සමානරාගල ප්රාසේශීය භාව
වියදම් වාර්තතාව (මහජන බැැංකු ගිණුම)
2021.03.01 සිට 2021.03.31 දින දේවා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

◊
◊
◊
◊

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021 මාර්තු
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
එකුව

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

◊
◊
◊
◊

◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

වකාන්ත්රාත් ෙදනම මත වැටුප් වෙවීම - 2021 වෙබරවාරි
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක
තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම - 2021 වෙබරවාරි
වැටුප
එකුව
මන්ත්ි දීමනා වෙවීම - 2021 මාර්තු
වැටුප
එකුව
අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021 ජනවාරි/වෙබරවාරි
එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා
සේ.ජී.ප්රගීත් සු න්ත
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පේෂ මයා
ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිිංහ
වයි.එම්.ස ෝමසිරි මයා
සේ.එම්.සලාකුබිංඩා මයා
ඩී.එම්.දුලීකා ාමලී මිය
එල්.ජී.ආර්.ඩී. මන්ලතා
ඩබ්.ජී.ප්රදීප් චන්දන
සේ.එම්.ප්රභාත් චින්තක
ඊ.ඩබ්.ඊ.ආර්.දමයන්ි

3,681,020.00
1,281,094.00
51,129.28
9,483.60
5,022,726.88

158,433.33
51,740.00
19,012.00

21,000.00
7,800.00
2,520.00
621,400.00
881,905.33
300,000.00
300,000.00
8,956.00
17,728.00
8,956.00
56,557.00
5,900.00
16,324.00
12,719.00
1,697.00
19,284.00
10,940.00
15,443.00

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

ඒ.ජී.එම්.එම්.ගුණවර්ධන මිය
සේ.එම්.එ ේ.ජීවමාලි
එච්.එම්.තුෂාරි ිංජීවනී
බී.ආර්.බී.ලේෂේමි ප්රියිංශිකා
එම්.ඒ.මල්කාන්ි මිය
ආර්.ඒ.ඩී.දි ේනා ප්රියදර්ශනී
ඩී.එම්.චන්ිකා සුදර්ශතී
එච්.එම්.නාලනී ලලිතා
එල්.බුේි ඉමාශා මිය
ඩී.එම්.එම්.සේ.ගුණිලක

සේ.එම්.එන්.සී.දමයන්ි
සේ.එම්.එන්.සුදර්ශනී
ඩී.එම්.නිලන්ත ප්රදීප් මයා
ඉන්දික නාරිංගම්මන
ජීවන් ප්රියදර්ශන
වී.ඩී.විපුලරත්න
එම්.ඩී.රත්නසිරි
ඒ.එම්.එදිරිසිිංහ
ආර්.චමින්ද
ආර්.එම්.කීර්ි
ඒ.ජී.ඥාණස ේන
එ ේ.එච්.එල්.ප්රියන්ත සුදත්
එම්.විජ්ය සලච්චමී මිය
වී.මයිල්වාගනම්
සේ.මීනච්චි මිය
සේ.මිංජුලා මිය
ආර්.එම්.කැළුම් ප්රියන්ත
සේ.ශෂිකලා මිය
එම්.රාසේශේවරී මිය
එ ේ.සමෝගන් සුන්දරම්
නිමලරත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා
එල්.සේ.අමල් රුවන්ග
එච්.එම්.රවිඳු චතුරිංග
ආර්.එම්.ප්රියන්ත සුගත්
එල්.ඒ.ටී.පියස ේන මයා
සේ.එම්.සු න්ත ජ්ගත් මයා
ආර්.එම්.ප්ර න්න ජ්ගත්

එච්.ඒ.පී.ඩී.රුවන් පිරණ මයා
ඩබ්.ජී.උපුල් විජිතවීර මයා
ඩී.එම්.වීරස ේන මයා
ඩබ්.ජී.රණසිිංහ මයා - 2021 මාර්තු ම සපෞේගලික සල්කම් දීමනා සගවීම

එකුව
ෙමන්ත් වියදම්

5,565.00
7,820.00
4,936.00
2,212.00
4,036.00
1,462.00
1,030.00
2,920.00
2,735.00
2,611.00
13,798.00
7,637.00
8,721.00
12,886.00
3,738.00
19,092.00
5,052.00
20,802.00
17,167.00
3,004.00
2,545.00
3,825.00
5,312.00
10,832.00
3,839.00
10,616.00
5,310.00
5,416.00
5,200.00
6,473.00
6,572.00
6,300.00
7,000.00
5,260.00
6,380.00
18,452.00
19,366.00
8,596.00
6,463.00
5,501.00
10,000.00
480,986.00

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිිංහ මයා
ආර්.ඩී.එ ේ.එන්.රාජ්පේෂ මයා
සේ.ජී.ප්රගීත් සු න්ත
එච්.එම්.තුෂාරි ිංජීවනී
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
සේ.එම්.එන්.ප්රියදර්ශනී
සේ.ජී.ස ෝමාවතී
වී.පී.එන් ිංජ්ය මයා
සේ.එම්.චමින්ද ශ්රීලාල්
සේ.වී.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා
ඩී.එම්.එ ේ.නන්දසිරි මයා
වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා
නාලක දුෂාන්ත
උදයන්ත ජ්යසිිංහ
ාලිත මධුශිංක
එල්.වී.පී.නුවන්

එකුව

21,000.00
9,100.00
21,000.00
16,000.00
5,600.00
15,148.00
2,167.00
5,000.00
15,168.00
14,220.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
156,803.00

සැෙයුම් හා උෙකරණ
සුෙර්ත වෙක් ඔෆිස් ඔවෙෝවම්ෂන්ත්

◊ ස ාසටෝ සකාපි යන්රය ඳහා සටෝනර් මිලදී ගැනීම

29,000.00

සී වෙක් ෆයර්ත ඇන්ත්් වස්ෆ්ි සිස්ෙම්

◊ ගිනි නිවීසම් අිංශය ඳහා අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම
ෙත්මා වර්තඩිවයෝ
◊ ප්රාසේශීය භාවට අවශය විදුලි උපකරණ ලබා ගැනීම
මුදල් භාරකරු
◊ සුළු අේමුදල්
ශ්රී රමයා ස්වෙෝර්තස්
ඳහා වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලයට පුවත්පත්
◊ 2020 සපබරවාරි ම
මිලදී ගැනීම
ජී.වක්.ඒ.ශාන්ත්ත
◊ කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාල ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම

වක්.එම්.නයනා රැංජනී
◊ කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලයට පරිග්රහණ සල්ඛණයේ මිලදී ගැනීම

33,350.00

368,000.00

9,965.00

17,122.00
1,760.00

සවනුසවන් අින් වියදම් වූ මුදල් සගවීම

එකුව

2,100.00

461,297.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්ු
ජනක වමෝෙර්තස්
◊ 252-6330 කැබ් රථසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම

69,750.00

ඩබ්.ඒ.ොමිණි ජයසිැංහ
◊ PF-7419 කැබ් රථය ඳහා සඩෝ වයි ර් 04 ේ මිලදී ගැනීම ඳහා අින්
වැයවූ මුදල් සගවීම
ලීලා වමෝෙර්තස්
◊ RC-1112 ට්රැේටර් රථය අලුත්වැඩියා කිරීම දහා වැඩ කුලිය

4,750.00

32,170.00

බුත්තල වමෝෙර්තස්
◊ RC-1112 ට්රැේටර් රථය අලුත්වැඩියා කිරීම දහා අවශය ද්රවය මිලදී
ගැනීම

24,880.00

◊ 37-9430 ට්රැේටර් රථසේ එන්ජිම අලුත් වැඩියා කිරීම දහා අවශය ද්රවය මිලදී
ගැනීම

33,425.00

රුහුණු වමෝෙර්ත ස්වෙෝර්තස්
◊ RC-1112 ට්රැේටර් රථය ඳහා හබ් ඔයිල් සීල් එකේ ,ලයිට් ේවිච් 01ේ
හා ේවිච් 01 ේ මිලදී ගැනීම

S.N.T.වමෝෙර්ත වේඩර්තස්
◊ 49-5301 ට්රැේටර් රථය අළුත්වැඩියා කිරීම ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම

2,800.00

16,600.00

නිේ සමන්ත් වමෝෙර්තස්
◊ UP-RW-1980 ට්රැේටර් සට්ලරය ඳහා රිම් ,ටයර් ටියුබ්,සර් ර් සරෝලර්
මිලදී ගැනීම

36,730.00

විෂන්ත් ඉන්ත්ඩස්ීස්
◊ RS-1800 සමෝටර්සග්රේඩරසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම

3,350.00

ඩිලක්ි මැකනිකල් වර්තක්වෂාප්
◊ LL-6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ පිටුප සදාර සරේම් එක අලුින් යකඩ සයාදා වි කිරීම
◊ UP-LL-7682 කෘෘෘෘ කැබ් රථසේ සේේ පේධිය අලුත්වැඩියා කිරීම

8,500.00
7,600.00

සුෙත් නන්ත්දන රාජෙක්ෂ
◊ UP-LL-7682 කෘෘෘෘ කැබ් රථසේ සේේ ඩ්රම් 04ේ සප් ේට් කිරීම ඳහා අින්
වැයවූ මුදල් සගවීම

4,800.00

ෙතිනායක වමෝෙර්තස්
◊ UP-LL-7682 කෘෘෘෘ කැබ් රථසේ සේේ පේධිසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු
සවනුසවන් ද්රවය මිලදී ගැනීම

18,360.00

ආරියසිරි වමෝෙර්තස්
◊ 49-5301 ට්රැේටර් රථය ඳහා ටිපර් සහෝ ේ 01ේ හා සබෝල් වෑල් 01 ේ මිලදී
ගැනීම

3,880.00

ලීලා වමෝෙර්තස්
◊ 37-9430 ට්රැේටරසේ එන්ජිම අලුත්වැඩියා කිරීම
◊ RD-4488 ට්රැේටරසේ සේේ ලයිනර් ග ා ඩ්රම් සප් ේට් කර ලයිට් විකර දීම
◊ මාර්ග තලනසේ ගියර් සේබලය අලුත් වැඩියා කිරීම

35,275.00
3,800.00
1,700.00

ධනුෂ්ක කුෂන්ත් වර්තක්ස් ඇන්ත්් වලදර්තස්
◊ GC-5148 රථසේ කැනපිය ෂීට් කුෂන් කර ලෑලි දමා කවර ගැසීම
සුරුර වමෝෙර්තස්
◊ RD-4488 ට්රැේටරය ඳහා බැටරියේ මිලදී ගැනීම

එකුව

23,000.00
331,370.00

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා

◊
◊
◊
◊

හිඟ වරිෙනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 වෙබරවාරි සහ මාර්තු මාස
සඳහා 3% දිරි දීමනා වෙවීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසිරි මයා
එච්.සේ.අමරසිිංහ මයා
එච්.එම්.පේමසිරි බිංඩාර මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න

6,081.00
6,948.00
14,054.00
7,996.00

ෙත්මා වර්තඩිවයෝ
◊
◊
◊
◊
◊

සමානරාගල ප්රාසේශීය භාවට අවශය නීපාරේෂක ද්රවය මිලදී ගැනීම
ස ෞඛය අිංශය ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
විදුල් අිංශයට අවශය බන්ඩල් ේලිප් මිලදී ගැනීම
විදුලි උපකරණ මිලදී ගැනීම
විදුල් අිංශයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම

පී.පී.ඩබ්.ඩී.එස්.මල්ලිකා
◊ 2021 වර්ෂය දහා පාපැදි තහඩු මිලදී ගැනීම
ඩී.එම්.ටී.බී.දිසානායක

61,500.00
44,570.00
50,000.00
127,300.00
91,390.00

690.00

◊ පිඹුරුපත් සතාරතුරු වලට අදාලව අින් වැයවූ මුදල් සගවීම

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

ලැංකා විදුලි බල මණ්ඩලය - විදුලි බිල්ෙත් පියවීම
නිල නිවා අිංක 03
නිල නිවා අිංක 02
නව කාර්යාල සගාඩනැගිල්ල
සපාදු බ ේ නැවතුම්පළ
නව බ ේ නැවතුම්පළ සේදිකා අිංක 1,2
නව බ ේ නැවතුම්පළ
ආදාහනාගාරය
ඔරසලෝසු කණුව
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
ප්රාසේශීය භා ගබඩාව
කුමාරසදාළ පාර කඩ කාමර අිංක 6/11
කඩ කාමර අිංක 28
එළවළු සවළඳ ැල
සකාම්සපෝ ේට් වයාපෘෘිය
පැරණි කාර්යාල සගාඩනැගිල්ල
කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථානය
කෘෘෂිකර්ම අපනයන සවළඳ ැල
සපර පා ල
හරිත උදයානය
ප්රජ්ාශාලාව
වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය
වැලියාය ස ෞඛය මධය ේථානය
නව ාප්පු ිංකීර්ණය දහා නව විදුලි ම්බන්ධතාවයන් ලබා ගැනීම

◊ 2020 මාර්තු ම
භික දුරකතන දීමනා සගවීම
SPS ඩිස්ිබියුෙර්තස්
◊ ආදාහනාගාරය ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්ඩර් නැවත පිරවීම
ශ්රි ලැංකා වෙලිවකාම් පී.එල්.සී. - දුරකථන බිල්ෙත් පියවීම
0552276175 දුරකථනය
4G රවුටරය
ගරු භාපිතුමාසේ නිල දුරකථනය
සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලසේ දුරකථන බිල්පත්

◊
◊
◊
◊
◊ නව 4G අන්තර්ජ්ාල ම්බන්ධතාවයේ ලබා ගැනීම සවනුසවන් සගවීම

7,084.81

32.50
62.50
14,589.80
24,451.22
10,743.42
881.41
770.70
5,269.90
368.00
551.10
2,948.10
10,156.90
2,070.00
825.60
1,026.90
258.30
480.00
1,614.60
1,983.00
587.70
679.20
589.80
129,000.00
26,000.00
94,080.00

2,064.73
2,277.23
1,195.57
3,195.89

ආර්ත.එම්.සනත් ගුණතිලක
◊ හුලිංදාව හන්දිය ,බිබිල මාර්ගසේ වැටී ිබූ ග ේ වල අතු කපා
ඉවත් කිරීම සවනුසවන් සගවීම

6,000.00

ජයලැංකා වේලර්තස්
◊ ස ෞඛය කම්කරුවන් ඳහා කබා මිලදී ගැනීම

31,500.00

ඩී.එම්.කුමාරිහාමි
◊ කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථාන වලින් මුදල් අයකිරීම සවනුසවන් දීමනා
සගවීම

2,430.00

ොමිණි ජයසිැංහ
◊ ගරු භාපිතුමා මඟ සකාළඹ රාජ්කාරී ඳහා අිසේගී මාර්ගය භාවිතා
කිරීම සවනුසවන් අින් වැයවූ මුදල් සගවීම

4,050.00

ආර්ත.එම්.පැංචිබණ්ඩා
◊ නේකල මාළු සවළදාම් සිදුකරන පුේගලයින්සගන් මුදේ අයකිරීම සවනුසවන්
50% දීමනාව ලබා ගැනීම

5,725.00

ඩයවලාග් වරෝ්බෑන්ත්් (Pvt) Ltd. වමානරාෙල - බිල්ෙත් පියවීම
◊ අභයන්තර දුරකථන පේධිය

5,884.80

ඩයවලාග් වෙලිවිෂන්ත්, වමානරාෙල - බිල්ෙත් පියවීම
◊ ඩයසලාේ TV බිල්පත පියවීම (සපබරවාරි/මාර්තු)

3,147.33

බවයෝ වකයා ලැංකා පද්.සමාෙම
◊ ස ෞඛය අිංශයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
වක්.වී.සී.එච්.වක්.කරුණාරත්න
◊ ආහාර ාම්පල පරීේෂාව ඳහා වැයවූ මුදල් සගවීම

98,500.00

385.00

වක්.එම්.සුමනාවතී
◊ ස ෞඛය අිංශයට අවශය මුව ආවරණ මිලදී ගැනීම

60,000.00

සූරිය ෆැෂන්ත් වසන්ත්ෙර්ත
◊ විෂබීජ් හරණය දහා ඇඳුම් කට්ටල 10 ේ මිලදී ගැනීම

10,250.00

Avansmart Engineering(Pvt)Ltd
◊ ZA-5061 බැසකෝ සලෝඩරය වාර ස ේවා කිරීම
◊ මාර්ග තලනය වාර ස ේවා කිරීම

58,572.70
131,766.96

උොලි වමෝෙර්තස්
PF-7419 කැබ් රථය වාර ස ේවා කිරීම
LM-3078 ගලි රථසේ වාර ස ේවා කිරීම
RD-1112 ට්රැේටර් රථය වාර ස ේවා කිරීම
RD-4488 ට්රැේටර් රථය වාර ස ේවා කිරීම
LL-6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ වාර ස ේවා කිරීම

18,150.00
25,880.00
25,460.00
21,555.00
36,950.00

◊
◊
◊
◊
◊

රැංෙ ෙයර්ත වේඩර්තස්
◊ RS-1800 සමෝටර් සග්රේඩරය ඳහා බැටරි 02ේ මිලදී ගැනීම

57,000.00

ශබී ලැංකා ඔවෙෝ සර්තවිස්
◊ RS-1800 සමෝටර් සග්රේඩරය වාර ස ේවා කිරීම

29,780.00

ආර්ත.එම්.ප්රසන්ත්න රත්නායක
◊ GIS/GPS තාේෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව දහා ම්පත් දායක
දීමනාව සගවීම

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ජාතික ජල සම්ොදන හා ජලාෙවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්ෙත් පියවීම
නව ප්රාසේශීය භා සගාඩනැගිල්ල
ප්රජ්ාශාලාව
කච්සච්රි ිංකීර්ණය අ ල හරිත උයන
සු ාන භූමිය
පු ේතකාලය
නව බ ේ නැවතුම්පල සපාදු වැසිකිළිය
සපාදු ජ්ල කරාමය
කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලය
කුඹුේකන ිංචාරක මධය ේථානය
පූර්ව ළමාවිය ිංවර්ධන මධය ේථානය
නව සපාළ භූමිය

B.S.I.ජයවස්න
◊ කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
◊ ස ෞඛයය අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
◊ මාර්ග අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්ධන බිල්පත් පියවීම
◊ GC-5148 රථසේ ඉන්දන බිල්පත් පියවීම
ආර්ත.ඒ චන්ත්දිම
◊ ගරු භාපි තුමා ඇතුළු මන්ීමණ්ඩලය සකාළඹ යාම ඳහා කුලී පදනම
මත ලබාගත් වෑන් රථසේ ගා ේතු සගවීම

සුමධුර වොත්හල
◊ මුද්රා ක ේ කිරීම සවනුසවන් සගවීම

4,800.00
6,102.00
2,644.56
31,715.80
514.08
672.84

920.34
2,550.97
386.48
23,686.92

70,430.00
328,922.00
317,824.00
19,180.00

20,000.00

4,200.00

G.M.මුද්රණාලය
◊ ගරු මන්ීමණ්ඩලය දහා ලිපි ශීර්ෂ සපාත් මුද්රණය කිරීම

63,650.00

දිමුු තරැංො වික්රමසිැංහ
◊ ි සපාළ භූමිසේ මිළ ගණන් නාම පුවරු ාදා විකිරීම

21,150.00

එස්.වහ්රත්
◊ නීතීඥ ගා ේතු සගවීම
30,000.00

එකුව

ප්රාග්ධන වැය

2,338,704.66

තලාව පබුදු ග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
◊ දුටු ගැමුණු මාර්ගසේ 06 වන පටුමග සකාන්ීට් කිරීම
◊ පන් ල් වත්ත අතුරු මාර්ගය (නර්සිිං සහෝම් අ ල) ිංවර්ධනය කිරීම
සිරි විජයපරග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
◊ සපාතුවිල් පාර I වන අතුරු මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම

518,163.48

වතනෙල්ලන්ත්ද ග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
◊ ඉත්තෑකටුව සතලසබෝගල මාර්ගය ිංවර්ධනය කිරීම

627,012.18

සමඟි ග්රාම සැංවර්තධන සමිතිය
◊ සපාල්ග ේයාය හර ේ මාර්ගය ිංවර්ධනය කර සකාන්ීට් කිරීම
ෙැරකුම් වොවි සැංවිධානය
◊ සවසහරගල ජ්න භා කාර්යාලය අ ල සබෝේකුව ඉදිකිරීම

460,222.11

ලලන්ත්ස් ස්වෙෝර්තේ
◊ ප්රාසේශීය භාවට ක ළ එකතු කිරීසම් කරත්ත 04 ේ මිලදී ගැනීම

218,400.00

ෙත්මා වර්තඩිවයෝ
◊ ස ෞඛය අිංශය ඳහා සම්

02 ේ මිලදී ගැනීම

සිවශක්ති මැෙල්ස්
◊ ප්රාසේශීය භාවට සටන්ට් 02 ේ මිලදී ගැනීම

27,200.00

16,600.00

සුෙර්තවෙක් ඔෆිස් ඔවෙෝවම්ෂන්ත්
◊ ප්රාසේශීය භාවට ලැප්සටාප් පරිගණකයේ හා සඩ ේේසටාප් පරිගණක
යේ මිලදී ගැනීම

218,800.00

එකුව
2,086,397.77

වොදු තැන්ත්ෙත්
◊
◊
◊
◊
◊

ඩී.ඒ.අමරපාල -රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල් සගවීම

ගලි කම්කරු කුළී සගවීම - මු ේරි මයා

සේ.සේ.එන්.අජිත් මයාසේ අනියම් ස ේවා කාලයට අදාල වැ .අ. මුදල් යැවීම
සටන්ඩර් සපෝරම අයඳුම්පර ගා ේතු නිදහ ේ කිරීම
ඩබ්.එම්.වර්ණිලක - විගණන කාර්යාලසේ තීන්ත ආසල්ප කිරීමට
අදාලව ලැඩර් එකේ කුලියට ගැනීම
◊ විගණන කාර්යාලසේ තීන්ත ආසල්ප කිරීමට අදාලව ශ්රමික දීමනා සගවීම
◊ මරස ේකර කලර් ස න්ටර් -විගණන කාර්යාලසේ විගණන පරීේෂක නිල
නිව හා ිංචාරක බන්ගලාව පින්තාරු කිරීමට අදාලව ද්රවය මිලදී ගැනීම

386,640.08
17,800.00
90,000.00
4,200.00
36,550.00
56,375.00

◊ ලිංකා බැිංකුව-සමානරාගල සනල්ෂිප් අරමුදලට බැරවිය යුතු මුදල ගිණුමට බැර
කිරීම

452,485.97

එකුව
1,044,051.05

අත්තිකාරම්
◊ 2021.03.17 වන දින පැවි මහ භා රැ ේවීම ඳහා ිංග්රහ වියදම්
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම
◊ විගණන හා කළමණාකරණ කමිටු රැ ේවීම ඳහා ිංග්රහ වියදම් ඳහා
අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

11,000.00

5,000.00

වස්වක ණය
◊ එල්.ජී.ආර්.ඩී. මන්ලතා මියට ආපදා ණය ලබා දීම
ජී.ආර්.පී.මසනෝජ්නී මියට ආපදා ණය ලබා දීම
ආර්.එම්.කීර්ි මයාට ආපදා ණය ලබා දීම

150,000.00
100,000.00
100,000.00

එකුව
355,000.00

2021.03.01 දින සිෙ 2021.03.31 දින දක්වා වියදම් වාර්තතා සාරැංශය
විස්තරය
ේ ර ස ේවක වැටුප්
ි
අනියම් ස ේවක වැටුප්
මන්ි දීමනා
අිකාල හා දින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාේධන වැය
අත්ිකාරම්
සපාදු තැන්පත්

මුළු එකුව
ක ේ කසළේ

:-

පරිේෂා කසළේ :-

මුදල (රු.)
5,022,726.88
881,905.33
300,000.00
480,986.00
156,803.00
461,297.00
331,370.00
2,338,704.66
2,086,397.77
355,000.00
1,044,051.05
13,459,241.69

