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2019.06.28 ලන දින පඳ.ල. 10.00 ට සීතාලක ප්රාලපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී ඳලත්ලන ද   

මුදල් හා ප්ර6තිඳත්ති සැකසීපේ කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 
 

 

සහභාගි වු . 

 

1. රු ළර වභළ වභළඳති  -  ජී. ජයන්ත රරෝශණ මෆතිතුමළ  

2. රු ළර වභි   -  එවහ.ඩී. මංජු ප්රරෝදිප් කුමළර් මෆතිතුමළ  

3. රු ළර වභි   -   චන්දන ප්රර්භමනළත් මුදුන්රොටුල මෆතිතුමළ  

4. රු ළර වභි   -  රේ.ඒ විමල් ප්රවවන්න මෆතිතුමළ  

5. රු ළර වභි   -  යළන් දුමින්ද චන්ද්රර්සිරි මෆතිතුමළ  

6. රු ළර වභි   - මංජු ධම්මි වීරරත්න මෆතිතුමළ  

7. රු ළර වභි   -  වමන්ත උදය කුමළර මරේ මෆතිතුමළ  

8. රු ළර වභි   -  උපුල් මරනෝජ් රඳසිංශ මෆතිතුමළ  

9. රු ළර වභි   -  ඩී. ප්රිමයන්ත අරුණ කුමළර් ගුණරත්න මෆතිතුමළ  

10. රු ළර වභි   -  මරේ චන්ද්රවසිරි මෆතිතුමළ  

11. රු ළර වභි   -  පී.ඒ ප්රරදීප් කුමළර් මෆතිතුමළ  

 

සහභාගි පනොවු. 

 

1. රු ළර වභි   -  ලියනරේ චන්දන කුමළර මෆතිතුමළ  

2. රු ළර වභි   -  යවරු රදලන්මිණ රළජඳේ මෆතිතුමළ  

3. රු ළර වභි   -  එවහ.ඒ. ප්රර්මමරත්න මෆතිතුමළ  

4. රු ළර වභි   -  පුවහවෆල්රේ අමල් නිළන්ත සිල්ලළ මෆතිතුමළ  

5. රු ළර වභි   -  ෂිණි හරීර  මළලි රශට්ටිආරච්චි 

6. රු ළර වභි   -  වමන් චන්දන සුරියආරච්චි මෆතිතුමළ 
 

සහභාගි වු නිධාරින් 

 

1. රල්ම්     -  රේ.ඒ චන්දන ඳද්මසිරි මයළ  

2. ප්රමධළන ෂමනළරණ වශළර  -  රේ.ඩී. වන්ධ්යළම මළනී මිය  

3. ලෆඩ අධිළරී   - ජයන්තළ ජල්රතොටරේ මිය  

4. ළර්යභළර නිධළරි -  ශංලෆල් -  සුමනළ ජයසරිය මිය  

5. ළර්යභළර නිධළරි -  ඳළදුේ  -  ඩී.සී.රජ්. අමරසිංශ මිය.  

6. ළර්යභළර නිධළරි - රොවහම -  රර්ණුළ ඉද්දමල්රොඩ මිය  

7. ළර්යභළර නිධළරි - ශරශ න -  ජී. චමරි ඳත්මතළ මිය 

8. වංලර්ධන නිධළරි    -  ඩී.ජී. ඉළනි මලිළ මිය  

9. තළේණ නිධළරි -රොවහම -  ඩබ්.එම්.එන්.පී. දිවිල්පිටිය මිය  

10. ෂමනළරණ වශළර  - ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජයරව ර මිය 

11. ෂමනළරණ වශළර  - දීඳළනි විේරඩමසිංශ මිය 

12. ෂමනළරණ වශළර  - එවහ.ඩී. සිරරෝණී මිය 

13. ආදළයම් ඳරීේ - ශංලෆල් - නලීන් විමසිරි මයළ  

14. ආදළයම් ඳරීේ - ශරශ න - ආර්.සී.රජ්. රන්රනත්ති මයළ 

15. ආදළයම් ඳරිඳළ - ඳළදුේ - වී.පී.සී.ඒ.රේ. රඳරර්රළ මයළ  

16. ආදළයම් ඳරිඳළ - රොවහම - එච්.ඒ.ඩී.එවහ. ප්රියන්ත මයළ 
 

රු වභළඳතිතුමළ විසින් මුදල් ශළ ප්රවතිඳත්ති වෆසීරම් ළර වභළල වශළ ඳෆමිණ සිටි සියළුරදනළ වළදරරයන්  

 පිළිෆනීරමන් අනතුරුල ළර වභළරේ ලෆඩ ටයුතු ආරම්භ රන දී. 
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01. ලිපි පල්ඛන සකා බැලීම. 

 

1. වියභළර නිෂධළරී විසින් “ලරිඳනම් ප්රතිරෝධනය - 2020˝ යන හිසින් යුතුල 2019.06.24 දිනෆතිල 

2016 ලර්රේ සිට ේරි යළත්ම ලන 2015 ලර්රේ සිදුරන ද ලරිඳනම් තේරව රු 2020 ලර්රේ 

සිට ප්රඳතිරෝධනය ෂ යුතු බල දේලමින් 2012.10.22 මශළ වභළරේ 05 (02) තීරණරේ පිටඳතේ 

වමඟ රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, රම් වම්බන්ධරයන් ඉදිරි මශළ වභළලට 

රයෝජනළලේ ඉදිරිඳත් කිරීම සුදුසු බලට ළර වභළල තීරණය රන දි.  

 

2. රජරේ මුද්රණ රදඳළර්තරම්න්තුල විසින් “ලෆදත් දෆන්වීමයි (වළමළන්යය ෆවට් ඳත්ර0ය) 2019˝ යන හිසින් 

යුතුල 2019 ලර්යට ෆවට් ඳත්ර ය බළෆනීමට අලහේ නම් නියමිත දළය මුදල් 2018 ජනලළරි මව 31 

ලන දිනට රඳර රජරේ මුද්රමණළයළධිඳති, රජරේ මුද්රලණ රදඳළර්තරම්න්තුල, අං 118, රදොවහතර 

ඩෆනිවහටර් ද සිල්ලළ මළලත, රොෂඹ 08 ලිපිනයට අලහයඳ ෆවට් ඳත්රදය රතෝරළ තෆඳෆල් ළවහතුල ද වමඟ 

රචේඳත් රශෝ මුදල් ඇණවුම් “රජරේ මුද්රෂණළයළධිඳති˝ නමින් ෆබීමට වවහලන රව දේලමින් 

රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, ලළර්ෂි දළය ළවහතු රලළ ෆවට් ඳත්රැය 

බළෆනීම සුදුසු බලට ළර වභළල තීරණය රන දි. 

 

3. ඳළදුේ ප්රළ ළරද්ශීය රල්ම්තුමළ විසින් “අංම්පිටිය රඳොදු සුවළන භූමිය ශළ යළබද ඉඩම් රොටව 

වම්බන්ධලයි” යන හිසින් යුතුල 2017.12.08 දිනෆතිල ඳළදුේ ප්රළ රද්ශීය රල්ම් රොට්ඨළරේ 

අංම්පිටිය ේරළ ම නිෂධළරී ලවරම් සුවළන භූමි රොටරව  ඳදිංචි අනලවරරුලන් නියමළනුක කිරීමට 

ටයුතු රමින් ඳලතින අතර සුවළන භූමි ශළ යළබද ඉඩරම් මළයිම් ශඳුනළෆනීම වශළ රන ද 

මෆනුරම්දී අනුරර්ය ලන Track no : padukka Divi.Sec/2015.04.01 හි ෆබලි අං 4,6,9,13 වශ 

14 ෆබලි අං රොටවහ ලරයන් ද ෆබලි අං 7,8,10,11,12 වම්පර්ණ ලරයන් සුවළන භූමියට 

අයත් බලට තශවුරු වී ඇති බෆවින් සුවළන භූමි රොටරව  ඳදිංචි අනලවරරුලන් නියමළනුක කිරීම 

වම්බන්ධල විරුද්ධත්ලයේ ඳලතින්රන්ද යන්න පිළිබල දන්ලන රව රයොමුරන ද ලිපිය වළ 

බෆල ළර වභළල, රම් වම්බන්ධරයන් ප්රදරද්ශීය රල්ම්තුමළ වශ රොට්ඨළභළර මන්ත්රීමතුමළ වමඟ 

වළච්ඡළ ර තීරණයට එෂඹීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි. 

 

4. එම්.එන්.ජී. න්වහට්ර ේන් පුද්ලි වමළම විසින්  සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළල වතු රදර 

ආදළශනළළරරේ අළුත්ලෆඩියළ ටයුතු අලවන් ර රදලන රොටව රවීම (අලවළන රවීම) වශළ 

අං 1/ PF 0491 දරණ රු. 800,379.00  බිල්ඳත වළ බෆල ළර වභළල, රදර 

ආදළශනළළරරේ අළුත්ලෆඩියළ ටයුතු අලවන් ර රදලන රොටව රවීම (අලවළන රවීම) වශළ 

අං 1/PF 0491 දරණ රු. 800,379.00  මුද යන්ත්රි ඉංජිරන්රුලරරයකුරේ නිර්රද්යට යටත්ල 

එම්.එන්.ජී. න්වහට්ර8ේන් පුද්ලි වමළම රලත රවීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි. 

 

5. ඳෂළත් ඳළනය පිළිබ හරි  ංළ ආයතනය විසින් “මශජන නිරේජිතයින් වශළ ලන ඳෂළත් ඳළනය 

පිළිබ ඩිප්රෝමළ ඳළඨමළළල - 2019˝ යන හිසින් යුතුල 2019.06.10 දිනෆතිල රමම ඩිප්රෝමළ 

ඳළඨමළළල ශෆදරීම වශළ නිර්රද් රනු ෆබ ඇති ඳශත නම් වශන් මශජන නිරයෝජිතලරුන් 

රතෝරළරන ඇති අතර 2019.07.20 රවනසුරළදළ දින රඳ.ල. 9.00 - ඳ.ල. 4.00 දේලළ ඳෂළත් ඳළනය 

පිළිබ හරී  ංළ ආයතනීය හර ලණළළරය රලත ඳෆමිරණන රවත් ඳළඨමළළ ළවහතුල ලරයන් එේ 
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පුහුණුළභිරයකුට රු. 60,000.00 ේ  ලරයන් රු. 360,000.00   මුද “අධ්යලේ, ඳෂළත් ඳළනය 

පිළිබ හරීර  ංළ ආයතනය˝ නමින් ලිය රචේඳත් මඟින් රශෝ මුදලින් ආයතනරේ මල්යු අංය රලත 

2019.07.12 දින රඳර රලළ නිමෂ යුතු බල දේලමින් රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර 

වභළල, රම් වශළ අනුමෆතිය බළදීමට තීරණය රන දි. 

 

i. ඊ.ජී.ඩී.අයි.එවහ. ඳද්මසීලි මිය - රු මන්ත්රී ෆ  

ii. ඩී. ප්රයභළනි අල්රම්දළ රමය  - රු මන්ත්රී  

iii. එවහ.එවහ. රශට්ටිආරච්චි රමය - රු මන්ත්රී  

iv. ඩබ්.ඒ.එම්. ධම්මි වීරරත්න මයළ - රු මන්ත්රී  

v. එච්. ලරුණ දිලිප් කුමළර මයළ - රු මන්ත්රීම  

vi. චින්ත රද්වින්ද වමරවීර මයළ - රු මන්ත්රී  

 

6. හරීච ංළ ප්රීජළතළන්ත්රිත වමළජලළදී ජනරජරේ අටලන ඳළර්ලිරම්න්තුරේ රතලන වෆසිලළරය ඳරිණ 

රතොරතුරු ෂමනළරණ ඳද්ධතිය මඟින් රළජ්ය  ආයතන ඇයීම (2017 මුදල් ලර්ය) පිළිබ රජරේ 

ගිණුම් පිළිබ ළර වභළරේ ලළර්තළල අනුල මශනර වභළ, නර වභළ, ප්රළ)රද්ශීය වභළ අතරින් 

සීතළල ප්රළබරද්ශීය වභළල කුණු 96 ේ බළනිමින් ප්රුථම වහථළනයට ඳත්ල ඇති බල ළර වභළරේ 

දෆනෆනීම වශළ ඉදිරිඳත් රන දි. 

 

7. ශංලෆල්, නල රලෂ වංකීර්ණය, අං 65 නල රලෂ වංකීර්ණරේ ේයළ හඳළරියන්රේ වංවිධළනය 

විසින් “අඳ විසින් වම්පර්ණ ප්රළ ේධන මුදම රයොදලළ රොඩනන ද ශංලෆල් රඳොදු රලෂ 

වංකීර්ණරේ, අවළධළරණ අන්දමින් ලෆඩිරන ද ඩ ළමර මළසි කුලිය නෆලත වංරෝධනය ද 

අවළධළරණ බෆවින් වළධළරණය ඉටුර රදන රමන් ඉල්ලීම.” යන හිසින් යුතුල 2019.06.08 දිනෆතිල 

සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළලට අයත් ශංලෆල් රඳොදු රලෂ වංකීර්ණරේ ඩ ළමර මළසි කුලිය ඉතළ 

අවළධළරණ අන්දමින් අධි රව ලෆඩිකිරීම රමම වංවිධළනරේ දෆඩි විරරෝධය වශ ඉල්ලීම මත නෆලත 

වංරෝධනය ෂත් අඩුර ඇත්රත් ඉතළ සුළු ප්රිමළණයේ බෆවින්, ඉතළ වළධළරණ දෆරිය ශෆකි, රරට් 

ලර්තමළන ආර්ථි තත්ලයට ෆරඳන මළනුෂි අයේ බළදී වළධළරණයේ ඉටුරන රව 

ඉල්මින් රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, රම් වම්බන්ධරයන් ශංලෆල් නල රලෂ 

වංකීර්ණරේ සියලුම ඩ හිමියන් (ඩ ළමර 71) ශළ රලෂ වංම්ල නිෂධළරීන් වමඟ 

2019.06.30 දින රඳ.ල. 9.00 ට වළච්ඡළලේ ඳෆලෆත්වීමට තීරණය රන දි.  

 

8. ඳෂළත් ඳළන රදඳළර්තරම්න්තුල (බවහනළහිර ඳෂළත) විසින් “ „රණවිරුරලකුට රඳොතේ‟රඳොත් 

ේයළ.ඳෘතිය - 2019” යන හිසින් යුතුල අං LGD/03/01/04 – (රඳොත් මිදී ෆනීම්) යටරත් 

2019.06.11 දිනෆතිල 30 ලවර කුරිරු යුද්ධරයන් වදළළලි අබළධිත තත්ලයට ඳත් රවබළුන් 

ප්ර9තිළර බන රළම, රණවිරු රවලන පුනරුත්ථළඳන රරෝශරල් බවහනළහිර ඳෂළරත් ඳෂළත් ඳළන 

රොමවළරිවහරේ ප්රධළනත්ලරයන් පුවහතළයේ ආරම්භ කිරීමට බවහනළහිර ඳෂළරත් ඳෂළත් ඳළන 

පුවහතළයළධිඳතිලරුන්රේ වංමය තීරණය ර ඇති බෆවින් ඉතිශළවය, මරනෝවිද්යළතල ශළ මළනසි 

වංලර්ධනය, නල තළ, රටිතළ, බුද්ධළම, ළේයළ වංේරංශය, රවෞඛ්ය  ශළ රඳෝණය යන වියන් 

වම්බන්ධ ෘතීන් ඳශත වශන් මධ්යතවහථළන රලත එම දුරතන අං අමතළ ඳරිත්යළතයන් බළරදන 

රව දේලමින් රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, රම් වශළ සියලුම මන්ත්රීලලරුන් 
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දෆනුලත් ර ඔවුන්රේ දළයත්ලය බළෆනීමට ද එහි වංවිධළය රව රු ප්රළශරද්ශීය වභළ මන්ත්රීර 

රෝකි වම්ඳත් ලර්ණසිරි මෆතිතුමළ ඳත්ෂ අතර, වභළල වතු සියලුම පුවහතළ, ඳළඨ වමළජ 

මඟින් රඳොත් බළෆනීමට ද තීරණය ෂ අතර රම් වම්බන්ධරයන් ඉදිරි ටයුතු කිරීම වශළ 

ශංලෆල් මශජන පුවහතළරේ පුවහතළයළධිඳතිතුමිය මඟින් සිදුකිරීමට තීරණය රන දි. 

 

මධ්යස්ථානය නම දුරකතන අංකය 

කිරුෂඳන මශජන පුවහතළය 

ශයිරලල් ඳළර, කිරුෂඳන 

එල්.පී.රේ. උදයනළථ මශතළ 0718051157 

රශොරණ මශජන පුවහතළය, 

රශොරණ, නර වභළල 

සුරන්ත්රළ, රශ මමළලි මශත්මිය 0702578553 

ම්ඳශ මශජන පුවහතළය, ම්ඳශ ඩී.එම්.ඩබ්.වී. ජයසිංශ මශතළ 0718275168 

 

9. ඳළදුේ, අංමුල, Unity of Youth ේරීඩළ වමළජය, වභළඳති විසින් “ප්රඨජළළළල බළෆනීම 

වම්බන්ධල” යන හිසින් යුතුල 2019.06.04 දිනෆතිල අංමුල ප්රැජළ ළළල  ඳටන් අබන් 

තත්ලරේ ඳලතින අතර එය දිගු ළය සිට කිසිඳු ප්ර0රයෝජනයේ ත රනොශෆකි ආළරරයන් ලවළ 

දමළ ඇති බෆවින් රම් සුභවළධනය උරදවළ ප්රවතිවංවහරණය රොට අංමුල ේරීආඩළ වමළජරේ 

ලෆඩටයුතු වශළ බළරදන රව ඉල්මින් රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, 

ළර්මි රව ලළ මිටුල මඟින් රම් වම්බන්ධරයන් තළේණ නිෂධළරී ලළර්තළලේ ෆලළ ඇති බෆවින් 

අදළ ලළර්තළල අනුල ඉදිරි ටයුතු කිරීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි.  

 

10. පුලේපිටිය හරී ් සුතළරළම විශළරරේ විශළරළධිඳති පජ්යල මළතරල් සිරි සුත වහලළමීන්ලශන්රව  විසින් 

“පුලේපිටිය සිරි සුත දශම් ඳළවට අලහයි ඳශසුම් බළෆනීම˝ යන හිසින් යුතුල 2019.06.19 

දිනෆතිල ලවර 35  ඳමණ ළය සිට ඳලත්ලළරන එන දශම් ඳළවරහි 250 ලෆඩි දශම් 

අධ්යළ ඳනය බන සිසු දරුලන් වශළ රොඩනෆගිලි ඳශසුම් තිබුණ ද අලහයළ තරම් රඩවහ, බංකු වශ 

පුටු රනොමෆතිවීම බලත් අඩුඳළඩුලේ බෆවින් එම අලහයඩතළලය වපුරළ ෆනීම වශළ ප්රළ රද්ශීය වභළලට 

අයත් රඳොදු වහථළනල ඇති වහ ලලින් (ෆන්ද, ගිණිකරු, රොවහ) ප්ර මළණලත් දෆල න් බළදීමට 

ටයුතු රන රව ඉල්මින් රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, රමම විශළරවහථළනය 

සීතළල ප්රළරද්ශීය වභළ බප්රරරද්යට අයත් රනොලන බෆවින් ඉල්ලීම ඉටුෂ රනොශෆකි බල 

පුලේපිටිය හරීඉ සුතළරළම විශළරරේ විශළරළධිඳති පජ්යබ මළතරල් සිරි සුත වහලළමීන්ලශන්රව  රලත 

දන්ලළ යෆවීම සුදුසු බලට තීරණය රන දි. 

 

11. ශංලෆල්, රවෞඛ්යය වලද්ය  නිෂධළරී ළර්යළය විසින් “වළයනි ටයුතු වශළ වශළය ටයුතු 

ඉටුරන ඩබ්.පී.එවහ. අයිරළංනී මශත්මියරේ රව ලය දින 02 කින් දීර්ක ර ෆනීම” යන හිසින් යුතුල 

2019.06.10 දිනෆතිල කුඩළ න්ද ඳ.රවෞ.රව . නිධළරිණිය ප්රලසත නිලළඩු බළරන ඇති නිවළ එම 

ප්ර9රද්ල ෂදරු ෂමළ බර කිරීරම් ටයුතු සිදුරෆනීරම්දී තුන්නළන වළයනරේ වශළය ටයුතු 

ඉටුරන ඩබ්.පී.ඒ. අයිරළංනී මියරේ රව ලය තලත් දින රදේ බළන්නළ බෆවින් ඇයරේ දීමනළල 

තල දින රදකින් දීර්ක ර රදන රව ඉල්මින් රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, 

කුඩළන්ද ඳවුල් රවෞඛ්ය  රව ලළ නිධළරිණියරේ ප්රිසත නිලළඩු අලවන් ලනරතේ ඩබ්.පී.ඒ. අයිරළංනී 

මියරේ රව ලය දින රදේ බළෆනීම සුදුසු බලට ළර වභළල තීරණය රන දි. 
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12. වභළල වශළ අත්යනලහයබල ඳලතින ද්විත්ල ළර්ය ලළශන 02 ේ මිදී ෆනීම වශළ වභළරේ ඉල්ලීම මත 

රදහිල - ල්කිවහව මශ නර වභළල, යළන්ත්රි  ඉංජිරන්රු රදඳළර්තරම්න්තුල - යළන්ත්රි ළ ඉංජිරන්රු 

එච්. ලනිසිංශ මශතළ විසින් වවහ ර ඉදිරිඳත් රන ද පිරිවිතර ලළර්තළල වළ බෆල ළර 

වභළල, අදළ පිරිවිතර අනුමත කිරීමටත් එයට අදළල මි ණන් ෆලළ ලළශන 02 ේ මිදී ෆනීමට 

තීරණය රන දි. 
 

13. සීතළල ප්රළරරද්ශීය වභළ බ ප්රදරද්රේ අං 443/ඒ ඉශෂ ශංලෆල් ේරළ ම නිෂධළරී ලවරම් අං 537 

නිලරව  ඳදිංචි එවහ.ඒ. අමරදළව මශතළ විසින් නීත්යළනුකල ඳලරළ දුන් ඳශත්ම ප්රදරද්රේ ඇති රඳොදු 

සුවළන භූමිය නෆලත ආඳසු බළෆනීම වම්බන්ධරයන් රු මන්ත්රී  දනුහකි ප්රභළනි අල්රම්දළ මෆතිතුමිය 

විසින් 2018.11.12 දින ඳෆලති මශළ වභළරේදී ඉදිරිඳත් රන ද රයෝජනළල පිළිබල වශ එහි ඳලතින 

නීතිමය තත්ලය පිළිබල මන්ත්රී ලරුන් දෆනුලත් කිරීම වශළ එම රයෝජනළල රු මන්ත්රීලතුමිය විසින් 

එදින ඉල්ළ අවහර න්නළ දි. දෆනට එම භූමිය වශළ අං 7619 දරණ වෆසුම වවහ ර ඇති 

අතර නෆලත 2019.06.28 දින ඳෆලති මුදල් ශළ ප්ර තිඳත්ති වෆසීරම් ළර වභළරේදී දීර්ක ලරයන් 

වළච්ඡළ ර රම් වම්බන්ධරයන් රුණු ඳෆශෆදිලි කිරීරමන් අනතුරුල ඳෂළත් ඳළන 

රොමවළරිවහතුමිය විසින් 2018.02.15 දිනෆතිල එලන ද ලිපිය මඟින් “දෆනට වභළල වතුල ඳලතින 

රමම රද්ඳ ආරේළ ර ෆනීමට සුදුසු පියලර න්නළ රවත් රඳර රමම ඉඩරම් හිමිරුරේ 

නීත්යළඳනුක බිරි විසින් රන ද ඉල්ලීමට අදළල වභළල ටයුතු ෂ රනොශෆකි බලත් ඔවුන් 

විසින් රඳෞද්ලිල සුදුසු ේරිවයළමළර් න්නළ රව දෆනුලත් රන රවත්̋ දේලළ ඇති බෆවින් රමම 

ඉල්ලීම ඉටුෂ රනොශෆකි බලට ළර වභළල තීරණය රන දි.  
 

14. සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළ ප්ර ධළන ළර්යළරේ ඡළයළ පිටඳත් යන්ත්රිරේ ඡළයළ පිටඳත් ටයුතු සිදු රනු 

බන රව ලයින් විසින් “Toshiba 2809 A රසොරටෝ රොපි යන්ත්රය වම්බන්ධලයි.˝ යන හිසින් යුතුල 

2019.06.20 දිනෆතිල Toshiba රසොරටෝ රොපි යන්ත්ර්රේ ේරි යළළරීත්ලරේදී ඇති අඳශසුතළ දේලමින් 

රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, මිදී න්නළ ද රසොරටෝ රොපි යන්ත්රන පිරිවිතර 

ලට අනුක වුලත් ේරි යළත්ම කිරීරම්දී විළ ළසීමළලේ ලෆයලන බලත්, ඩිනමින් ඡළයළ පිටඳත් 

විළ ප්රමළණයේ වදනිල බළෆනිරම්දී ඇතිලන අඳශසුතළ වළ බළ මිදී රන ඇති 

Toshiba 2809 A රසොරටෝ රොපි යන්ත්ර රදරන් ප්රශරයෝජනයට රන රනොමෆති යන්ත්ර ය මිදී ත් 

ආයතනය රලත නෆලත බළදීමටත් ප්රරයෝජනයට රන ඇති යන්ත්රටය රොවහම උඳ ළර්යළය රලත 

බළදීමටත්,  ඊෂඟ මි ණන ඉදිරිඳත් ර  ඇති  රොෂඹ 13, ළන්ත රබනඩිේ මළලත, ෆින්රටේ 

මෆරන්ජ්මන්ඩ් රවොලියුන්වහ ප්ර යිටේ ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් ඉදිරිඳත් ර ඇති SHAP AR – 6026 

NV (26-CPM)  ලර්රේ ඡළයළ පිටඳත් යන්ත්ර්යේ රු. 255,000.00 +VAT+ NBT මිට වභළ ටයුතු 

ඩිනම් ර ෆනීම වශළ මිදී ෆනීමට තීරණය රන දි. 
 

15. රලවහප්රරෝ  ආරේණ රව ලය, ළඳ ෂමනළරු, එම්. පුහඳකුමළර මශතළ විසින් “ආරේ 

නිධළරීන් රයදවීම - තුන්නළන ආදළශනළළරය ” යන හිසින් යුතුල 2019.05.04 දිනෆතිල ආරේ 

රව ලළ ගිවිසුමට අදළල තුන්නළන ආදළශනළළරය රලත දිලළ/රළත්රී  රළජළරී වශළ 2019.05.01 දින සිට 

එේ ආරේණ නිෂධළරිරයකු රලවහප්රරෝ ළ ආරේණ රව ලය රලතින් දෆනට රයොදලළ ඇති අතර සීතළල 

ප්රළආරද්ශීය වභළල රලතින් ද මුරරුරලකු රයොදන බලට දන්ලළ ඇතත් රමරතේ මුරරුරලකු වඳයළ 

රනොමෆත. තනි පුද්රයකු ශට එම වහථළනරේ රළජළරී ෂ රනොශෆකි බෆවින් නිෂධළරිරයකු සිටීනම් 

රලවහප්රරෝ. ආයතනය රලත බලළරන රව ලළල බළදීමට ශෆකි බලත් එරව  රනොමෆති නම් රලවහප්රරෝට 
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ආයතනරේම තලත් ආරේණ නිෂධළරිරයකු රයදවීමට අලහයළ ටයුතු රන රවත් 

ආදළශනළළරය අලට පිරිසිදු රෆනීම වශළ ම්රුලන්, තණරොෂ ඳන යන්ත්රළ වශ බෆරෝ 

යන්ත්රයේ එේ දිනදී බළදී එම වහථළනය සුදුසු ඳරිදි වවහ රදීමට ටයුතු රන රව ඉල්මින් 

රයොමු රන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, වභළ රව ලරයකු මුර රව ලය වශළ රයදවීමටත්, 

ආදළශනළළරය අලට පිරිසිදු කිරීම වශළ අලහය, ඳශසුම් බළදීමටත් තීරණය රන දි. 

 

16. ජළති විණන ළර්යළය විසින් අං WNP1/CB/F/SPS/5/FA/2018/03 යටරත් 2019.05.31 

දිනෆතිල “සීතළල ප්රළයරද්ශීය වභළරේ 2018 රදවෆම්බර් 31 දිරනන් අලවන් ලර්ය වශළ ව මල්ය 

ප්රැළන පිළිබල 2018 අං 19 දරන ජළති විණන ඳනරත් (11)(1) උඳ ලන්තිය ප්රළළර 

විණළධිඳති වම්පිණ්ඩන ලළර්තළල ” යන හිසින් යුතුල සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළරේ 2018 රදවෆම්බර් 

31 දිරනන් අලවන් ලර්ය වශළ ව මල්යි ප්රීළන පිළිබල 2018 අං 19 දරන ජළති විණන 

ඳනරත් (11)(1) උඳ ලන්තිය ප්රඳළර විණළධිඳති වම්පිණ්ඩන ලළර්තළල ළර වභළරේ දෆනෆනීම 

වශළ ඉදිරිඳත් රන දි. 

 

17. රොවහම උඳ ළර්යළරේ ළර්යභළර නිධළරීතුමිය විසින් “මුද්දර අේරි ළමය අලුත් කිරීමට අනුමෆතිය 

බළෆනීම.˝ යන හිසින් යුතුල 2019.06.27 රොවහම උඳ ළර්යළරයහි දෆනට බළන්නළ 

රු.5000.00  මුද, මුද්දර වශළ ප්රිමළණලත් රනොලන බෆවින් ලියළඳදිංචි වශ වළමළන්යන තෆඳෆල් ළවහතු 

ලෆඩිර ඇති බෆවින් මුද්දර අේරි2මය රු. 8000.00 දේලළ ලෆඩිර බළරදන රව ඉල්මින් 

රයොමුරන ද ලිපිය වළ බෆල ළර වභළල, මුද්දර අේරිඳමය රු. 8000.00 දේලළ ලෆඩිකිරීමටත් රම් 

වම්බන්ධරයන් ඉදිරි මශළ වභළලට රයෝජනළලේ ඉදිරිඳත් කිරීම සුදුසු බලටත් තීරණය රන දි.  

 

02. (අ) ගරු සභාඳතිතුමා විසින් මුදල් හා ප්ර තිඳත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල 

කරන ද පගවිේ සකා බැලීම. 

 

2018 අප්රර් ළල් 17 ලන දින ඳෆලති මශළ වභළරේ තීරණ අං 05 – (05) යටරත්  මුදල් ශළ ප්ර්තිඳත්ති ළර 

වභළරේ ආලරණ අනුමෆතියට යටත්ල වභළඳතිතුමළට රවීම් කිරීමට ඳලරන ද බය අනුල වභළඳතිතුමළ 

විසින් රන ද ඳශත උඳරල්නරේ විවහතර රන්නට රයදී ඇති රවීම් ඊට අනුරපීල ඇති රවීම් බන්නළ 

රලත ඊට ඉදිරිරේ දේලළ ඇති මුද රවීම අනුමත කිරීමට ළර වභළල තීරණය රන දී.  

 
අනු 

අංක 

ලවුචර් අංකය 

හා දිනය 
විස්තරය බන්නාපේ නම මුද රු. 

01 1124 
2019/05/08 

ලෆඩ ේර ත්ර  ම්රු එච්.පී.එවහ. ඳද්මකුමළර 2019 
අප්රර් හල් මළවරයහි මන් වියදම බළ ෆනීම. 

වරප් 
එච්.පී.එවහ. ඳද්මකුමළර 

2,640.00 

02 1345 
2019/05/08 

 

රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත්  ඳශත 
වහථළනයන්හි 2019 අප්රර් ළල්, මෆයි මළවයන්හි ජ 
බිල්ඳත් රවීම. 
01. ප්ර9ජළ ළළල රොවහම                        547.34 
02. අඳද්රයේය ෂමනළරණ ඒය       5362.37 
03. රොවහම උඳ ළර්යළය                 3254.88 
04. රොවහම වති රඳොෂ                       9448.47 
05. ප්ර්ජළ ළළල වළළල                           463.54 
06. නෆණව මධ්ය වහථළනය                     773.85 
07. නම්ඳෆල් ෂදරු ඳළව                  507.97 

ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ 
ජ ඳලශන මණ්ඩය 
 
 

20,358.42 
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03 1346 

2019/05/28 

 

 

 

රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත 

වහථළනයන්හි 2019  අප්රර්ශල් මව විදුලි බිල්ඳත් 

රවීම. 

01. රොවහම වති රඳොෂ                          240.00 

02. රොවහම වති රඳොෂ මළළු ඩය        2033.40 

03. රොවහම වති රඳොෂ මළළු ඩ            514.50 

04. ඩුරොඩ මළතෘ වළයනය                    386.40 

05. රොවහම වති රඳොෂ                        8397.45 

මශජන බෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 

ගිණුම 

11,571.75 

 

04 1395 

2019/05/31 

 

 

රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත 

වහථළනයන්හි 2019  අප්රර්ශල් මව විදුලි බිල්ඳත් 

රවීම. 

01.  ප්ර9ජළ ළළල වළළල                           349.80 

02.  නෆණව මධ්යශවහථළනය                     240.00 

03.  මළලල්ම ප්රතජළ ළළල                       441.30 

04.  රොවහම නල පුවහතළය              4211.10 

05.  රොවහම උඳ ළර්යළය                5858.10 

මශජන බෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 

ගිණුම 

11,100.30 

05 1396 

2019/05/31 

 

 

රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත්  ඳශත 

වහථළනයන්හි 2019  අප්රර් හල්, මෆයි මව විදුලි බිල්ඳත් 

රවීම.  

01. අඳද්රයේයඅ ෂමනළරණ ඒය         917.10                                      

02. රොවහම ආයුර්රේදය                        759.01 

03. රොවහම ආයුර්රේදය                        660.90 

05. රොවහම නල පුවහතළය               4658.30 

06. රොවහම උඳ ළර්යළය                 7437.75 

මශජන බෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 

ගිණුම  

14,433.06 

06 1397 

2019/05/31 

රොවහම උඳ ළර්යළයට අයත් ඳශත 

වහථළනයන්හි 2019  අප්රර්ශල්, මෆයි මව විදුලි බිල්ඳත් 

රවීම. 

01.  නෆණව මධ්යශවහථළනය                    1338.00 

02.  නම්ඳෆල් රඳර ඳළව                    276.60 

03.  ප්ර්ජළ ළළල වළළල                            349.80  

04. අඳද්රැේය ෂමනළරණ ඒය        1191.60                                                                        

මශජන බෆංකුල 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩ 

ගිණුම 

3,156.00 

07 1564 

2019/06/19 

2019.05.15 දින තේරව රු රදඳළර්තරම්න්තුලට 

යළම ඒම රලනුරලන් වශ අළුත් රඩ් උවළවියට 

යළම ඒම රලන්රලන් වංයුේත දීමනළල රවීම. 

(2019.05.29)  

වරප් මඟින් 

එච්.පී.එවහ. ඳද්මකුමළර 

700.00 

08 1615 

2019/06/25 

රොවහම උඳ ළර්යළරේ ලරිඳනම් බදු එතු 

කිරීමට රොවහම සිට වළළල,රබොරළුරොඩට යළම 

ඒම රලනුරලන් මන් වියදම් රවීම. 

වරප් මඟින් 

ඒ.ඒ. කුමළරරත්න 

281.00 

09 1520 

2019/06/12 

වෆසුම් මිටුලට වශභළගී වීමට මෆයි මළවරයහි 

රොවහම උඳ ළර්යළයට ඳෆමිණීම රලනුරලන් 

මන් වියදම ශළ වංයුේත දීමනළල රවීම.      

වරප් 

ඉන්දු විතළරන 

වෆසුම් නිෂධළරී, 

නළරි වංලර්ධනඅධිළරිය 

5,072.00 

10 1560 

2019.06.19 

වළහිත්ය1 උත්වලරේ තරඟ ඳලත් ලන දිනල 

විනිහචය මණ්ඩයට රවිම ශළ වංේර ශ ටයුතු 

වශළ අත්තිළරම් මුදල් බළ ෆනිම. 

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදළව 

ප්රළධළන ළර්යළය 

40,000.00 

11  රබෝරප් වලද්ය වළයනය වශළ අත්තිළරම් මුදල් 

බළ ෆනිම.  

ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදළව 

ප්ර ධළන ළර්යළය 

10,000.00 

12 1428   

2019/06/06 

ශංලෆල් මශජන පුවහතළරේ වංේර ශ වියදම් එවහ.එම්.රංජනී මිය  

පුවහතළයළධිඳති 

         890.00  

13 1429 

2019/06/06 

පුවහතළය වළහිත්ය0 තරඟ වශළ ලිපි යෆවීමට 

මුද්දර ෆනීම 

එවහ.එම්.රංජනී මිය  

පුවහතළයළධිඳති 

     6,000.00  

14 1326 

2019/05/27 

LL6461  රථරේ  රව ලය  කිරීම 2019 මෆයි මව 

වංයුේත දීමනළ 

රසි  චන්දන 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය  

      1,400.00  
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15 1325 

2019/05/27 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ සුළු මුදල් අේරි මය 

ප්රැතිපර්ණය කිරීම 

ළර්යභළර නිධළරි  

ශංලෆල් උඳළර්යළය 

      8,885.00  

16 1327 

2019/05/27 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ මුද්දර අේරිමය 

ප්රැතිපර්ණය කිරීම 

ළර්යභළර නිධළරි  

ශංලෆල් උඳළර්යළය 

     7,650.00  

17 1342 

2019/05/28 

ශංලෆල් මශජන පුවහතළරේ 2019 මළර්තු මව  

පුලත්ඳත් බි රවීම 

ඒ. ආර්.ඒ. සළරිවහ මශජන 

රඳොත් රලෂ වෆ 

ශංලෆල් 

   12,020.00  

18 1271 

2019/05/21 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 2019 අප්රර් ්ල් මව 

වෆසුම් මිටු දීමනළ 

රු වභළඳතිතුමළ ජයන්ත 

රරෝශණ මශතළ 

3,250.00  

19 1573 

2019/06/19 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 2019 මෆයි මව වෆසුම් 

මිටු දීමනළ 

 රල්ම්තුමළ             

වෆසුම් නිධළරි  

ලෆඩ අධිළරි 

ළර්යභළර නිධළරී 

   13,000.00  

20  ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 2019 මෆයි මව වෆසුම් 

මිටු දීමනළ 

රු වභළඳතිතුමළ  

ජයන්ත රරෝශණ මශතළ 

      3,250.00  

21 1563  

2019/06/19 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 2019 මෆයි මව අතිළ 

දීමනළ  

ය.ඩී කුමළරසිංශ                                                

එම්.ඩී.රේ. නන්දනී                                            

ශවන්ත ඉන්දි රඳරර්රළ                

වරප්             

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

   16,021.19  

22 1507 

2019/06/11 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළරේ 2019 මෆයි මව          

අතිළදීමනළ                                     

වරප්            

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

225,383.53  

23 1493 

2019/06/11 

2019 මෆයි මව රවෞඛ්ය ය ඳරිඳළ ඳරිලර්ථිත 

මන් වියදම් දීමනළ   

ඉඳුනිල් ප්රි යන්ත 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

      2,500.00  

24 1494 

2019/06/11 

අභියළචනළධිරණයට යළම වංයුේත දීමනළ 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

RI  නලීන් විමසිරි 

මශතළ  

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

        350.00  

25 1495 

2019/06/11 

LL6461  රථරේ  රව ලය  කිරීම                  

වංයුේත දිමනළ 

රසි  චන්දන          350.00  

26 1496  

2019/06/11 

ලී රථරේ රව ලය කිරීරම් වංයුේත දීමනළ පුහඳකුමළර  

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

      1,400.00  

27 1497 

2019/06/11 

ලී රථරේ රව ලය කිරිරම් වංයුේත දීමනළ ඩබ්.පි.රවෝමරත්න රියදුරු       7,000.00  

28 1500 

2019/06/11 

ලී රථරේ රව ලය කිරිරම් වංයුේත දීමනළ ම්රු අමීර් මධුවං 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

       

5,600.00  

29 1501 

2019/06/11 

ලී රථරේ රව ලය කිරිරම් වංයුේත දීමනළ එම්.රේ. සිලකුමළර 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

          

350.00  

30 - 2019 අප්රර්රල් ලි බවුවරරේ අඳද්රතේය ය මනුලලල් 

ලට රවීම් කිරීම 

ජ වම්ඳළදන මණ්ඩය 

මශරම 

    15,525.00  

31 1531 

2019/06/18 

ෂමළ රේ රව ලළ රදඳළර්තුරම්න්තුල විසින් 

උත්වල ළළල රලනුරලන් තෆන්ඳත් ෂ මුද 

ආඳසු ෆනීම 

රොමවළරිවහ  

ඳරිලළව ශළ ෂමළ රේ 

රව ලළ රදඳළර්තරම්න්තුල, 

රඩන්සිල් රොබ්බඩුල 

මළලත, බත්තරමුල්. 

      5,000.00  

32 1579 

2019/06/20 

2019 මෆයි මව ශංලෆල් උඳ ළර්යළ  වෆසුම් 

නිධළරි මන් වියදම්  

වෆසුම් නිධළරි 

ඩබ්.ජී.චමිළ 

      5,500.00  

33 _ 2019 අප්රර්.ල් ලි බවුවරරේ මුදල් ආදළයමට ෆනීම _     99,450.00  

34 1571 

2019/06/19 

ඖධ රැරන ඒම වශළ වංයුේත වියදම් රවීම ටී.ඒ.එවහ.සී. ජයති මිය 

(ආයුර්රේදය)  

         500.00  

35 1572 

2019/06/19 

 වංයුේත දීමනළ රවීම රජ්.ඒ.තමරළ මල්ළන්ති 

මිය 

        350.00  
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36 1616 

2019/06/25 

ඳරිලර්තන මන් වියදම 2019 අප්රර් ල් ඩබ්.පී. ජන සජීල    

ර්මළන්ත ඳරිඳළ 

      2,500.00  

37 1617 

2019/06/25 

ඳරිලර්තන මන් වියදම 2019 මෆයි ඩබ්.පී. ජන සජීල    

ර්මළන්ත ඳරිඳළ 

     2,500.00  

38 - පුවහතළ වහලයංේරී යරණය පිළිබල පුහුණු 

ඳළඨමළළල වශළ වශභළගී වීරම් මන් වියදම 

රේ. පී නිල්මිණි මිය 

මශජන පුවහතළය, 

ශංලෆල්     

        864.00  

39 1434     

2019.06.06 

2019 මෆයි යතුරු රළජළරිය වශළ මන් වියදම් 

රවීම. 

එච්.ඩී. ලවන්ත කුමළර මයළ      

ලෆඩ ේර ත්රි ම්රු       

ප්ර ධළන ළර්යළය 

         648.00  

40 1433     

2019.06.06 

2019 මෆයි යතුරු රළජළරිය වශළ මන් වියදම් 

රවීම. 

ආර්.එල්. වහලර්ණතළ මිය      

ළර්යළ ළර්ය වශළය       

ප්ර්ධළන ළර්යළය 

         264.00  

41 1432     

2019.06.06 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම. 

රජ්. ජල්රතොටරේ මිය               

ලෆඩ අධිළරි                     

ප්ර ධළන ළර්යළය 

      1,000.00  

42 1431     

2019.06.06 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම. 

රජ්. ජල්රතොටරේ මිය               

ලෆඩ අධිළරි                     

ප්ර ධළන ළර්යළය 

      1,050.00  

43 1385     

2019.05.31 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම.  

අයි.එවහ. ළල්රේ මිය    

ෂමණළරන වශළර - 

ප්රණධළන ළර්යළය 

      1,722.00  

44 1384    

2019.05.31 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම.  

රේ.ඩබ්.එවහ. දමයන්තිමිය     

ෂමණළරන වශළර - 

ප්රණධළන ළර්යළය 

      1,714.00  

45 1435    

2019.06.06 

2019 ජනලළරි මව වංයුේත දීමනළල රවීම.  රේ.ඒ.සී. ඳද්මසිරි මයළ         

රල්ම් 

      1,275.00  

46 1436    

2019.06.06 

2019 ජනලළරි මව වංයුේත දීමනළල රවීම.  රේ.ඒ.සී. ඳද්මසිරි මයළ         

රල්ම් 

      1,700.00  

47 1437    

2019.06.06 

2019 ජනලළරි මව වංයුේත දීමනළල රවීම.  රේ.ඒ.සී. ඳද්මසිරි මයළ         

රල්ම් 

      1,700.00  

48 1438    

2019.06.06 

2019 රඳබරලළරි මව වංයුේත දීමනළල රවීම.  රේ.ඒ.සී. ඳද්මසිරි මයළ         

රල්ම් 

      1,760.00  

49 1439    

2019.06.06 

2019 මළර්තු මව වංයුේත දීමනළල රවීම.  රේ.ඒ.සී. ඳද්මසිරි මයළ         

රල්ම් 

      3,150.00  

50 1441     

2019.06.06 

2019 අප්රර්.ල් මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත 

දීමනළල රවීම.  

ඒ.එවහ.ආර්. ධර්මදළව මිය    

වංලර්ධන නිධළරි - 

ප්රරධළන ළර්යළය 

        679.00  

51 1442     

2019.06.06 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම.  

ඒ.එවහ.ආර්. ධර්මදළව මිය    

වංලර්ධන නිධළරි - 

ප්රරධළන ළර්යළය 

      1,050.00  

52 1474     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. ඊ.ඒ. මලින්ද වරුලන් 

මයළ        ප්රනධළන 

ළර්යළය 

      9,500.00  

53 1475     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. ඉළරළ වත්වරණි රමය              

ප්රරධළන ළර්යළය 

      9,000.00  

54 1476     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. රජ්. ඩිලුේෂිළ මධුළනි 

රමය    ශංලෆල් උඳ 

ළර්යළය 

    10,000.00  

55 1477     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. එවහ. ප්රනවංනළ මධුමළලි 

රමය    ශංලෆල් උඳ 

ළර්යළය 

    10,000.00  
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56 1478     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. රනත්මි අංජුළ රද්ලප්රිය 

රමය     

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

      9,500.00  

57 1479     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. පී.ටී.ඩී. චළමලී ෆනරරෝල් 

රමය   

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

    11,000.00  

58 1473     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. ඩබ්. ඕදී ළවින්දි රමය             

රොවහම උඳ ළර්යළය 

      9,500.00  

59 1480     

2019.06.07 

2019 මෆයි මව ආධුනි පුහුණු දීමනළ රවීම. රේ.එච්. රහමි රවළංජලී 

රමය       

රොවහම උඳ ළර්යළය 

   10,000.00  

60 1510/ 1511     

2019.06.11 

2019 මෆයි මව ප්රඳධළන ළර්යළරයහි අතිළ 

දීමනළ රවීම 

වරප් 

ප්ර්ධළන ළර්යළය  

  178,004.63  

61 1578    

2019.06.19 

2019 ජුනි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම.  

එවහ.ඩී. සිරරෝණි මිය    

ෂමණළරන වශළර - 

ප්රණධළන ළර්යළය 

     3,376.00  

62 1577    

2019.06.19 

2019 ජුනි මව මන් වියදම් ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම.  

ආර්.ඒ.බී.ඩබ්.රේ. 
රණතුං මිය     
වංලර්ධන නිධළරි - 
ප්රරධළන ළර්යළය 

      3,516.00  

63 1576    

2019.06.19 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් රවීම ශළ වංයුේත 

දීමනළල රවීම.  

එච්.එම්.ජී.ජී. රසිත් 
ප්රනවන්න මයළ ආරද් 
ලෆඩ ේර ත්රම ම්රු   
ප්ර ධළන ළර්යළය 

8,341.00  

64 1492     

2019.06.11 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් රවීම ශළ වංයුේත 

දීමනළල රවීම.  

ඩී. සී. රෝට්ටළරොඩ 
මයළ     
ලෆඩ ේර ත්ර  ම්රු - 
ප්ර ධළන ළර්යළය 

      2,450.00  

65 1503     

2019.06.11 

2019 මෆයි මව මන් වියදම් රවීම ශළ වංයුේත 

දීමනළල රවීම.  

ආර්.ඒ. බර්ටි ඳද්මරඳරුම 

මයළ  - රියදුරු   

ප්රනධළන ළර්යළය 

      1,050.00  

66 1586     

2019.06.20 

2019 රඳබරලළරි, මළර්තු ශළ අප්රර්යල් මළව ල මන් 

වියදම් රවීම ශළ වංයුේත දීමනළල රවීම.  

එච්.එම්.සී.පී. රණසිංශ 

මයළ යළන්ත්රිල ඉංජිරන්රු 

     6,083.76  

67 1324    

2019.05.27 

2019 ජුනි මව විහරළමි නිධළරීන් නෆලත රව ලරේ 

රයදවීරම් දීමනළල රවීම.  

එම්.ජී. චන්ද්රමරත්න මයළ      

පුවහතළයළධිඳති - 

ඳළදුේ පුවහතළය 

    41,147.00  

68 1594 - 1597  

2019.06.24 

2019 ජුනි මව ඳළදුේ, රොවහම, ශංලෆල්, 

ශරශ න උඳ ළර්යළයන්හී රව ලරේ නියුතු වහථිර 

විහරළඋම ලෆටුප් රහිත රව ලයින් ශට ලෆටුප් රවීම. 

වභළඳති 

සීතළල ප්රළරරද්ශීය වභළල 

ශංලෆල්.  

  211,852.00  

69 1613 

2019-06-24 

ආඳදළ ණය රවීම ඩබ්. වී. රජ්. ආර්. ජයත් 

මිය 

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 

  250,000.00  

70 1635 

2019-06-26 

රලත ආඳදළ ණය රවීම පී. ඩී. ඩී. චතුරං මයළ 

ප්ර ධළන ළර්යළය 

221,940.00 

71 1387 

19.05.31 

2019.05.29 දින ශංලෆල් රඳොදු රලෂ 

වංකීර්ණරේ රැඳී සිටි යළචයින් පිරිවේ ශංලෆල් 

රඳොලිසිරේ සිට අවිවහවළරේල් උවළවිය දේලළ 

රැරන යළම වශළ ලළශනයට රවීම. 

වරප්          

රේ.ඩී.වන්ධ්යළව මළනී 

ප්ර්ධළන ළර්යළය 

       

3,000.00  

72 1445 

19.06.07 

2019.06.06 දින ශංලෆල් ප්ර්ධළන ළර්යළරේ 

ඳෆලති “සීතළල වංලර්ධන වෆෆවහම˝ (2019 - 

2020) ශඳුන්ලළ දීරම් ලෆඩවටශනට වශභළගී ව පිරිවහ 

වශළ දශලල් ආශළර වෆඳයීම. (ආශළර ඳළර්වල් 

50xරු.180.00) 

අරුණ ඉන්දි 

උයන්ලත්ත “රි ලීසහ̋  

ආයතනය, ශංලෆල්. 

       

9,000.00  
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73 1555 

19.06.19 

ශරශ න, රබොරළුරොඩ ඳළවෆ අව ඳළරම් වීථි 

ළම්පු අළුත්ලෆඩියළල වශළ අලහයම ද්රයේය බළෆනීම 

(400w රවෝඩියම් බල්බ්, 400w රචෝේ, 

ඉන්රජේටර් 01, රේබල්, රනේටර් බළර්) 

වරප් - ආර්.ඒ.රව නළධීර 

මයළ විදුලි ම්බිරු 

ප්ර්ධළන ළර්යළය 

       

5,520.00  

74 1556 

19.06.07 

ප්ර0ධළන ළර්යළරේ ඇතුත LED ඳෆනල් ළම්පු 

වවිකිරීමට අලහය ද්රේය බළෆනීම. (15ඒ 

රනේටර් බළර්, ඩ්රිදල් ටුල) 

වරප් - ආර්.ඒ.රව නළධීර 

මයළ විදුලි ම්බිරු  

ප්ර්ධළන ළර්යළය 

       

1,325.00  

75 1557 

19.06.19 

විදුලි අංරේ නඩත්තු ටයුතු වශළ ආයුධ 

බළෆනීම. (අඬු 01, ප්ෆට් නියන් 01, වහකුරුප්පු 

නියන් 01) 

වරප් - පී.ජී. සුවන්ත මයළ  

විදුලි ම්බිරු  

ප්රුධළන ළර්යළය 

       

1,025.00  

76 1558 

19.06.19 

2019.05.17 දින සිට 2019.06.18 දින දේලළ  

ප්ර9ධළන ළර්යළරේ වංේරීශ වියදම් ප්ර තිපර්ණය 

කිරීම. 

වරප්  

රේ.ඩී. වන්ධ්යළය මළනී 

ප්ර්ධළන ළර්යළය 

       

4,391.00  

77 1553 

19.06.19 

2019 අප්රර්1ල් මව ළර වභළ මෆයි මව මශ වභළල, 

ළර වභළ ජනි මව, මශළ වභළල වශළ වංේරනශ 

වියදම් රවීම. 

ඩබ්.ඩී. චන්ද්ර0විම ආදිත්යධ 

රබ්ර්වහ, අවිවහවළරේල් 

ඳළර, රොවහම. 

    54,595.00  

78 1547 

2019.06.18 

සීතළල ප්රළ5රද්ශීය වභළරේ අභ්යන්තර ළවහතු 

නිදශවහ ඳෆරේජරේ 2019 මෆයි මව බිල්ඳත් රවීම 

හරීව ංළ රටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

63,026.23 

79 1546 

2019.06.18 

සීතළල ප්රළජරද්ශීය වභළරේ මශජන රවෞඛ්යඳ 

ඳරීේ මශතළ රලත බළ දී ඇති අං 036-

5673080 දරණ වහථළලර දුරථනරේ 2019 මෆයි 

මව බිල්ඳත රවීම. 

සී/ව ංළ රබල් වමළම 

 

982.18 

80 1545 

2019.06.18 

සීතළල ප්රළර රද්ශීය වභළරේ පුර නෆගුම ේයළ ඳෘතිය 

යටරත් අං 16481689 දරණ විද්යමත් රටිඳණිවුඩ 

රව ලළල වදශළ 2019 මෆයි මව බිල්ඳත් රවීම. 

රමොබිරටල් පුද්ලි 

වමළම 

451.28 

81 1548 

2019.06.18 

සීතළල ප්රළදරද්ශීය වභළරේ ප්රැධළන ළර්යළ 

රොඩනෆගිල්රල් අං 4610217104 දරණ විදුලි 

වබතළලරේ 2019 මෆයි ශළ ජුනි මව බිල්ඳත් 

රවීම. 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලිබ මණ්ඩ ගිණුම 

50,064.50 

82 1381 

2019.05.31 

රු වභළඳතිතුමළ ශළ රොවහම පුවහතළය වශළ 

දුරතන රදේ මි දී ෆනීම වශළ මුදල් රවීම. 

හරීත ංළ රටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

3,070.00 

83 1544 

2019.06.18 

 

සීතළල ප්රළ හ රද්ශීය වභළරේ ගිණුම් අං 004 013 

8377දරණ රලබ් අඩවිය වේරී ය කිරීරම් 2019 

අප්රර්ල් මව බිල්ඳත රවීම.  

හරීර   ංළ රටලිරොම් 

පී.එල්.සී. 

 

6,923.41 

84 1400 

2019.06.03 

ඇණවුම් අං 14456 ඳරිදි JCB යන්ත්ර1ය වශළ 

අලහේ දත් වඳයළ ෆනීම. 

රජනිරි වහරඳයළර් ඳළට්වහ, 

ඇල්රදණිය, ඩලත. 

12,960.00 

85 1416 

2019.06.06 

2019 අප්රර් ළල් මළවයට අදළ ඳරිඳළන 

රොඩනෆගිල්රල් පුවහතළ රොඩනෆගිල් ශළ ඒ 

ආශිත්රි ඳරිහර රේ ඳවිත්රතළලය ශළ වනීඳළරේ 

ටයුතු ඉටු කිරීරම් රව ලළල රලනුරලන් මුදල් 

රවීම. 

ේදිල් ේලීනින් ඇන්ඩ් 

රම්න්ටනන්වහ, 

ළවුලුවහශංදිය, 

මල්ලළන. 

68,050.00 

86 1587 

2019.06.20 

රොවහම නිදශවහ ආයුර්රේදයට ඖධ ඇණවුම් 

කිරීමට මුදල් බළ දීම. 

වභළඳති, හරී. ංළ 
ආයුර්රේද වංවහථළල, 
නළවින්න, මශරම. 

250,000.00 

87 1556 

2019.06.19 

ඇණවුම් අං 14073ඳරිදි ර්භණි මේලරුන් 

වශළබළ රදන අලහය4තළ ට්ට 100 ේ වශළ 

ද්රළේයය බළ ෆනීම. 

රුණළ ර්ට් රවන්ටර්, 

ඳමුණුල ඳළර, මශරම. 

136,500.00 

88 1549 

2019.06.18 

ඇණවුම් අං 14477 ඳරිදි 2019 ජුනි මළවයට 

අදළල රඳර ඳළවල් දරුලන් 357 රදරනකුට වියලි 

ආශළර ඳළර්වල් 357 ේ බළ ෆනීම. 

ංළ වරතොව ලිමිටඩ්, 

ශංලෆල්. 

165,397.00 

89 1565 

2019.06.19 

ශළනියට ේ ව ඳළදුේ නර මධ්යලරේ ඇති වහ 

ඳශන අළුත්ලෆඩියළ කිරීමට ඳශන් බළ ෆනීම 

වශළ අත්තිළරම් මුදල් බළ ෆනීම. 

වරප් - දීඳළනි විේර මසිංශ 

ප්ර්ධළන ළර්යළය 

15,000.00 
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93 1559 

2019.06.07 

රු වභළඳතිතුමළරේ 071-7508013 දරණ ජංම 

දුරථනරේ බි රවීම. 

රු වභළඳති                    

ජී. ජයන්ත රරෝශණ 

මෆතිතුමළ 

     3,000.00  

මෆයි මව (2019.05.06 සිට 2019.06.05) 

94 1603 

2019.06.24 

රු ප්රළ2රද්ශීය වභළ මන්ත්රී  අරයෝම මධු ප්ර වළද් 

රද්ලරේ මෆතිතුමළරේ 0777-7136213 දරණ ජංම 

දුරථනරේ බි ප්රරතිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රීර    

අරයෝම මධු ප්රර්වළද් 

රද්ලරේ මෆතිතුමළ 

     2,500.00  

අප්රර් ල් මව (2019.04.25 - 2019.05.24) 

95 1601 

2019.06.24 

රු ප්රළ2රද්ශීය වභළ මන්ත්රී. එම්.ඩී. මළනී චන්ද්රයතළ 

මෆතිතුමියරේ 071-4182778 දරණ ජංම 

දුරථනරේ බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රීර    

එම්.ඩී.එම්. චන්ද්රමතළ 

මෆතිතුමිය 

     1,439.48  

අප්රර් ්ල් මව (2019.04.20 - 2019.05.19) 

96 1608 

2019.06.24 

රු ප්රළ රද්ශීය වභළ මන්ත්රීද චන්දන කුමළර ලියනරේ 

මෆතිතුමළරේ 071-1059274 දරණ ජංම 

දුරථනරේ බි ප්ර0තිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රී  චන්දන කුමළර 

ලියනරේ මෆතිතුමළ 

     2,500.00  

අප්රර්ර  ල් මව (2019.04.01 සිට 2019.04.30 දේලළ) 

97 1602 

2019.06.24 

රු ප්රළ2රද්ශීය වභළ මන්ත්රී. ෂිණි හරී හමළලි 

රශට්ටිආරච්චි මෆතිතුමියරේ 070-5958173 දරණ 

ජංම දුරථන බි ප්රර්තිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රීර   ෂිණි හරීමමළලි 

රශට්ටිආරච්චි  මෆතිතුමිය 

     3,504.53  

මළර්තු මව  (2019.03.20 සිට 2019.04.19 දේලළ) 

අප්රර් ්ල් මව  (2019.04.20 සිට 2019.05.19 දේලළ) 

98 1607 

2019.06.24 

රු ප්රළ2රද්ශීය වභළ මන්ත්රී1 ඩබ්.ඒ. මංජු ධම්මි 

වීරරත්න මෆතිතුමළරේ 071-4484387 දරණ ජංම 

දුරථනරේ බි ප්රමතිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රී    

ඩබ්.ඒ. මංජු ධම්මි 

වීරරත්න මෆතිතුමළ 

        886.08  

අප්රර් ල් (2019.04.01 - 2019.04.30) 

99 1606 

2019.06.24 

රු මන්ත්රී   රේ.ඒ.ඩී.එසහ.ඒ.ඔල්ළ අතුරෝර 

මෆතිතුමියරේ 036-2255733 දරණ නිලළව 

දුරථනරේ බි ප්රිතිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රී                 

රේ.ඒ.ඩී.එසහ.ඒ.ඔල්ළ 

අතුරෝර මෆතිතුමිය 

     2,500.00  

රඳබරලළරි (2019.02.01 සිට 2019.02.28 දේලළ) 

100 1605 

2019.06.24 

රු ප්රළ2රද්ශීය වභළ මන්ත්රී  වනී රශේටර් පීරිවහ 

මෆතිතුමළරේ 036-2231715 දරණ නිලළව දුරථන 

බි ප්රළතිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රීඳ  

බී. වනී වනී රශේටර් 

පීරිවහ මෆතිතුමළ 

     2,350.98  

අප්රර් හල් මව  (2019.04.01 සිට 2019.04.30 දේලළ) 

101 1604 
2019.06.24 

රු මන්ත්රී  දනුහකි ප්ර0භළනි අල්රම්දළ මෆතිතුමියරේ 
036-2254119 දරණ නිලළව දුරථනරේ බි 
ප්ර9තිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රීණ  
දනුහකි ප්ර6භළනි අල්රම්දළ 
මෆතිතුමිය 

     2,500.00  

මෆයි මව  (2019.05.03 සිට 2019.05.31 දේලළ) 

102 1600 
2019.06.24 

රු ප්රළ රද්ශීය වභළ මන්ත්රීන වමන්ති දමයන්ති 
මෆතිතුමියරේ 070-2959503 දරණ ජංම 
දුරථනරේ බි ප්ර1තිපර්ණය කිරීම. 

රු මන්ත්රී  
වමන්ති චන්ද්රිරළ 
දමයන්ති මෆතිතුමිය 

     2,099.19  

අප්රර්තල් මව (2019.04.01 - 2019.04.30) 

මෆයි මව (2019.05.01 - 2019.05.31) 

90 1631 

2019.06.25 

ඇණවුම් අං 14306 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි1ළ 

අං 2734 ඳරිදි AR-6026N රසොරටෝරොපි 

රටෝනර් 04 ේ බළ ෆනීම. 

ෆින්රටේ මෆරන්ජ්ඩ් 

රවොලුයුන් ප්ර4යිලට් 

ලිමිටඩ්, රබනඩිේවහ 

මළලත, රොෂඹ 13 

78,591.00 

91 1623 

2019.06.25 

රටන්ඩර් ඇඳ තෆන්ඳත් මුදල් ආඳසු රවීම. සුශද පිරිසිදු කිරීරම් 

රව ලය, 115C  

පිටුම්රප් උතුර, ඳළදුේ. 

1,000.00 

92 1633 

2019.06.21 

ඇණවුම් අං 14602 ඳරිදි ඳරිකන වලරවහ 

ආරේන ඳද්ධති 03 ේ බළ ෆනීම. 

රතොරතුරු තළේණ 

වම්ඳත් වංලර්ධන 

අධිළරිය (බ.ඳ),  

හරී ළ වංකරළජ මළලත, 

රොෂඹ 10. 

10,470.00 
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103 1466 

2019.06.07 

2019 මළර්තු මව මිටු දීමනළ රවීම. වභළඳති 
සීතළල ප්රළවරද්ශීය වභළල, 
ශංලෆල් 

   18,500.00  

104 1464 
2019.06.07 

රු මන්ත්රී6 එවහ.ඒ. ප්රර්ශමරත්න මෆතිතුමළරේ 071-
2005215 දරණ ජංම දුරථනරේ බි ප්රශතිපර්ණය 
කිරීම. 

රු මන්ත්රී6  
එවහ.ඒ. ප්රර් මරත්න 
මෆතිතුමළ 

        764.06  

රඳබරලළරි මව  

105 2443 

2019.06.06 

2019 මළර්තු මව රදර ශළ සුදුලෆල් 

ආදළශනළළර ල ආරේ නිධළරීන් වශළ 

දීමනළ රවීම. 

බවහනළහිර ඳෂළත් ආර්ථි 

ප්රනලර්ධන ළර්යළංය, 

රලවහප්රරෝ  ආරේ 

රව ලය 

163,308.00 

106 1444 

2019.06.06 

2019 අප්රර්ර ෝල් මව රදර ශළ සුදුලෆල් 

ආදළශනළළරල ආරේ නිධළරීන් වශළ 

දීමනළ රවීම. 

බවහනළහිර ඳෂළත් ආර්ථි 

ප්රනලර්ධන ළර්යළංය, 

රලවහප්රරෝ  ආරේ 

රව ලය 

158,040.00 

107    1426    

2019/06/06          

ආදළයම් ඳරීේ වමඟ රශෝමළම අධිරණයට 

යළම වශළ  මන් වියදම් රවිම. 

වරප්  

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය            

විවල් ඳමිත (රියදුරු) 

       350.00  

108    1430   

2019/06/06           

ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ මුද්දර අේරි මය ප්රතිපුර්ණය  

කිරීම. 

වරප්  -  

ළර්යභළර නිධළරි      

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

     6,665.00  

109     1425     

2019/06/06 

ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ සුළු මුදල් අේරි ළමය 

ප්රුතිපුර්ණය  කිරීම. 

වරප්  -  

ළර්යභළර නිධළරි      

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

     6,231.00  

110      1423    

2019/06/06 

ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ 2019 මෆයි මව වංේරඳශ 

වියදම් රවීම. 

වරප් - ඳළදුේ උඳ 

ළර්යළය එවහ.ඩී.මරේ 

     2,855.00  

111     1427   

2019/06/06 

ඳළදුේ හිඟ ලරිඳනම් එතු කිරීමට යළම වශළ  

බවහ ළවහතු රවීම. 

වරප් - ඳළදුේ උඳ 

ළර්යළය     එම්.රේ. 

දර්න වම්ඳත් රඳසිංශ 

       892.00  

112      1424      

2019/06/06 

2019 මෆයි මව ශංලෆල් ප්ර ධළන ළර්යළයට ලිපි 

රැරන යළම/එම - බවහ ළවහතු රවීම. 

වරප් - ඳළදුේ උඳ 

ළර්යළය ඩී.ප්රර්උමරත්ත 

       616.00  

113   2019 ජුනි අතිළ දීමනළ වරප්  -  
ළර්යභළර නිධළරි      
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

 234,413.00  

114     1562      

2019/06/19 

මීරප් දිලළ සුරැකුරම් දරුලන්ට කිරි රත් වෆඳයිම 

රලනුරලන් ලෆයවු මුදල් ප්රර්තිපුර්ණය කිරිම. 

වරප් -  
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය  
ඩබ්ලිේ.ඩී.සී.ඩී.විරජ්තුං 

     2,000.00  

115   දරඹෝර මශජන පුවහතළය - 2019 මෆයි මව 

පුලත්ඳත් බිල්  

ඩී.එවහ.මළඳටුන                         

රනො. 03,  

ශංලෆල් ඳළර ඳළදුේ 

     5,970.00  

116   ඳළදුේ මශජන පුවහතළය - 2019 මෆයි මව 

පුලත්ඳත් බිල්  

ඩී.එවහ.මළඳටුන                         

රනො. 03,  

ශංලෆල් ඳළර ඳළදුේ 

   11,640.00  

117     1561    

2019/06/19 

ඳළදුේ මශජන පුවහතළය - 2019 මෆයි මව 

වංේර්ශ වියදම්  

වරප්  
ඳළදුේ උඳ ළර්යළය         
පුවහතළයළධිඳති 

       604.00  

118   2019 .05.15 සිට 2019.05.31 දේලළ ඉන්ධන 

බිල්ඳත් පියවීම.    - ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

රජ්.රජ්.ඩයවහ  

එන්ටර්ප්රියිවවහ     

රනො.44.  

රශොරණ ඳළර,  

ඳළදුේ 

   27,770.00  

  ZA-9257 ම්ඳෆේටරය              = 15600.00 

  RD-8070 ට්රැරේටරය                   =  2600.00  

  ABP-9738 ත්රීරවීරය                  =  4050.00 

  HZR-80 මළර් තනය             =    675.00 

  තණරොෂ ඳන මෆෂින්             =  4845.00 

                                එතුල        = 27770.00 
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119    1584   

2019.06.20       

  

  

  

  

  

  

  

  

2019 අප්රර්1ල්, මෆයි මව ජ බිල්ඳත් රවීම ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ  

ජඳලශන මණ්ඩය - 

මශරම 

   30,412.10  

පුවහතළය ඳළදුේ              =  7088.98 

බවහනෆලතුම්ඳ - ඳෆරණි        =  3044.24 

රඳර  ඳළව  - ඳළදුේ          =     547.67 

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය         =   2644.03 

රඳොදු ලෆසිකිළිය - මීරප්          =  3254.88 

රඳොදු ලෆසිකීළිය - ඳළදුේ      =  5525.21   

ආදළශනළළරය - ඳළදුේ       =  1418.20 

රඳොදු රලෂඳ - නල           =  6888.89 

                  එතුල              = 30412.10 

120   ඳළදුේ උඳ ළර්යළය - විදුලි බිල්ඳත් රවීම     - 

2019 මෆයි 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය    23,831.55  

  උඳ ළර්යළය - ඳළදුේ           =  3277.80   

  පුවහතළය     - ඳළදුේ           =   8123.25        

  අයුර්රේදය - ඳළදුේ                 =     551.10   

  අයුර්රේදය - ම                  =     477.90   

  අයුර්රේදය - පිටුම්රප් (මෆයි/ජුනි) =   1669.50   

  ප්රරජළ ළළල - ඳළදුේ               =     240.00   

  ප්රරජළ ළළල - මීරප්                   =    2747.10   

  රඳර ඳළව - ඳළදුේ                =     532.80   

  දිලළ සුරැකුම් මධ්යවහථළනය - මීරප් =   1447.80   

  ආදළශනළළරය  - රදර         =   4284.30   

  අං 18 ඳෆරණි රලෂ රොඩනෆ:  =     240.00   

  රඳොදු ලෆසිකිළිය බ: නෆ:ඳළදුේ   =     240.00   

                    එතුල                    = 23831.55   

121   2019.04.07 සිට 2019.04.04 දේලළ මීරප් ප්ර8ජළ 

ළළරේ ඳලත්ලන ද රලෂ ප්ර.දර්නරේ තෆන්ඳත් 

මුදලින් ජ විදුලි ළවහතු අඩු ර  ඉතිරි මුදල් ආඳසු 

රවිම. 

එම්.එම්.හිල්මි  

524,12/11, 

රොටිරශ න, ඳළදුේ                                        

ජ විදුලි ළවහතු  

XE  - 309040 

     4,907.60  

122   2019 මෆයි මව වෆසුමු මිටු දිමනළ ඳළදුේ උඳ 

ළර්යළය 

ජී. ජයන්ත රරෝශණ 

රු වභළඳති 

සීතළල ප්රළ රද්ශීය වභළල, 

ශංලෆල්. 

     1,950.00  

123   2019 මෆයි මව වෆසුමු මිටු දිමනළ ඳළදුේ උඳ 

ළර්යළය 

වරප් -      

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

     7,800.00  

  චන්දන ඳද්මසිරි            =      1950.00 

  නදීඳළ ඳල්ල්යගුරු        =       1950.00 

  රජ්. ජරතොටරේ         =      1950.00 

  පි.වි.ඩී.එන්. ඳළදුේ     =       1950.00 

       එතුල                   =      7800.00 

124    1616  

2019/06/24       

ඳළදුේ ඌරු මවහ ඩය 2019 ලර්යට රටන්ඩර් 

බළ  රනොමෆති බෆේන් ජනලළරි සිට මෆයි දේලළ  ජ 

බිල්ඳත් රවිම. 

ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ  

ජළඳලළශන මණ්ඩය - 

මශරම 

     2,830.16  

125   2019.06.01  සිට 2019.06.15 දේලළ ඉන්ධන 

බිල්ඳත් රවීම. 

රජ්.රජ්.ඩයවහ 

එන්ටර්ප්රරයිවවහ     

රනො.44. රශොරණ ඳළර, 

ඳළදුේ 

   24,333.00  

  ZA-9257 ම්ඳෆේටරය              = 15600.00 

  RD-8070 ට්රැරේටරය                   =  2600.00  

  ABP-9738 ත්රීරවීරය                  =  4278.00 

  තණරොෂ ඳන මෆෂින්             =  1855.00 

                                එතුල        = 24333.00 
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126   2019.06.21 දින ඳළදුේ උඳ ළර්යළලීය බ 

ප්ර9රද්රේ  ලරිඳනම් රද්ඳෂ  තශනම් කිරීරම් 

ටයුතු වශළ වශභළගි රලළත් රඳොලිවහ 

නිධළරීන්ට බටළ මුදල් රවිමට ලෆය   මුදල් 

ආඳසු රවිම. 

වරප් -  

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය   

ආදයම් ඳරිඳළ  

වී.පී.සී.ඒ.රේ.රඳරර්රළ  

     2,000.00  

127   පුවහතළ ළර්ය  වළධන තරඟලලිරේ ඇයුම් 

වමළරෝචනය වශ වහලයංේරි ළයරණය පිළිබ එේ 

දින ලෆඩ මුළුල  වදශළ මශජන පුවහතළ 

හර ලණළළරයට යළම (මන් වියදම්) 

වරප්   

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය 

එම්.ජී. චන්ද්රයරත්ත  

(පුවහතළයළධිඳති) 

       880.00  

128   2019 - මෆයි අතිළ දිමනළ - ධර්මරව න වරප්  

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය      

ඩබ්.ඒ.ධර්මරව න 

     8,170.00  

129   ඳළදුේ උඳළර්යළ බ ප්රවරද්රේ හිඟ ලරිඳනම් 

බදු එතුකිරීම රලනුරලන් රොමිවහ මුදල් රවිම. 

15% (වෘජුලම එතු  මුදල් වශළ) 

ඩබ්ලිේ.ටී.ඩී.ප්රර් මසිරි 

රද්ඳ තශනම් නිෂධළරී, 

ඳළදුේ උඳ ළර්යළය. 

   13,984.98  

130   ඳළදුේ උඳළර්යළ බ ප්ර රද්රේ හිඟ ලරිඳනම් 

බදු එතුකිරීම රලනුරලන් රොමිවහ මුදල් රවිම. 

75% ( ළර්යළයට රවු මුදල්  

ඩබ්ලිේ.ටී.ඩී.ප්රර් මසිරි      4,155.80  

131 1486 

2019.06.10 

2019 මෆයි මව ශරශ න මශජන පුවහතළරේ 

විදුලි බිල්ඳත රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලි බ මණ්ඩ ගිණුම 

24,689.500 

132 1489 

2019.06.10 

2019 මෆයි මව ශරශ න මළතෘ වළයනය විදුලි 

බිල්ඳත රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලි බ මණ්ඩ ගිණුම 

898.80 

133 1487 

2019.06.10 

2019 මෆයි මව ඳශත වහථළනල ජ බිල්ඳත රවීම 

 

1.ශරශ න උඳ ළර්යළය-   793.69 

2.රලෂ වංකීර්ණය - 1137.73 

3.මළතෘ වළයනය - 3342.67 

ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ 

ජළඳලළශන මණුඩ 

ගිණුම 

5,274.09 

134 1488 

2019.06.10 

2019 මෆයි මව ශරශ න වති රඳොෂ විදුලි බිල්ඳත 

රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලි බ මණ්ඩ ගිණුම 

1,173.30 

135 1485 

2019.06.10 

2019 මෆයි මව ශරශ න මශජන පුවහතළරේ 

පුලත්ඳත් බිල්ඳත රවීම 

එච්.එම්.ඩී. රශ රත් මයළ  

එච්.එම්.ඩී.ේරරොවරි, 

ශරශ න, ල 

8,330.00 

136 1499 

2019.06.11 

2019 මෆයි මව ශරශ න උඳ ළර්යළරේ වංේර්ශ 

වියදම් වශළ ලෆය ව මුද රවීම 

වරප්- ළර්යභළර නිධළරී 886.00 

137 1498 

2019.06.11 

2019 මෆයි මව ශරශ න මශජන පුවහතළරේ 

වංේර්ශ වියදම් වශළ ලෆය ව මුද රවීම 

වරප් - එම්.ඩී. දුලීළ මිය 

මශජන පුවහතළය, 

ශරශ න 

601.00 

138 1506 

2019.06.11 

2019 මෆයි මව ශරශ න උඳ ළර්යළරේ අතිළ 

දීමනළ රවීම 

 

1.G.චමරි ඳද්මතළ මිය6702.00 

2.M.D. දුලීළ ේමිණී මිය2831.00 

3.A.M. රර්ණුළ මිය 2404.00 

4.අජිත් උදය කුමළර මයළ 13871.00 

5.W.S.නල්යියළ මළයළ 15898.00 

6.H.S. රණල මුතුකුමළර මයළ 9620.00 

වරප් - ශරශ න උඳ 

ළර්යළය 

55,403.00 

139 1502 

2019.06.11 

2019 ජුනි මව ශරශ න මශජන පුවහතළරේ 

ේරීයයළළරී වෆෆවහමට අනුල ර්භනී මේලරුන් වශළ 

රඳෝහයළදළය ආශළර රේේ වශ රද්නය 

ඳෆලෆත්වීම රලනුරලන් ලන වියදම් වශළ 

අත්තිළරම් මුදල් බළ ෆනීම 

වරප් - එම්.ඩී. දුලීළ මිය 28,800.00 
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140 1639 

2019.06.27 

2019 ජුනි මව ශරශ න මශජන පුවහතළරේ 

විදුලි බිල්ඳත රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලි බ මණ්ඩ ගිණුම 

18,222.95 

141 1638 

2019.06.27 

2019 මෆයි වශ ජුනි මව ශරශ න උඳ ළර්යළරේ 

විදුලි බිල්ඳත රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලි බ මණ්ඩ ගිණුම 

4,449.00 

142 1637 

2019.06.27 

2019 ජුනි මව ශරශ න මළතෘ වළයනය විදුලි 

බිල්ඳත රවීම 

මශජන බෆංකුරේ ංළ 

විදුලි බ මණ්ඩ ගිණුම 

697.50 

143  ප්රුධළන ළර්යළරේ සුළු මුදල් අේරිමය ප්ර තිපර්ණය 

කිරීම 

වරප් - සීතළල ප්රළයරද්ශීය 

වභළල 

5,805.00 

144 1505 

2019.06.11 

ප්ර9ධළන ළර්යළරේ සුළු මුදල් අේරි හමය ප්ර තිපර්ණය 

කිරීම 

වරප් - සීතළල ප්රළවරද්ශීය 

වභළල 

9,402.00 

145 1440 

2019.06.06 

ප්ර9ධළන ළර්යළරේ මුදල් අේරිරමය ප්ර තිපර්ණය කිරීම වරප් - සීතළල ප්රළමරද්ශීය 

වභළල 

7,335.00 

146 1389 

2019.05.31 

ප්ර9ධළන ළර්යළරේ සුළු මුදල් අේරි හමය ප්ර තිපර්ණය 

කිරීම 

වරප් - සීතළල ප්රළවරද්ශීය 

වභළල 

6,660.00 

147 1854/A 

2019.05.29 

2019 මෆයි මව 1-15 දේලළ vat මුදල් ප්රර් ණය 

කිරීම 

රද්ශීය ආදළයම් 

රදඳළර්රම්න්තුල 

240,209.65 

148 1854/B 

2019.05.29 

2019 මෆයි මව 1-15 දේලළ vat මුදල් ප්රර් ණය 

කිරීම 

(රොවහම උඳ ළර්යළය) 

රද්ශීය ආදළයම් 

රදඳළර්රම්න්තුල 

334,439.77 

149 1521 

2019.06.12 

2019 මෆයි මව 16-31 දේලළ vat මුදල් ප්රර් හණය 

කිරීම 

රද්ශීය ආදළයම් 

රදඳළර්රම්න්තුල 

229,369.86 

150 1522 

2019.06.12 

2019 මෆයි මව එන්.බී.ටී මුද ප්රර්මණ්ේ කිරීම රද්ශීය ආදළයම් 

රදඳළර්රම්න්තුල 

67,322.59 

151 1632 

2019.06.25 

2019 මෆයි මව 1-15 දේලළ vat මුදල් ප්රර්ණය 

කිරීම 

රද්ශීය ආදළයම් 

රදඳළර්රම්න්තුල 

214,932.88 

152 1398 

2019.06.03 

වභළල වතු PE – 6879 ෆබ් රථය 2019.05.24 ලන 

දින රව ලළ කිරීම රලනුරලන් රවීම. 

රටොරයෝටළ ංළ ප්රලයිලට් 

ලිමිටඩ් 

391/10, ශයිරලල් ඳළර, 

නළවින්න, මශරම. 

28,533.63 

 

02.(ආ) මුදල් හා ප්ර තිඳත්ති සැකසීපේ කාරක සභාල විසින් කරනු බන පගවිේ සකා බැලීම. 

 

2018 අප්රර්නල් 17 ලන දින ඳෆලති මශළ වභළරේ තීරණ අං 05 – (06) යටරත් මුදල් ශළ ප්ර්තිඳත්ති ළර වභළලට ඳලරන 

ද බය අනුල ඳශත උඳරල්නරේ විවහතර රන්නට රයදී ඇති රවීම් ඊට අනුරපීල ඇති රවීම් බන්නළ රලත ඊට 

ඉදිරිරේ දේලළ ඇති මුද රවීම අනුමත කිරීමට ළර වභළල තීරණය රන දී. 

 
අනු 

අංක 
විස්තරය පගවිේ බන්නා මුද(රු) 

01 ඇණවුම් අං 14088,14455 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිභළ අං 
2731, 2746 ඳරිදි රලල්ඩින් ඒය වශළ අලහේ ද්රිේය2 බළ 
ෆනීම. 

තිවර ට්රර්ඩ්න් එන්ටර්ප්රියිවවහ 
පුද්. වමළම,  
ශයිරලල් ඳළර, ඳශත්ම 

135,825.00 

02 ඇණවුම් අං 14097 ,14316 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රියළ අං  

2732 ඳරිදි රජල් බල්බ් ලෆල් 210 බළ ෆනීම. 

මදුරං ඉරේට්රි ල්වහ, 

රොෂඹ ඳළර, ඳළදුේ 

58,800.00 

03 ඳළදුේ උඳ ළර්යළරේ  ඇඟිලි වකුණු  යන්ත්ර යට බෆටරියේ 

බළ ෆනීම 

සිරෝන් බිවහනවහ 

ඇප්යන්වවහ, ප්රයිලට්ලිමිටඩ්, 

රීඩ්ඇලනියු, රොෂඹ 04. 

8,797.50 

04 ඇණවුම් අං 14308,  14312 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රියළ අං 

2733 ඳරිදි අඟල් 1 GI බට 75 බළ ෆනීම 

තිවර ට්රර්රඩ්න් එන්ටර්ප්රGයිවවහ 
පුද්. වමළම, ශයිරලල් 
ඳළර, ඳශත්ම 

155,250.00 

05 ඇණවුම් අං 14309 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2736 ඳරිදි   
සිරමන්ති රොට්ට 03ේ, අඟල් 2 රශෝවහ අඩි 60 ශළ වහ ඳන 
යන්ත්රත  02ේ බළ ෆනීම.  

-එම- 98,475.00 
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06 ඇණවුම් අං 14068 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2737 ඳරිදි  

නෆණවට ලීටර් 2 විදුලි රේතයේ බළ ෆනීම 

සී/ව හරී0 ංළ රජරේ ලළනිජ 

විවිධ නීතිත වංවහථළල, 100, 

නලම් මළලත, රොෂඹ 02 

4,490.00 

07 ඇණවුම් අං  14321 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2740 ඳරිදි 

JCB  යන්ත්රයට ේරී1වහ බළ ෆනීම. 

නිේ ක්ති පමොටර්ස්, 

උඩුමුල්, ඳාදුක්ක 

14,800.00 

08 ඇණවුම් අං 14328 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2741 ඳරිදි 

ෆනපි ශට් වශළ රටන්ට් රරදි 06 ේ බළ ෆනීම. 

ශයිබ්රරෝට ංළ, 

මත්රතරොඩ. 

රඳොල්වහඕවිට 

96,000.00 

09 ඇණවුම් අං 14080 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2742 ඳරිදි 

ළච්චු 04 ලළරන් ලිපි රොනු බඩ් 02, ම රම්ව පුටු 6 ශළ ඇදි 

වහිත රේලෆල් පුටු 06 ේ  බළ ෆනීම. 

ළමිණි සර්නිචර් ඇන්ඩ් 

ටිම්බර් 

වහරටෝර්වහ,39A,රණළ 

100,280.00 

10 ඇණවුම් අං 14324 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළළ අං 2743 ඳරිදි 

රඳොත් පිට ලර දෆමීරම් ඉටිරොෂ බළ ෆනීම.  

ෆන්ඩි ශෆර්ඩ්රලයළර්, 

රලින් වීදිය, ශංලෆල් 

28,800.00 

11 ඇණවුම් අං 14091 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළළ අං 2744 ඳරිදි 

ශරශ න උඳ ළර්යළරේ රවෞඛ්ය0 අංයට විසිෆ ති 02 ේ 

බළෆනීම  

ඉළරළ අයන් ලර්ේවහ , 

ඳශත්ම, ශංලෆල් 

1,200.00 

12 ඇණවුම් අං 14090 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළළ අං 2745 ඳරිදි  

ශරශ න උඳ ළර්යළය ලයරින් කිරීම වශළ අලහයළ ද්රළේය බළ 

ෆනීම. 

ඔරරල් රෝඳරර්න් 

පුද්ලි වමළම,මරදළන, 

රොෂඹ 10 

3,629.69 

13 ඇණවුම් අං 14301, 14302, 14303, 14319 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් 

ඳත්රි හළ අං 2541, 2540, 2538 ,2542 ඳරිදි ශංලෆල් රනොදිරන 

වෂ මනළරණ මධ්යංවහථළන රොඩනෆගිල් ලෆඩිදියුණු 

කිරීරම් ළර්ය වශළ අලහේ  ද්රේයය බළ ෆනීම. 

තිවර ට්රර්රඩ්න් එන්ටර්ප්රයයිවවහ 

පුද්. වමළම, ශයිරලල් 

ඳළර, ඳශත්ම 

 

95,472.00 

14 ඇණවුම් අං 1461 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2537 ඳරිදි 

ශංලෆල් රඳර ඳළවල් රොඩනෆගිල් තීන්ත ආරල්ඳ කිරීමට 

අලය ද්රඳේයඩ  බළ ෆනීම. 

තිවර ට්රර්ර ඩ්න් එන්ටර්ප්රබයිවවහ 

පුද්. වමළම, ශයිරලල් 

ඳළර, ඳශත්ම 

4,386.00 

15 ඇණවුම් අං 14471, 13708  ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ෆළ අං 

2543, 2524 ඳරිදි ශංලෆල් රනොදිරන වෂ මනළරණ 

මධ්යමවහථළන රොඩනෆගිල් ලෆඩිදියුණු කිරීරම් ළර්ය වශළ 

අලහේ සිරමන්ති රොට්ට 06ේ   බළ ෆනීම. 

තිවර ට්රර් ඩ්න් එන්ටර්ප්රුයිවවහ 

පුද්. වමළම, ශයිරලල් 

ඳළර, ඳශත්ම 

 

6,445.00 

16 ඇණවුම් අං 14325 ශළ  භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිතළ අං 2635 ඳරිදි 

ශංලෆල් ව බෆශෆර රන වහථළනයට ල් ඳවහ කියුබ් 08 ේ 

බළ  ෆනීම. 

M.R.R.K .රඳරර්රළ ,ඳශෂ 

රොවහම,රොවහම 

 

39,200.00 

17 ඇණවුම් අං 13994 ශළ  භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රි ළ අං 2547 ඳරිදි 

ළුඅේ රඳොල්රශ න මළර්යට ල් ඳවහ කියුබ් 05 ේ බළ  

ෆනීම. 

M.R.R.K .රඳරර්රළ ,ඳශෂ 

රොවහම,රොවහම 

 

24,500.00 

18 ඇණවුම් අං 14437 ශළ  භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිතළ අං 2567 ඳරිදි 

ළුඅේ ගිරළ ඉඹු මළර්යට ල් ඳවහ කියුබ් 01 ේ බළ  

ෆනීම. 

M.R.R.K .රඳරර්රළ ,ඳශෂ 

රොවහම,රොවහම 

 

4,900.00 

19 ඇණවුම් අං 13995 ශළ  භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිතළ අං 2545 ඳරිදි 

තුන්නළන මශළ න්ද මළර්යට ල් ඳවහ කියුබ් 02 ේ බළ  

ෆනීම. 

M.R.R.K .රඳරර්රළ ,ඳශෂ 

රොවහම,රොවහම 

 

9,800.00 

20 ඇණවුම් අං 14350 ශළ  භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්රිතළ අං 2544 ඳරිදි 

ඇල් න්ද ප්රරරද්රේ හර3මදළනයට  ල් ඳවහ කියුබ් 05 ේ බළ  

ෆනීම. 

M.R.R.K .රඳරර්රළ ,ඳශෂ 

රොවහම,රොවහම 

 

24,500.00 

21 2019/06/06 දින රඳොලිතින් ප්ළවහටිේ රබ්ල් පුත්තම INSEE 

ආයතනය රලත ප්ර6ලළශනය වශළ න්රට්නර් යන්ත්රය රව ලළල 

බළෆනීම. 

අරබ්සිංශ ප්ලීට් 

මෆරන්ජ්මන්ට් වර්විවහ, 

ඳශත්ම, ශංලෆල්. 

42,550.00 

22  ඇණවුම් අං 14318 ශළ භළණ්ඩ ෆබීම් ඳත්ර ළ අං2539 ඳරිදි 

ශංලෆල් රනොදිරන වෂ මනළරණ මධ්යශවහථළනය වශළ 

ලෆසිකිලි පති ටෆංකි 01 ශළ උරළ ෆනීරම් ටෆංකි 01 ේ බළ 

ෆනීම. 

ක්ති හියුේ ඳයිප්ඳ සමාගම, 

අඹතපල්, මුල්පල්රියාල 

28,000.00 
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23 2019.06.19 දින වීථී ළම්පු අළුත්ලෆඩියළ කිරීරම් ළර්ය වශළ 

වහයි ෆබ් රථය රව ලළල බළ ෆනීම. 

අපේසිංහ ඉන්ජිනියරින් 

සර්විසස්,  

ඳශත්ම, ශංලෆල්. 

10,000.00 

24 2019 මෆයි මව රොම්රඳෝවහට් අංනයට ප්රලළශනය රන ද 

දිරන ව බර කිරීම වශළ ඳළම් තරළදිය රව ලළල බළ 

ෆනීම. 

නිේ අතඳත්තු පේ 

ේරි ජ්,පබොරළුපගොඩ,පකොස්ගම 

 

15,600.00 

25 මළලල්ම රඳර ඳළවල් රොඩනෆගිල්රල් විදුලි ඳරිඳථය වෆසීම 

වශළ අලහයර ද්රනේයද බළ ෆනීම 

PC ඉරේට්රි ල්වහ, 

ඳශත්ම, ශංලෆල්. 

2,645.00 

26 2019.06.1 දින මශළ වභළල ඳෆලෆත්රලන විටදී භළවිතළ රන ද 

රජනරර්ටර් යන්ත්රරයට කුලිය රවීම 

බුද්ධි යිට් ප්ර යිලට් ලිමිටඩ්, 

ශල්රප්, ඳළදුේ. 

10,000.00 

27 තණරොෂ ඳන මෆෂින් වශළලන, බිල්ඳත මළර් තන වශළ 

ලන බිල්ඳත,  රදර ආදළශනළළරරේ අළුත්ලෆඩියළ කිරීම 

රලනුරලන් ලන ඳෂමු රොටරව  බිල්ඳත වශළ නිර්රද් බළ 

දීම රලනුරලන් මුදල් රවීම 

යාන්ත්රිලක ඉංජිපන්රු 

ඳළාත්බද මාර්ග සංලර්ධන 

අධිකාරිය (බ.ඳ.), අවහගිරිය, 

ම්ඳශ 

6,850.00 

28 ZA -9257 ම්ඳෆේටර් රථරේ 07 ලන ලළරි මුද රවීම. ඳෂළත් ඳළන රොමවළරිවහ, 

ඳෂළත් ඳළන 

රදඳළර්තරම්න්තුල. 

310,000.00 

29  වභළල වතු ෆනපි ශට් වශළ බළ ත් රටන්ට් රරදිල රු 

වභළඳතිතුමළරේ වංල්ඳයේ යන්න මුද්රතණය කිරීම රලනුරලන් 

ළවහතු රවීම 

ශයිබ්රරෝ ංළ, 

මත්රතරොඩ, 

රඳොල්වහඕවිට 

10,800.00 

30  ශංලෆල් උත්වල ළළරේ ලෆහි පිහිලි අළුත්ලෆඩියළ කිරීමට ද්රේය. 

බළ ෆනීම 

තිවර ට්රර් හඩ්න් එන්ටර්ප්රඅයිවවහ 

පුද්. වමළම, ශයිරලල් 

ඳළර, ඳශත්ම 

1,665.00 

31  ම ආයුර්රේදයට අලහය  ඔසු ඳෆ මිෂ දී ෆනීම වරප් - දීඳළනි විේර මසිංශ 785.00 

32 2019 මෆයි මව ඳරිඳළන රොඩනෆගිල්,  පුවහතළ 

රොඩනෆගිල් ශළ ඒ ආහරිත ඳරිහරිරේ ඳවිත්රනතළල ශළ වනීඳළරේ 

ටයුතු ඉටු කිරීරම් රව ලළල රලනුරලන් මුදල්රවීම. 

ේදිල් ේලිනීන් ඇන්ඩ් 

රම්න්ටනන්වහ වර්විවහ, 

ළවුලුවහ ශංදිය ,මල්ලළන 

68,050.00 

33 CA/412/8 අං දරණ නඩුල වශළ 2019.05.29 දින රොෂඹ 

අභියළචනළධිරණරේ රඳනී සිටීම රලනුරලන් නීතිඥ ළවහතු 

රවීම. 

නිතිඥ අතු ප්රි යදර්ණ ද 

සිල්ලළ මයළ, 

ඇරැේල,ඳන්නිපිටිය 

3,500.00 

34 රොම්රඳොවහට් අංනරේ ඇති  රොම්රඳෝවහට් ශනය 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් ළවහතු රවීම 

හරී හ  සුධර්මළරළම ෆනඩළ 

ළර්මි විද්යළමය, ඳශෂ 

රොවහම, රොවහම 

56,500.00 

35 2019.05.16 සිට 2019.06.15 දේලළ ළයට අදළල රඩංගු 

ේයළ.ඳෘතිරේ රව ලයින් ශට බළ දී ඇති ලන් රථය වශළ කුලී 

මුදල් රවීම. 

ඩබ්.ඩී. බුද්ධදළව,  

රේර, ඳළදුේ 

87,220.00 

36 ZA – 5041 දරණ බෆරෝ යන්ත්රදයට අදළෂල 2019.06.01 ලන 

දින සිට 2020.05.31 ලන දින දේලළ නල ආදළයම් බඳත්ර ය, දුම් 

ශළ රයෝේය–තළ වශති බළ ෆනීමට අත්තිළරම් මුදල් පියවීම  

වභළඳති, සී.ප්රළ .ව. 8,160.00 

37 GE – 5593 දරණ ට්රැ ේටරය 2019.05.30 ලන දින රව ලළ කිරීම 

රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

රවනිත් රලහිල් රලොෂින් 

රවන්ටර්, වළළල, රොවහම 

14,235.00 

38 LE – 6946 දරණ ටිඳර් රථය 2019.06.03 ලන දින රව ලළ කිරීම 

රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

රවනිත් රලහිල් රලොෂින් 

රවන්ටර්, වළළල, රොවහම 

25,605.00 

39 AAA – 9451 දරණ ත්රීරරෝද රථය 2019.06.03 ලන දින 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

ලළවනළ වර්විවහ, 31/ ඩී, 

තුන්නළන, ශංලෆල් 

5,500.00 

40 AAA – 9451 දරණ ත්රීරරරෝද රථය 2019.06.01 ලන දින රව ලළ 

කිරීම ශළ අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

ලළවනළ වර්විවහ, 31/ ඩී, 

තුන්නළන, ශංලෆල්  

7,500.00 

41 RD – 9425 දරණ ට්රැනේටරය 2019.05.30 ලන දින රව ලළ කිරීම 

රලනුරලන් රවීම් කිරීම  

වහටළර් ලුබ් ේ ඉසුරු වර්විවහ 

රවන්ටර්, 138/ A, රොෂඹ 

ඳළර, ශංලෆල් 

12,160.00 

42 GI – 3144 දරණ ත්රී,රරෝද රථය 2019.05.12 ලන දින රව ලළ 

කිරීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

ලළවනළ වර්විවහ, කුඩළන්ද, 

තුන්නළන, ශංලෆල් 

2,380.00 
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43 LE – 6946 දරණ  ටිඳර් රථරේ දිරළඳත්ල තිබ රර්ඩිරේටර් 

බටයේ 2019.06.03 ලන දින වවළ ෆනීම රලනුරලන් ල, 

මළලල්ම,ශටශලත්ත,98, රහමි ඉංජිනියරින් ලර්ේවහ රලත 

රව මුද එකී වියදම දෆර අය ශට රවීම් කිරීම 

වරප් - ඩබ්.ඩී.සී.වීරසිංශ මයළ 

රොවහම උඳ ළර්යළය 

750.00 

44 LL – 6461 ටිඳර් රථරේ ඇතිව ඩීවල් අලහිරතළලේ 2019.05.25 

ලන දින අළුත්ලෆඩියළ රෆනීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

අරබ්සිංශ සහලීට් 

මෆරන්ජ්මන්ට් වර්විවවහ 

ප්රර්යිලට් ලිමිටඩ්, 145/2, ඳශෂ 

ශංලෆල්, ශංලෆල් 

1,500.00 

45 LL – 6461 ටිඳර් රථරේ ඉන්රජේටර් රඳොම්ඳය ශළ ෆුට් ලල්ේ 

ඳද්ධතිය 2019.06.21 ලන දින අළුත්ලෆඩියළ කිරීම රලනුරලන් 

රවීම් කිරීම 

රවන්ට්රල් රමෝටර්වහ, 58/5, 

ශංලෆල් ඳළර, ඳළදුේ 

29,750.00 

46 AAA - 8572 දරණ ත්රී රරෝද රථරේ රේමළඳය 2019.04.03 

ලන දින අළුත්ලෆඩියළ රෆනීම රලනුරලන් රවීම් කිරීම 

ලළවනළ වර්විවහ, 31/ ඩී, 

තුන්නළන, ශංලෆල් 

910.00 

47 2019.05.16 ලන දින සිට 2019.06.19 ලන දින දේලළ වභළරේ 

ලළශන වශළ ණයට බළ ත් ඉන්ධනලට අදළෂ බිල්ඳත් වශළ 

රවීම් කිරීම 

PE – 6879 දරණ ෆබ් රථය රු.68000.00 

252 – 6388 ෆබ් රථය රු.36400.00 

251- 0684 ෲ ෆබ් රථය රු.24960.00 

LE - 6946 ටිඳර් රථය රු.42500.00 

LL - 6461 ටිඳර් රථය රු.31200.00 

HE - 5534 ලි බවුවර් රථය රු.57983.43 

GI - 3144 ත්රීබරරෝද රථය රු.13140.00 

QL - 6131 ත්රීතරරෝද රථය රු. 11880.00 

AAA - 8572 ත්රී රරෝද රථය රු.12222.00 

GE – 5593 ට්රැ ේටරය රු. 18300.00 

RD - 9425 ට්රැ ේටරය රු.19346.00 

AAA - 9451 ත්රී රරෝද රථය රු.10566.00 

RD  - 8301 ට්රැරේටරය රු.33280.00 

LM - 5604 ම්ඳෆේටරය රු.46800.00 

ZA - 5041 බෆරෝ යන්ත්රරෝය රු.83200.00 

ZA – 5421 දරණ රමෝටර් ේරර්8ඩරය රු.10400.00 

රොවහම තණරොෂ ඳන යන්ත්ර1ය රු.1815.00 

ශංලෆල් තණරොෂ ඳන යන්ත්රය රු.2730.00 

ශරශ න තණරොෂ ඳන යන්ත්ර්ය රු.1350.00 

RX – 9480  ජ බවුවරය වශළ රු.140.00 

RY – 5670 ජ බවුවරය වශළ රු.270.00 

ශංලෆල් ධමළයනය වශළ රු.1316.00 

එවහ.ඒ.ඩී.සී.වමන්ත මයළ, 

ංළ ඉන්ධන පිරවුම්ශ, 

ඳරණ ඳළර, ශංලෆල් 

  527,798.43 

48 වභළල වතු ZA – 5041 බෆරෝ යන්ත්රයය 2019.05.21 සිට 

2020.05.20 දේලළ රේණය කිරීම. 

හරී  ංළ ඉන්ෂුලරන්වහ 

වමළම 

84,653.80 

49 2019 ජලි මව වභි දීමනළ ශළ මන් වියදම් රවීම.  වභළඳති, උඳ වභළඳති වශ 

මන්ත්රී ්ලරු 43 රදරනකු 

     765,000.00  

50 2019 මෆයි මව මන් වියදම් රවීම ශළ වංයුේත දීමනළල 

රවීම.  

ආර්. ඒ. ඩී. රවළංජන රහමි 

මයළ ආරද් ලෆඩ ේර ත්ර  

ම්රු   ප්රයධළන ළර්යළය 

        8,792.00  

51 රොවහම උඳ ළර්යළරේ 2019 මෆයි මව 03, 09, 24 ශළ 30 

දිනල ඳෆලති වෆසුම් මිටු දීමනළ රවීම. 
 

01. ජයන්ත රරෝශණ මයළ - වභළඳති                    2600.00 

02. රේ.ඒ. චන්දන ඳද්මසිරි මයළ - රල්ම්          2600.00 

03. ජයන්තළ ජල්රතොටරේ මිය - ලෆ.අ.                 2600.00 

04. ඉන්දු විතළරණ මිය - ව/අ                               2600.00 

05. රර්ණුළ ඉද්දමල්රොඩ මිය - ෂ/ව.            2600.00                                                               

වරප් 

ළර්යභළර නිධළරී 

රොවහම උඳ ළර්යළය 

13,000.00 
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52 වෆසුම් මිටුලට වශභළගී වීමට අප්රර් ල් මළවරයහි රොවහම උඳ 

ළර්යළයට ඳෆමිණීම රලනුරලන් මන් වියදම ශළ වංයුේත 

දීමනළල රවීම.      

වරප් මඟින් 

ඉන්දු විතළරන මඟින්  

2,459.92 

 

53 රොවහම උඳ ළර්යළරයහි රලෂ බඳත්රි අලවළන නිරේදන 

දෆනුම් දීමට මුද්දර බළ ෆනීමට ලෆය ව මුදල් රවීම. 

වරප් මඟින් 

පී.වී.යනි රෞල්යළ ෆ  

 4,680.00 

54 රොවහම මශජන පුවහතළරයහි රල් දන් දීරම් ලෆඩවටශනට 

බළ න්නළ ද කිරි ඳෆට් 75ේ වශ බනිවහ 75ේ වශළ ලෆය ව 

මුදල් රවීම. ( කිරි ඳෆට් 75 = 1755,  බනිවහ 75 = 1875 ) 

වරප් මඟින් 

රේ.පී.රේප්රි ෆයන්තළ 

3,630.00 

55 2019 ජුනි මව ශරශ න මශජන පුවහතළරේ වංේර ශ වියදම් 

වශළ ලෆය ව මුද රවීම 

වරප් - එම්.ඩී. දුලීළ 

ේමිණී මිය 

600.00 

56 2019.06.14 දින පුවහතළ තරඟරේ ඇයීම් වමළරෝචනය වශ 

ළර්ය වළධනය වශළ රොෂඹ මශජන පුවහතනළයට යළම 

රලනුරලන් මන් වියදම් රවීම 

වරප් - එම්.ඩී. දුලීළ 

ේමිණී මිය 

859.00 

57 ශරශ න උඳ ළර්යළරේ මුද්දර අේරිමමය අලුත් කිරීම. වරප් - ළර්යභළර නිධළරි 1,805.00 

58 සුදුලෆල් ආදළශනළළරරේ චිමිනිය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම 

ේයළලඳෘතිරේ ගිවිසුම් ඇඳ මුදල් ආඳසු රවීම 

M.N.G. න්වහට්ර ේන් (පුද්) 

වමළම 

39,387.50 

59 සුදුලෆල් ආදළශනළළරරේ චිමිනිය අළුත්ලෆඩියළ කිරීරම් 

ේයළලඳෘතිරේ ංසු ඇඳ මුදල් ආඳසු රවීම 

M.N.G. න්වහට්ර ේන් (පුද්) 

වමළම 

8,280.00 

60 තුන්නළන රඳොදු සුවළන භූමිරේ ආදළශනළළරය ඉදිකිරීරම් 

ේයළනඳෘතිරේ ංසු ඇඳ මුදල් ආඳසු රවීම 

M.N.G. න්වහට්ර ේන් (පුද්) 

වමළම 

25,000.00 

61 තුන්නළන රඳොදු සුවළන භූමිරේ ආදළශනළළරය ඉදිකිරීරම් 

ේයළනඳෘතිරේ ගිවිසුම් ඇඳ මුදල් ආඳසු රවීම 

M.N.G. න්වහට්ර ේන් (පුද්) 

වමළම 

141,968.17 

62 ශංලෆල් රනොදිරන ව මධ්යලවහථළනය රොඩනෆගිලි රොටවහ 

එේ කිරීම ශළ ලෆඩි දියුණු කිරීරම් ේයළ ඳෘතිය රලනුරලන් බළ ත් 

අත්තිළරම් ප්රැතිපර්ණය කිරීම 

W.P. ජන සුජීල 

(වරප් ලවුචර්) 

ර්මළන්ත ඳරිඳළ 

5,000.00 

63 විහරළ හම රේල ර  නිරවුල් කිරීම. විහරළ හම ලෆටුප් අධ්යරේ 

ජනරළරේගිණුම් අං 

001100109026659 – 2019 

22,824.69 

64 ඳළදුේ වති රඳොරෂහි ගිවිසුම් ඇඳ තෆන්ඳත් මුදල් ආඳසු රවීම. රදල්රොඩරේ චන්ද්රි ළ 

රනො.59, රොෂඹ ඳළර, 

ඳළදුේ 

500.00 (මුදල් 

රවීමට 

රනොරේ.) 

65 ඳළදුේ වති රඳොරෂහි ගිවිසුම් ඇඳ තෆන්ඳත් මුදල් ආඳසු රවීම. රදල්රොඩරේ චන්ද්රි ළ 

රනො.59, රොෂඹ ඳළර, 

ඳළදුේ 

2,275.00 

66 පුලත්ඳත් දෆන්වීම් වශළ ළවහතු රවීම. ද ඇරවෝසිරේටඩ් නිේවහ 

රප්ඳර් ඔසහ සිරෝන් ලිමිටඩ් 

73,312.50 

67  පුවහතළ රඳොත් වශළ මුදල් රවිම. ඩබ්ලිේ.ඒ.රර්ණුළ 

සුවළන්තනි ජයලර්ධන 

මළම්මන රශෝමළම 

1,275.00 

68 පුවහතළ රඳොත් වශළ මුදල් රවිම. මං රවෝමළල් 

රළසිංආරච්චි  

රප්ඩි රඳොෂ උඩුම්රඳො 

6,165.00 

69 ශංලෆල් මශජන පුවහතළරේ මෆයි මව පුලත්ඳත් බි රවිම ඒ.ආර්. ඒ සළරිවහ          

මශජන රඳොත්ශ ශංලෆල් 

11,740.00 

70 2019 මැයි මස ජ බි  පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

27,439.42  

ශංලෆල් උඳ ළර්යළය 972.71 

ප්ර.ධළන ළර්යළය 7292.53 

ප්ර2ධළන ළර්යළය(ඳෆරණි) 839.31 

තුන්නළන වළයනය 2500.87 

ශංලෆල් රඳොදු ලෆසිකිලිය 2879.22 

රනොදිරන ව රලන් කිරීරම් මධ්යවහථළනය 12954.78 
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71 2019 මැයි මස ජ බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

13,834.32  

ශංලෆල් වති රඳො 5424.93 

ශංලෆල් නල වති රඳො 839.31 

ශංලෆල් බවහ නෆලතුම් රඳො 3212.32 

එ ශරේ මවහ ඩය 1848.87 

මළළු ලි 372.74 

ඌරු මවහ ඩය 854.67 

එළු කුකුළු මවහ ඩය 1281.48 

72 2019 අප්පර්්්ල් මස විදුලි බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

16,246.80  

ශංලෆල් රඳොදු ලෆසිකිලිය(එ ශරේ මවහ 

ඩය) 

3643.80 

නල රලෂ වංකීර්ණය(බිමි මශ) 2564.10 

නල රලෂ වංකීර්ණය(උඩු මශ) 2234.70 

ශංලෆල් අං 03 එළු කුකුළු මවහ ඩය 2381.10 

ඳෆරණි රලෂ වංකීර්ණය 679.20 

රලෂ වංකීර්ණය (ඌරු මවහ ඩය) 2143.20 

උත්වල ළළල 2600.70 

73 2019 අප්පර් ල් මස විදුලි බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

16,769.45  

නිදශවහ ආයුර්රේදය 404.70 

රනොදිරන ව රලන් ර ඉලත් කිරීරම් 

මධ්යරවහථළනය 

2490.90 

රනොදිරන ව රලන් ර ඉලත් කිරීරම් 

මධ්යරවහථළනය 

843.90 

ශංලෆල් වති රඳො 7940.45 

ශංලෆල් වති රඳො 5089.50 

74 2019 මැයි මස විදුලි බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

24,876.95  

නිරිරඳො වළයනය 404.70 

රනොදිරන ව රලන් ර ඉලත් කිරීරම් 
මධ්යරවහථළනය 

3460.80 

ශංලෆල් නිදශවහ ආයුර්රේදය 1100.10 

රනොදිරන ව රලන් ර ඉලත් කිරීරම් 
මධ්යරවහථළනය 

953.70 

ශංලෆල් වති රඳො 11230.85 

ශංලෆල් වති රඳො 7340.40 

ශංලෆල් පර්ල ෂමළවිය වංලර්ධන 

මධ්යවහථළනය 

386.40 

75 2019 මැයි මස විදුලි බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

21,004.80  

ශංලෆල් රඳොදු ලෆසිකිලිය 5784.90 

නල රලෂ වංකීර්ණය(බිමි මශ) 3351.00 

නල රලෂ වංකීර්ණය(උඩු මශ) 3405.90 

එළු කුකුළු මවහ ඩය 3552.30 

ඳෆරණි රලෂ වංකීර්ණය 1026.90 

නල රලෂ වංකීර්ණය (ඌරු මවහ ඩය) 3460.80 

උත්වල ළළල 423.00 

76 2019 ජුනි මස ජ බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජ 

ප්රිලළශන මණ්ඩය 

6,339.61  

ළුඅේ රඳොදු ලෆසිකිලිය 316.25 

ළුඅේ රලෂ වංකීර්ණය 1152.73 

සුදුලෆල් ආදළශනළළරය 2854.68 

ළුඅේ ලතුර ම 316.25 

ශංලෆල් පර්ල ෂමළ විය වංලර්ධන 
මධ්යවහථළනය 

1372.91 

ළුඅේ රඳර ඳළව 326.79 
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77 2019 ජුනි මස විදුලි බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

14,350.35  

ළුඅේ ඔරරෝසු ණුල 843.90 

ශංලෆල් මශජන පුවහතළය 9220.05 

රනොදිරන ව රලන් කිරීරම් මධ්යුවහථළනය 3259.50 

රනොදිරන ව රලන් කිරීරම් මධ්යුවහථළනය 1026.90 

78 2019 ජුනි මස විදුලි බි පියවීම - හංලැල් උඳ කාර්යාය මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

29,416.00  

ශංලෆල් වති රඳො 6935.05 

ශංලෆල් වති රඳො 6203.85 

ශංලෆල් රඳොදු ලෆසිකිලිය 4083.00 

නල රලෂ වංකීර්ණය 2436.00 

නල රලෂ වංකීර්ණය 1868.70 

සුදුලෆල් ආදළශනළළරය 7889.40 

79 2019 ජුනි මස විදුලි බි පියවීම මශජන බෆංකුල ංළ විදුලි 

බ මණ්ඩය 

6,362.70  

ශංලෆල් අං 03 එළු කුකුළු මවහ ඩය 2124.90 

ඳෆරණි රලෂ වංකීර්ණය 606.00 

නල රලෂ වංකීර්ණය 2033.40 

ශංලෆල් උත්වල ළළල 423.00 

ශංලෆල් පර්ල ෂමළ විය වංලර්ධන 

මධ්යවහථළනය 

386.40 

ශංලෆල් නිදශවහ ආයුර්රේදය 789.00 

80 රු උඳවභළඳති මංජු ප්ර්දීප් කුමළර් මෆතිතුමළරේ 077-9104323 

දරණ ජංම දුරථනරේ  බි ප්ර්තිපර්ණය කිරීම 

මෆයි මව 

2019.05.05 සිට 2019.06.04 දේලළ 

රු උඳවභළඳති මංජු ප්ර්දීප් 

කුමළර් මෆතිතුමළ 

2,500.00 

 

81 රු මන්ත්රීභ එවහ.ඒ.ප්රර්.මරත්ත මෆතිතුමළරේ 071- 2005215 දරණ 

දුරථන බි ප්රතතිපර්ණය කිරීම 

අප්රර්නල් මව 

2019.04.15සිට 2019.05.14 දේලළ 

රු මන්ත්රීඳ එවහ.ඒ.ප්රර්.මරත්ත 

මෆතිතුමළ 

1,268.44 

 

82 රු මන්ත්රීඳ ඊ.ජි.ඩි. ඉන්ද්රළ නි රවරනරශතළ මෆතිතුමියරේ 036-

2254440 දරණ දුරථන බි ප්රමතිපර්ණය කිරීම 

අප්රර්4ල් මව 

2019.04.15සිට 2019.04.30 දේලළ 

මෆයි මව 

2019.05.01 සිට 2019.05.31 දේලළ 

රු මන්ත්රීඳ ඊ.ජි.ඩි. ඉන්ද්රළ නි 

රවරනරශතළ මෆතිතුමිය 

5,000.00 

83 රු මන්ත්රී ෆ එම්.ඒ.රම්රි මළේර ට් මෆතිතුමියරේ 036-2253104 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

මෆයි මව 

2019.05.01 සිට 2019.05.31 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ එම්.ඒ.රම්රි 

මළේරනට් මෆතිතුමිය 

2,500.00 

84 රු මන්ත්රීබ ඥළණ ප්ර ළම් සහරැ න්සිවහ මෆතිතුමළරේ 077-3797996 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

අප්රර් ්ල් මව 

2019.04.25සිට 2019.05.24 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ ඥළණ ප්ර1ළම් 

සහරැමන්සිවහ මෆතිතුමළ 

1,772.36 

85 රු මන්ත්රීබ ලියනරේ චන්දන කුමළර මෆතිතුමළරේ 071-1059274 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

මෆයි මව 

2019.05.01 සිට 2019.05.31 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ ලියනරේ චන්දන 

කුමළර මෆතිතුමළ 

2,500.00 

86 රු මන්ත්රී ් ඩි.පි.ඒ.රේ.ගුණරත්න මෆතිතුමළරේ 036-2237635 

දරණ දුරථන බි ප්රතිපර්ණය කිරීම 

මළර්තු මව 

2019.03.01සිට 2019.03.31 දේලළ 

අප්රර්0ල් මව 

2019.04.01 සිට 2019.04.30 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ 

ඩි.පි.ඒ.රේ.ගුණරත්න 

මෆතිතුමළ 

4,850.00 
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87 රු මන්ත්රීබ වමන්ත උදය කුමළර මෆතිතුමළරේ 036-2254334 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

මෆයි මව 

2019.05.01 සිට 2019.05.31 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ වමන්ත උදය 

කුමළර මෆතිතුමළ 

2,500.00 

88 රු මන්ත්රී ් චන්ද්රඋසිරි මරේ මෆතිතුමළරේ 077-3152448 දරණ 

දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

මළර්තු මව 

2019.03.05සිට 2019.04.04 දේලළ 

මෆයි මව 

2019.05.05 සිට 2019.06.04 දේලළ 

රු මන්ත්රීඳ චන්ද්ර සිරි මරේ 

මෆතිතුමළ 

2,855.63 

89 රු මන්ත්රීත ඩබ්.ඒ.මංජු වීරරත්න මෆතිතුමළරේ 071-4484387 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

අප්රර් ්ල් මව 

2019.04.04සිට 2019.05.03 දේලළ 

මෆයි මව 

2019.05.04 සිට 2019.06.03 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ ඩබ්.ඒ.මංජු 

වීරරත්න මෆතිතුමළ 

4,113.92 

90 රු මන්ත්රීබ රේ.ඒ.විමල් ප්ර වන්න මෆතිතුමළරේ 071-8397917 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

ජනලළරි මව 

2019.01.09සිට 2019.02.08 දේලළ 

රඳබරලළරි මව 

2019.02.09 සිට 2019.03.08 දේලළ 

මළර්තු මව 

2019.03.09 සිට 2019.04.08 දේලළ 

මෆයි මව 

2019.05.09 සිට 2019.06.08 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ රේ.ඒ.විමල් 

ප්ර වන්න මෆතිතුමළ 

7,354.98 

91 රු මන්ත්රීබ ආර්.ඒ.ඩි.එවහ.ජයන්ත රණල මෆතිතුමළරේ 077-

3600669 දරණ දුරථන බි ප්රටතිපර්ණය කිරීම 

මළර්තු මව (ජංම) 

2019.03.05සිට 2019.04.04 දේලළ 

අප්රර්0ල් මව(ජංම) 

2019.04.05 සිට 2019.05.04 දේලළ 

මෆයි මව (ජංම) 

2019.05.05 සිට 2019.06.04 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ 

ආර්.ඒ.ඩි.එවහ.ජයන්ත 

රණල මෆතිතුමළ 

7,500.00 

92 රු මන්ත්රී. ඩබ්.අරවෝ ලෆලි මෆතිතුමළරේ 077-6714137 

දරණ දුරථන බි ප්ර තිපර්ණය කිරීම 

ජනලළරි මව 

2019.01.25සිට 2019.02.24 දේලළ 

මළර්තු මව 

2019.03.25 සිට 2019.04.24 දේලළ 

අප්රර් ්ල් මව 

2019.04.25 සිට 2019.05.24 දේලළ 

රු මන්ත්රීබ ඩබ්.අරවෝ 

ලෆලි මෆතිතුමළ 

2,950.00 

93 රු මන්ත්රීත සුවන්ත සිසිර කුමළර රඳසිංශ  මෆතිතුමළරේ 036-

2252800 දරණ දුරථන බි ප්රමතිපර්ණය කිරීම 

මළර්තු මව 

2019.03.01සිට 2019.03.31 දේලළ 

අප්රර්0ල් මව 

2019.04.01 සිට 2019.04.30 දේලළ 

මෆයි මව 

2019.05.01 සිට 2019.05.31 දේලළ 

රු මන්ත්රීත සුවන්ත සිසිර 

කුමළර රඳසිංශ මෆතිතුමළ 

7,356.29 

94 ශංලෆල් මශජන පුවහතළය මඟින් ඳෆලෆත්වීමට නියමිත 

රල් ශමුල ලෆඩවටශන වශළ අත්තිළරම් බළෆනිම. 

එවහ.එම්. රංජනී මිය 

වරප් - මශජන පුවහතළය, 

ශංලෆල්. 

7,500.00 
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03. ඇස්තපේන්තු සකා බැලීම.  

03.(අ) මහා සභා අනුමැතිය සහා ඉදිරිඳත් කරනු බන ඇස්තපේන්තු. 

 

ඳශත වදශන් ඇවහතරම්න්තු ලට අදළ ේයළතඳෘති ආරම්භ කිරිමට ප්රමළණලත් ප්ර තිඳළදන මුදල් රලන්ර  

ෆනීරමන් ඳසුල ඒ වශළ බය බළ ෆනීමට ඉදිරි මශළ වභළලට විධිමත් රයෝජනළලේ ඉදිරිඳත් කිරිම සුදුසු 

බලට ළර වභළල තීරණය රන දී.   
  

 

03. (ආ) මුදල් හා ප්ර තිඳත්ති සැකසීපේ කාරක සභාපේ අනුමැතිය සහා ඉදිරිඳත් කරනු බන ඇස්තපේන්තු. 

 

ඳශත වදශන් ඇවහතරම්න්තු වශළ අනුමෆතිය බළදීමට ළර වභළල තීරණය රන දී.   
 

අනු 

අංක 
ේයාඅඳෘතිය මුල්යද සේඳාදනය මුද රු. 

1 ශංලෆල් ලෆඩ ඒය (රනොදිරන වෂ ප්රතිචේරීයරණ 

මධ්යවහථළනය) භූමිය තළර දෆමීම. 

වභළ අරමුදල් 274,307.07 

2 රොවහම දළතුරුරොඩ මළර්ය රොටවේ වංලර්ධනය කිරිම. වභළ අරමුදල් 287,030.26 

3 කුරුලු උයන රලන්රද්සි ඉඩරම් ප්රරේය රොටවේ වංලර්ධනය කිරීම. වභළ අරමුදල් 560,000.00 

4 අංම්පිටිය උේල් රලිමඩ ඳළර අබන් රොටවහ තළර දෆමීම. වභළ අරමුදල් 426,384.15 

5 ඳඤහඤළගු කිරිඅතු ඳළර වංලර්ධනය කිරීම. වභළ අරමුදල් 999,770.07 

6 රබොරළුලතෆන්න අයර්ලත්ත රත්ඇ ඳළර ඳළම ඉදිකිරීම. වභළ අරමුදල් 2,499,952.48 

7 රබොරළුලතෆන්න අයර්ලත්ත රත්ඇ ඳළර ඳළම ඉදිකිරීම. වභළ අරමුදල් 356,962.00 

8 ඳශෂ රොවහම දළතුරුරොඩ මළර්ය තළර දමළ ප්රීතිවංවහරණය කිරීම. වභළ අරමුදල් 530,198.99 

9 රොවහම පුවහතළය ඳළටීවන් කිරීම. වභළ අරමුදල් 1,238,673.28 

10 රොවහම ආයුර්රේද රොඩනෆගිල් තෆනීම වශළ වියදම් 

ඇවහතරම්න්තුල 

වභළ අරමුදල් 2,800,000.00 

11 අයළරල් යන ලයන් අල්ළ ඇඹිලිපිටිය රොවුල්ආර ල 
අනළථළළරය රලත රැරන යළම. 

1. ලයන් රැරන යන ලළශන වශළ රවීම  

(එේ ලළශනයේ වශළ ලයින් 10 = 30,000 x 2) = රු.60,000.00 

2. නිර්වින්දන වලද්යිලරුන් වශළ රවීම  

(එේ ලරයේ වශළ = 5000 x 20)              = රු. 100,000.00 

3. නිර්වින්දන වලද්ය=ලරුන් වශළ ප්රීලළශන වියදම්  

(රප්රළරදණිය සිට ශංලෆල් දේලළ)  = රු. 8000.00 

4. ඳශු වලද්ය  ළර්ය මණ්ඩය වශළ රවීම 

(වලද්යලරයළ වශළ රු. 5000/-, ළර්ය මණ්ඩරේ 

3 x රු. 2500)    = රු. 12,500.00 

5. රඳොලිවහ නිෂධළරීන් වශළ (රදරදරනකු වශළ ) = රු. 4000.00 

6. ල අනළථළළරරේ ලයින්රේ ආශළර වශළ වියදම  

එේ දින තණරොෂ ට්රැනේටරයේ වශළ වියදම    

රු.5000.00)                                        =  රු.25,000.00  

7. වභළ රව ලයන් 10 ේ වශළ (රළත්රී   රව ලය) =  රු.15,000.00 

8. වංේරර්ශ වශ රලනත් වියදම්    =  රු.15,000.00 

එතුල     =  රු.254,500.00 

වභළ අරමුදල් 254,500.00 

අනු 

අංක 
ේයාඅඳෘතිය මුල්යර සේඳාදනය මුද රු. 

01 වභළල වතු ZA – 5041 දරණ බෆරෝ යන්ත්ර්ය ඳෆය 4250 න් 

සිදුෂ යුතු රව ලළ කිරීම. 
වභළ අරමුදල් 

33,956.61 

02 වභළල වතු LM – 5604 දරණ ම්ඳෆේටර් රථරේ ශයිඩ්රරො ලිේ 

රව ලළ කිරීම. 
වභළ අරමුදල් 

16,937.20 
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04. පසේලක ණය  

 

2018 අප්රර්,ල් 17 ලන දින ඳෆලති මශළ වභළරේ තීරණ අං 05 – (06) යටරත් මුදල් ශළ ප්ර්තිඳත්ති වෆසීරම් 

ළර වභළල රලත ඳලරන ද අනුමත කිරිරම් බය අනුල ඳශත උඳරල්ණරේ නම් වදශන් රව ලයින්රේ 

නම ඉදිරිරයන් දේලළ ඇති ආඳදළ ණය මුදල් රවීම අනුමත කිරිමට ළර වභළල තීරණය රන දී.  

 

අනු 
අංය 

නම 
ලෆටුප් 
අංය 

ණය මුද රු. 
අයවීමට ඇති ණය 
අයකිරීරමන් ඳසු 
රලන මුද රු. 

ආඳදා ණය 

01 ඩබ්. ඩී. සුමතිඳළ මයළ 309           250,000.00                52,015.00  

02 එච්. ඩී. ලවන්ත කුමළර මයළ 368           230,900.00              152,380.00  

03 රේ. ඩබ්. එවහ. දමයන්ති මිය 10           250,000.00                39,720.00  

04 අයි. එවහ. ළල්රේ මිය 06           250,000.00                70,380.00  

05 ආර්. පී. එන්. පී. ජිනදළව මයළ 53           250,000.00              105,810.00  

06 පී. ඒ. ලිත් රණතුං මයළ 247           250,000.00              121,231.24  

07 ඒ. එවහ. ආර්. ධර්මදළව මිය 94           250,000.00                22,500.00  

ඳාඳැදි ණය 

01 රේ. එච්. සුසිල් කුමළර මයළ 392               6,000.00                  6,000.00  

02 බී. රේ. ඩී. ඒ. නිරරෝන් මයළ 394               6,000.00                  6,000.00  

03 ඩබ්. ඒ. එවහ. එන්. මරනෝජ් මයළ 396               6,000.00                  6,000.00  

04 වමන් වීරේරොඩි මයළ 106               6,000.00                  6,000.00  

එතුල        1,754,900.00              588,036.24  

 

05. සාකච්ඡා සටහන්.  

 

1. රු ප්රළ හරද්ශීය වභළ මන්ත්රීරලරුන් වශළ ළර්තුලට බළරදනු බන ළර්යළලීය ලිපිද්ර(ේය) ප්රමමළණය 

ප්ර මළණලත් රනොලන බෆවින් ඳශත ඳරිදි බළරදන රව ඉල්ලීමේ ෂ අතර එම ඉල්ලීම ඳරිදි 

බළදීමට තීරණය රන දි. 

 

i. ඳන්   05  

ii. සයිල් ලර   10  

iii. සයිල් ටෆේ    10  

iv. ලියුම් ලර (රොකු) 50  

v. ලියුම් ලර (රඳොඩි)  50  

vi. ටිරඳේවහ    01  

vii. A4 රොෂ   50  

viii. ලිපි ශීර් (80 GSM A4 ඩදළසිරේ මුද්රිත) රඳොත්  01 

ix. ලිපි ශීර් (70 GSM A4 ඩදළසිරේ මුද්රිත) රඳොත්  01 


