ම ොනරාගල ප්රාමේශීය සභාව
වියදම් වාර්තාව ( හජන බ ැංකු ගිණු )
2021.09.01 සිට 2021.09.30 දින දක්වා
විස්තරය

මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන
ස්ථීර වසේවක වැටුප් -2021 සැප්තැම්බර්
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක ණය
එකතුව

3,658,128.34
1,270,794.00
56,420.49
4,985,342.83

අනියම් වසේවක වැටුප් - 2021 අව ෝස්තු
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

134,991.66
43,420.00
16,199.00

වකොන්ත්රාත් පදනම මත වැටුප් ව වීම -2021අව ෝස්තු
වැටුප
දීමනා
රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක

21,000.00
7,800.00
2,520.00

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් ව වීම -2021 අව ෝස්තු
වැටුප

692,900.00

එකතුව

918,830.66

මන්ත්රි දීමනා ව වීම - 2021 අව ෝස්තු
වැටුප

300,000.00

එකතුව

300,000.00

අතිකාල, දින වැටුප් ව වීම 2021 /ජූලි/
ඉන්දික නාරංගම්මන මයා
සේ.ජී ප්රගීත් සු න්ත මයා
ආර්.ඩී. සුගත් නන්දන මයා
ඩබ්.ජී.රණසංහ මයා - 2021 අසගෝ ්තු ම සපෞද්ගලික සේකම් දීමනා සගවීම

සසර කුමාර සප්රේමලාේ මයා
එම්.රාසේෂ්වරී මිය
සේ. මංජුලා මිය

4,775.00
8,864.00
8,956.00
10,000.00
9,046.00
4,333.00
4,333.00

සේ. ශශිකලා මිය
වි.මයිේවාගනම් මයා
එම් වජ්යසලච්චමි මිය
ඒ.එම් එදිරිසංහ මයා
ආර් එම් කීර්ති මයා

එකතුව

4,333.00
2,924.00
4,250.00
7,182.00
7,617.00

76,613.00

මන් වියදම් 2021 /මැයි/ජුනි/ජුලි මස
ආර්.එම්.රත්නවීර මයා
ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසංහ මයා
ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා
ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා
එ ්.එම්.සසර කුමාර මයා
ප්රගීත් සු න්ත මයා
සුගත් නන්දන රාජ්පේෂ මයා
සුගත් නන්දන රාජ්පේෂ මයා
ප්රගීත් සු න්ත මයා

එකතුව

14,000.00
12,000.00
5,000.00
19,000.00
9,100.00
10,150.00
679.00
5,600.00
12,250.00

87,779.00

සැපයුම් උපකරණ
ඩිලක්ෂි මැකනිකල් වර්ක් ව ොප්
කාර්යයාලයට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම සවනුසවන් සගවීම

එකතුව

23,200.00

23,200.00

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
සිසිර කුමාර වප්රේමලාල් මයා
252-6330 කැබ්රථසේ සජ්ොයින්ට් කුරුසය අලුතින් දැමීම ඳහා සගවීම

5,600.00

ජනක වමෝටර්ස්
252-6330 කැබ් රථසේ පවර් ්ටියරින් පද්ධතිසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු

3,750.00

252-6330 කැබ් රථසේ සවෝේටසන්ටරය අලුත්වැඩියා කිරීම

3,800.00

එස්.එන්.ටී වමෝටර් වේඩර්ස්
RD 495301 ට්රැේටර් රථසේ හිච්කූරු වි කිරීම සවනුසවන් සගවීම

4,050.00

ඩිලක්ෂි මැකනිකල් වර්ක් ව ොප්

LL-6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ ේලච් සර් රය වි කිරීම දහා වැඩ කුලිය සගවීම

4,950.00

වවනුක ඉවලට්රිකල්ස්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ ඕේටසන්ටරය ගලවා අලුත් වැඩියා කිරීම

4,800.00

එච්.එම් අමිල මධුශංක මයා
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ යිලන් ර් අලුත් වැඩියා කිරීම

3,600.00

SNT වමෝටර් වේඩර්ස්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ අලුත් වැඩියා කිරීම ඳහා ද්රවය මිලදී ගැනීම

9,155.00

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ අලුත් වැඩියා කිරීම ඳහා ද්රවය මිලදී ගැනීම
රං ටයර් වේඩර්ස්
LL-7682 කෘෘෘ කැබ් රථසේ ටයර් ටියුබ් දැමීම

එකතුව

416,365.25

23,800.00

466,720.25

ප්රවාහන සම්බන්ධතා හා ආවශයක වසේවා
සී/ස වමොනරා ල කඳුකර විවිධ වසේවා සමූපකාර සමිතිය
ප්රාසද්ශීය භා කාර්යාලයට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම

520.00

පතිනායක වමෝටර්ස්
252-6330 කැබ් රථසේ ඕේටසන්ටරය අලුතින් දැමීම

25,000.00

හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන් 2021 මැයි මස
3% දිරි දීමනා ව වීම
එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසරි මයා
එච්.සේ.අමරසංහ මයා
එච්.එම්.පද්මසරි බංඩාර මයා

3,125.00
874.00
2,743.00

උපාලි වමෝටර්ස්
PF-7419 කැබ් රථසේ වාර ස ේවා කිරීම
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බිල්පත් පියවීම (2021 ජුලි/ අව ෝස්තු මස)

22,610.00

නව සගොඩනැගිේල
නිල නිවා අංක 03
නිල නිවා අංක 03
නිල නිවා අංක 02
නිල නිවා අංක 02
සකොම්සපෝ ්ට් වයාපෘතිය
කුඹුේකන මහජ්න පු ්තකාලය
පැරණි සගොඩනැගිේල
නව බ ්නැවතුම්පල සේදිකා අංක 1,2
ඔරසලෝසු කණුව
ප්රජ්ාශාලාව
පැරණි ගබඩාව
හරිත උයන
කඩ කාමර අංක 6/11
වැලියාය ස ෞඛ්ය වවදය මධය ්ථානය
නව බ ්නැවතුම්පල සේදිකා අංක 1,2
ඔරසලෝසු කණුව
ආදාහනාගාරය
සපොදු සු ාන භූමිය
නව බ ්නැවතුම්පල
නව බ ්නැවතුම්පල
සපොදු බ ්නැවතුම්පල

8,443.15
40.00
40.00
70.00
82.50
1,429.50
368.10
3,863.40
4,503.90
1,868.70
1,429.50
624.30
1,008.60
1,758.90
258.30
3,826.80
1,887.00
1,484.40
1,688.40
240.00
240.00
4,979.70

සපොදු බ ්නැවතුම්පල
කුමාර සදොලපාර එලවළු සතොග සවලඳපල
කුමාර සදොලපාර සතොග සවලඳපල
නව සපොල භූමිය
කුමාර සදොලපාර සතොග සවලඳපල
කුමාර සදොලපාර එලවළු සතොග සවලඳපල
කඩ කාමර අංක 27
කඩ කාමර අංක 28

7,460.00
1,155.00
1,612.50
9,133.68
1,667.40
1,136.70
10,362.55
14,361.30

වපෝස්ට් මාස්ටර් ජනරාල්
2021.01.01-2021.06.30 දේවා නිදහ ් තැපැේ ගා ්තු සගවීම

25,537.00

2021 ැප්තැම්බර් ම

26,000.00

භික දුරකථන දීමනා සගවීම

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021
අව ෝස්තු
නව සගොඩනැගිේල
ප්රජ්ාශාලාව
සමොනරාගල මහජ්න පු ්තකාලය
සපොදු සු ාන භූමිය
සපොදු වැසකිලිය

7,304.91
1,229.94
995.94
831.60
37,000.00

නව සවළඳ ංකීර්ණය ම ් කඩ, මාළු කඩ
පත්මා වර්ඩිවයෝ
සමොනරාගල ප්රාසද්ශිය භාවට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම

23,000.00

129,640.00

ශ්රි ලංකා වටලිවකොම් පී.එල්.සී.
දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021 අව ෝස්තු මස
කාර්යාලීය සපොදු දුරකථනය
ගරු භාපතිතුමාසේ නිල දුරකථනය
4G රවුටරය
සමොනරාගල මහජ්න පු ්ථකාලය

4,621.77
664.37
1,972.64
1,195.57

ඩයවලොග් වටලිවි න්, වමොනරා ල - ජුලි මසබිල්පත් පියවීම
ඩයසලොේ සටලිවිෂන් බිේපත පියවීම

1,228.93

ආර්.එම් සු ත් රත්නායක මයා
252-6330 කැබ්රථසේ වාරස ේවා කිරීම
ආර්.වක්. ජයන්ත කුමාර මයා
ස ෞඛ්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම

21,160.00

151,000.00

උපාලි වමෝටර්ස්
49-5301 ට්රැේටර් රථසේ වාර ස ේවා කිරීම

16,390.00

ආර්.වක්. ජයන්ත කුමාර මයා
ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත් කාර්යය ාධන වයාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීම

99,750.00

ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත් කාර්යය ාධන වයාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීම යටසත් ද්රවය මිලදී ගැනීම

299,250.00

ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත් කාර්යය ාධන වයාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීම යටසත් ද්රවය මිලදී ගැනීම

161,900.00

පත්මා වර්ඩිවයෝ
ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත් කාර්යය ාධන වයාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීම යටසත් ද්රවය මිලදී ගැනීම

117,372.00

පත්මා වර්ඩිවයෝ
ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත් ආපදා ප්රතිචාර දැේවීසම්
මධය ්ථානයට අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම

61,470.00

සිව ශක්ති මැටල්ස්

සකොම්සපෝ ්ට් නිෂ්පාදනයට ඉටිසකොල හා දහයියා දහනයට උදුනේ ක ්
කිරීමට ද්රවය මිලදී ගැනීම

13,793.00

ඇවන්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ අලුත් වැඩියා කිරීම දහා හයිසඩ්රොලිේ ඔයිේ මිලදී
ගැනීම

12,237.70

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ පැය 7750 වාර ස ේවා කිරීම

34,704.31

ශබී ලංකා ඔවටෝ සර්විස්
RS- 1800 සමෝටර් සරේඩරය වාර ස ේවා කිරීම

23,840.00

රං ටයර් සර්විස්
RS- 1800 දරන සමෝටර් සරේඩර් ටයර් පැච් දැමීම ඳහා සගවීම

4,680.00

වි න් ඉන්ඩ්රස්ට්රීස්
ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ ඩී ේ සහෝ ් එකේ වි කිරීම

3,000.00

ZA-5061 බැසකෝසලෝඩරසේ ජ්ැේ සකොටස ේ සහෝ ් එකේ අලුත්වැඩියා කිරීම

3,450.00

උපාලි වමෝටර්ස්
LL- 6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ වාර ස ේවා සදු කිරීම
SPS ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්
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

පත්මා වර්ඩිවයෝ
විදුලි උපකරණ මිලදී ගැනීම
විදුලි අංශය ඳහා අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම
විදුලි අංශය ඳහා අවශය බන්ඩේ ේලිප් මිලදී ගැනීම

එකතුව

37,210.00

260,110.00
105,450.00
35,150.00
35,150.00

31,050.00
138,000.00
75,000.00

2,144,235.96

ප්රාග්ධන වැය
මයුර ව ොවි සංවිධානය
වැලියාය පු ්තකාලය හා සපර පා ේ මාර්ගය සකොන්ක්රීට් කිරීම

197,525.82

LALANS SPORTS GOODS
ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත්ක්රියාත්මක වන බහු කාර්යය
ංවර්ධන වයාපෘති යටසත් ද්රවය සපොල භූමිය ඳහා ක්රීඩා උපකරණ ලබා ගැනීම
ශ්රී ශක්ති ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය
ාප්පුවත්ත ක්රීඩාංගනය ංවර්ධනය කිරීම
LALANS SPORTS GOODS
ප්රාසද්ශිය ංවර්ධන හයක වයාපෘති යටසත්ක්රියාත්මක වන බහු කාර්යය
ංවර්ධන වයාපෘති යටසත් සමොනරාගල හා වැලියාය සපර පා ේ ඳහා ක්රීඩා
උපකරණ ලබා ගැනීම

එකතුව

139,600.00

1,452,175.47

292,600.00

2,081,901.29

අතරැදවුම්
ශ්රී ශක්ති ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය
රත්තන පිටිය මහයාය මාර්ගයසේ සබෝකුව ඉදිකිරීම සවනුසවන්
අතරැදවුම සගවීම

11,749.31

තලාව පුබුදු ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය
2021 වර්ෂසේ ආදාහනාගාරසේ කුට්ටි ගේ ඇතිරීම සවනුසවන් අතරැදවුම
සගවීම

35,348.02

එකතුව

47,097.33

අත්තිකාරම්
2021.09.17 වන දින පැවති මහ භා රැ ්වීම ඳහා ංරහ වියදම්
අත්තිකාරම් ලබා ගැනීම

11,000.00

වැලියාය පු ්තකාලය ඇතුලු ්ථාන ඳහා මේ පැල හා මේ සපෝච්චි මිලදී ගැනීම

25,000.00

එකතුව

36,000.00

2021.09.01 දින සිට 2021.09.30 දක්වා වියදම් වාර්තාව සාරංශය
විස්තරය
් රස ව
ථි
ේ ක වැටුප්
අනියම් ස ව
ේ ක වැටුප්
මන්ත්රි දීමනා
අතිකාල හා දින වැටුප්
ගමන් වියදම්
ැපයුම් හා උපකරණ
ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු
ප්රවාහන ම්බන්ධතා හා අවශයක ස ේවා
ප්රාේධන වැය

අතරැදවුම්
අත්තිකාරම්

මුළු එකතුව

ක ් කසළේ:පරීේෂා කසළේ:-

මුදල (රු.)
4,985,342.83
918,830.66
300,000.00
76,613.00
87,779.00
23,200.00
466,720.25
2,144,235.96
2,081,901.29
47,097.33
36,000.00
11,167,720.32

35566.67 11440 4268
99424.99 31980 11931
134991.66 43420 16199

673400
19500
692900

