වමානරා ල ප්රාවේශීය සභාව
වියදම් වාර්තාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2021.08.01 සිට 2021.08.31 දින දක්වා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන
ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021 අව ෝස්ු
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
එකුව
අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021 ජුලි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
වකාන්ත්රාත් පදනම මත වැටුප් ව වීම -2021 ජුලි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

3,671,496.92
1,270,794.00
56,420.49
4,998,711.41

179,450.00
57,720.00
21,534.00

21,000.00
7,800.00
2,520.00

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් ව වීම -2021 ජුලි
වැටුප

544,700.00

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් ව වීම -2021 ජුලි(විෂබීජ හරණය සඳහා
වයාදවා ත්)
වැටුප

105,800.00

එකුව

940,524.00

මන්ත්ි දීමනා ව වීම - 2021 අව ෝස්ු
වැටුප

300,000.00

එකුව

300,000.00

අතිකාල, දින වැටුප් ව වීම 2021 මැයි/ජුනි/ජූලි
ඩබ්. ඒ ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ජ්යන්තා නිල්මමිණි මිය
ජ්යන්තා නිල්මමිණි මිය

6,073.00
1,051.00
1,121.00

නාලනි ලලිතා මිය
අ ිංක ප්රදීප් මයා
ඩබ්.ජී.රණසිංහ මයා - 2021 ජුලි ම සපෞද්ගලික සල්මකම් දීමනා සගවීම

ඩබ්.ජී ප්රදීප් චන්දන මයා
ඩබ්.ජී ප්රදීප් චන්දන මයා
ජීවන් ප්රියදර්ශන මයා
ප්රගීත් සු න්ත මයා
ප්රගීත් සු න්ත මයා
එ ේ .එම්සසර කුමාර මයා
ඩබ්. ඒ ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
වී.ඩී. විපුලරත්න මයා
ඒ .එම් එදිරිසිංහ මයා
සේ. ශෂිකලා මිය
සේ. ශෂිකලා මිය
ප්රියන්ත සුදත් මයා
ප්රියන්ත සුදත් මයා
සේ.මීනාච්චි මිය
සේ.මීනාච්චි මිය
ආර්.එම් කීර්ි මයා
ඩී.එම් වීරස ේන
නිමල රත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා
උපුල්ම විජිතවීර මයා
උපුල්ම විජිතවීර මයා
උපුල්ම විජිතවීර මයා
ඩී.එම් වීරස ේන
එල්ම .එල්ම. ටී .පියස ේන මයා
සේ.එම් සු න්ත ජ්ගත් මයා
සේ.එම් සු න්ත ජ්ගත් මයා
ප්රියන්ත සුදත් මයා
ප්රියන්ත සුදත් මයා
සේ.එම් සු න්ත ජ්ගත් මයා
සේ.එම් සු න්ත ජ්ගත් මයා
මාසනල්ම මිංගලිකා මිය
මාසනල්ම මිංගලිකා මිය
ආර්. චමින්ද මයා
ආර්. චමින්ද මයා
වී.ඩී. විපුලරත්න මයා
ප්ර න්න ජ්ගත් මයා
ඩී.එම් වීරස ේන මයා
උපුල්ම විජිතවීර මයා
එල්ම .එල්ම. ටී .පියස ේන මයා

එකුව

1,168.00
4,040.00
10,000.00
6,026.00
6,550.00
4,041.00
4,432.00
4,432.00
4,478.00
28,847.00
4,773.00
4,953.00
4,224.00
4,333.00
1,275.00
2,975.00
4,041.00
3,839.00
4,291.00
4,401.00
5,258.00
4,416.00
4,416.00
4,416.00
4,400.00
4,400.00
4,613.00
4,613.00
4,250.00
4,250.00
4,613.00
4,613.00
1,138.00
1,272.00
4,280.00
8,560.00
9,546.00
8,866.00
880.00
883.00
868.00

211,915.00

මන්ත් වියදම් 2021 /මැයි/ජුනි/ජුලි මස
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා
මින්ද කුමාර මයා
මින්ද කුමාර මයා
දනිල්ම ශාන්ත මයා
ප්රගීත් සු න්ත මයා
ප්රගීත් සු න්ත මයා
අමල්ම රුවන්ග මයා
අමල්ම රුවන්ග මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
වී.පී.එන් ිංජ්ය මයා
සේ.වී.සී.එච්ච.සේ.කරුණාරත්න මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසරි මයා
ප්ර න්න ජ්ගත් මයා
රුවන් පිරණ මයා

එකුව

21,000.00
16,000.00
5,000.00
22,000.00
12,250.00
1,400.00
1,400.00
800.00
6,930.00
8,148.00
5,600.00
2,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,600.00
5,600.00

107,328.00

සැපයුම් උපකරණ
රැං ටයර් වේඩර්ස්
PF7419 කැබ් රථය

ඳහා ටයර් මිලදී ගැනිම

ජී.වක්.ඒ.ශාන්ත්ත
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාල ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම (2021 ජූලි ම )
ශ්රීරමයා ස්වටෝර්ස්
සමානරාගල හා වැලියාය මහජ්න පු ේතකාල ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම (2021 ජූලි
ම )
මුදල් භාරකරු
සුළු අේුදල්ම
සුළු අේුදල්ම
සුළු අේුදල්ම

එකුව

132,560.00

3,280.00

19,297.00

4,520.00
1,000.00
800.00

161,457.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්ු
එස්.එන්ත්.ටී වමෝටර් වේඩර්ස්
RD 4488 ට්රැේටර් රථසේ හිච්චූරු වි කිරීම සවනුසවන් සගවීම

2,650.00

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ හයිසරාලිේ පද්ධිසේ අලුත්වැඩියාව ඳහා උපකරණ
ලබා ගැනීම

47,430.00

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ හයිසරාලිේ පද්ධිසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ඳහා වැඩ
කුලීසගවීම

22,000.00

නිේ පැරඩයිස් ඉන්ත්රස්ීස්
UPGC-5148 ගිනි නිවන රථසේ අලුත්වැඩියාකටයුතු කිරීම

7,100.00

පතිනායක වමෝටර්ස්
UPLL-7682 දරණ කෘ කැබ්රථසේ ේටාටර් සමෝටරසේ ේලච්ච එක අලුත්වැඩියාකිරීම
හා සම්න් ේවිච්ච1 මිලදී ගැනීම

8,500.00

එකුව

87,680.00

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා
එස්.එම් සිසිර කුමාර මයා
252- 6330 කැබි රථසේ ඩී ල්ම ටැිංකි මීටරය අක්රියවීම සහේතුසවන් ප්සලෝටරයේ
මිලදී ගැනීම සවනුසවන් අින් වියදම් වු ුදල්ම සගවීම

2,400.00

ාමිණි ජයසිැංහ මයා
PF7419 කැබ් රථසේ ගරු භාපිතුමා මඟ සකාළඹ රාජ්කාරි යාසම්දි අින් වැය
වු ුදල්ම සගවීම

3,100.00

ආර්.එම් ආරියරත්න මයා
හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම සවනුසවන් 3% දිරි දීමනාව සගවීම

4,642.00

වක් කාලිදාස් මයා
සමානරාගල ප්රාස ද්ිය භා කාර්යාල ඉඩසම් ගිනිබට අිංශය අ ල ඇි හානිදායක
සපාල්ම ගස ේ අතු කපා ඇද බැදීම සවනුසවන් සගවීම
ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරා ල - බිල්පත් පියවීම
ඩයසලාග් දුරකථනය (2021 ජූනි ම හා මැයි ම )
ඩයසලාග් දුරකථනය (2021 ජූලි ම )
ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරා ල - බිල්පත් පියවීම
ඩයසලාග් අභයන්තර දුරකථන පද්ධිය (2021 ජූනි ම හා මැයි ම )

12,500.00

3,050.30
5,884.80
11,769.60

හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 මැයි මස
3% දිරි දීමනා ව වීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසරි මයා
එච්ච.සේ.අමරසිංහ මයා
එච්ච.එම්.පද්මසරි බිංඩාර මයා

12,415.00
10,036.00
2,255.00

ඩ්රීම් ආර්් ඩිජිටල් ප්රින්ත්ින්ත්
පළාත් පාලන ආයතන හභාගිත්ව ිංවර්ධන ැලැ ේම 2021-2026 ( ිංසශෝධිත)
ක ේ කිරීම ුද්රණය කිරීම සවනුසවන් සගවීම

8,450.00

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී.
0552276175 දුරකථනයට ලබා දී ඇි 4G අන්තර්ජ්ාල බදතාවය ඉවත්සකාට නව
අන්තර්ජ්ාල බදතාවයේ ලබා ගැනීම

3,195.89

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී.
ප්රාසද්ිය භා පරිසෙේ ඉදිකර ඇි නව දුරකථන සමසහයුම් මැදිරිය ඳහා 4G
අන්තර්ජ්ාල පහසුකම් මඟ දුරකථන මිලදී ගැනීම

3,200.00

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021 ජුලි
නව සගාඩනැගිල්මල
ප්රජ්ාශාලාව
සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලය
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථානය
සපාදු සු ාන භූමිය

5,554.88
2,723.76
798.12
7.75
3,908.15
505.80

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 ජුලි මස
කාර්යාලීය සපාදු දුරකථනය
ගරු භාපිතුමාසග් නිල දුරකථනය
4G රවුටරය
සමානරාගල මහජ්න පු ේථකාලය

5,903.92
783.30
1,972.64
1,195.57

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021 ජුලි
සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිය ඳහා ජ්ල බදතාවයේ ලබා ගැනීමට ඇ ේතසම්න්තු ුදල්ම
සගවීම
DEBUG COMPUTER(Pvt)Ltd
ස ාසටෝ සකාපි යන්රය අලුත්වැඩියා කිරීම
ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2021මැයි,ජුනි, ජුලි මස)

22,966.00
62,859.00

නව සගාඩනැගිල්මල
පැරණි සගාඩනැගිල්මල
සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිය
වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය
වැලියාය ස ෞඛ්ය වවදය මධය ේථානය
වැලියාය ස ෞඛ්ය වවදය මධය ේථානය
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
හරිත උදයානය
කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථානය
කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථානය
කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථානය
වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය
වැලියාය ස ෞඛ්ය වවදය මධය ේථානය
ආදාහනාගාරය
සපර පා ල
කඩකාමර 6/11
කෘෂිකාර්මික අපනයන සවලඳලප
පැරණි ගබඩාව
ප්රජ්ා ශාලාව
කඩකාමර 6/11

11,527.90
1,978.50
1,429.50
276.60
258.30
294.90
349.80
1,008.60
258.30
258.30
258.30
532.80
294.90
1,008.60
349.80
1,374.60
960.00
624.30
1,392.90
1,868.70

ආර්.වක්. ජයන්ත්ත කුමාර මයා
ස ෞඛ්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම
ස ෞඛ්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම
ස ෞඛ්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම

140,750.00
163,100.00
204,000.00

පත්මා වර්ඩිවයෝ
විදුලි උපකරණ මිලදී ගැනීම

232,500.00

සී/ස වමානරා ල කඳුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලයට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම

7,500.00

වමානරා ල වමෝටර්ස්
GC-5148 ගිනි නිවන රථසේ වාර ස ේවා සදු කිරීම

13,280.00

SPS ඩිස්ිබියුටර්ස්
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ

31,650.00
31,650.00
44,310.00
49,210.00

ේ සලින්ඩර් නැවත පිරවීම
ේ සලින්ඩර් නැවත පිරවීම
ේ සලින්ඩර් නැවත පිරවීම
ේ සලින්ඩර් නැවත පිරවීම

සීවටක් ෆයර් ඇන්ත්ඩ් වස්ෆ්ි සිස්ටම්

ගිනි නිවීසම් උපකරණ නැවත පිරවීම හා මිලදී ගැනීම
නයනා රැංජනී මිය
සමානරාගල මහජ්න පු ේථකාලයට මල්ම පැල ලබා ගැනීම මල්ම සපෝච්චි ගැනීම හා
සකාහු බත් මිලදී ගැනීම
B.S.I.ජයවස්න
කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධන බිල්මපත් පියවීම
ස ෞඛ්යය අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්මපත් පියවීම
මාර්ග අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්මපත් පියවීම
සුභ ාධක අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්මපත් පියවීම

146,350.00

5,980.00

83,749.00
170,491.00
390,694.00
36,110.00

දිසා වන නිලධාරි
HT620/2013 දරණ වාර්ෂික අව ර පරසේ වලිංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමට ුදල්ම සගවීම

8,496.00

පත්මා වර්ඩිවයෝ
සකාම්සපෝ ේ් වයාපෘිසේ ස ේවකයින්ට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම

1,350.00

සිව ශක්ති වේඩර්ස්
සකාම්සපෝ ේ් සපාසහාර ඇසුරුම් කිරීමට අවශය කවර මිලදී ගැනීම

7,800.00

උපුල් වේඩර්ස්
සකාවිඩ් ස න්ටර් ඳහා අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම

98,100.00

ඒ.පී. මැං ලිකා මිය
41-9808 දරණ සලාරි රථසේ, ගිලන් රථය කහසගාල්මල, බදුල්මල සවත රැසගන යාම

25,000.00

2021 අසගෝ ේතු භික දුරකථන දීමනා සගවීම

26,000.00

එකුව

2,136,453.08

ප්රාග්ධන වැය
වටරන්ත්ස් අයන්ත් වර්ක්ස්
2021 වර්ෂසේ ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වැඩ ටහනට අදාලව ප්ලා ේිේ
සබෝතල්ම එකතු කිරීමට කුි 4 ේ ඉදිකිරීම

38,000.00

සිුමින හාඩ්වවයාර්
2021 වර්ෂසේ ජීසලෝන් වයාපෘිසේ ේසලෝරයිඩ් ක ේ කිරීම හා නඩත්තු කටයුතු
කිරීම

40,295.00

නව සවලදපල භූමිසේ පවින ජ්ල නල පද්ධතය දිර්ඝ කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
දිස්ික් ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය
2021 වර්ෂසේ සමානරාගල ප්රාසද්ිය භාසේ ප්රජ්ා ශාලාසේ වාහන නැවතුම්
ේථානය ඉදිකිරීම
වක්.එම් කිත්සිරි ජයරුවන්ත් මයා
2021 වර්ෂසේ සමානරාගල ප්රාසද්ිය භාසේ ප්රජ්ා ශාලාසේ බිත්ි සකාට ක
තීන්ත ආසල්මප කිරීම සවනුසවන් සගවීම

14,835.00

1,279,803.70

25,800.00

චන්ත්දන වේඩ්වසන්ත්ටර්
2021 වර්ෂසේ සමානරාගල ප්රාසද්ිය භාසේ ප්රජ්ා ශාලාසේ බිත්ි සකාට ක
තීන්ත ආසල්මප කිරීම සවනුසවන් අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම ඳහා සගවීම

2021 වර්ෂසේ හරිත උදයානසේ ආරත්ෂිත වැට ඉදිකිරීම සවනුසවන් සගවීම
2021 වර්ෂසේ සමානරාගල ප්රාසද්ිය භාසේ ප්රජ්ා ශාලාසේ සකාට ක වයරින්
කිරීම සවනුසවන් අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම ඳහා සගවීම

113,767.50

55,380.00

9,065.00

නිහාල් රත්නසිරි මයා
පැරණි පු ේතකාලසේ වැහිපීලි ගැසීම , ඇලුමිනියම් සදාරේ හ ජ්සන්ලයේ ාදා
විකිරීම

139,400.00

සුහද ව ාවිසැංවිධානය
කුඹුේකන පු ේතකාලසේ වැසකිලිය ඉදිකිරීම

189,623.00

සුපර්වටක් ඔෆිස්ඔවටෝ වම්ෂන්ත්
සකාවිඩ් මධය ේථානය ඳහා Destop පරිගණක යන්රයේ මිලදී ගැනීම

124,900.00

එකුව

2,030,869.20

සැලසුම් කමිටු දීමනා
ැලසුම් කමිටු දීමනා සගවීම

එකුව

22,000.00

22,000.00

වපාදු තැන්ත්පත්
2021 ජුලි ලි කම්කරු කුලී ව වීම

එම්. ු ේරි මයා
අජිත්කුමාර මයා

2,800.00
4,800.00

එකුව

7,600.00

අතරැදවුම්
ැමුණු ව ාවි සැංවිධානය
බටුගම්මන සකා ේඇටයාමඩ අතුරු මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම සවනුසවන්
අතරැදවුම සගවීම

49,963.92

එක්සත් ව ාවි සැංවිධානය
හිදිකිවුල සඩෝ ර්වත්ත සබෝගහඅරාව අතුරු මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම
සවනුසවන් අතරැදවුම සගවීම

48,094.40

මා න්ත්දනමුල්ල ව ාවිසැංවිධානය
ල න්ත මහතාසග් නිව අ ල මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම සවනුසවන්
අතරැදවුම සගවීම

63,650.47

ැමුණු ව ාවිසැංවිධානය
බටුගම්මන උඩසවල සමාරලන්ද ධම්මිකා මියසග් නිව අ ල මාර්ගය
ිංවර්ධනය කිරීම සවනුසවන් අතරැදවුම සගවීම

49,956.28

ශ්රී ශක්ති ග්රාම සැංවර්ධන සමිතිය
2021 වර්ෂසේ ජ්යස න්ගම සු ානභූමිය ස ාසහාන් සගය ඉදිකිරීමට අදාල
අතරැදවුම සගවීම

66,284.14

එකුව

277,949.21

අත්තිකාරම්
2021.08.24 වන දින පැවි මහ භා රැ ේවීම ඳහා ිංග්රහ වියදම්
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම
සමානරාගල ප්රාසද්ිය භා පැරනි කාර්යාලය හා ගිනිනිවන ඒකක සගාඩනැගිල්මල
අලුත්වැඩියාව ඳහා අත්ිකාරම් ගැනීම
සකාවිඩ් මරණ ආදාහන කටයුතු ඳහා අත්ිකාරම් ගැනීම

එකුව

11,000.00

50,000.00
100,000.00

161,000.00

2021.08.01 දින සිට 2021.08.31 දක්වා වියදම් වාර්තාව - සාරැංශය
විස්තරය
ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ි දීමනා
අිකාල හා දින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාග්ධන වැය

අතරැදවුම්
අත්ිකාරම්
සපාදු තැන්පත්
ැලසුම් කමිටු දීමනා

මුළු එකුව

ක ේ කසළේ :පරීේෂා කසළේ :-

මුදල (රු.)
4,998,711.41
940,524.00
300,000.00
211,915.00
107,328.00
161,457.00
87,680.00
2,136,453.08
2,030,869.20
277,949.21
161,000.00
7,600.00
22,000.00
11,443,486.90

