සමානරාගල ප්රාසේශීය භාව
වියදම් වාර්තතාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2021.06.01 සිට 2021.06.30 දින දේවා
විස්තරය

මුදල (රු.)

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

3,659,834.10
1,270,794.00
50,453.97
4,981,082.07

170,558.32
54,860.00
20,467.00

21,000.00
7,800.00
2,520.00

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම -2021 මැයි
වැටුප

647,400.00

එකතුව

924,605.32

මන්ත්ි දීමනා වෙවීම - 2021 ජුනි
වැටුප

300,000.00

එකතුව

300,000.00

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021 මාර්තතු/අවේල්/ මැයි
ඒ.ජී.එම්.එම්.ගුණවර්ධන මිය
එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා
ඩබ්. එම් අ ංක මයා
ඩී.එම් අනුර දි ානායක මයා
ඩී.එම් අනුර දි ානායක මයා
සේ.සේ.එන්.අජිත් මයා
එ ේ.එච්.එල් ප්රියන්ත සුදත් මයා

795.00
8,956.00
2,020.00
11,716.25
11,716.25
2,125.00
2,125.00

සේ.මීනච්ි මිය
සේ.ගසන්ෂන් මයා
වී.මයිල්වාගනම්
සේ.මංජුලා මිය
සේ.ශෂිකලා මිය
එම්.රාසේශේවරී මිය
එම්.විජ්ය සලච්චමී මිය
එ ේ.එච්.එල් ප්රියන්ත සුදත් මයා
ඩබ්.ජී.උපුල් විජිතවීර මයා
ඉන්දික නාරම්ගම්මන මයා
ඉන්දික නාරම්ගම්මන මයා(අසේල්/මැයි දින වැටුප්)
ඩබ්.ජී.උපුල් විජිතවීර මයා
ඩී.එම්.වීරස ේන මයා
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා
ඩබ්.ජී.රණසිංහ මයා - 2021 මැයි ම සපෞේගලික සල්කම් දීමනා සගවීම
ආර්.එම් දයාරත්න මයා- හිග වැටුප් සගවීම 1 සරේණියට උ ේවීම සවනුසවන් ප්රතිපූර්ණය
සනාවීම නි ා 50% න් ලබා දීම

එකතුව

5,052.00
3,004.00
3,033.00
5,416.00
5,416.00
5,416.00
4,250.00
2,125.00
5,572.00
5,966.00
1,908.00
891.00
880.00
5,501.00
10,000.00
4,016.50

107,900.00

ෙමන්ත් වියදම් 2021 මාර්තතු/අවේල්/මැයි මස
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිංහ මයා
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පේෂ මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසිරි මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
වී.පී.එන් ංජ්ය මයා
සේ.එම්.චමින්ද ශ්රීලාල්
සේ.එම්.චමින්ද ශ්රීලාල්
සේ.වී.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසිරි මයා
වී.පී.එන් ංජ්ය මයා
සේ.වී.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
ප්ර න්න ජ්ගත් මයා
රත් කුමාර මයා
රත් කුමාර මයා

එකතුව

20,000.00
12,000.00
5,600.00
5,000.00
13,500.00
7,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,600.00
8,536.00
8,800.00

106,036.00

සැපයුම් උපකරණ
සුපර්තවෙක් ඔෆිස් ඔවෙෝ වම්ෂන්ත්
කාර්යාලසේ පරිගණක යන්රය අලුත්වැඩියා කිරීම
ෙෙන සිටි වසන්ත්ෙර්ත
කාර්යාලයට අවශය ලිපි ද්රවය මිලට ගැනීම

2,500.00

73,440.00

මුදල් භාරකරු
සුළු අේමුදල්
සුළු අේමුදල්

7,010.00
1,639.00

ගිෆ්්් පැලස්
ආදාහනාගාර ස ේවක නිල ඇදුම් ලබා ගැනීම

3,000.00

එකතුව

87,589.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
රැංෙ ෙයර්ත වේඩර්තස්
LL-6980 ටිපර් රථය ඳහා 900*20 ටියුබ් 01ේ හා සේප් 02 මිලට ගැනීම

එකතුව

4,850.00

4,850.00

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශ්යක වස්වා
B.S.I.ජයවස්න
කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
ස ෞඛ්යය අංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
මාර්ග අංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
සුභ ාධක අංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම

25,896.00
106,107.84
91,068.00
5,480.00

හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 මැයි මස
3% දිරි දීමනා වෙවීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසිරි මයා
එච්.සේ.අමරසිංහ මයා
එච්.එම්.පේමසිරි බංඩාර මයා
ෙෙන සිටි වසන්ත්ෙර්ත
කාර්යාලසේ ඡායා පිටපත් යන්රය දහා සටෝනර් ලබා ගැනීම

905.00
1,462.00
3,674.00

25,800.00

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2021 අවේල්/ මැයි)
ප්රාසේශීය භා ගබඩාව
නිල නිවා අංක 03
නිල නිවා අංක 02
නව සගාඩනැගිල්ල
පැරණි සගාඩනැගිල්ල
කඩ කාමර අංක 28
සකාම්සපෝ ේේ වයාපෘතිය
හරිත උදයානය
නව සගාඩනැගිල්ල
ආදාහනාගාරය
කඩ කාමර අංක 6/11
කුමාර සදාලපාර සතාග සවලඳපල
කුමාර සදාලපාර එලවළු සතාග සවලඳපල
වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
නව බ ේ නැවතුම්පල සේදිකා අංක 01,02
ඔරසලෝසු කණුව
සී/ස වමානරාෙල කඳුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය
ප්රාසේශීය භා කාර්යාලයට අවශය බිල් සපාත්
මුද්රණය කිරීම සවනුසවන් මුදල් සගවීම
සුපර්තවෙක් ඹෆිස් ඹවෙෝවම්ෂන්ත්
සටෝනර් ලබා ගැනීම

514.5
45.00
65.00
8,945.85
2,600.70
251.35
972.00
789.00
240.00
1,136.70
1,283.10
1,118.10
752.40
349.80
349.80
3,863.40
1,951.70

10,235.00

11,400.00

ෙෙන සිටි වසන්ත්ෙර්ත
කාර්යාලයට අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම

115,450.00

පත්මා වර්තඩිවයෝ
කාර්යාලයට අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම

156,750.00

ශ්රි ලැංකා වෙලිවකාම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 අවේල්
4G රවුටරය

1,972.64

ඩයවලාග් වරාඩ්බෑන්ත්ඩ් , වමානරාෙල - බිල්පත් පියවීම
ඩයසලාග් සටලිවීෂනය ඳහා (04/15 - 05/14)

1,525.15

වක්.එම් සුමනාවති
ස ෞඛ්ය අංශයට අවශය මුව ආවරණ මිලට ගැනීම

60,000.00

ආර්ත.වක්. ජයන්ත්ත කුමාර රාජපක්ෂ මයා
ස ෞඛ්ය අංශයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
ස ෞඛ්ය අංශයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
එච්. වක්. අමරසිැංහ මයා
ඉදල් මිලදී ගැනීම
සිව ශ්ක්ති වේඩර්තස්
ලීටර්16 දියර ඉසින යන්රයේ මිලදී ගැනීම

95,000.00
144,600.00

26,250.00

3,000.00

පත්මා වර්තඩිවයෝ
විදුලි අංශයට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම
විදුලි අංශයට අවශය බංඩල් ේලිප් මිලදී ගැනීම

207,000.00
75,000.00

SPS ඩිස්ිබියුෙර්තස්
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්ඩර් නැවත පිරවීම
ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්ඩර් නැවත පිරවීම

63,300.00
158,250.00

එච්.ඒ සුරැංෙ දිවන්ත්ෂ් මයා
ප්රජ්ා ශාලා භුමිසේ අනතුරුදායක මාර ග ේ 05ක අතුකපා ඉවත් කිරීම

19,000.00

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021
අවේල්/ මැයි
මහජ්න පු ේතකාලය
ප්රජ්ාශාලාව
සපාදු සු ාන භූමිය
නව සපාළ භූමිය

310.50
557.46
488.10
1,747.48

ශ්රි ලැංකා වෙලිවකාම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 මැයි මස
0552277264 දුරකථනය (5/1-5/31)
4G රවුටරය (5/1-5/31)
ගරු භාපතිතුමාසග් නිල දුරකථනය 5/1-5/31
4G රවුටරය (5/16-6/15)

1,195.57
1,909.01
685.10
1,972.64

2021 ජුනි ම

භික දුරකථන දීමනා සගවීම

26,000.00

The manager,National water supply Drainage board, Monaragala
ජ්ල පිරිපහදුව දහා අවශය ේසලෝරීන් මිලදී ගැනීම සවනුසවන් සගවීම

8,027.22

Devi traiding company
ජ්ල පිරිපහදුව දහා අවශය ේසලෝරීන් මිලදී ගැනීම සවනුසවන් සගවීම

231,250.00

එකතුව

1,708,497.11

ප්රාග්ධන වැය
වජෝන්ත් කීල්ස් ඔෆිස් ඔවෙෝ වම්ෂන්ත්
ඡායා පිටපත් යන්රයේ මිලට ගැනීම

188,892.00

වෙරන්ත්ස් අයන්ත් වර්තක්ස්

වැලියාය පු ේතකාලය ඳහා කියවීම් ශාලාවේ ඉදිකිරීම

442,470.00

සිතුමිණ හාඩ්වවයාර්ත

පරි ර ආරේෂණය ම්බන්ධ දැන්වීම් පුවරු ක ේ කිරීමට අදාල තහඩු හා
උපාංග මිලට ගැනීම

14,130.00

කාර්යාල පරිරය තුල සින්ේ වි කිරීම හා නල ජ්ල පේධතිය අලුත්වැඩියා
කිරීම

9,140.00

සමානරාගල ප්රාසේශිය භා ආදාහනාගාරයට පිවිසුම් මාර්ගය ක ේ කිරීම
හා නල ජ්ල පේධතිය හා සපාකුණ වැඩිදියුණු කිරීම

22,244.00

අමිල මැෙල් ක්ර ෂර්ත
73,750.00

සමානරාගල නගරසේ මාර්කේ භූමියට හා ආදාහනාගාරයට ABC කියුබ්
12.5ද සකාම්සපෝ ේේ ඉඩසම් ඇතුළු මාර්ගයට ගල් කුඩු කියුබ් 05 ේ ැපයීම
ඩබ්. ආර්ත. රැංජිත් මයා
සතාග සපාල භූමියට හා නව සවලඳ ංකීර්ණ සගාඩනැගිල්ල අ ලින්
අතුරු මාර්ගය හා සවසල්වත්ත මහසවල මාර්ගයට ග්රැවල්කියුබ් 34 ේ
ැපයීම සවනුසවේ සගවීම
ශ්රී ශ්ක්ති ග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
2021 වර්ෂසේ රත්තනපිටිය මහයාය මාර්ගසේ සබෝේකුව ඉදිකිරීම
එකතුව

85,000.00

105,743.88

750,626.00

සැලසුම් කමිටු දීමනා
ැලසුම් කමිටු දීමනා සගවීම

එකතුව

15,000.00

15,000.00

වපාදු තැන්ත්පත්
පළාත් පාලන වකාමසාරිස් (ඌව)
සමානරාගල ප්රාසේශිය භාසේ ගරු මන්ී අජිත් ශාන්ත අගලකඩ
මැතිතුමා 2020 පාර්ලිසම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීම සහේතුසවන් 2020
අසේල්, මැයි මා වල මහ භාවට වාර්තා කර සනාමැති බැවින් ඒ
සවනුසවන් ප්රතිපූර්ණය කරන ලද මුදල් නැවත සගවීම

30,000.00

ඩී.එම්.චමින්ත්ද දිසානායක මයා
නව බ ේනැවතුම්පල අංක 03 කඩකාමරයට අදාල ආපසු සගවන සටන්ඩර්
තැන්පත් මුදල් ආපසු සගවීම

10,000.00

එස්. නිශ්ාන්ත්ත මයා
නව බ ේනැවතුම්පල අංක 02 කඩකාමරයට අදාල ආපසු සගවන සටන්ඩර්
තැන්පත් මුදල් ආපසු සගවීම

10,000.00

චමිල් කමින්ත්දක මයා
නව බ ේනැවතුම්පල අංක 08,09 කඩකාමරයට අදාල ආපසු සගවන
සටන්ඩර් තැන්පත් මුදල් ආපසු සගවීම

20,000.00

එකතුව

70,000.00

වස්වක ණය
එල්.එල් ටී පියවස්න මයා

100,000.00

එකතුව

100,000.00

අත්තිකාරම්
◊

2021.06.18 වන දින පැවති මහ භා රැ ේවීම ඳහා ංග්රහ වියදම්
අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම

11,000.00

◊

මැසි නාශක මිලදී ගැනීම ඳහා අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම

25,000.00

ජ්ල වයාපෘතියට අදාල ේසලෝරීන් ලබාගැනීම
ඳහා අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම

50,000.00

එකතුව

86,000.00

2020.11.01 දින සිෙ 2020.11.30 දක්වා වියදම් වාර්තතාව - සාරැංශ්ය
විස්තරය

මුදල (රු.)
4,981,082.07
924,605.32
300,000.00
107,900.00
106,036.00
87,589.00
4,850.00
1,708,497.11
750,626.00
86,000.00
100,000.00
70,000.00
15,000.00
9,242,185.50

ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ි දීමනා
අතිකාල හා දින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාග්ධන වැය
අත්තිකාරම්
ස ේවක ණය
සපාදු තැන්පත්
ැලසුම් කමිටු දීමනා

මුළු එකතුව

ක ේ කසළේ :-

පරීේෂා කසළේ

:-

