වමානරාෙල ප්රාවේශීය සභාව
වියදම් වාර්තතාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2021.07.01 සිට 2021.07.31 දින දක්වා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන
ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021 ජුලි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
එකතුව
අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021 ජුනි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
වකාන්ත්රාත් පදනම මත වැටුප් වෙවීම -2021 ජුනි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

3,651,610.00
1,270,794.00
50,453.97
4,972,857.97

160,858.32
51,740.00
19,303.00

21,000.00
7,800.00
2,520.00

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම -2021 ජුනි
වැටුප

565,500.00

එකතුව

828,721.32

මන්ත්ි දීමනා වෙවීම - 2021ජූලි
වැටුප

300,000.00

එකතුව

300,000.00

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021 මාර්තතු/අවේල්/ මැයි/ජුනි
ඩබ්.ජී ප්රදීප් චන්දන මයා
ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
සුගත් නන්දන මයා
සසර කුමාර සේමලාල් මයා
ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ඩබ්.ජී.රණසිංහ මයා - 2021 ජුනි ම සපෞද්ගලික සල්කම් දීමනා සගවීම

6,650.00
6,073.00
6,073.00
4,478.00
4,478.00
28,848.00
10,000.00

ඉන්ික නාරම්ගම්මන මයා
ආර්.එම්. කීර්ි මයා
ආර්.එම්. කීර්ි මයා
එ ේ සමෝගන් සුන්දරම් මයා
ඒ.එම් එිරිසිංහ මයා
ඒ.එම් එිරිසිංහ මයා
වී.ඩී විපුලරත්න මයා
වී.ඩී විපුලරත්න මයා
වී.ඩී විපුලරත්න මයා
ඒ.එම් එිරිසිංහ මයා
ආර්.චමින්ද මයා
ආර්.එම්. කීර්ි මයා
ආර්.චමින්ද මයා
ආර්.චමින්ද මයා
වී.ඩී විපුලරත්න මයා
නිමල රත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා
ඩී.එම් වීරස ේන මයා
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා
ආර්.එම් ප්ර න්න ජ්ගත් මයා
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා
සු න්ත ජ්ගත් මයා
අ ිංක ප්රදීප් මයා
සුගත් නන්දන මයා
ඉන්ික නාරම්ගම්මන මයා
ජීවන් ප්රියදර්ශන මයා
සේ. ගසන්ශේ මයා
එම්. රාසේශේවරී මිය
මයිල්වාගනම් මයා
එම්. විජ්යසලච්චමි මිය
සේ. මිංජුලා මිය
සේ. ගසන්ශේ මයා
එම්. රාසේශේවරී මිය
මයිල්වාගනම් මයා
එම්. විජ්යසලච්චමි මිය
සේ. මිංජුලා මිය
නිමල රත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා
ආර්.එම් ප්ර න්න ජ්ගත් මයා
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා

එකතුව

4,773.00
4,291.00
4,291.00
5,166.00
4,953.00
4,953.00
9,546.00
4,773.00
4,773.00
9,906.00
7,725.00
8,043.00
4,292.00
4,292.00
954.00
4,732.00
4,400.00
880.00
4,400.00
4,211.00
880.00
9,226.00
4,040.00
4,478.00
4,773.00
4,041.00
3,969.00
4,333.00
4,320.00
4,240.00
4,333.00
2,467.00
4,333.00
4,333.00
4,250.00
4,333.00
5,258.00
4,433.00
4,440.00

250,434.00

ෙමන්ත් වියදම් 2021 මාර්තතු/අවේල්/මැයි/ජුනි/ජුලි මස
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පේෂ මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
ඩී.එම්.අනුර ි ානායක මයා
එ ේ.එම්.සසර කුමාර මයා
අමල් රුවන්ග මයා
අමල් රුවන්ග මයා
සේ.එම්.චමින්ද ශ්රීලාල්
සේ.එම්.චමින්ද ශ්රීලාල්
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසරි මයා
සේ.වී.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
ධනූෂ රුවන් මයා
ආර්.එම් ප්ර න්න ජ්ගත් මයා
සුගත් නන්දන රාජ්පේෂ මයා
සුගත් නන්දන රාජ්පේෂ මයා
ධනූෂ රුවන් මයා

එකතුව

20,000.00
14,400.00
5,600.00
5,000.00
15,000.00
7,700.00
5,600.00
5,600.00
1,940.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,100.00
5,600.00
1,750.00
7,350.00
5,600.00

111,240.00

සැපයුම් උපකරණ
පසන්ත් වේලර්තස්
ආදායම් පරීේෂක තනතුරු ඳහා නිල ඇදුම් සරි ලබා ගැනීම

18,750.00

සැංජය වේලර්තස්
ආදායම් පරීේෂක තනතුරු ඳහා නිල ඇදුම් සරි ලබා ගැනීම

38,100.00

සුපර්තවටක් ඔෆිස් ඔවටෝවම්ෂන්ත්
ස ෝනර් ලබා ගැනීම
රැංෙ ටයර්ත වේඩර්තස්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරය ඳහා බැ රියේ මිලදී ගැනිම
ජී.වක්.ඒ.ශාන්ත්ත
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාල ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම (2021 මැයි/ ජුනි
මා )
සුපර්තවටක් ඔෆිස් ඔවටෝවම්ෂන්ත්
කාර්යාලය අවශය පරිගණක බැ රියේ මිලදී ගැනීම

150,000.00

31,100.00

3,130.00

11,400.00

එකතුව

252,480.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ආරියසිරි වමෝටර්තස්
37-9430 ට්රැේ ර රථය ඳහා ඕල් සන් රසේ සකා
වසවනාක් වේඩ් කම්බයින්ත්
RS-1800 සමෝ ර් සරේඩරය ඳහා අමතර සකා

ේ මිලදී ගැනීම

ේ මිලදී ගැනිම

7,770.00

142,911.00

රැංෙ ටයර්ත වේඩර්තස්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරය ඳහා ටියුබ් මිල ගැනීම

24,600.00

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරය ඳහා ඉිරි යර් 02 දහා ටියුබ් 02ේ මිල ගැනීම

15,980.00

ශබීලැංකා ඔවටෝ සර්තවිස්
RS-1800 සමෝ ර් සරේඩරය ඳහා ග්රී ේ බකට් 02ේ හා ඩී ල් ලී ර් 05ේ මිලදී
ගැනිම

24,400.00

ඩිලක්ි මැකනිකල් වර්තක් වෂාප්
UPLL-7682 අිංක දරණ කෘ කැබ් රථසේ තට්ටුව ගලවා පා ේ ා සමෝල්ට් පටි
දැමීම

9,500.00

විෂන්ත් ඉන්ත්රස්ීස්
RS-1800 සමෝ ර් සරේඩර් රථසේ කටින් ඒේ වි කිරීම සවනුසවන් සගවීම

එකතුව

4,800.00

229,961.00

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා
ඩී.එම්.අනුර දිසානායක මයා
සමානරාගල ප්රාසද්ශිය භාව සවත ද්රවය රැසගන ඒසම්ි අධිසේගී මාර්ගය භවිතා
කිරීම සවනුසවන් අින් වියදම් වූ මුදල් සගවීම
හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 මැයි මස
3% දිරි දීමනා වෙවීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසරි මයා
එච්.සේ.අමරසිංහ මයා
එච්.එම්.පද්මසරි බිංඩාර මයා
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021
මැයි/ජුනි

1,400.00

7,063.00
2,145.00
12,764.00

නව සගාඩනැගිල්ල
නව සගාඩනැගිල්ල
පැරණි සගාඩනැගිල්ල
පැරණි සගාඩනැගිල්ල
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
ප්රජ්ාශාලාව

11,071.95
5,679.36
857.70
718.20
273.50
2,265.00

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2021 මැයි/ජුනි)
ප්රාසද්ශීය භා ගබඩාව
නව සගාඩනැගිල්ල
පැරණි සගාඩනැගිල්ල
සකාම්සපෝ ේට් වයාපෘිය
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
ප්රජ්ාශාලාව
හරිත උදයානය
ආදාහනාගාරය
නව බ ේ නැවතුම්පල
සපාදු බ ේ නැවතුම්පල
සපාදු බ ේ නැවතුම්පල
නිල නිවා අිංක 03
නිල නිවා අිංක 02
නව බ ේ නැවතුම්පල සේිකා අිංක 01,02
ඔරසලෝසු කණුව
සපර පා ල
කුමාර සදාලපාර එලවළු සතාග සවලඳපල
කුමාර සදාලපාර සතාග සවලඳපල
ප්රජ්ාශාලාව
කඩකාමර 6/11
ප්රජ්ාශාලාව

551.10
8,968.70
2,198.10
1,173.30
258.30
2,765.40
1,173.30
1,026.90
7,986.15
7,300.65
240.00
37.50
87.50
4,723.50
1,868.70
626.40
880.50
1,466.10
1,960.20
1,374.60
1,960.20

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය
ප්රාසද්ශිය භාව අයත් සවසල්වත්ත අත්පන්දු ක්රීඩාිංගනය ඳහා අදාල
ඇ ේතසම්න්තු මුදල සගවීම

24,000.00

වක් කාලිදාස් මයා
කුමාර සදාලපාර ගසලන් උඩ සකා
කැපීම

12,000.00

මාර්ගසේ ඇි අනතුරුදායක ග ේ 02ේ

ශ්රි ලැංකා වටලිවකාම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 මැයි/ජුනි
කාර්යාලීය සපාදු දුරකථනය
කාර්යාලීය සපාදු දුරකථනය
4G රවු රය
ගරු භාපිතුමාසේ නිල දුරකථනය

5,398.08
6,407.24
1,972.64
615.34

සමානරාගල මහජ්න පු ේථකාලය
4G රවු රය

1,195.57
1,972.64

වරජිස්ටාර්ත ජනරාල්
මුද්දර ගා ේතු උපසල්ඛන ක ේ කිරීම

15,700.00

වක්.එම්. සුමනාවතී මිය
මුඛ ආවරණ ලබා ගැනීම

60,000.00

ආර්ත.එම්. පැංචිබණ්ඩා මයා
නේකල මාළු සවළදාම් කරන වාහන වලින් මුදල් අය කිරීම සවනුසවන් 50%
දීමනාව සගවීම

7,650.00

ආර්ත.එම්. සුෙත් රත්නායක මයා
252-6330 කැබ් රථය වාර ස ේවා කිරීම

22,120.00

2021 ජුලි මස සභික දුරකථන දීමනා වෙවීම

26,000.00

ආර්ත.වක්. ජයන්ත්ත කුමාර මයා
ස ෞඛය අිංශය ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම

89,500.00

සිව ශක්ති වේඩර්තස්
සකාම්සපෝ ේට් සපාසහාර ඇසුරුම් කිරීම ද්රවය ලබා ගැනීම

12,420.00

සර්තවවෝදය තිරසර ආර්තික වයාපෘති සැංවර්තධන වස්වා
සකාම්සපෝ ේට් සපාසහාර ජීරණය හ දුර්ගන්ධය පාලනය කිරීම ඳහා Eco pro
bactirea 100L මිල ගැනීම

35,100.00

SPS ඩිස්ිබියුටර්තස්
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ

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

44,310.00
31,650.00
50,640.00
44,310.00
50,640.00

ආර්ත.එම්. සුෙත් රත්නායක මයා
48-0660 රථසේ ස ේදීම් ක යුතු ඳහා වැය වු මුදල් සගවීම

4,500.00

B.S.I.ජයවස්න
කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
ස ෞඛයය අිංශය අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
මාර්ග අිංශය අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
සුභ ාධක අිංශය අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම

141,374.00
326,702.50
484,465.00
20,180.00

පත්මා වර්තඩිවයෝ
කාර්යාලය අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම
කාර්යාලය අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම

9,250.00
119,082.00

වපෝස්ේ මාස්ටර්ත ජනරාල්
2020.10.01-2020.12.31 දේවා නිදහ ේ තැපැල් ගා ේතු පහසුකහේ සගවීම

18,890.00

එන්ත්.එම්. උක්කු බණ්ඩා මයා
කාර්යාලය අවශය ඉදල් ලබා ගැනීම

12,250.00

ආර්ත.වක්. ජයන්ත්ත කුමාර මයා
ස ෞඛය අිංශය ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
ස ෞඛය අිංශය ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
සුෙත් නන්ත්දන මයා
LL-7682 කෘ කැබ් රථය සකාළඹ යාසම්දී අින් වැය වු දුදල් සගවීම
පළාත් අධයක්ෂ,(යාන්ත්ික) කහවොල්ල, බණ්ඩාරවවල
ZA-5061 දරන බැසකෝ සලෝඩරය හා 48-0660 දරණ වෑන් රථසේ අලුත්වැඩියා
ක යුතු පරිේෂා කිරීම සවනුසවන් සගවීම
පත්මා වර්තඩිවයෝ
සමානරාගල ප්රාසද්ශිය භාව අවශය ස ෞඛය උපකරණ ලබා ගැනීම
සවනුසවන් සගවීම

114,500.00
137,000.00

2,000.00

10,200.00

132,680.00

ඩබ්.ඒ. ොමිණී ජයසිැංහ මයා
ගරු භාපිතුමා මඟ සකාළඹ රාජ්කාරි යාම සවනුසවන් ඉන්ධන හා අධිසේගි
මාර්ග භාවිතා කිරීම සවනුසවන් අින් වියදම් වු මුදල් සගවීම
සුපර්තවටක් ඔෆිස් ඔවටෝවම්ෂන්ත්
කාර්යාලය අවශය පරිගණක වර්ගසේ ලැප්ස ාප් යන්තුය අවශය ද්රවය මිලදී
ගැනීම

66,400.00

වරජිස්ටාර්ත, ඌව පළාත් බඳ සිවිල් අභියාචනාධිකරණය ,බදුල්ල
අභියාචනා මහාධිකරණසේ නඩුවේ සගානු කිරීම සවනුසවන් සගවීම

24,840.00

සී/ස වමානරාෙල කදුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය .
සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලය අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම

36,750.00

3,350.00

පත්මා වර්තඩිවයෝ
ප්රාසද්ශිය භාව අවශය සකාබ්රා වර්ගසේ ලයිට් 10ේ මිලදී ගැනීම

129,900.00

ප්රාසද්ශිය භාව අවශය විදුලි උපකරණ මිලදී ගැනීම

141,190.00

එකතුව

2,300,879.82

ප්රාග්ධන වැය
පත්මා වර්තඩිවයෝ

කාර්යාලය අවශය phenix tabel 01,phenix chair 08,Alpa cupboard
01 මිල ගැනීම

33,370.00

කාර්යාලය අවශය Mira table 01,KDK fan 01,Jinasena water pump
01 මිල ගැනීම

40,660.00

රැංෙ ටයර්ත වේඩර්තස්

LM 3070 ගලි රථය ඳහා 825*16 සයැට් යර් 04ේ මිල ගැනීම

146,840.00

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරය ඳහා ඉිරිප

117,660.00

යර් 02ේ මිල ගැනීම

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරය ඳහා ප්සල්ට්ල ේ

යර් 02ේ මිල ගැනීම

239,300.00

සී/ස වමානරාෙල දිස්ික් ග්රාමිය සැංවර්තධන හා සමාජ සුභසාධන
සමුපකාර සමිතිය
ප්රාසද්ශීය භාව අයත් ප්රජ්ාශාලාසේ වාහන නැවතුම් ේථානය ඉිකිරීම

1,616,230.19

සුපර්තවටක් ඔෆිස් ඔවටෝවම්ෂන්ත්
කාර්යාලය අවශය පරිගණක වර්ගසේ ලැප්ස ාප් යන්රයේ මිලදී ගැනීම

එකතුව

105,000.00

2,299,060.19

සැලසුම් කමිටු දීමනා
ැලසුම් කමිටු දීමනා සගවීම

එකතුව

24,000.00

24,000.00

වපාදු තැන්ත්පත්
ඩි.එම් ප්රියන්ත්ත ොමිණි මයා
අිංක17 කඩකාමරය අදාල ආපසු සගවන ස න්ඩර් තැන්පත් මුදල්
ආපසු සගවීම

10,000.00

මුෆ්්රි
ගලි කම්කරු කුලී සගවීම

14,400.00

රාජය වස්වා අර්තථසාධක අරමුදල
2021 අසේල් ම
ේිර කාර්යය මණ්ඩල වැටුසපන් අය කරන ලද මුදල්
සගවීම

15,806.00

එකතුව

40,206.00

අතරැදවුම්
වතනෙල්ලන්ත්ද ග්රාමසැංවර්තධන සමිතිය
ඉත්තෑකටුව සතලසබෝල මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම සවනුසවන් අතරැදවුම
සගවීම

69,668.01

උදාර වොවි සැංවිධානය
2021 වර්ෂසේ ප්රාසද්ශිය භා භූමිසේ සසමන්ි කුට්ටිගල් ඇිරීම
සවනුසවන් අතරැදවුම සගවීම

24,970.97

සිරිවිජයපර ග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
පරණ කච්සච්රිය හිංිය අ ල ස ෝමපාල මහතාසේ නිව අ ල මාර්ගය
ිංවර්ධනය කිරීම සවනුසවන් අතරැදවුම සගවීම

49,549.44

සපාතුවිල් පාර 5 වන පටු මග 2 වන අතුරු මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම
සවනුසවන් අතරැදවුම සගවීම

57,573.72

එකතුව

201,762.14

අත්තිකාරම්
2021.07.16 වන ින පැවි මහ භා රැ ේවීම ඳහා ිංරහ වියදම්
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

එකතුව

11,000.00

11,000.00

වේශීය ණය හා සැංවර්තධන අරමුදල
සද්ශීය ණය හා ිංවර්ධන අරමුදසල් 2 වන කාර්තුව ඳහා ණය වාරික මුදල් සගවීම

463,757.50

ලාභාැංශ හා ප්රසාද මුදල්
සද්ශීය ණය හා ිංවර්ධන අරමුදසල් 2 වන කාර්තුව ඳහා සපාළී මුදල් සගවීම

32013.25

2021.07.01 දින සිට 2021.07.31 දක්වා වියදම් වාර්තතාව සාරැංශය
විස්තරය
ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ි දීමනා
අිකාල හා ින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාේධන වැය

සපාදු තැන්පත්
අතරැදවුම්
අත්ිකාරම්
සද්ශිය ණය හා ිංවර්ධන අරමුදල
ලාභාිංශ හා ප්ර ාද මුදල්
සපාදු තැන්පත්
ැලසුම් කමිටු දීමනා

මුළු එකතුව

ක ේ කසළේ :පරීේෂා කසළේ :-

මුදල (රු.)
4,972,857.97
828,721.32
300,000.00
250,434.00
111,240.00
252,480.00
229,961.00
2,300,879.82
2,299,060.19
40,206.00
201,762.14
11,000.00
463,757.50
32,013.25
40,206.00
24,000.00
12,358,579.19

