සමානරාගල ප්රාසේශීය භාව
වියදම් වාර්තතාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2021.04.01 සට 2021.04.30 දින දක්වා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

◊
◊
◊
◊

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021 අවේල්
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
එකතුව

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021 මාර්තතු
◊ වැටුප
◊ දීමනා
◊ රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

වකාන්ත්රාත් පදනම මත වැටුප් වෙවීම - 2021 මාර්තතු
◊ වැටුප
◊ දීමනා
◊ රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම - 2021 මාර්තතු
◊ වැටුප
එකතුව
මන්ත්ි දීමනා වෙවීම - 2021 අවේල්
◊ වැටුප
එකතුව

◊
◊
◊
◊
◊

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021 මාර්තතු
රත් කුමාර වනසිංහ මයා (ජ්නවාරි/සපබරවාරි)
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පක්ෂ මයා
සක්.ජී.ප්රගීත් සු න්ත
ජීවන් ප්රියදර්ශන
වී.ඩී.විපුලරත්න

3,650,303.10
1,281,094.00
50,453.97
9,483.60
4,991,334.67

177,883.34
57,200.00
21,340.00
256,423.34

21,000.00
7,800.00
2,520.00
31,320.00

769,600.00
1,057,343.34

300,000.00
300,000.00

14,196.00
8,956.00
8,800.00
5,052.00
954.00

◊
◊
◊
◊
◊
◊

ආර්.එම්.කැළුම් ප්රියන්ත
නිමලරත්න අසේගුණවර්ධන මයා
ආර්.එම්.ප්ර න්න ජ්ගත්

එච්.එම්.රවිඳු චතුරිංග
ආර්.එම්.ප්රියන්ත සුගත්
ඩේ.ජී.රණසිංහ මයා - 2021 මාර්තු ම සපෞේගලික සේකම් දීමනා
සගවීම

එකතුව

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ෙමන්ත් වියදම්
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
රත් කුමාර වනසිංහ මයා (ජ්නවාරි/සපබරවාරි)
ඩේ.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පක්ෂ මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
වී.පී.එන් ිංජ්ය මයා
ආර්.එම්.ප්ර න්න ජ්ගත්

සක්.වී.සී.එච්.සක්.කරුණාරත්න මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසරි මයා
ඩේ.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
සක්.ජී.ප්රගීත් සු න්ත
එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන් පතිරණ මයා
එේ.සක්.අමේ රුවන්ග මයා

එකතුව

4,291.00
5,258.00
8,866.00
7,000.00
5,260.00
10,000.00
78,633.00

20,000.00
13,200.00
14,400.00
5,600.00
5,000.00
2,000.00
5,250.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
12,600.00
5,250.00
5,600.00
94,900.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
විෂන්ත් ඉන්ත්ඩස්ීස්
◊ ZA-5061 බැසකෝ සලෝඩරසේ ඩ්රම් එක අලුත්වැඩියා කිරීම
◊ ZA-5061 බැසකෝ සලෝඩරසේ ේවිමින් ජ්ැක් එක අලුත්වැඩියා කිරීම

48,850.00
49,550.00

New Cool Ref Centre
◊ LM-3078 ගලි රථසේ AC පේධතිසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සදු කිරීම

4,900.00

ඩිලක්ෂි මැකනිකල් වර්තක්ෂ වෂාප්
◊ LM-3078 ගලි රථසේ PTO සපාම්පය ගලවා කුරු ලියවා වි කිරීම

12,500.00

නිමල් වමෝටර්ත හවුස්
◊ 252-6330 කැේ රථය ඳහා සේක් පෑඩ් ස ට් එකක් මිලදී ගැනීම

එකතුව

3,800.00

119,600.00

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශ්යක වස්වා
වක්ෂ.එම්.සුමනාවතී මිය
◊ ස ෞඛ්ය අිංශය ඳහා අවශය මුඛ් ආවරණ මිලදී ගැනීම

60,000.00

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය - විදුලි බිල්පත් පියවීම
නිල නිවා අිංක 03
නිල නිවා අිංක 02
නව කාර්යාල සගාඩනැගිේල
ඔරසලෝසු කණුව
සපාදු බ ේ නැවතුම්පළ
ආදාහනාගාරය
කුඹුක්කන මහජ්න පු ේතකාලය
ප්රාසේශීය භා ගබඩාව
වැලියාය ස ෞඛ්ය මධය ේථානය
කුමාරසදාළ පාර කඩ කාමර අිංක 6/11
කුමාරසදාළ සතාග සවළදපල
කඩ කාමර අිංක 28
නව සපාළ භූමිය
පැරණි කාර්යාල සගාඩනැගිේල
හරිත උයන
බ ේ නැවතුම්සපාළ සේදිකා අිංක 01 හා 02
ප්රජ්ාශාලාව
පූර්ව ළමාවිය ිංවර්ධන මධය ේථානය
වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය
නව බ ේ නැවතුම
2020 අසේේ ම
භික දුරකතන දීමනා සගවීම

32.50
144.55
12,236.25
1,978.50
9,265.75
1,358.40
532.80
532.80
349.80
3,354.80
237.90
10,636.75
2,015.10
1,630.80
1,632.90
4,669.27
258.30
679.20
752.40
251.13
26,000.00

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

වී.පී.එන්ත්. සැංජය මයා
◊ ආහාර ාම්පේ පරීක්ෂාව ඳහා අතින් වැය වු මුදේ සගවීම
◊ 2021/03/25 දින සමානරාගල ප්රාසේශීය භා බල ප්රසේශසේ ආහාර ආයතන
පරීක්ෂාව ඳහා හභාගී වූ නිළධාරීන් හට උදෑ න සත් හ දිවා ආහාරය
ලබා දීම සවනුසවන් අතින් වැයවූ මුදේ සගවීම

2,175.00

39,050.00

SPS ඩිස්ිබියුටර්තස්
◊ ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සලින්ඩර් නැවත පිරවීම

196,230.00

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී. - දුරකථන බිල්පත් පියවීම
◊ 0552276175 දුරකථනය
◊ 4G රවුටරය

11,459.18
3,796.34

ආර්ත් කැව ් ඇඩ්වර්තටයිසින්ත්
◊ 2021.03.21 දැයට එළිය වැඩ ටහන ඳහා ඩිජිටේ ෆේසලක් ේ මුද්රණය කිරීම

18,620.00

ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරාෙල - බිල්පත් පියවීම
◊ ඩයසලාග් සටලිවීෂනය ඳහා
◊ අභයන්තර දුරකථන පේධතිය

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම
නව ප්රාසේශීය භා සගාඩනැගිේල
ප්රජ්ාශාලාව
සු ාන භූමිය
නව බ ේ නැවතුම්පල සපාදු වැසකිළිය
සපාදු ජ්ල කරාමය
ප්රාසේශීය භා පැරණි සගාඩනැගිේල
බ ේ නැවතුම සපාදු ජ්ල කරාමය
කුඹුක්කන ිංචාරක මධය ේථානය
හරිත උදයානය
ගි/අිංක 40/03/075/500/14

B.S.I.ජයවස්න
◊ කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධන බිේපත් පියවීම
◊ ස ෞඛ්යය අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිේපත් පියවීම
◊ මාර්ග අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිේපත් පියවීම
ඩබ්.පී.අජිත් කරුණාතිලක
◊ බැේලියන් වඳ කිරීම දහා අවශය එන්නත් මිලදී ගැනීම

1,525.15
5,884.80

4,673.73
3,042.11
435.57
101,496.30
66,114.00
798.12
34,668.00
1,528.20
1,487.16
37,988.23

171,245.00
218,536.00

73,500.00

පත්මා වර්තඩිවයෝ
◊ ස ෞඛ්යාරක්ිත උපකරණ ලබා ගැනීම

114,000.00

ආර්ත.ආර්ත.ජයන්ත්ත කුමාර
◊ හෑන්ඩ් ැනිටයි ර් හා ර්ජිකේ මා ේක් මිලදී ගැනීම

89,500.00

රැංෙ ටයර්ත වේඩර්තස්
◊ RW-1980 ට්රැක්ටර් සට්ලරය ඳහා ටයර් 02ක් ,ටියුේ 02ක් හා සකාලර් 02ක්
මිලදී ගැනීම
◊ LM-3078 ගලි රථය ඳහා ටයර් 02ක් මිලදී ගැනීම
◊ RS-1800 සමෝටර් සරේඩරය ඳහා ටයර් 04 ක් මිලදී ගැනීම

58,900.00
76,140.00
447,600.00

නිේ සිවලෝන්ත් වටක්ෂස්
◊ ස ෞඛ්ය අිංශය ඳහා නිළ ඇදුම් සරදි හ අත් ආවරණ මිළදී ගැනීම
◊ මාර්ග අිංශය ඳහා නිළ ඇදුම් සරදි මිළදී ගැනීම
◊ විදුලි අිංශය ඳහා නිළ ඇදුම් සරදි මිළදී ගැනීම

108,925.00
79,650.00
4,425.00

එකතුව

2,111,942.79

ප්රාග්ධන වැය
ෙැමුණු වොවි සැංවිධානය
◊ බටුගම්මන ,උඩසවල,සබාරලන්ද ධම්මිකා මහත්මියසග් නිව අ ළ
මාර්ගය සකාන්ීට් කිරීම

449,606.54

ෙැමුණු වොවි සැංවිධානය
◊ බටුගම්මන සකා ේ ඇටයාමඩ අතුරු මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම

449,675.28

මාෙන්ත්දන මුල්ල වොවි සැංවිධානය
◊ මාගන්දන මුේල ල න්ත මයාසග් නිව ට යන මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම

572,854.28

තලාව පුබුදු ග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
◊ සමානරාගල බ ේනැවතුම්සපාළ භූමිසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම

එකතුව

305,580.31

1,777,716.41

වකාන්ත්රාත් ඇප තැන්ත්පත්
◊ සපාේග ේ යාය හර ේමාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීමට අදාල අතරැඳවුම් සගවීම

එකතුව

50,030.99
50,030.99

අත්තිකාරම්
◊ 2021.04.19 වන දින පැවති මහ භා රැ ේවීම ඳහා ිංරහ වියදම්
අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම
සකාම්සපෝ ේට් වයාපෘතිය ඳහා මැසනාශක මිලදී ගැනීම ඳහා අත්තිකාරම්
ලබා ගැනීම

එකතුව

11,000.00

25,000.00

36,000.00

වස්වක ණය
2021 වර්ෂය ඳහා උත් ව අත්තිකාරම් සගවීම
ඒ.ජී.මාසනේ මිංගලිකා -ආපදා ණය ලබා දීම
ටී.පී.ජී.චන්දන -ආපදා ණය ලබා දීම

එකතුව

130,000.00
150,000.00
150,000.00

430,000.00

2021.04.01 දින සිට 2021.04.30 දින දක්ෂවා වියදම් වාර්තතා සාරැංශ්ය
විස්තරය
ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ි දීමනා
අතිකාල හා දින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාග්ධන වැය
අත්තිකාරම්
ස ේවක ණය
සකාන්රාත් ඇප තැන්පත්

මුළු එකතුව

ක ේ කසළේ

:-

පරික්ෂා කසළේ :-

මුදල (රු.)
4,991,334.67
1,057,343.34
300,000.00
78,633.00
94,900.00
119,600.00
2,111,942.79
1,777,716.41
36,000.00
430,000.00
50,030.99
11,047,501.20

