සමානරාගල ප්රාසේශීය භාව
වියදම් වාර්තාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2021.02.01 සිට 2021.02.28 දින දක්වා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන
ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021 වෙබරවාරි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
එකතුව

3,715,447.24
1,291,394.00
57,151.15
9,483.60
5,073,475.99

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

160,050.00
51,480.00
19,206.00

◊
◊
◊
◊

වකාන්ත්රාත් ෙදනම මත වැටුප් වෙවීම - 2021 ජනවාරි
◊ වැටුප
◊ දීමනා
◊ රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම - 2021 ජනවාරි
◊ වැටුප
එකතුව
මන්ත්ි දීමනා වෙවීම - 2021 වෙබරවාරි
◊ වැටුප
එකතුව

◊
◊
◊
◊
◊
◊

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021 ජනවාරි/වෙබරවාරි
එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා
ඒ.ජී.ඥානස ේන මයා
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පක්ෂ මයා
ඩී.එම්.ටී.බී. දි ානායක මයා
ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
වයි.එම්.ස ෝමසිරි මයා

21,000.00
7,800.00
2,520.00

729,300.00
991,356.00

300,000.00
300,000.00

8,956.00
2,762.00
8,956.00
5,425.00
21,089.00
5,900.00

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

සක්.එම්.සලාකුබංඩා මයා
එච්.එම්.නාලනි ලලිතා මිය
ලක්ෂේී ප්රියංශිකා මිය
ඩී.එම්.එම්.සක්.ගුණතිලක
ආර්.එම්.මදුෂානි ප්රියංගිකා

ඒ.ජී.එම්.එම්.ගුණවර්ධන මිය
එල්.බුේි ඉමාශා මිය
සක්.වයි.ඒ.දනිල් ශාන්ත
එම්.ඒ.මල්කාන්ති මිය
ඩී.එම්.නිලන්ත ප්රදීප් මයා
එම්.විජ්ය සලච්චී මිය
සක්.ීනච්ි මිය
ආර්.එම්.කැළුම් ප්රියන්ත
සක්.ශෂිකලා මිය
එම්.රාසේශේවරී මිය
නිමලරත්න අසේගුණවර්ධන මයා
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා
සක්.එම්.සු න්ත ජ්ගත් මයා

එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන් පතිරණ මයා
ඩේ.ජී.උපුල් විජිතවීර මයා
ඩී.එම්.වීරස ේන මයා
ඩේ.ජී.රණසිංහ මයා - 2021 සපබරවාරි ම සපෞේගලික සල්කම් දීමනා සගවීම

එකතුව

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ෙමන්ත් වියදම්
ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩේ.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පක්ෂ මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
වී.පී.එන් ංජ්ය මයා
සක්.එම්.චමින්ද ශ්රීලාල්
සක්.වී.සී.එච්.සක්.කරුණාරත්න මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසිරි මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන් පතිරණ මයා
එල්.සක්.අමල් රුවන්ග මයා

එකතුව

2,117.00
2,008.00
946.00
687.00
4,452.00
2,735.00
12,994.00
4,036.00
5,614.00
5,312.00
2,424.00
2,038.00
5,416.00
5,416.00
6,572.00
6,380.00
9,226.00
8,596.00
5,520.00
5,391.00
10,000.00
160,968.00

13,000.00
6,300.00
20,000.00
10,400.00
5,250.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,400.00
7,700.00
79,050.00

සැෙයුම් හා උෙකරණ
2021 වර්ෂය සඳහා නිල ඇඳුම් ලබා දීම

◊ සක්.ඒ.රුවන් ප්ර න්න

4,000.00

◊
◊
◊
◊
◊
◊

ඩී.එම්. මින්ද කුමාර
ආර්.යූ.ජීවන් ප්රියදර්ශන
සක්.ඒ. ංජීව රාමනායන
එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන් පතිරණ
එච්.එම්.අමිල මධුශංක
ඒ.එම්.ප්රියන්ත කුමාරසිරි

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

මුදල් භාරකරු
◊ සුළු අක්මුදල්

9,510.00

ජී.වේ.ඒ.ශාන්ත්ත
◊ කුඹුක්කන මහජ්න පු ේතකාල ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම

1,780.00

එකතුව

39,290.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
Luthira Wheel Alignment
◊ 252-6330 කැේ රථසේ සරෝද ැකසීම

1,900.00

ඩබ්.වරස්ලි වමන්ත්ඩිස් මයා
◊ PF-7419 කැේ රථය ඳහා සීට් කවර ලබා ගැනීම
එම්.ඩී.රත්නසිරි
◊ RD-4488 ට්රැක්ටර් රථය අලුත්වැඩියා කිරීම දහා අතින් වැයවූ මුදල් ලබා දීම

17,500.00

3,300.00

වවනුක ඉවලේිකල්ස් ඇන්ත්් වමෝටර්ස්
◊ 37-9430 ට්රැක්ටර් රථසේ ේටාටර් සමෝටරය හා ඕල්ටසන්ටරය අලුත්වැඩියා කිරීම

9,200.00

ආරියසිරි වමෝටර්ස්
◊ 49-5301 ට්රැක්ටර් රථසේ ටිපර් සහෝ ේ එක අලුත්වැඩියා කිරීම

2,900.00

ලීලා වමෝටර්ස්
◊ 49-5301 ට්රැක්ටර් රථසේ ගියර් සපට්ටිය අළුත්වැඩියා කිරීම
වවනුක ඉවලේිකල්ස් ඇන්ත්් වමෝටර්ස්
◊ 49-5301 ට්රැක්ටර් රථසේ ඩසයාට් ප්සල්ට් එක හා ඕල්ටසන්ටරය අලුත්වැඩියා කිරීම ,
ඇම්පියර් ීටර්,සහඩ් ලයිට් වි කිරීම
ආර්.ඩී.සුෙත් නන්ත්දන රාජෙේෂ
◊ LL-7682 කෘකැේ රථසේ ටයර් සරෝඩ් වි කිරීම හා ඉදිරිප සදාර සලාක් අලුතින්
විකිරීම සවනුසවන් අතින් වැයවූ මුදල් ලබා දීම

සිත්ිණ වමෝටර්ස්

8,750.00

11,390.00

7,100.00

◊ LL-7682 කෘකැේ රථසේ ටයර් සරෝඩ් ෂාෆ්ේට් මිලදී ගැනීම

3,950.00

ජනක වමෝටර්ස්
◊ GC-5148 ගිනි නිවන රථසේ සර්ඩිසේටරය අලුත් වැඩියාව ,සදාර සලාක් දැමිම,
කාපට් දැීම,දකුණු ඉදිරි ප වීදුරුව දැීම

27,000.00

ධනුෂ්ක කුෂන්ත් වර්ේස් ඇන්ත්් වලදර්ස්
◊ GC-5148 රථසේ කැනපිය ෂීට් කුෂන් කර ලෑලි දමා කවර ගැසීම

එකතුව

35,000.00
127,990.00

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා

◊
◊
◊
◊

හිඟ වරිෙනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 ජනවාරි මස
3% දිරි දීමනා වෙවීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසිරි මයා
එච්.සක්.අමරසිංහ මයා
එච්.එම්.පේමසිරි බංඩාර මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න

5,125.00
2,557.00
4,809.00
18,208.00

ආර්.එම්.ආරියරත්න
◊ 87195 නඩුසේ තීන්දුවට අදාල පිටපත් ලබා තැනීම සවනුසවන් අතින් වැයවූ මුදල්
ලබා දීම

1,413.00

ඩී.එම්.අනුර දිසානායක
◊ L-2084 නඩුවට අදාලව අතින් වැයවූ මුදල් සගවීම

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය - විදුලි බිල්ෙත් පියවීම
නිල නිවා අංක 03
නිල නිවා අංක 02
නව කාර්යාල සගාඩනැගිල්ල
සපාදු බ ේ නැවතුම්පළ
ආදාහනාගාරය
කුඹුක්කන මහජ්න පු ේතකාලය
ප්රාසේශීය භා ගබඩාව
කුමාරසදාළ පාර කඩ කාමර අංක 6/11
එළවළු සවළඳ ැල
සකාම්සපෝ ේට් වයාපෘතිය
පැරණි කාර්යාල සගාඩනැගිල්ල
කුඹුක්කන ංචාරක මධය ේථානය
සපර පා ල
මාළු කඩ අංක 8
වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය

2,500.00

40.00
45.00
10,796.70
1,087.86
752.40
276.10
532.80
1,883.50
5,462.04
1,264.80
2,033.40
199.99
426.31
10,613.90
606.00

◊ 2020 සපබරවාරි ම
භික දුරකතන දීමනා සගවීම
SPS ඩිස්ිබියුටර්ස්
◊ ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්ඩර් නැවත පිරවීම

113,680.00

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී. - දුරකථන බිල්ෙත් පියවීම
0552276175 දුරකථනය
4G රවුටරය
ගරු භාපතිතුමාසේ නිල දුරකථනය
සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලසේ දුරකථන බිල්පත්

4,550.57
1,642.03
2,255.89
1,195.57

◊
◊
◊
◊

ආර්.ආර්.වරාෂාන්ත් චින්ත්ද
◊ ප්රජ්ාශාලා භූමිසේ පැවති මාරගස ේ අතු කපා ඉවත් කිරීම සවනුසවන් සගවීම

26,000.00

9,500.00

නිමල් වමෝටර් හවුස්
◊ 49-5301 ට්රැක්ටර් රථය ඳහා බැටරියක් ලබා ගැනීම
ඩයවලාග් වරා්බෑන්ත්් , වමානරාෙල - බිල්ෙත් පියවීම
◊ අභයන්තර දුරකථන පේධතිය

19,500.00

5,884.80

උොලි වමෝටර්ස්
◊ LL-7682 කැේ රථය වාර ස ේවා කිරීම

18,225.00

වසෝමරත්න වහ්රත් මහතා
◊ රිට් 2/2020 හා M.4532 නඩු ඳහා නීතීඥ ගා ේතු සගවීම

30,000.00

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ජාතික ජල සම්ොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්ෙත් පියවීම
නව ප්රාසේශීය භා සගාඩනැගිල්ල
ප්රජ්ාශාලාව
සු ාන භූමිය
පු ේතකාලය
නව බ ේ නැවතුම්පල සපාදු වැසිකිළිය
සපාදු ජ්ල කරාමය
කුඹුක්කන මහජ්න පු ේතකාලය
පූර්ව ළමාවිය ංවර්ධන මධය ේථානය
නව සපාළ භූමිය

B.S.I.ජයවස්න
◊ කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
◊ ස ෞඛ්යය අංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
◊ මාර්ග අංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
ජී.විවේතුැංෙ
◊ L/2084 දරණ නඩුවට අදාල නීතීඥ ගා ේතු සගවීම
ෙත්මා වර්ඩිවයෝ

4,009.73
2,763.36
441.00
511.06
2,501.82
2,038.14
173.72
1,355.04
293.78

69,264.00
223,240.00
291,100.00

65,000.00

◊ ස ෞඛ්යාරක්ෂිත උපකරණ ලබා ගැනීම

138,364.00

දිනිති මල්ි වෂාප්
◊ මහජ්න ස ෞඛ්ය පරීක්ෂක ඳහා අවශය ලිපිද්රවය හා උපකරණ ලබා ගැනීම

20,660.00

Bio Care Lanka (Pvt)Ltd.
◊ ස ෞඛ්යාරක්ෂිත උපකරණ ලබා ගැනීම

එකතුව
ප්රාග්ධන වැය

154,000.00
1,278,782.31

තලාව පුබුදු ග්රාම සැංවර්ධන සිතිය
◊ දුටු ගැමුණු මාර්ගසේ 06 වන පටුමග සකාන්ීට් කිරීම
◊ පන් ල් වත්ත අතුරු මාර්ගය (නර්සිං සහෝම් අ ල) ංවර්ධනය කිරීම

535,456.42
495,887.79

සිරි විජයපුරග්රාම සැංවර්ධන සිතිය
◊ පරණ කච්සච්රිය අ ල ස ෝමපාල මහතාසේ නිවා මාර්ගය සකාන්ීට් කිරීම

445,944.99

එකමුතු වාරිමාර්ෙ වොවි සැංවිධානය
◊ හුලංදාව වමඅංක 19 නිවා මාර්ගය සකාන්ීට් කිරීම

449,321.67

සමඟි ග්රාම සැංවර්ධන සිතිය
◊ සපාල්ග ේයාය හර ේ මාර්ගය ංවර්ධනය කර සකාන්ීට් කිරීම

450,278.96

උදාර වොවි සැංවිධානය
◊ ප්රජ්ාශාලා භූමිසේ සිසමන්ති කුට්ටිගල් ඇතිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම

224,738.77

ෙත්මා වර්ඩිවයෝ
◊ සිරිගල සමාණරකැසල් වත්ත ායන මධය ේථානයට ඇදන් 01ක් හා ප්ලා ේටික්
පුටු 20ක් ,සම් 01ක් මිලදී ගැනීම

එකතුව

64,900.00
2,666,528.60

සැලසුම් කිටු දීමනා
◊ පරි ර ආරක්ෂණ බලපත්ර නිකුත් කිරීමට අදාල තාක්ෂණික කමිටු දීමනා

2,500.00
2,500.00

වොදු තැන්ත්ෙත්
◊ ගලි කම්කරු කුළී සගවීම - මුෆ්ේරි මයා
◊ සේ.සක්.එන්.අජිත් මයාසේ අනියම් ස ේවා කාලයට අදාල වැ .අ. මුදල් යැවීම
◊ සටන්ඩර් සපෝරම අයඳුම්පත්ර ගා ේතු නිදහ ේ කිරීම

එකතුව

29,200.00
23,233.51
20,000.00
72,433.51

අත්තිකාරම්
◊ 2021.02.12 වන දින පැවති මහ භා රැ ේවීම ඳහා ංග්රහ වියදම්
අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම

11,000.00

◊ විගණන පරීක්ෂක නිල නිවස ේ තීන්ත ආසල්ප කිරීම

63,100.00

◊ WPPF-7419 කැේ රථය පවරා ගැනීමට අදාල ගා ේතු සගවීම
වියදම් ඳහා අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම

10,000.00

◊ මැසි නාශක සබසහත් මිළදී ගැනීම

25,000.00

එකතුව

109,100.00

2021.02.01 දින සිට 2021.02.28 දින දේවා වියදම් වාර්තා සාරැංශය
විස්තරය
ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ි දීමනා
අතිකාල හා දින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාේධන වැය
අත්තිකාරම්
සපාදු තැන්පත්
ැලසුම් කමිටු දීමනා

මුළු එකතුව

ක ේ කසළේ

:-

පරික්ෂා කසළේ :-

මුදල (රු.)
5,073,475.99
991,356.00
300,000.00
160,968.00
79,050.00
39,290.00
127,990.00
1,278,782.31
2,666,528.60
109,100.00
72,433.51
2,500.00
10,901,474.41

