයේ කුලියට ගැනීම                     15,000.00 

ආරාධනාපත්ර මුද්රණ කටයුතු  (250 ේ) සඳහා           25,000.00 

සමරු කලාප 100 ේ මුද්රණය සඳහා                        60,000.00 

නර්තන කණ්ඩායම සඳහා                                     47,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                                  30,000.00 

745,000.00 

සභා අරමුදල් 745,000.00 

2 "සුරකිමු මාතෘත්වය" මාතෘ සායන සංවර්ධන වැඩසටහන යටදත්  

දපොදසොන් දපොදහොය නිමිති කරදගන පහත්ගම මාතෘ සායනදේ 

ගැබිණි මේවරුන් 75 දදදනකු සඳහා දපෝෂයදායි ආහාර දේලේ ලබා 

දීම හා එම මේවරුන් දවනුදවන් ධර්ම දේශනයේ පැවැත්වීම.  
 

බැනරය සඳහා                                                         2,000.00 

ගැබිණි මේවරුන් සඳහා ලබාදදන ආහාර දේල සඳහා  

(අතුරුපස සමඟ රු.250 /- × 75 )                           18,750.00 

ධර්ම දේශනය හා අටපිරිකර සඳහා                        10,000.00         

30,750.00 

සභා අරමුදල් 30,750.00 

3 සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ පාසල් වල දරු දැරියන්  1000 

ක පමණ කණ්ඩායමේ ඉලේක කරදගන 2019 අදගෝස්තු මස 

පැවැත්වීමට නියමිත ශිෂයත්ව විභාගය දවනුදවන් සේමන්ත්රණයේ 

පැවැත්වීම. 

ප්රචාරක කටයුතු                                                    20,000.00 

(ස්දට්ජ් බැනරය හා ප්රධාන නගර ආශ්රිත  

බැනර් ප්රදර්ශනය)                          

නිබන්ධන, අත් පත්රිකා හා ලිපි ද්රවය                        35,000.00 

දරුවන් සඳහා සංග්රහය                                         100,000.00      

සභා අරමුදල් 185,000.00 
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03. (ආ) මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාදේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇස්තදේන්තු. 

 

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

 

04. දසේවක ණය  
 

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

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

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

දේශන ගාස්තු                                                       20,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදේ                                                  10,000.00 

185,000.00 

4 2019 වර්ෂදේ අඩු ආදායේලාභීන් සඳහා වැසිකිලි ආධාර ලබා දීම. සභා අරමුදල් 1,500,000.00 

5 2019 වර්ෂදේ අඩු ආදායේලාභීන් සඳහා දසවිලි තහඩු ලබා දීම. සභා අරමුදල් 3,000,000.00 

6 උේගල්ල, දිේදදණිය, දේරදගොල්ල හා කහදහේන යන  

දකොට්ඨාසයන්හි 2019 වර්ෂදේ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම. 

( එේ දකොට්ඨාසයේ සඳහා රු.35,000 බැගින්) 

 

සභා අරමුදල් 140,000.00 

7 දබොල්ලතාව ප්රජා ශාලාදේ වහලය අළුත්වැඩියා කර දකොටසේ එකතු 

කිරිම. 

සභා අරමුදල් 1,000,000.00 

8 දකොස්ගම උප කාර්යාල දගොඩනැගිල්ල තීන්ත ආදල්ප කර 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අරමුදල් 93,810.00 

9 දකොස්ගම පුස්තකාල දගොඩනැගිල්දල් ඉදිරිපස වහලය ඉවත් කර 

අළුතින් වහලය සකස් කිරිම.  

සභා අරමුදල් 450,000.00 

10 පිලප්පුකන්ද පාර දකොටසේ තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 361,025.54 

11 වග බලුදියලන්ද පාර දකොන්ක්රීට් කිරිම සභා අරමුදල් 737,522.58 

12 දලෝක දර්ශන මාවත දකොන්ක්රී ට් කිරිම. සභා අරමුදල් 497,315.28 

13 මලගල ආයුර්දේදය අඩුපාඩු සකස් කිරිම. සභා අරමුදල් 717,880.35 

14 අරුේවත්ත දේවාල පාර තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 91,326.26 

15 කහදහේන උප කාර්යාලදේ ඇතුලත නවීකරණය කිරිම. සභා අරමුදල් 536,265.64 

16 වැලිකන්න රනිල් ශාන්ත මාවත ( විල උඩ දදනිය පාර) මුල් දකොටස 

ප්රිමිේස් දයොදා පලුදු මැකීම හා මතුපිට තාර ආදල්පය. 

සභා අරමුදල් 333,688.10 

17 කළුඅේගල දවළඳ  සංකීර්ණය අසල බස් නැවතුම අවට දකොටදසේ 

කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම හා මධය විදයාල බස් නැවතුම හා පහත්ගම බස් 

නැවතුම බිම සකස් කිරිම. 

සභා අරමුදල් 388,908.47 

18 අරපන්ගම ප්රජා ශාලාදේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරිම. සභා අරමුදල් 105,000.00 

19 දේරගල II  පටුමග සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් 312,941.78 

20 දකෝදර්දල් ඉම මාර්ගය දකොටසේ තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 380,057.28 

21 වග මාවරදගොඩැල්ල පාර තාර දැමීම. සභා අරමුදල් 499,812.25 

22 පිටුේදප් ආයුර්දේදය අඩුපාඩු සකස් කිරිම. සභා අරමුදල් 1,369,714.18 

අනු 

අංක 
වයාපෘතිය මුලය සේපාදනය මුදල රු. 

01 දකොස්ගම පුස්තකාලය සඳහා දටලිදකොේ පී.එල්.සී 

ආයතනදයන් දුරකථනයේ මිලදී ගැනීම. 
සභා අරමුදල් 

1,535.00 

02 නැණසල මධයස්ථානයට 4 G රවුටරයේ (දවොයිස් පහසුකම 

සහිත) දටලිදකොේ පී.එල්.සී ආයතනදයන් මිලදී ගැනීම. 
සභා අරමුදල් 

2,788.00 

03 ෆින්දටේ මැදන්ජ්ඩ් දසොලියුෂන්ස්  ( පුේ.) සමාගම දවතින් 

සීරියල් අංක 73037907 දරණ ඡායා පිටපත් යන්ත්රය 

අළුත්වැඩියා කිරිම.  

සභා අරමුදල් 

16,246.05 
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අනු 

අංකය 
නම 

වැටුප් 

අංකය 
ණය මුදල රු. 

අයවීමට ඇති ණය 

අයකිරීදමන් පසු 

දගවන මුදල රු. 

01 ඩබ්.එල්.සී.පී. කරුණාරත්න මිය 02 250,000.00 22,500.00 

02 පී.දේ. සාලිය ආනන්ද දපදර්රා මයා 89 250,000.00 66,070.00 

03 ඩබ්.ඒ. උදයජයන්ත විදජ්රත්න මයා 182 221,940.00 49,160.00 

04 වී.පී.සී.ඒ.දේ. දපදර්රා මයා 159 246,050.00 60,620.00 

05 එල්.ඒ.ඩී. ශයාමලී මිය 288 221,940.00 51,730.00 

06 එච්.යූ. නිශාන්ති මිය 283 250,000.00 52,140.00 

07 පී.වී.ජී. දකෞෂලයා මිය 267 250,000.00 107,360.00 

 08 එච්.එස්. දප්රේමජයන්ත මයා 331 226,420.00 226,420.00 

 එකතුව  1,916,350.00      636,000.00  

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. දකොට්ඨාශ මට්ටමින් වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලාවන් ආරේභ කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බැවින්, ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා සඳහා සුදුසු පාඨමාලා ලබාදී තම ප්රදේශදේ පුහුණු පාඨමාලා ආරේභ කිරීමට කටයුතු කරන 

දලස ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

2. ආරේෂක කටයුතු සඳහා දයොදවා ඇති දසේවක මහතුන් සඳහා හඳුනාගැනීදේ කබායේ ලබාදීම සේබන්ධදයන් 

සාකච්ඡා කරන ලදි.  

 

3. සකුණ පියස ප්රජා ශාලාදේ විදුලි බිල්පත් දගවීම සඳහා කනේපැල්ල දගොවි සංවිධානය විසින් භාරදගන ඇති 

නමුත් ආදල බිල්පත් දනොදගවීම මත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගාස්තු වශදයන් රු.5299.01 ක මුදලේ  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දවත දගවා විදුලිය ලබාගැනීමටත් ඉදිරිදේදී විදුලි බිල්පත් දගවීමට යටත්ව, ග්රාම 

දසේවා නිළධාරී හා පවුල් දසෞඛය දසේවා නිළධාරී දවත රාජකාරී කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ප්රජා ශාලාව 

ලබාදීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

4. තුන්නාන ප්රදේශදේ ගිවිසුේ අත්සන් කර වයාපෘති සකස් කර ඇති මාර්ගයේ එම ගිවිසුම අවලංගු දනොකර 

ප්රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දහෝ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මැනුේ කිරීමකින් ද දතොරව කුට්ටි ගල් 

ඇල්ලීමට කටයුතු කරමින් පවතින බැවින් දේ සේබන්ධදයන් පාදුේක දපොලිස් ස්ථානයට පැමිණිල්ලේ 

කරන දලස දකොන්ත්රාත් සමිතිය දවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මඟින් පවත්වනු ලබන ශ්රමදාන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීදේදී දපර සූදානමේ 

දනොමැති වීම, නිළධාරීන්දේ සහභාගීත්වයේ සිදුදනොවීම සහ දසේවකයින් ද වැඩ කටයුතු කාර්යේෂමව ඉටු 

දනොකරන බවට පැමිණිලි ලැදබන අතර දමවැනි දහේතූන් මත දේ වනවිට ශ්රමදාන කටයුතු සාර්ථකව 

සිදුකිරීමට දනොහැකි වී ඇති බවට කාරක සභාව සාකච්ඡා කරන ලදි.  

 

6. සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුළ පවතින අනවසර කඩ විශාල ප්රමාණයේ ඉවත් කිරීදේ කටයුතු දේ 

වනවිට සිදුකර ඇති අතර ඉවත් කරන ලද කඩ පිළිබඳව වාර්තාවේ ගරු සභාපතිතුමා දවත ලැබී දනොමැති 

බවට කරුණු දැේවූ අතර ඉවත් කිරීමට දනොහැකි වූ කඩ සඳහා ඉදිරිදේදී ගනු ලබන ක්රියාමාර්ගයන් 

දමොනවාද? නඩු පවරනවාද? යන්න පිළිබඳවත් දීර්ඝ වශදයන් සාකච්ඡා කළ අතර පාදුේක ප්රදේශදේ කඩ 

ඉවත් කළ නමුත් හංවැල්ල ප්රදේශදේ පවතින අනවසර කඩ දේ වනදතේ ඉවත් කිරීමට දනොහැකි වීමට දහේතු 

විමසා සිටි අතර දේ සියලු කාරණා සේබන්ධදයන් සවිස්තර වාර්තාවේ 2019.05.31 දින එනේ සිකුරාදා දින 

වන විට ගරු සභාපතිතුමා දවත ලබාදදන දලසට නිළධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

7. ප්රාදේශීය සභාදේ දකොන්ත්රාත් පදනම මත සකස් කරනු ලබන මාර්ගයන්හි විශාල වශදයන් අඩුපාඩු පවතින 

බවත් එම මාර්ගයන් දකටි කාලයේ තුළ කැඩීමට ලේවන බැවින් දමම මාර්ගයන් සකස් කිරීදේදී එම 

ස්ථානයන්ට දගොස් නියමිත ප්රමාණයන්ට හා ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සකස් කරනු ලබන්දන්දැයි පරීේෂා කර 

බලන දලස නිළධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 
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