
1 
 

2019.07.29ලන දින පඳ.ල. 10.00 ට සීතාලක ප්රා පේශීය වභා කමිටු ාාපේදී ඳලත්ලන ද   

මුදල් ශා ප්ර7තිඳත්ති වැකසීපේ කාරක වභා රැව්වීපේ ලාර්තාල. 
 

 

වශභාගි වු . 
 

1. ගරු කහයක බහ බහඳති  -  ජී. ජඹන්ත රයෝවණ භළතිතුභහ  

2. ගරු කහයක භික   -  එස.ඩී. භංජුර ප්ය0දිප් කුභහර් භළතිතුභහ  

3. ගරු කහයක භික   -  රේ.ඒ විභල් ප්යන්න භළතිතුභහ  

4. ගරු කහයක භික   - භංජුර ධම්මික වීයයත්න භළතිතුභහ  

5. ගරු කහයක භික   -  භන්ත උදඹ කුභහය ගභරේ භළතිතුභහ  

6. ගරු කහයක භික   -  උපුල් භරනෝජ් රඳසංව භළතිතුභහ  

7. ගරු කහයක භික   -  ඩී. ප්රි ඹන්ත අරුණ කුභහර් ගුණයත්න භළතිතුභහ  

8. ගරු කහයක භික   -  ගභරේ චන්ද්ය සරි භළතිතුභහ  

9. ගරු කහයක භික   -  භන් චන්දන සුරිඹආයච්චි භළතිතුභහ 

10. ගරු කහයක භික   -  පී.ඒ ප්රිදීප් කුභහර් භළතිතුභහ  

 

වශභාගි පනොවු. 

 

1. ගරු කහයක භික   -   චන්දන ප්රර් භනහත් මුදුන්රකොටු භළතිතුභහ  

2. ගරු කහයක භික   -  ගඹහන් දුමින්ද චන්ද්යචසරි භළතිතුභහ  

3. ගරු කහයක භික   -  ලිඹනරේ චන්දන කුභහය භළතිතුභහ  

4. ගරු කහයක භික   -  ඹරු රදන්මිණ යහජඳේ භළතිතුභහ  

5. ගරු කහයක භික   -  එස.ඒ. ප්රර්භභයත්න භළතිතුභහ  

6. ගරු කහයක භික   -  පුසළල්රරේ අභල් නිලහන්ත සල්හ භළතිතුභහ  

7. ගරු කහයක භික   -  ලෂිණි ලසරීර  භහලි රවට්ටිආයච්චි භළතිතුමිඹ 
 

වශභාගි වු නිධාරින් 

 

1. රල්කම්     -  රේ.ඒ චන්දන ඳද්භසරි භඹහ  

2. ප්යභධහන කශභනහකයණ වකහය  -  රේ.ඩී. න්ධ්ඹහ   භහරනී මිඹ  

3. ළඩ අධිකහරී   - ජඹන්තහ ජල්රතොටරේ මිඹ  

4. කහර්ඹබහය නිරධහරි -  වංළල්ර -  සුභනහ ජඹසරිඹ මිඹ  

5. කහර්ඹබහය නිරධහරි - රකොසගභ -  රර්ණුකහ ඉද්දභල්රගොඩ මිඹ  

6. කහර්ඹබහය නිරධහරි - කවරව න -  ජී. චභරි ඳත්භරතහ මිඹ 

7. ංර්ධන නිරධහරි    -  ඩී.ජී. ඉහනි කභලිකහ මිඹ  

8. තහේණ නිරධහරි -රකොසගභ -  ඩබ්.එම්.එන්.පී. දිවිගල්පිටිඹ මිඹ  

9. තහේණ නිරධහරී - වංළල්ර - එච්. ය. නිලහන්ති මිඹ 

10. තහේණ නිරධහරී - ඳහදුේක - එන්.ඩී. රවට්ටිආයච්චි මිඹ 

11. කශභනහකයණ වකහය  - ඩබ්.ඩී.ඩී.පී. ජඹර කය මිඹ 

12. කශභනහකයණ වකහය  - දීඳහනි විේයඩභසංව මිඹ 

13. කශභනහකයණ වකහය  - එස.ඩී. සරයෝණී මිඹ 

14. ආදහඹම් ඳරීේක - වංළල්ර - නලීන් විභරසරි භඹහ  

15. ආදහඹම් ඳරිඳහරක - ඳහදුේක - වී.පී.සී.ඒ.රේ. රඳරර්යහ භඹහ 

16. ආදහඹම් ඳරිඳහරක - රකොසගභ - එච්.ඒ.ඩී.එස. ප්රිකඹන්ත භඹහ 
 

ගරු බහඳතිතුභහ විසන් මුදල් වහ ප්යතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ වහ ඳළමිණ සටි සඹළුරදනහ හදයරඹන්  

 පිළිගළනීරභන් අනතුරු කහයක බහරේ ළඩ කටයුතු ආයම්බ කයන රදී. 
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01. ලිපි පල්ඛන වකා බැලීම. 

 

2020 ර්ඹට අදහර ඳවත  වන් ඵදු වහ ගහසතු ඳළනවීභ ම්ඵන්ධමුදල් වහ ප්යහතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහරේ 

අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කයන රද අතය, එභ ඵදු වහ ගහසතු රට අදහර රඹෝජනහ ඉදිරි භව බහට ඉදිරිඳත් කිරිභට 

කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

01. 2020 ර්ඹට අදහර රිඳනම් ඵදු ඳළනවීභ. 
 

සීතාලක ප්රා  ුපේශීය වභාල. 
 

2020 ලර්යට අදා ලරිඳනේ බදු ඳැනවීම. 

 

1987 අංක 15 දයණ ප්යහඵරද්ශීඹ බහ ඳනරත් 146 න ගන්තිරේ (1) න උඳ ගන්ති ඹ ඹටරත්  සීතහක ප්යහ ළරද්ශීඹ 

බහට ඳළරී ඇති ඵරතර ප්යඹකහය *ලසරිලරංකහ ප්ය6ජහතහන්තික භහජහදි ජනයජරේ අංක 1374 වහ 2004.12.31 දිනළති 

ගළට් ඳත්රීඹ ඹටරත් ව 1486 වහ 2007-02-23 දිනළති ගළට් ඳත්යකඹ ඹටරත් ප්යහකරද්ශීඹ බහ ඵර ප්යනරද්ලඹ තුර දියුණු කර 

ප්යටරද්ල ඹළයි ප්යවකහලඹට ඳත් කය ඇත්තහ වු ප්යඳරද්ලඹ ඇතුශත පිහිටි ඹහ වු නිහර, රගොඩනළගිලිර, ඉඩම්ර, 

රගඳත්ර, හර්ෂික ටිනහකභ දවහ 2015 ර්ඹ දවහ වු තේර රු / ත්ඹඳේණඹ 2020 ර්ඹ වහ තේර රු 

/ ත්ඹ,ේණඹ රර ම්භත කශ යුතු ඵටත් එකී තේර රු භත 1987 අංක 15 දයණ ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඳනරත් 134 

(1) උඳ ගන්තිරඹන් භහ රත ඳළරි ඇති ඵරතර ප්යභකහය එකී රද්ඳර භත ඉවත කී තේර රු දවහ හර්ෂික 

ටිනහකමින් ඳශමු උඳ රල්ඛනරේ වහ රදන උඳරල්ඛනරේ රදන තීරුරේ දේහ ඇති ප්ය භහණරේ ප්යකතිලතඹක හර්ෂික 

රිඳනම් ඵද්දේ  නිඹභ විඹ යුතු ඵටත්,  
 

තද, 2020 ර්රඹහි ඳවත  තුන්න උඳ රල්ඛනරේ දවන් එේ එේ කහර්තු රනුරන් ඉදිරිරඹන් නිරපිත දිනඹට 

රඳය එර  නිඹභ කයන හර්ෂික රිඳනම් ඵද්ද ප්යහවරද්ශිඹ බහ අයමුදරට රගවිඹ යුතු ඵටත්, එරර හර්ෂික රිඳනම් 

ඵද්ද එභ ර්රඹහි ජනහරි 31 න දින රවෝ ඊට ප්යථභ රගන්රන් නම් හර්ෂික රිඳනම් ඵද්රද් ප්යභභහණරඹන්  සඹඹට 

දවඹක (10%) ක ට්ටභේද, එකී උඳ රල්ඛනරඹහි එේ එේ කහර්තු ඉදිරිරඹන් තුන්න තිරුරේ නිරපිත දිනඹට රඳය 

අදහර රිඳනම් ඵදු මුදර ප්යහයරද්ශිඹ බහ අයමුදරට රගනු රඵන්රන් නම් එේ කහර්තුට අදහර මුදලින් 5 % ක 

ට්ටභේද ප්යහඵරද්ශිඹ බහ රඵහදිඹ යුතු ඵටත් මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

ඉශත කී ඳෂමු උඳපල්ඛනය 
 

1 තීරුල 11 තීරුල 

දියුණු ගම් ප්යදරද්ලඹ ලරිඳනේ බදු ප්රුතිතය 

වංළල්ර දියුණු ගම් ප්රර්රද්ලඹ 6% 

ඳහදුේක, කවරව න, රකොසගභ වහ කලුඅේගර දියුණු ගම් ප්යඳරද්ලඹ 6% 

පිටුම්රප් දියුණු ගම් ප්යලරද්ලඹ 4% 
 

ඉශත කී පදලන උඳපල්ඛනය 
 

1 තීරුල 11 තීරුල 

දියුණු ගේ ප්රුපේය 
ලරිඳනේ බදු 

ප්රඳථිතය 

වංළල්ර ඳයණ ඳහය ආටිගර ඳහරභ අර සට කලුඅේගර වයිරරල් භහර්ගඹට ම්ඵන්ධන 
සථහනඹ දේහ ඳහය රදඳ වහ වයිරරල් ඳහය ගරරගදය ඳහරභ අර සට පුේපිටිඹ දේහ ප්යදධහන 
ඳහය රදඳ මීටර් 301 ක ප්ය රද්ලඹ   

6% 

ගරරගදය වංදිරේ සට උඩුමුල්ර දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 201 ක ප්යටරද්ලඹ  4% 

උඩුමුල්ර වන්දිරේ සට කවර ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්ය රද්ලඹ  4% 

රකොශම ඳහය මීරප් වංදිරේ සට ඳවශ රඵෝරප් අහනඹ දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්යතරද්ලඹ  4% 

ඉවශ, රඵෝරප් වංදිරේ සට ගුරුරහන දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්ය රද්ලඹ  4% 
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පිටුම්රප් පිංතහලිරේ සට රේළල්ඳනහ ඳහය දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 201 ක ප්ය රද්ලඹ  4% 

කලු අේගර වංදිරේ සට රබුගභ ඳහය තුම්රභෝදය දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 201 ක ප්ය රද්ලඹ  4% 

රකොසගභ සට කණම්ඳළල්ර ඳහය රඳොලිසඹ අර ඳශමු රඵෝේකු දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 201 ක 
ප්ර්රද්ලඹ වහ එතළන් සට ඳහය අහනඹ දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120ක ප්යතරද්ලඹ  

4% 

ඇසත්ත ඳහය  රදඳ මීටර් 120ක ප්ය රද්ලඹ  4% 

හරහ වංදිරේ සට අකයවිට ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්යභරද්ලඹ  4% 

ඳවර රඵෝරප් සට ඳහදුේක දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්ර්රද්ලඹ  4% 

ගුරුරහන සට උඩගභ ප්යහදරද්ශීඹ බහ සීභහ දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්ය රද්ලඹ  4% 

ඉවශ රඵෝරප් සට ඉංගිරිඹ භහර්ගරේ ප්යහ රද්ශීඹ බහ සීභහ දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්ය රද්ලඹ  4% 

ඳවත්ගභ සට රේළල්ඳනහ දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්යරද්ලඹ  4% 

රේළල්ඳනහරේ සට ඉරිදහ රඳොශ දේහ ඳහය රදඳ මීටර් 120 ක ප්යදරද්ලඹ  4% 

 

ඉශත කී තුන්ලන උඳපල්ඛනය 

 

1 තීරුල 11 තීරුල 111 තීරුල 

කාර්තුල පගවිය යුතු දිනය 
5% ලට්ටම වශා හිමිකේ 

බන අලවාන දිනය 

ඳශමුන කහර්තු 2020 භහර්තු 31  2020 ජනහරි 31 

රදන කහර්තු 2020 ජුනි 30            2020 අප්රර්නල් 30 

තුන්න කහර්තු 2020 ළප්තළම්ඵර් 30  2020 ජලි 31 

වතයන කහර්තු 2020 රදළම්ඵර් 31  2020 ඔේරතොම්ඵර් 31 

 
 
 

 

2. 2020 ර්ඹට අදහර අේකය ඵදු ඳළනවීභ. 
 

 
 

සීතාලක ප්රා  ුපේශීය වභාල 

2020ලර්යට අදාල අක්කර බදු ඳැනවීම. 
 

 
1987 අංක 15 දයණ ප්යහ ළරද්ශීඹ බහ ඳනරත්134 ළනි ගන්තිරඹහි විධිවිධහන ප්යයකහය සීතහක ප්  හහිරද්ශීඹ බහ සීභහ 

ඇතුරත පිහිටිඹහ වද, සථිය රවෝ නිතිඳතහ රගොවිතළනේ ඹටරත් ව රවේටඹහර් ඳවේ රවෝ ඊට ළඩින ෆභ 

රවේටඹහයඹේ භතභ 2020 ර්ඹ වහ රුපිඹල් 10.00 ඵළගින් න හර්ෂික අේකය ඵද්දේ ඳනහ අඹ කශ යුතු ඵට 

භභ රභභ ගරු බහට රඹෝජනහ කයමි. 

      

තද, 2020 ර්රඹහි ඳවත උඳ රල්ඛනරේ දවන් එේ එේ කහර්තු රනුරන් ඉදිරිරඹන් නිරපිත දිනඹට රඳය 

එර  නිඹභ කයන හර්ෂික අේකය ඵද්ද ප්යහරද්ශිඹ බහ අයමුදරට රගවිඹ යුතු ඵටත්, එරර හර්ෂික  අේකය  ඵද්ද 

එභ ර්රඹහි ජනහරි 31න දින රවෝ ඊට ප්යහථභ රගන්රන් නම් හර්ෂික අේකය  ඵද්රද් ප්ර්භහණරඹන්  සඹඹට දවඹක 

(10 %) ක ට්ටභේද, එකී උඳ රල්ඛනරඹහි එේ එේ කහර්තු ඉදිරිරඹන් තුන්න තිරුරේ නිරපිත දිනඹට රඳය අදහර  

අේකය  ඵදු මුදර ප්යහකරද්ශිඹ බහ අයමුදරට රගනු රඵන්රන් නම් එේ කහර්තුට අදහර මුදලින් 5 % ක ට්ටභේද 

ප්යහයරද්ශිඹ බහ රඵහ දිඹ යුතු ඵටත් මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉශත කී උඳපල්ඛනය 

 

1 තීරුල 11 තීරුල 111 තීරුල 

කාර්තුල පගවිය යුතු දිනය 
5% ලට්ටම වශා හිමිකේ 

බන අලවාන දිනය 

ඳශමුන කහර්තු 2020 භහර්තු 31  2020 ජනහරි 31 
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රදන කහර්තු 2020 ජුනි 30  2020 අප්රර් ල් 30 

තුන්න කහර්තු 2020 ළප්තළම්ඵර් 30  2020 ජලි 31 

වතයන කහර්තු 2020 රදළම්ඵර් 31  2020 ඔේරතොම්ඵර් 31 
 

3. 2020 ර්ඹට අදහර ඵරඳත්යට ගහසතු ඳළනවීභ. 

සීතාලක ප්රාුැපේශීය වභාල 

2020ලර්යට අදා බඳත්ර  ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

 

1987 අංක 15 දයණ ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඳනරත්147 ළනි ගන්තිඹ  වහ 149 ළනි ගන්තිඹ ඹටරත් සීතහක ප්යහර  රද්ශීඹ 

බහට ඳළරී ඇති ඵරතර ප්ය කහය එකී ඳනරත් රවෝ එකී ඳනත ඹටරත් හදන රද අතුරු ේඹබසථහක විසතය කය ඇති 

රභහි ඳවත උඳ රල්ඛනරඹහි 1 න තීරුරේ නිරපිත ඹම් කහර්ඹඹේ දවහ සීතහක ප්යහරරද්ශීඹ බහ  ඵර  ප්යභරද්ලඹ 

ඇතුරත ඹම් සථහනඹේ රවෝ ඳරිලසරුඹේ ඳහවිච්චි කිරීභට ඵරඹ රදමින් 2020 ර්රේ නිකුත් කයනු රඵන ඹම් ඵරඳත්යදඹේ 

ම්ඵන්ධරඹන් එභ උඳ රල්ඛනරේ 11 තීරුරේ අනුරඳ ටවරන් නිරපිත ඵරඳත්ර් ගහසතුේ 2020 ර්ඹ දවහ නිඹභ 

විඹ යුතු ඵටද, 

 

තද එකී සථහනඹ රවෝ ඳරිලසය ඹ 1968 අංක 14 දයණ ංචහයක භණ්ඩර ඳනරත් කහර්ඹඹ වහ ංචහයක භණ්ඩරරේ 

අනුභත කය ඇති, පිළිරගන ඇති රවෝටරඹේ, ආඳන ලහරහ ේ, නහතළන්ඳශේ න විටදී, ඊට අදහර ඵරඳත්යක රඵහ 

දීරම්දී එභ සථහනරේ රවෝ ඳරිලසරිරේ 2019 ර්රේ රළබිම් ලින් 1%  ේ ඵරඳත්යන ගහසතු රර 2020 ර්ඹ  වහ 

නිඹභ විඹ යුතු ඵටද මුදල් වහ ප්යයතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

ඉශත කී උඳ පල්ඛනය 

 

 1 න තීයඹ 11 න තීයඹ 

 ඵරඹ රදනු රඵන කහර්ඹඹ ඳරිලසයනරඹහි හර්ෂික ටිනහකභ 

 

 රු.750.00 

රනොඉේභන 

අසථහක 

රුපිඹල් 

රු.750.00 ඉේභන 

එරවත් රු.1500.00 

රනොඉේභන 

අසථහකරුපිඹල් 

රු.1500.00 

ඉේභන 

අසථහක 

රුපිඹල් 

1 රළඟුම්නිහඹේඳත්හරගන ඹහභ 500.00 750.00 1000.00 

2 රවෝටල් 500.00 750.00 1000.00 

3 ඵත් කඩ, ආඳන ලහරහ වහ රත් රකෝපි කඩ 500.00 750.00 1000.00 

4 රබ්කරි 500.00 750.00 1000.00 

5 කිරි ඳට්ටි වහ කිරි රශදහභ 500.00 750.00 1000.00 

6 ආවහය විකිණීභ 500.00 750.00 1000.00 

7 භහළු විකිණීභ 500.00 750.00 1000.00 

8 භස විකිණීභ 500.00 750.00 1000.00 

9 සසල් බීභ කර්භහන්තලහරහ 500.00 750.00 1000.00 

10 අයිස කර්භහන්ත ලහරහේ 500.00 750.00 1000.00 

11 රරොන්ඩරිඹේ 500.00 750.00 1000.00 

12 ග ගහරේ ඳත්හරගන ඹහභ 500.00 750.00 1000.00 

13 ඝහතක භඩු  500.00 750.00 1000.00 

14 රකොණ්ඩහ ළකසීරම් ළලුන්වල් වඵහඵර් හප්පු 500.00 750.00 1000.00 

15 රඳොරවොය රවෝ යහඹනික රඳොරවොය නිඳදවීභ රවෝ ගඵඩහ කය 

තඵහ ගළනීභ.  
500.00 750.00 1000.00 

16 ම් ඳදම් කිරිභ. 500.00 750.00 1000.00 

17 ම් විකිණීභ. 500.00 750.00 1000.00 

18 ත්ත් ඳහරනඹ (භස,කිරි රවෝ බිත්තය වහ) 500.00 750.00 1000.00 

19 ඡහඹහරඳ ලහරහේ ඳළළත්වීභ.  500.00 750.00 1000.00 

20 ඳශු වද්ඹහ ගිරන්වරේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

21 විකිණීභ වහ නයේන සුළු කෆභ ර්ග රවෝ ආවහය ද්යයේඹ) 500.00 750.00 1000.00 
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ගඵඩහකය තඵහ ගළනීභ. 

22 කයර, ලුණුභහළු රවෝ ජහඩි කිරරෝ ේරෑදම් 150ට ළඩි 

ප්යරභහණඹේ තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

23 රඳොල්කටු අඟුරු රවෝ දළ අඟුරු නිඳදවීභ රවෝ අඟුරු ගඵඩහකය 

තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

24 දුම්රකොශ කස කිරිභ රවෝ ගඵඩහ කිරිරම් සථහනඹේ 

ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

25 ත්ත් ආවහය නිඳදවීභ රවෝ ත්ත් ආවහය ගඵඩහේ 

ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

26 පුන්නේකු නිඳදවීභ රවෝ කිරරෝේරෑ ම් 200ට ළඩි ප්යහභහණඹේ 

ගඵඩහ කිරිභ. 
500.00 750.00 1000.00 

27 ඵන් නිසඳහදනඹ කිරිභ. 500.00 750.00 1000.00 

28 ත්ත් ඇටකටු ඇමරීභ රවෝ තඵහ ගළනීභ. 500.00 750.00 1000.00 

29 අළුත් රවෝ ඳයණ රරෝව ගඵඩහකය තඵහ ගළනිභ. 500.00 750.00 1000.00 

30 රරෝවභඹ සුන්බුන් ද්යඵේඹග ගඵඩහ කිරිරම් සථහනඹේ ඳළළත්විභ. 500.00 750.00 1000.00 

31 ගෘව බහණ්ඩ නිඳදවීභ රවෝ ගඵඩහකය තඵහ ගළනිභ. 500.00 750.00 1000.00 

32 රේළල් බහණ්ඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

33 ඩු කර්භහන්ත ලහරහේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

34 සයප් රවෝ ඳරතුරු බීභ ර්ග නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

35 යකළවිලි ර්ග නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

36 රඳොල් රරලි රඳඟවීභ (රවෝ ඳල් කිරිභ.) 500.00 750.00 1000.00 

37 බුරුසු ර්ග නිඳදවිභ (දත් බුරුසු වළය) 500.00 750.00 1000.00 

38 දත් බුරුසු නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

39 යහ එකතු කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

40 විනහකිරි නිඳදවීභ රවෝ ගඵඩහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

41 ඹන්ත්යහ නුහයරඹන් රවෝ අතින් දළ ඉරීරම් සථහනඹේ 

ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

42 පින්තහරු තීන්ත, හර්නිස රවෝ ඩිසරටම්ඳර් හඹම් රවෝ ඒහ 

ලීටර් 100ට ළඩි ප්යයභහණඹේ ගඵඩහ කය තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

43 රෝඩහ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

44 ම් බහණ්ඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

45 ඳශතුරු, භහළු රවෝ රනත් ආවහය ර්ග ටින් ර ඇසරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

46 මිරිස, රකෝපි, ධහන්ේ ර්ග, භහ රබෝග, කුළුඵඩු රවෝ කිරිපිටි 

ඇමරීභ දවහ ඇමරුම් වරේ ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

47 ඉටිඳන්දම් නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

48 කපුරු නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

49 ලිඹන තීන්ත, අච්චු තීන්ත රවෝ සරටන්සල් තීන්ත නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

50 රයදි රෝදන නිල් නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

51 රහකඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

52 සු විරවුන් නිඳදවීභ රවෝ ගඵඩහ කිරීරම් සථහනඹේ 

ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

53 ඳහල් යටහුණු නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

54 ටඹර් රවෝ ටියුබ් 50 ළඩි ප්යනභහණඹේ ගඵඩහ රකොට තඵහ 

ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

55 ටඹර් නළත පියවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

56 ටඹර්  ටියුබ්  රෝල්කනයිස කිරීරම් සථහනඹේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

57 සරභන්ති කිරරෝ ේරෑකම් 1000ට ළඩි ප්යහභහණඹේ ගඵඩහ කය තඵහ 

ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

58 සරභන්ති බහණ්ඩ රවෝ ඇසරඵසරටෝස සරභන්ති බහණ්ඩ 

නිඳදවීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

59 ප්රහසටිේ බහණ්ඩ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

60 ඹන්ත්යහ නුහයරඹන් රයදි විවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

61 රඳොරවොය, හුණු පිටි රවෝ රනත් ද්ය ේඹදඹඹන් දභහ තිබු රගෝනි 

පිරිසදු කය විකිණිභ. 
500.00 750.00 1000.00 

62 ඹන්ත්යහ නුහයරඹන් සරභන්ති බ්රරොේ ගල් නිඳදවීභ. 
500.00 750.00 

1000.00 
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63 ධහන්ඹය රවෝ භහරවෝග කිරරෝ ේරෑ සම් 250 ළඩි ප්යඵභහණඹේ 

ගඵඩහ කය තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

64 රතොග ලරඹන් විකිණීභ දවහ පිටි, ලුණු රවෝ සීනි කිරරෝ 

ේරෑම් 750ට ළඩි ප්ර්භහණඹේ ගඵඩහ කය තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

65 භළසු ඇදුම් නිසඳහදනඹ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

66 මුද්යඇණහරඹේ ඳළළත් වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

67 කුකුශන් 100ට ළඩි ප්යභහණඹේ වහ කුකුල් ගහරේ රවෝ 

කුකුල් රකොටුේ ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

68 එළුන්, ඌයන් 10ට ළඩි ප්යකභහණඹේ දවහ ගහරේ රවෝ 

භඩුේ ඳළළත් වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

69 ගරඩොල් රවෝ උළු ගඵඩහකය තඵහ ගළනීභ. 500.00 750.00 1000.00 

70 දය ගඵඩහේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

71 කළු ගල් කළණීභ රවෝ කළඩීභ ඹන්ත්යහනුහයරඹන් රවෝ අතින්. 500.00 750.00 1000.00 

72 සසල් බීභ නිසඳහදනඹ රවෝ සසල් බීභ රඵෝතල් 100 ළඩි 

ප්රිභහණඹේ ගඵඩහකය තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

73 අයිසේරීභම් නිසඳහදනඹ. 500.00 750.00 1000.00 

74 රඳොල්රතල් නිසඳහදනඹ රවෝ ලීටර් 300 ළඩි ප්ය භහණඹේ 

ගඵඩහකය තඵහ ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

75 ගිණි රඳට්ටි නිසඳහදනඹ රවෝ දුසම් 100ළඩි ප්ය භහණඹේ ගඵඩහ 

කිරීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

76 රකොහු රවෝ රනත් රකදි ර්ග ලින් බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ රවෝ 

ගඵඩහ කිරීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

77 ඳහවිච්චි කර ඇඳුම් ගඵඩහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

78 සර්ණහබයණ නිසඳහදනඹ කිරීභ රවෝ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

79 ඹන්ත්යහබනුහයරඹන් ලී ඉරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

80 ඹන්ත්රයෝබඳකයණ ඳහවිච්චි කයන කම්වල් ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

81 හිස රගෝණි රවෝ හිස රඵෝතල් ගඵඩහ කය තඵහ ගළනීභ. 500.00 750.00 1000.00 

82 ඳහඳළදි වහ ඹතුරුඳළදි අළුත්ළඩිඹහ කිරීරම් ළඩඳරේ 

ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

83 ඳහවිච්චි කයන රද කඩදහස රවෝ ඳත්තය ගඵඩහ කය තඵහ 

ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

84 විසරි පින්තහරු කිරීරම් සථහනඹේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

85 ගිණිරකලි බහණ්ඩ රවෝ යතිඤසඤහ ගඵඩහ කිරීභ රවෝ නිඳදවීභ. 500.00 750.00 1000.00 

86 රඳොල්රතල් වළය රනත් එශළු රතල් ලීටර් 50ට ළඩි 

ප්ර්භහණඹේ ගඵඩහ කිරීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

87 ශීත කර භස රවෝ භහළු ගඵඩහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

88 දළ ගඵඩහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

89 යහඹනික ද්යයේඹ  ඳහවිච්චි කය කුරුඳු, කයමුංගු, එනහල් කුඩු 

රවෝ රකදි කිරීභ.  
500.00 750.00 1000.00 

90 ඩ්ය0යිේලීන් කිරීභ රවෝ හඹම් දළමීභ. 500.00 750.00 1000.00 

91 රයදි මුද්යයණඹ කිරීභ රවෝ හඹම් දළමීභ. 500.00 750.00 1000.00 

92 විද්යු ත් රරෝව ආරල්ඳනඹ කිරීරම් සථහනඹේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

93 හුණු ගල් රවෝ කිරි ගල් පිළිසසීභ, කස කිරීභ රවෝ අළු හුණු 

ගඵඩහ කිරීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

94 ඵළටරි විද්යු0ත් ආරයෝඳණඹ කිරීභ රවෝ අළුත්ළඩිඹහ කිරීරම් 

සථහනඹේ ඳළළත් වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

95 රභෝටර් හවන අළුත්ළඩිඹහ කිරීරම් සථහනඹේ ඳළළත් වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

96 රභෝටර් හවන ර හ කිරීරම් සථහනඹේ ඳළළත් වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

97 හත්තු භඩුේ ඳත්හරගන ඹහභ. 500.00 750.00 1000.00 

98 රඵරරේ ළඩඳරේ ඳත්හරගන ඹහභ. 500.00 750.00 1000.00 

99 ගෆස සලින්ඩර් ගඵඩහ කිරීරම් සථහනඹේ ඳළළත් වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

100 ආයුර්රේද මෟධ, රද්ශීඹ මෟධ නිසඳහදනඹ කිරීභ රවෝ 

ංරඹෝජනඹ කිරීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

101 වීදුරු බහණ්ඩ රවෝ වීදුරු තවඩු ගඵඩහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

102 ප්රහසටිේ රවෝ ෂයිඵර් ආලසරි ත නිසඳහදන කර්භහන්ත ලහරහේ 

ඳළළත්වීභ. 
500.00 750.00 1000.00 
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103 කිරරෝ ේරෑ සම් 150ට ළඩිරඹන් රත්කුඩු ගඵඩහ රකොට තඵහ 

ගළනීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

104 ෆල්ඩින් දවහ සථහනඹේ ඳළළත්වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

105 ලිඹන ඳට්ටරඹේ බහවිතහ කයමින් ළඩඳරේ ඳළළත් වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

106 ඳළට්රයෝඳල්, ඩීල්, රතල් රවෝ රනත් ඹම් ඛණිජ රතල් 

ර්ගඹේ ගඵඩහරකොට ඇති සථහනඹේ ඳත්හරගන ඹහභ.  
500.00 750.00 1000.00 

107 කෘෂි යහඹනික ද්යඇේඹ  නිඳදවීභ රවො ස   ගඵඩහ කිරීභ. 500.00 750.00 1000.00 

108 හයුභන ඹන්ත්ර්, ශීතකයණ රවෝ අධි ශීතකයණ ර්විස කිරීභ 

රවෝ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ. 
500.00 750.00 1000.00 

109 විදුලි කර්භහන්ත ළඩඳශේ රවෝ විදුලි උඳකයණ නිඳදන රවෝ 

අළුත්ළඩිඹහ කිරීරම් ළඩඳරේ ඳත්හරගන ඹහභ.  
500.00 750.00 1000.00 

110 කිරි ශීත කිරීරම් භධ්ඹ සථහනඹේ ඳළළත් වීභ. 500.00 750.00 1000.00 

111 ප්රහසටිේ වහ රඳොලිතින් ප්ය තිචේරිඹකයණඹ කිරීරම් 

භධ්ඹසථහනඹේ ඳත්හරගන ඹහභ 
500.00 750.00 1000.00 

 

4. 2020 ර්ඹට අදහර කර්භහන්ත ඵදු ඳළනවිභ. 

 

සීතාලක ප්රාශපේශීය වභාල 

2020 ලර්යට අදාල කර්මාන්ත බදු ඳැනවිම. 

 
 

1987 අංක 15 දයණ ප්යහතරද්ශීඹ බහ ඳනරත් 150 න ගන්තිරේ (1) න උඳ ගන්තිරඹන් භහ රත ඳළරී ඇති 

ඵරතර ප්ය කහය සීතහක ප්යහදරද්ශීඹ බහ ඵර  ප්යගරද්ලඹ ඇතුරත ඹම් ඳරිලසරිඹක ඳත්හරගන ඹනු රඵන රභහි ඳවත උඳ 

රල්ඛනරඹහි 1 න තීරුරේ නිරපිත ෆභ කර්භහන්තඹේ ම්ඵන්ධරඹන් එභ උඳ රල්ඛනරේ 11 තීරුරේ අනුරඳ 

ටවරන් නිරපිත ප්යකභහණඹක කර්භහන්ත ඵද්දේ 2020 ර්ඹ දවහ නිඹභ විඹ යුතු ඵට මුදල් වහ ප්රුතිඳත්ති ළකසීරම් 

කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉශත කී උඳපල්ඛනය 

 

1 න තීයඹ 11 න තීයඹ 

කර්භහන්තඹ ඳරිලසර්රඹහි හර්ෂික ටිනහකභ 

 රු.750.00 

පනොඉක්මලන 

අලව්ථාලක 

රුපියල් 

රු.750.00 ඉක්මලන 

එපශත් රු.1500.00 

පනොඉක්මලනඅලව්ථාලක 

රුපියල් 

රු.1500.00 

ඉක්මලන 

අලව්ථාලක 

රුපියල් 

අභ්ඹහර රඳොත් නිසඳහදනඹ  500.00  750.00 1000.00 

වඳුන්කරු නිසඳහදනඹ 500.00  750.00 1000.00 

රකොහු ඉදල් නිසඳහදනඹ 500.00 750.00 1000.00 

ඔයරරෝසු අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 500.00  750.00 1000.00 

විසතුරු බහණ්ඩ වහ රල්රම් ඵඩු නිසඳහදනඹ 500.00  750.00 1000.00 

බ්රර්තේ රයිනර්/ ේරච් ප්රල්ට් ගළසීභ 500.00 750.00 1000.00 

රර්ඩිරේටර්/ යිරන්ර් නිසඳහදනඹ වහ අලුත්ළඩිඹහ 500.00 750.00 1000.00 

කෘතිභ භල් ළකසීභ 500.00 750.00 1000.00 

විදුලි කහර්මික ළඩ 500.00 750.00 1000.00 

යඵර් මුද්යහභ නිසඳහදනඹ 500.00 750.00 1000.00 

ජුකී භළෂින් අලුත්ළඩිඹහ 500.00 750.00 1000.00 

කඩදහස ඵෆේ ලියුම් කය නිසඳහදනඹ 500.00 750.00 1000.00 

ඉරරේට්රයෝගනිේ තයහදි, මුදල් ඹන්ත්යඹඅලුත්ළඩිඹහ 500.00 750.00 1000.00 

 
5. 2020 ර්ඹට අදහශ ේඹහයඳහය ඵදු ඳළනවීභ. 

 
සීතාලක ප්රා පේශීය වභාල 

 

2020 ලර්යට අදාෂල ේයාලඳාර බදු ඳැනවීම. 
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1987 අංක 15 දයණ ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඳනරත් 152 න  උඳ ගන්තිරේ (1) න උඳ ගන්තිඹ ඹටරත් සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ 

බහට ඳළරී ඇති ඵරතර ප්යදකහය එකි ඳනරත් රවෝ ඒ ඹටරත් හදන රද අතුරු ේඹළසථහක විධිවිධහන ඹටරත් 

ඵරඳත්යඳඹේ රඵහ ගළනීභ රවෝ එභ ඳනරත් 150 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඹම් ඵද්දේ රගවීභ අලසයි රනොන්නහ ව ඹම් 

ේඹහ ස ඳහයඹේ සීතහක ප්යහර  රද්ශීඹ බහ ඵරප්යදරද්ලඹ ඇතුරත 2020 ර්රේදී ඳත්හරගන ඹන ෆභ තළනළත්රතේරගන්භ 

එභ ේඹහ ළඳහයරේ 2019 ර්රේ ආදහඹභ රභහි ඳවත උඳ රල්ඛනරඹහි 1 න තීරුරේ නිරපිත ඹම් විඹහංක සභහන් 

ඇතුරත ඳතින අස ථහක එකී 11 තීරුරේ අනුරඳ ටවරන් නිරපිත අනුප්රීභහණඹක ේඹහ ඳහය ඵද්දේ 2020 ර්ඹ 

වහ නිඹභ විඹ යුතු ඵට මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉශත කී උඳ පල්ඛනය. 

 

විඹ අංකඹ 
1 න තීරු 

2019 ර්රේදි ේඹහ ඳහයරේ ආදහඹභ 

11 න තීරු 

රු. ලත. 

1 රු. 6000 රනොඉේභන කිසේ නළත 

2 රු. 6000 ඉේභන එරවත් රු.12000 රනොඉේභන අසථහක රු.90.00 

3 රු.12000 ඉේභනනමුත් රු.18750 රනොඉේභන විට රු.180.00 

4 රු.18750 ඉේභන රු.75000 රනොඉේභන විට රු.360.00 

5 රු.75000 ඉේභන නමුත් රු. 150000 රනොඉේභන විට රු.1200.00 

6 රු. 150000 ඉේභන විට රු.3000.00 
 

6. 2020 ර්ඹට හවන වහ තුන් වහ ඵදු ඳළනවීභ. 
 

සීතාලක ප්රා1පේශීය වභාල 

2020ලර්යට ලාශන ශා වතුන් වශා බදු ඳැනවීම. 

 
 

1987 අංක 15 දයණ ප්යහ හරද්ශීඹ බහ ඳනරත් 147 න ගන්තිඹ වහ 148 න ගන්තිරඹහි විධිවිධහන ප්යගකහය ඳවත උඳ 

රල්ඛනරඹහි දළේරන ආකහයඹට හවන වහ තුන් පිළිඵ  හර්ෂික ඵද්දේ සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵරප්යතරද්ලඹ වහ 

2020 ර්ඹට අදහශ නිඹභ කය අඹ කිරීභට  මුදල් වහ ප්යකතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

ඉශත කී උඳ පල්ඛනය 

 
 

1 ලන තීරුල 11 ලන තීරුල 

           ඵද්ද 
රු.ලත. 

රභෝටර් යථඹේ, රභෝටර් කහයඹේ, රභෝටර් රරොරිඹේ, රභෝටර් ඵයිසකරඹේ, කයත්තඹේ, ජින් 

රිේරෝේ, ඵයිසකරඹේ රවෝ ට්යහයිසකරඹේ රනොන ෆභ හවනඹේ වහ 
25.00 

ෆභ ඵයිසකරඹේ රවෝ ට්යඹයිසකරඹේ රවෝ, ඵයිසකල් කහයඹේ රවෝ කයත්තඹේ වහ 

 (අ)   රශ කහර්ඹ වහ රඹොදන්රන් නම් 

(ආ)   රශ රනොන කහර්ඹ වහ රඹොදන්රන් නම් 

  

18.00 

4.00 

ෆභ කයත්තඹේ වහ      20.00 

ෆභ අත් කයත්තඹේ වහ        10.00 

ෆභ රිේරෝේ වහ 7.50 

ෆභ අලසරඹකු/ රඳෝනිරඹකු රවෝ රකොටළුරකු වහ 15.00 

ෆභ ඇරතකු වහ 50.00 
 

විසකම්බඹ අඟල් 26 රනොඉේභන රයෝද ඇති ශභහ හවන විල්ඵළරයෝ හුරදේ රඳෞද්ගලික සථහනර ඳභණේ රශ  

කහර්ඹඹ වහ රඹොදන අත්කයත්ත ව රශ  කහර්ඹඹ  වහ රනොරඹොදන අත් කයත්ත රභකී රගවීරභන් නිදවස 

රකරර්. 
 

රම් උඳරල්ඛනරේ “රශ කහර්ඹ ” ඹන්නට, විකිණීභ  වහ රවෝ අන්ඹහතකහයඹකින් රවෝ ඹම් රශ  ේඹහ ඳහයඹේ 

නළතරවොත් කර්භහන්තඹේ  වහ ව ඹම් ද්යශේඹට රවෝ ඵඩු රවෝ ඹම් ලිඛිත නළතරවොත් මුද්රිඹත ද්යභේඹ  රගන ඹහභ රවෝ 

ප්යවහවනඹ කිරීභ ඇතුරත්රේ. 
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7. 2020 ර්ඹට බහ ඵර ප්යඇරද්ලඹ තුර ංචහයක රශහභ වහ ගහසතු ඳළනවීභ. 
 

සීතාලක ප්රා පේශීය වභාල 

2020 ලර්යට වභා බ ප්රිපේය තු වංචාරක පලෂාම වශා ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

2017ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහරද්ශීඹ බහ විසන් ළශ ගත් 1952 අංක 6 දයණ ඳශහත්ඳහරන ආඹතන ම්භත 

අතුරු ේඹනසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්ඹචයඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු ඔහු විසන් 

ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දයන 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්යවරේiv (ආ) රකොටර  ඳශ කය 

අංක 1976/21 දයන 2016 ජලි භ 20 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්ය ඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විසන් 

අනුභත කය පිළිගත්තහ වම්භත අතුරු ේඹ2සථහරංචහයක රශහභ ම්ඵන්ධ අතුරු ේයිසථහ ඹටරත්  සීතහක 

ප්යහතරද්ශීඹ බහ ඵර ප්යයරද්ලඹ තුර ංචහයක රශහභ වහ අය ඳත්ර්ඹේ රඵහ ගළනීභට ඳවත උඳරල්ඛනරේ රදන 

වහ රතන තීයර  වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්ර්තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉවත කී උඳරල්ඛනඹ 
 

ඳශමු තීයඹ රදන තීයඹ තුන්න තීයඹ 

ර හ ගහසතු අඹදුම් ඳත්යඛ ගහසතු 

සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵර 

ප්යහරද්ලඹ තුර ංචහයක රශහභ 

වහ  අය ඳත්යලඹේ රඵහ දීභ. 

චර්ඹේ වහ - රු: 2000/- +ඵදු 

කහර්තුේ වහ - රු: 500/- +ඵදු 

රු: 100/- +ඵදු 

 

8. 2020 ර්ඹට බහ ඵර ප්ය0රද්ලඹ තුර ත්රී  රයෝද යථ නතහ තළබීභ ම්ඵන්ධ ගහසතු ඳළනවීභ. 
 

 

සීතාලක ප්රාපේශීය වභාල 

2020 ලර්යට වභා බ ප්රටපේය තු ත්රීප  ු  පරෝද රථ නලතා තැබීම වේබන්ධ ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

 

2017 ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහලරද්ශීඹ බහ විසන්  ළශ  ගත් 1952 අංක 6 දය ණ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ම්භත අතුරු ේඹහසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත් ඳහරන අභහත්ඹයඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු 

ඔහු විසන් ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දය ණ 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්යතරේ iv (ආ) 

රකොටර  ඳශ කයඅංක 1976/21 දයණ 2016 ජලි භ 20 දිනළති  අති විරල  ගළට් ඳත්යතඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය 

ඳශහත් බහ විසන් අනුභත කය පිළිගත්තහ ව ම්භත අතුරු ේඹතසථහර ත්රීර  රයෝද යථ නතහ තළබීභ පිළිඵ අතුරු 

ේඹතසථහ ඹටරත් සීතහක ප්යහභරද්ශීඹ බහ ඵර ප්යරද්ලඹ තුර ඳවත රදන උඳරල්ඛනරේ වන් වඳුනහගත් 

සථහනඹන්හි ෆභ දිනකභ 06.00 ඳළඹ සට 20.00 ඳළඹ දේහ ත්රි රයෝද යථ නතහ තළබීභ වහ ඳවත ඳශමු   

උඳරල්ඛනරේ  වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්යඳතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

 

ඉවත කී ඳශමු  උඳරල්ඛනඹ 
 

ඳශමු තීයඹ රදන තීයඹ 
ර හ ගහසතු 

සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵර ප්යයරද්ලඹ තුර වඳුනහගත් 

සථහනඹන්හි  ෆභ දිනකභ 06.00 ඳළඹ සට 20.00 ඳළඹ දේහ 

ත්රිනරයෝද යථ නතහ තළබීභට අය  ඳත්ය ඹේ රඵහ දීභ. 

ර්ෂික  

1000/= + ඵදු 

 

 

ඉවත කී රදන උඳරල්ඛනඹ 
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අනු 

අංක 

උඳ කාර්යා 

බ ප්ර්පේය 
ශඳුනාගත් ත්රීදපරෝද රථ නැලතුේ ව්ථානය වංඛ්යාතල 

01 ඳහදුේක මීරප් රදකදුර ඳහය ආයම්බක සථහනඹ අර 05 

02 ඳහදුේක මීරප් කම්භල් පිටිඹ ත්ත ආයම්බක සථහනඹ අර 10 

03 ඳහදුේක ඳහදුේක දුම්රිඹ භහර්ගඹ ඉදිරිපිට ඳහය 12 

04 ඳහදුේක ඳහදුේක තළඳළල් කහර්ඹහරඹ ඉදිරිපිට ඳහය 10 

05 ඳහදුේක රේයගර බහනහ භධ්ඹභසථහනඹ ඳහය ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

06 ඳහදුේක භරගර ඳහර ඉදිරිපිට ඹටතුය ඳහය ආයම්බක සථහනඹ අර 05 

07 ඳහදුේක භරගර ඇගලුම් කර්භහන්ත ලහරහ අර රකෝයර ඉභ භහර්ගඹ ආයම්බක සථහනඹ  03 

08 ඳහදුේක අංගම්පිටිඹ උේගල්ර භහර්ගඹ ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

09 ඳහදුේක අංගම්පිටිඹ ෂවුස භහත ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

10 ඳහදුේක අංගම්පිටිඹ වල්රඳ ඳහය රඵෝග අර 05 

11 ඳහදුේක පින්නර ඳහර ඉදිරිපිට කනත්ත අර 10 

12 වංළල්ර වංළල්ර න ති රඳොශ භහර්ගඹ (කනත්ත භහයිභ) 10 

13 වංළල්ර භහතගභ පිඹර න භහත ආයම්බක සථහනඹ අර 03 

14 රකොසගභ සුදුළල්ර අලුත්රව න භහර්ගඹ ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

15 රකොසගභ ආනන්දගභ පිට්ටනිඹ අර 04 

16 කවරව න කවරව න භහල්ගභ ඳහය ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

17 කවරව න කවරව න කඩුරගොඩ ඳහය ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

18 කවරව න ඳළල්රඳොර එරභරර ඳහය ආයම්බක සථහනඹ අර 02 

 

9. 2020 ර්ඹට  බහ ඵර ප්යරද්ලඹ තුර ප්යකචහයක  දළන්වීම් ප්යඹදර්ලනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ ගහසතු ඳළනවීභ. 
 

සීතාලක ප්රාපේශීය වභාල 

2020 ලර්යට  වභා බ ප්ර පේය තු ප්රදචාරක  දැන්වීේ ප්රදදර්නය කිරීම වේබන්ධ ගාව්තු ඳැනවීම. 

 

2017ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහරරදශීඹ බහ විසන්  ළශ  ගත් 1952 අංක 6 දයණ ඳශහත්ඳහරන ආඹතන ම්භත 

අතුරු ේඹනසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්ඹ යඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු ඔහු විසන් 

ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දයණ 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්ය රේiv (ආ) රකොටර  ඳශ කය 

අංක 1976/21 දයණ 2016 ජලි භ 20 දිනළති  අති විරල  ගළට් ඳත්යටඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විසන් 

අනුභත කය පිළිගත්තහ ව ම්භත අතුරු ේඹ සථහරප්රිචහයක දළන්වීම් ප්යදර්ලනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ  අතුරු 

ේඹභසථහඹටරත් සීතහක ප්යහඹරද්ශීඹ බහ ඵර ප්යදරද්ලඹ තුර ප්යනචහයක දළන්වීම් ප්යඹදර්ලනඹ කිරීභ වහ ඵරඳත්යඅඹේ 

රඵහගළනීභට ඳවත ඳශමු වහ රදන උඳරල්ඛනඹන්හි වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්යඹතිඳත්ති ළකසීරම් 

කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

 
 

ඉවත කී ඳශමු  උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳශමු තීයඹ  රදන තීයඹ 

ර හ  අඹදුම් ඳත්ය  ගහසතු  

සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵර ප්ය රද්ලඹ තුර ප්යදචහයක  දළන්වීම් ප්යරදර්ලනඹ 

කිරීභ වහ ඵරඳත්යඛඹේ රඵහ දීභ. 

රු: 500/- +ඵදු 

 

ඉවත කී රදන උඳරල්ඛනඹ 

 

අනු 

අංක 

පුලරුපේ ව්ලභාලය ලර්ග අඩි 

ප්රගමාණය 

ගාව්තුල රුපියල් 

මාව 03 ට 

අඩු 

මාව 03 පශෝ 06 

අතර 

ලවරක් 

01 කිසඹම් බිත්තිඹේ රවෝ තහප්ඳඹක 

ප්රිචහයඹ කයනු රඵන ප්යඹචහයක දළන්වීම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1ට ළඩි 1 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 200/- ඵළගින් 
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02 රයදි, ඩිජිටල් ඵළනර් දවහ 3 ට අඩු  250/- 350/- 500/- 

3 ට ළඩි  3 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 200/- ඵළගින් 

03 තවඩු රවෝ දළ භගින් ප්ය දර්ලනඹ කයනු 

රඵන ප්ය චහයක දළන්වීම් දවහ 

1 ට අඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට ළඩි 1 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 300/- ඵළගින් 

04 විදුලිඹ රඹොදහ ේරි.ඹහත්භක කයනු රඵන 

ප්රුචහයක දළන්වීම් දවහ 

1 ට අඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට ළඩි 1 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 300/- ඵළගින් 

05 ඉටිරයදි රවෝ කහඩ්රඵෝඩ් භගින් කයනු 

රඵන ප්ය චහයක දළන්වීම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට ළඩි 1 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 200/- ඵළගින් 

06 ප්රහසටිේ පුරු රවෝ ෂයිඵර් පුරු භගින් 

කයනු රඵන ප්රුචහයක දළන්විම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට ළඩි 1 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 200/- ඵළගින් 

07 විද්යු ත් උඳකයණ රඹොදහ කයනු රඵන 

ප්ර්චහයක  දළන්වීම් දවහ 

1 ට අඩු 750/- 850/- 1000/- 

1 ට ළඩි 1 ට ළඩින ෆභ ර්ග මීටයඹේ රවෝ එයින් 

රකොටේ දවහ රු. 500/- ඵළගින් 
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10.2020 ලර්යට වභාල වතු ආදාශනාගාරයක මෘත රීරයක් ආදාශනය කිරීම වශා  ගාව්තු ඳැනවීම. 

 

සීතාලක ප්රා පේශීය වභාල 

 

2020 ලර්යට වභාල වතු ආදාශනාගාරයක මෘත රීරයක් ආදාශනය කිරීම වශා  ගාව්තු ඳැනවීම. 
 

2017 ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහකරද්ශීඹ බහ විසන්  ළශ  ගත් 1952 අංක 6 දයන ඳශහත්ඳහරන ආඹතන 

ම්භත අතුරු ේඹහසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්ඹයඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු 

ඔහු විසන් ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දය ණ 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්ය රේiv(ආ) 

රකොටර  ඳශ කය අංක 1976/21 දයණ 2016 ජලි භ 20 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්යඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය 

ඳශහත් බහ විසන් අනුභත කය පිළිගත්තහ වම්භත අතුරු ේේසථහර ආදහවනහගහය පිළිඵ අතුරු ේඹළසථහ ඹටරත් 

සීතහක ප්යහරද්ශීඹ බහ තු ආදහවනහගහයඹක භෘත ලරීයඹේ ආදහවනඹ කිරීභ වහ අය ඳත්යආඹේ රඵහ ගළනීභට 

ඳවත උඳරල්ඛනරේ රදන තීයරේ වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්යභතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ 

තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉවත කී උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳශමු තීයඹ රදන තීයඹ 

ර හ ගහසතු 

සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ  තු 

ආදහවනහගහයඹක භෘත ලරීයඹේ ආදහවනඹ 

කිරීභ වහ අය ඳත්යඹඹේ රඵහ දීභ. 

ඵර ප්යරද්ලඹ  තුර -රු: 6000/- 

ඵර ප්යරද්ලරඹන් පිටත - රු: 7000/- 

ඵර ප්යරද්ලඹ තුශ (භවජන ආධහය රඵන) - රු. 5000/- 

(මිඹගිඹ පුද්ගරඹහ භවජන ආධහය රළබ ඵට ේයහ)භ නිරධහරී 

විසන් වතික කය තිබිඹ යුතුඹ.) 

 

11.2020 ලර්යට අලමංගල්ය)ය පව ලා වැඳයුේ ව්ථානයක් ඳලත්ලාපගන යාම වශා ගාව්තු ඳැනවීම. 

 

සීතාලක ප්රාකපේශීය වභාල 

2020 ලර්යට අලමංගල්යැය පව ලා වැඳයුේ ව්ථානයක් ඳලත්ලාපගන යාම වශා ගාව්තු ඳැනවීම. 
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2017 ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහඹරද්ශීඹ බහ විසන්  ළශ  ගත් 1952 අංක 6 දය ණ ඳශහත්ඳහරන ආඹතන 

ම්භත අතුරු ේඹහසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්ඹයඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු 

ඔහු විසන් ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දය ණ 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳ ත්රර්රේiv(ආ) 

රකොටර  ඳශ කය අංක 1976/21 දයණ 2016 ජලි භ 20 දිනළති  අති විරල  ගළට් ඳත්යටඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය 

ඳශහත් බහ විසන් අනුභත කය පිළිගත්තහ ව ම්භත අතුරු ේඹතසථහර අභංගල්ඹදඹ ර හ ළඳයුම් සථහන පිළිඵ 

අතුරු ේඹසථහ ඹටරත් සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵරප්රැරද්ලඹ තුර අභංගල්ඹහඹ ර හ ළඳයුම් සථහනඹේ 

ඳත්හරගන ඹහභ වහ ඵර ඳත්යතඹේ රඵහ ගළනීභට ඳවත උඳරල්ඛනරේ වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ 

ප්ර්තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

ඉශත කී උඳපල්ඛනය 

 

ඳශමු තීයඹ  රදන තීයඹ 

ර හ   ගහසතු  

සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵර ප්ය රද්ලඹ තුර අභංගල්ඹඹ ර හ ළඳයුම් 

සථහනඹේ ඳත්හරගන ඹහභ වහ ඵර ඳත්යඳඹේ  රඵහ දීභ. 

රු: 5000/- +ඵදු 

 

12. 2020  ර්ඹට ළයසලි විධිභත් කිරීභ පිළිඵ ගහසතු ඳළනවීභ. 

 

සීතාලක ප්රාතපේශීය වභාල 

 

2020 ලර්යට වැරසිලි විධිමත් කිරීම පිළිබ ගාව්තු ඳැනවීම. 

 

2017 ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහ විසන් ළශ ගත් 1952 අංක 6 දයණ ඳශහත්ඳහරන ආඹතන ම්භත 

අතුරු ේඹ0සථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්ඹ.යඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු ඔහු විසන් 

ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දයන 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳ ත්යවරේ iv(ආ) රකොටර  ඳශ 

කයඅංක 1976/21 දයණ 2016 ජලි භ 20 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්රුඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය ඳශහත් බහ 

විසන් අනුභත කය පිළිගත්තහ වම්භත අතුරු ේඹ සථහරළයසලි විධිභත් කිරීභ  වහ න අතුරු ේඹටසථහ ඹටරත් 

සීතහක ප්යහතරද්ශීඹ බහ ඵර ප්යඅරද්ලරේ වීථි වහ ප්යසද්ධ සථහනඹන්හි ළයසලි කිරීභ වහ අය ඳත්ර්ඹේ රඵහ ගළනීභට 

ඳවත උඳරල්ඛනරේ රදන වහ රතන තීයඹන්හි වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්රිතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක 

බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉවත කී උඳරල්ඛනඹ 
 

ඳශමු තීයඹ රදන  තීයඹ රතන  තීයඹ 

ර හ ගහසතු තළන්ඳත් මුදර 

සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵර ප්යනරද්ලරේ වීථි වහ ප්යදසද්ධ 

සථහනඹන්හි ළයසලි කිරීභ වහ අය ඳත්ර්ඹේ රඵහ 

දීභ. 

ර්ග මීටයඹේ වහ රු:10/- + 

ඵදු 

ර්ග මීටයඹේ වහ 

රු:30/-  

 

13. 2020 ර්ඹට අදහර ංර්ධනඹ රනොකශ ඉඩම් භත ඵදු ඳළනවීභ. 
 

 

සීතාලක ප්රා/පේශීය වභාල 

 

2020 ලර්යට අදාල වංලර්ධනය පනොකෂ ඉඩේ මත බදු ඳැනවීම. 

 

1987 අංක 15 දයණ ප්යහ ස රද්ශීඹ බහ ඳනරත් 153 ළනි ගන්ති රඹහි විධිවිධහන ප්යකකහය සීතහක ප්  හ හවරද්ශීඹ බහ ඵර 

ප්ය7රද්ලඹ තුර ඇති ංර්ධනඹ රනොකශ ඉඩම් වහ එභ ඉඩරම් ප්යහතේධන බිම් අගරඹන් සඹඹට 01ේ න  ඵද්දේ 2020 

ර්ඹ වහ ඳනහ අඹකශ යුතු ඵටත්, එභ ඵද්රද් කහර්ඹඹ වහ 1987 අංක 15 දයණ ප්යහදරද්ශීඹ බහ ඳනරත් 

153(1)(ආ) රේදඹ ඹටරත් න “භහනුඳහතඹ” ලරඹන් එභ ඉඩරම් රගොඩනළගිලි ලින් ආයණඹ ව බිම් ප්යභහණඹ ව 
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ම්පර්ණ බිම් ප්ය(භහණඹ අතය අනුඳහතඹ  1:2 විඹ යුතු ඵට මුදල් වහ ප්යභතිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන 

රදී. 
 

14. 2020 ර්ඹට බහ ඵර ප්යයරද්ලඹ තුර පිහිටි ේරී ඩහ භමි ඳරිවයණඹ වහ ගහසතු ඳළනවීභ. 
 

 

සීතාලක ප්රාමපේශීය වභාල 

2020ලර්යට වභා බ ප්රනපේය තු පිහිටි ක්රීු්ඩා භූමි ඳරිශරණය වශා ගාව්තු ඳැනවීම. 

 

2017ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහර  රද්ශීඹ බහ විසන් ළශ ගත් 1952 අංක 6 දයණ ඳශහත්ඳහරන ආඹතන ම්භත 

අතුරු ේඹනසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්ඹලයඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු ඔහු විසන් 

ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දයන 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්යවරේiv (ආ) රකොටර  ඳශ කය 

අංක 1976/21 දයන 2016 ජලි භ 20 දිනළති  අති විරල  ගළට් ඳත්යඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විසන් 

අනුභත කය පිළිගත්තහ ව ම්භත අතුරු ේඹ0සථහර ේරීතඩහ භමි පිළිඵ අතුරු ේඹඟසථහ ඹටරත් ප්යහබරද්ශීඹ බහ ඵර 

ප්යභරද්ලඹ තුර පිහිටි ේරී ඩහ භමි ඳරිවයණඹ වහ අය ඳත්ය ඹේ රඵහ ගළනීභට ඳවත උඳරල්ඛනරේ වන් ඳරිදි ගහසතු 

අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

 

ඉවත කී උඳරල්ඛනඹ 

 

ඳශමු තීයඹ රදන තීයඹ තුන්න තීයඹ වතයන තීයඹ 

ර හ අඹදුම් ඳත්යඛ ගහසතු ගහසතු තළන්ඳත් මුදර 

සීතහක  ප්යහ රද්ශීඹ බහ ඵර ප්රිරද්ලඹ තුර පිහිටි 

ේරීඩහ භමිඹේ  ඳරිවයණඹ වහ අය  ඳත්රිඹේ 

රඵහ දීභ. 

රු: 500/- +ඵදු ඳහදුේක ේරී ඩහ භමිඹ 

වහදිනකට 

රු:5000/- +ඵදු 

රකොසගභ ේරීකඩහ භමිඹ 

වහ දිනකට 

රු:2500/- +ඵදු 

අරනකුත් ේරී2ඩහ භමි 

වහ 1000/- + ඵදු 

රු. 20000/- 

 

 

රු. 20000/- 

 

 

රු. 5000/- 

 
15. 2020 ර්ඹට ර හ වහ ගහසතු අඹ කිරීභ. 

 
 

සීතාලක ප්රා0පේශීය වභාල 

2020 ලර්යට පව ලා වශා ගාව්තු අය කිරීම. 
 

2017 ජනහරි භ 01 දින සීතහක ප්යහරද්ශීඹ බහ විසන්  ළශ  ගත් 1952 අංක 6 දය ණ ඳශහත්ඳහරන ආඹතන 

ම්භත අතුරු ේඹහසථහ ඳනරත් 2 න ගන්තිඹ ඹටරත් ඳශහත්ඳහරන අභහත්යියඹහ රත ඳළරී ඇති ඵරතර අනු 

ඔහු විසන් ම්ඳහදනඹ කශ අංක 1947/6 දය ණ 2015 රදළම්ඵර් භ 28 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්යය රේiv(ආ) 

රකොටර  ඳශ කය අංක 1976/21 දයණ 2016 ජලි භ 20 දිනළති අති විරල  ගළට් ඳත්රිඹ භඟින් ංරලෝධිත ඵසනහහිය 

ඳශහත් බහ විසන් අනුභත කය පිළිගත්තහ ව ම්භත අතුරු ේඹ1සථහර ර හ වහ ගහසතු අඹකිරීභ  පිළිඵ අතුරු 

ේඹතසථහඹටරත් සීතහක ප්යහරද්ශීඹ බහරේ ඳවත උඳරල්ඛනරේ ඳශමු තීයරේ වන් ර හන් වහ ඳවත  

උඳරල්ඛනරේ රදන  වහ රතන තීයඹන්හි  වන් ඳරිදි ගහසතු අඹ කිරීභට මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක 

බහ තීයණඹ කයන රදී. 

ඉශත කී   උඳපල්ඛනය 

 

ඳශමු තීයඹ  රදන තීයඹ තුන්න තීයඹ 

ර හ  අඹදුම් ඳත්යර ගහසතු  ගහසතු 

1. බහ විසන් ඳත්හරගන ඹනු රඵන රඳය ඳහරේ වහ රු. 500/- + ඵදු - 
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ඇතුල්වීභ 

2. බහ විසන් ඳත්හරගන ඹනු රඵන  පුසතකහරඹක 

හභහජිකත්ඹ රඵහ ගළනීභ  

රු.10/- ළඩිහිටි -රු.50/- 

ශභහ - රු..30/- 

3. රිඳනම් රල්ඛනරේ උධෘත රඵහ ගළනීභ රු.100/- + ඵදු රු. 500/- + ඵදු 

4. ළඳයුම්කරුකු  ලරඹන් ලිඹහඳදිංචි වීභ රු.1000/- + ඵදු  

5. වීථිරර්ඛහ වතිකඹේ රඵහ ගළනීභ රු. 100/- + ඵදු රු. 500/- + ඵදු 

6. රනොඳයහ ගළනීරම්  වතිකඹේ රඵහ ගළනීභ රු. 100/- + ඵදු රු. 500/- + ඵදු 

7. රිඳනම් රල්ඛන ආලසය රඹන්  හිමිකම් පිළිඵ වතිකඹේ රඵහ 

ගළනීභ 

- රු. 500/- + ඵදු 

8. නිකුත් කයන රද තේර රු නිරේදන නහථ කයන වතිකඹේ 

රඵහ ගළනීභ 

- රු. 500/- + ඵදු 

 

 

16.2020 ර්ඹට අදහර ප්යහසද්ධ යඟ දළේවීම් ආඥහ ඳණත ඹටරත් ඵරඳත්යක ගහසතු අඹකිරීභ. 

 

සීතාලක ප්රා  ුපේශීය වභාල 
 

2020 ලර්යට අදාල ප්රාසිේධ රඟ දැක්වීේ ආඥා ඳණත යටපත් බඳත්රක ගාව්තු අයකිරීම. 

 

176 ළනි අධිකහයඹ න ප්යසද්ධ යඟ ඇේවීම් ආඥහ ඳණරත් 03 රනි ගන්තිඹ  ප්යභකහය  සතහක ප්යහලරද්ශීඹ බහ ඵර 

ප්ය රද්ලඹ තුර යඟ දේන නහට්ඹ  දර්ලන, ර්කස දර්ලන, භළජිේ දර්ලන වහ ෆභ ංගීත ංදර්ලනඹේ වහ, චිත්යහඳට 

දර්ලන, ආධහය චිත්යකඳට දර්ලන වහ ඳවත උඳ රල්ඛනරේ දේහ ඇති ඳරිදි  ඵරඳත්යහ ගහසතුේ 2020ර්ඹට ඳනහ අඹ 

කර යුතු ඹළයි මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
 

ඉවත කී උඳරල්ඛනඹ 

 

ආන ංඛ්ඹහර      එේ දිනකට එේ තිඹකට    භකට රවෝ      රදළම්ඵර් 
       දින 7ේ රවෝ     ඉන්   31 අන්  
       ඊට අඩු  රකොටකට න ර්ඹට 
     රු. ලත  රු. ලත  රු. ලත  රු. ලත  

ආන 199 ට ළඩි රනොවු විට  25.00  45.00  75.00  400.00 

එරවත් ආන 399 ට ළඩි රනොව විට     35.00  65.00  100.00  500.00  

ආන 499 ට ළඩි රනොව විට     50.00  100.00  250.00  750.00 

ආන 499 ට ළඩි   75.00  150.00  300.00  1000.00 

ේඹහ ස ඳහයඹේ රනොන ආඥහ ඳනරත්  10.00  25.00  100.00 

විසතය රකරයන ආධහය යඟ දළේවීභකට 

 

17.2020  ර්ඹ  වහ බහ තු ත්කම් කුලිඹට දීරම්දී වහ ර හ ළඳයීරම්දී ඳවත උඳ රල්ඛනරේ  වන් ඳරිදි 

ගහසතු අඹ කිරිභට කහයක බහරේ අනුභළතිඹ  වහ ඉදිරිඳත් කයන රද අතය, ඒ ම්ඵන්ධරඹන් රඹෝජනහ ඉදිරි 

භව බහට ඉදිරිඳත් කිරිභට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

 

ඉශතකීඋඳපල්ඛනය 

අනු 
අංක 

විසතයඹ ගහසතු රුපිඹල් 

01 ඳහය කළඩීභ වහ ගහසතු  

 තහය ඇතිරු භහර්ග ර්ග මීටයඹේ දවහ රු.3050.00+ඵදු 

 රකොන්ේරී.ට් ඇතිරුභහර්ග ර්ග මීටයඹේ දවහ රු.4050.00+ඵදු 

 රඵොයළු භහර්ග ර්ග මීටයඹේ දවහ රු.1050.00+ ඵදු 
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i. ප්ය ජහ ලහරහ වදනික කුලිඹට දීභ. (රම් වහ යජරේ ඵදු ඇතුරත් විඹ යුතුඹ.) 

 

 ඳහදුේක ප්ය ජහ ලහරහ මීරප් ප්යඳජහ ලහරහ හරහ ප්ර්ජහ ලහරහ 

විවිධ ප්ර්ංග රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

විරල  රඳොරල් යහජ්ඹං රු.750.00 රු.750.00 රු.750.00 

විරල  රඳොශල් රඳෞද්ගලික රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

ේරීඩහ උත් රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

රනත් රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

 

ජර වහ විදුලි බිල්ඳත් ආයණඹ කය ගළනීභ වහ ඉවත වදනික ගහසතුට අභතය දිනකට රඵහ ගන්නහ තළන්ඳත් 

මුදර රු.1000.00 කි. 

 

ii. තිය රයදි කුලිඹට දීභ - දිනකට කුලිඹ රු.500.00+ ඵදු 
 

iii. වංළල්ර උත් ලහරහ කුලිඹට රඵහ දීභ. 

 ඳශමු ඳළඹ 04 වහ රු.5000/- + ඵදු (ළඩි න ෆභ ඳළඹකටභ රු.1250/-ඵදු ඵළගින්) 

 ආඳසු රගනු රඵන තළන්ඳතු මුදර රු.5000/- 

 ලබ්ද විකහලන ඹන්ත්යන ඳශමු ඳළඹ 4 ට රු.1500/-+ඵදු (ළඩින ෆභ ඳළඹකටභ රු.400/-+ ඵදු) 

 ර්ණ ළරසලි විදුලි ආරරෝකඹ ඳශමු ඳළඹ 4 ට රු.1800/-+ ඵදු (ළඩින ෆභ ඳළඹකටභ රු .500/-+ 

ඵදු) 
 

iv. රජ්.සී.බී ඹන්ත්ය ඹ කුලිඹට දීභ  -  ඳළඹකට කුලිඹ රු.3000/-+ ඵදු 
 

v. රභෝටර් ේරර් ඩර් ඹන්ත්යඵඹ කුලිඹට දීභ -  ඳළඹකට කුලිඹ රු.5000/-+ ඵදු 
 

vi. භහර්ග තරනඹ කුලිඹට දීභ   -  දිනකට කුලිඹ රටොන් 5 - රු.5000/-+ ඵදු 

       රටොන් 10 - රු.10000/- + ඵදු  
 

vii. වට්, ප්රහසටිේ පුටු ,රකොඩි වහ රකොඩි කණු කුලිඹට රඵහ දීභ - දිනකට 

 වට් 01 ේ වහ රු.300/- + ඵදු 

 පුටු 01ේ වහ රු.05/- + ඵදු 

 රකොඩි කණු 01ේ වහ රු.30/- + ඵදු 

 රකොඩි 01ේ වහ රු.10/-+ ඵදු 

 කහඳට් භහර්ග ර්ග මීටයඹේ දවහ රු.10000.00+ ඵදු 

 කුට්ටි ගල් ඇල්ලු භහර්ග ර්ග මීටයඹේ දවහ රු.4250.00+ ඵදු 

02 සුහන භමි වහ   

 තළන්ඳත් කිරීභ - ර්ග අඩි 01 වහ රු.600.00 

 සභහයක තළනීභ ර්ග අඩි 01 වහ රු.2000.00 

03 ඉඩම් අනුරඵදුම් අඹදුම්ඳත්ය0 ගහසතු රු.500.00+ ඵදු 

04 රගොඩනළගිලි අඹදුම්ඳත්යග ගහසතු රු.500.00+ ඵදු 

05 ගලි ඵවුර් වහ ගහසතු  

 

ප්යහඵරද්ශීඹ බහ ඵර ප්ය රද්ලඹ  

රන්හසක 

ේඹහඳහරික 

 

රු.1700.00+ ඵදු 

රු.4100.00+ ඵදු 

 

ප්යහරද්ශීඹ බහ ඵර ප්ය රද්ලරඹන් පිටත  

රන්හසක 

ේඹහඳහරික 

 

රු.4200.00+ ඵදු 

රු.5700.00+ ඵදු 

 
ඵර ප්යකරද්ලරේ සීභහරේ සට කි.මී. 1ට ප්යදහවන ගහසතු සඹලු 

ර හන් වහ 
රු.40.00+ ඵදු 

06 රනත් වතික නිකුත් කිරීභ. රු.500.00+ ඵදු 
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(බහණ්ඩ ප්යකහවනඹ ව රකොඩි කණු සටුවීභ , ගළරවීභ රනුරන් වහ කම්කරු කුලිඹ වහ කි.මී.01 ක දුයේ රනුරන් 

ගහසතු රු.100/- + ඵදු) ආඳසු රගන තළන්ඳතු මුදර කුලී මුදලින් 25% කි. 

අභංේඹ  කටයුතු, යහජ්ඹ  උත්, ආගමික උත්, ජහතික උත්ආදි රඳොදු කටයුතු රට වට් වහ ප්රහසටිේ පුටු, 

රකොඩි වහ රකොඩි කණු රනොමිරල් රඵහ දීභට තීයණඹ කයන රදී. 

 

viii. අභංගල්යි ර හ ළඳයුම් සථහනඹේ ඳත්හරගන ඹන ඵරඳත්රු රහභිරඹකු භෘත රද්ව ළකසීරම්දී ඉත් කයනු 

රඵන රවෝ ඉත් න භෘත ලරීය රකොටස බහ තු සුහන භුමිඹේ ඇතුශත මීටර් 1.2 ක ගළඹුරු රක දභහ 

ළසීභට ගහසතු අඹ කිරීභ - හර්ෂික රු.2000/- 

ix. තහකහලික බිභ කුලිඹට දීභ - දිනකට ර්ග අඩි 100 කට රු. 1000/- + ඵදු 

x. හිස තහය/රකෝරහස ඵළයල් විකිණීභ -  තහය රු. 200/- ඵදු ඇතුරත් 

       රකෝරහස රු. 300/- ඵදු ඇතුරත් 

xi. නහගරික ඵර ප්රයෝරද්ලඹ තුශ ඳදික රශහරම් රඹරදන ඳදික රශඳුන්රගන් අඹකයනු රඵන කළලි කශ ඉත් 

කිරීරම් ගහසතු - දිනකට රු. 200/- ඵදු ඇතුශත් 

 

xii. රකොම්රඳෝසට් රඳොරවොය විකිණීභ - කිරරෝේරෑ/ම් 1 ේ - රු. 20/- ඵදු ඇතුරත් 

 

xiii. සීතහක ප්යහඳරද්ශීඹ බහ භඟින් ඳහරනඹ න දිහ සුරැකුම් භධ්ඹඹසථහනඹන් වහ ගහසතු අඹකිරීභ.  
 

දිහ සුරැකුම් භහසක ගහසතු   රු. 3500.00  

 

xiv. ජර ඵවුර් වහ ගහසතු 

   

ජර ඵවුයරේ ගහසතු (ජරඹ හිත)  රු. 1000.00 + ඵදු 

  ජර ඵවුයරේ ගහසතු (ජරඹ යහිත)  රු.   600.00 + ඵදු 

  ප්යඵහවන ගහසතු කිරරෝමීටර් 01 ේ වහ  රු.    40.00 + ඵදු 

ජර ඵවුයඹ යහ ගළනීරම් ගහසතු ඳළඹ 08 ේ වහ රු. 500.00 + ඵදු 

ආගමික සථහන, ඳහල් වහ රඳොදු උත් වහ රනොමිරල් රඵහරදනු රළරබ්. 

 

18. විඹබහය නිරධහරී විසන් “ආන 12 ෆන් යථඹක ර හ රඵහගළනීභ. ” ඹන හිසන් යුතු 2019.07.27 

දිනළති 2018.07.26 දින රැසව රටන්ඩර් භණ්ඩරරේ තීයණඹ ඳරිදි පිළිගන්නහ රද රු. 73,750.00 ක 

මිර ගණන ඹටරත් වංළල්ර රෞඛ්ඹ වද්ඹ නිරධහරීරේ ඉල්ලීභ භත රඩංගු ේඹහගඳෘතිරේ ර කයින් 

වහ ප්යඹහවන ඳවසුකම් ළරසීභට රඵහගන්නහ රද ආන 12 ෆන් යථරේ ර හ කහරඹ 

2019.08.25දිරනන් අන් ඵළවින් ඉදිරි භහ 06 ක කහරඹ වහ ර හ කහරඹදීර්ඝ කිරීභ 

ම්ඵන්ධරඹන් රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, ආන 12 ෆන් යථරේ ර හ කහරඹ 

2019.08.26 දින සට ඉදිරි භහ 06 ක කහරඹේ වහ දීර්ඝ කිරීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදි.  

 

 

19. පුේපිටිඹ, හිඟුයර, රනො. 23/3 හි ඳදිංචි පී.ඒ. සුමිත් සුන්ත භවතහ විසන් 2019.05.28 දිනළති 

“කයහරත් පුහුණු ඳංති ඳළළත්වීභ වහ අය ගළනීභ. ” ඹන හිසන් 2019.05.28 දිනළති ඉවත නම් 

වන් පී.ඒ. සුමිත් සුන්ත භවතහ වට ඉවශ භවර - ර්රෝදඹ රඳය ඳහර - කඩුරගොඩ දකුණ ග 

ලිපිනරේ ඇති ලහරහරේකයහරත් පුහුණු ඳංති ඳළළත්වීභට අය රඵහරදන රර ඉල්රමින් රඹොමුකයන 

රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, ප්යතරද්ලරේ පිහිටි රඹෞන භහජරඹන් විභසීභේ කය බහරේ 
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ඳතින මිර ගණන් ඹටරත් ඉල්ලීම් කයනු රඵන ඳළඹ ගණන/ දින ගණන වහ රඵහදීභ සුදුසු ඵට 

තීයණඹ කයන රදි.  

 

20. ගරු ප්යහ රද්ශීඹ බහ භන්ත්රී ස  චින්තක රද්වින්ද භයවීය භළතිතුභහ විසන් “භල්ටි මීඩිඹහ ප්රයොගරජේටර් 

ඹන්ත්යකඹේ මිරදී ගළනීභ” ඹන හිසන් යුතු 2019.07.25 දිනළති සීතහක ප්යහයරද්ශීඹ බහ භඟින් 

සදුකයනු රඵන භහජ ත්කහයඹන් වහ රභන්භ ආඹතනික කටයුතු වහ ද ළඩටවන් ඉදිරිඳත් 

කිරීරම්දී එේ දිනේ වහ රු. 3500.00 ක ඳභණ මුදරකට රභභ ඹන්ත්ය ඹ මිරදී ගළනීභ සදුකයන අතය 

“දිනමු ජීවිතඹ ” ෘත්තීඹ පුහුණු ළඩටවන වහ ද රභභ ඹන්ත්යදඹක අලසයිතහඹ ඳතින 

ඵළවින්භල්ටි මීඩිඹහ ප්රයො සරජේටර් ඹන්ත්රැඹේ මිරදී ගළනීභට කටයුතු කයනරර ඉල්රමින් රඹොමුකයන 

රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, අදහර “භල්ටි මීඩිඹහ ප්රයො රජේටර් ඹන්ත්යඉඹේ” මිරදී ගළනීභ වහ 

මිර ගණන් කළවීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදි.  

 

21. වංළල්ර උඳකහර්ඹහරරේ කහර්ඹබහය නිරධහරී විසන් වංළල්ර උඳකහර්ඹහරරේ කහර්ඹ භණ්ඩරරේ ව 

ඳහරිරබෝගික ජනතහරේ ප්යඳරඹෝජනඹ වහ බීභට ගන්නහ ජරඹ රඵෝතල් හිත ජර රඳයනඹේ භඟ 

රඵහරදන රර ඉල්රමින් රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ,ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහදීභ 

සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

 

22. ඳහදුේක භවජන පුසතකහරඹ විසන් “කුඩහ වීදුරු අල්භහරිඹේ රඵහගළනීභ. ” ඹන හිසන් යුතු 

2019.07.24 දිනළති ඓතිවහසක සීතහක යුගඹ වහ එභ යුගඹ පිළිඵ ලිඹවුණු රඳොත්ඳත්, ඟයහ, 

අත්පිටඳත්, පුත්ඳත් හර්තහ වහ ඡහඹහරඳ විලහර ප්යඹභහණඹේ ඟයහ යහේකඹක තඵහ ඇති ඵළවින් රම් 

වහ සුදුසු කුඩහ ප්යඳභහණරේ වීදුරු අල්භහරිඹේ රඵහරදන රර ඉල්රමින් රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ 

ඵළල කහයක බහ, රම් වහ අනුභළතිඹ රඵහදීභටතීයණඹ කයන රදි.  

 

23. කවරව න, රකොසගභ, ඳහදුේක භවජන පුසතකහර වහ ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්යද රඵහරදන රර ඉල්රමින් 

රඹොමුකයන රද ලිපි රකහ ඵළල කහයක බහ, පුසතකහර වහ ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්යන මිරදී ගළනීභ 

වහ මිර ගණන් කළවීභසුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදි. 

 

24. “රඳය ඳහල් දරුන් වහ ප්යඹගති හර්තහ මුද්යණඹ කයගළනීභ” ඹන හිසන් යුතු ප්යනජහ ංර්ධන 

නිරධහරී විසන් 2019.07.25 දිනළති සීතහක ප්යහවරද්ශීඹ බහ රඳය ඳහල්ර දරුන් වහ හර්ෂික 

ේරි හඹහකහරී ළරළසභට අදහර ඳවත වන් කරුණු ඇතුරත් ප්යඳගති හර්තහ රඳොතේ මුද්ය ණඹ කය 

රඵහදීභට අනුභළතිඹ රඵහරදන රර ඉල්රමින් රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, රම් 

වහ අනුභළතිඹ රඵහදීභට තීයණඹ කයන රදි.  

i. බහහ කුරතහ තේර රු ඳත්රි කහ 

ii. ලහරීරික ර්ධන තේර රු ඳත්රිදකහ 

iii. රෞන්දර්ඹහත්භක වහ නිර්භහණහත්භක තේර රු ඳත්රිරකහ 

iv. තර්කහනුකර සතීභ ව ගණිත ංකල්ඳතේර රු ඳත්රි හකහ 

v. ජීවී අජීවී රරෝකඹ පිළිඵ තේර රු ඳත්රිකකහ 

vi. ඹවජීන පුරුදු තේර රු ඳත්රි කහ 
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vii. ංසකෘතික උරුභඹන් වහ වය ඳද්ධති තේර රු ඳත්රිකකහ 

 

25. වංළල්ර පිලිප් ගුණර්ධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරරේ පුසතකහරඹහධිඳති විසන් “සීතහක 

ප්යහතිබහ හහිත්ේ කරහ භරවෝත්ඹ - 2019 නකතහ රඳොත එළිදළේවීභ ම්ඵන්ධයි.” ඹන හිසන් යුතු 

2019.07.18 දිනළති සීතහක ප්යහකරද්ශීඹ බහ භඟින් 2019 හහිත්ඹ  උත්රේදී එළිදළේවීභට 

අරප්ේෂිත නකතහ අත්පිටඳත් නහභරල්ඛනඹ, එභ අත්පිටඳත් ලින් රවොභ පිටඳත රතෝයහගළනීභ 

වහ ජහතික පුසතකහර වහ ප්යහරල්ඛන ර හ භණ්ඩරඹ භඟින් නම්කය එන රද උඳරද්ලක භණ්ඩරඹ 

වහ මීේණ භණ්ඩරරේ නහභ රල්ඛනඹ ද, එභ මීේණ භණ්ඩරඹට රගවීම් කශ යුතු ආකහයඹ 

දළේරන ලිපිඹ ව රඳොදු නිර්නහඹක ඇතුශත් ලිපිඹ ව මීේණ භණ්ඩරඹට රු. 18,012/- ක මුදර 

රගවීම් සදුකයන ආකහයඹ ඇතුරත් රල්ඛනඹ ද භඟින් අලසඹ අනුභළතිඹ රඵහරදනරර ඉල්රමින් 

රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, අනුභළතිඹ රඵහදීභට තීයණඹ කයන රදි.  

 

26. ඳහදුේක, ලිඹන්ර, ඉඹුරරව න, අංක 165 හි ඳදිංචි යණගුප්ත අභයනහථ ගභරත් භවතහ විසන් 

“රිඳනම් අංක 40, 42, 44, 44ඒ, 44 බී කඩ රප්ළිඹ ම්ඵන්ධයි. ” ඹන හිසන් යුතු 

2019.07.15දිනළති ර්තභහනරේ රකෝට්රට් රඵෝරප් භහර්ගඹ පුළුල් කිරීරම්දී භහර්ග ංර්ධන 

අධිකහරිඹ භඟින් රභභ රගොඩනළගිල්රරන් අඩි 10 ඳභණ ඳශල් රකොටේ රගොඩනළගිල්රල් ඉදිරිඳ 

මුළු දිගින්භ කඩහ ඉත් කිරීභට රකුණු කය ඇති ඵළවින් ඉතිරින රකොට ලේතිභත් කය 

ප්රුතිංසකයණඹ කය ගළනීභ වහ අය රඵහරදන රර ඉල්රමින් තහේණ නිරධහරී හර්තහ භඟ 

රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, රම් ම්ඵන්ධරඹන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිරඹන් 

වහ ඳහදුේක ප්යහකරද්ශීඹ රල්කම් කහර්ඹහරරඹන් විභහ ඵළලීභට තීයණඹ කයන රදි.  

 

27. පුේපිටිඹ, රේයරගොල්ර - උතුය, රේයරගොල්ර ප්රිජහර හ රේන්ද්යගඹ විසන් “දවම් ඳහරට රඩස ඵංකු 

හදහ දීභට දළ ඉල්ලීභ ම්ඵන්ධයි. ” ඹන හිසන් යුතු 2019.06.28 දිනළති 431 ඒ රේයරගොල්ර 

උතුය රම් සටින ශමුන් 75% ේ ඳභණ ඉරගනුභ රඵන ලසරී සුගතහයහභ දවම් ඳහර වහ අඩුඳහඩු 

ඳතින රඩස ඵංකු හදහ ගළනීභට බහට අඹත් රේයරගොල්ර කනත්රත් ඇති කළන්ද ගස වහ 

රේයරගොල්ර ප්යංජහලහරහ ශඟ ඇති ප්යජහලහරහට ඵය තිරඵන රකොසග කඳහ  ගළනීභට අය 

රඵහරදන රර ඉල්රමින් රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, රම් වහ රකොසගභ 

ආදහඹම් ඳරීේක හර්තහේ රඵහගළනීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදි.  

 

28. සීභහහිත නළරගනහිය රව හගම් රකෝයරරේ විවිධ ර හ මුඳකහය මිතිඹ විසන් “රිඳනම් අංක 12 - 

ඳහදුේක රශළර ” ඹන හිසන් යුතු 2019.07.05 දිනළති සීභහහිත නළරගනහිය රව හගම් 

රකෝයරරේ විවිධ ර හ මුඳකහය මිතිඹ භඟින් ඳත්හරගන ඹනු රඵන රශ ේඹහ ඳහරික 

සථහනරඹහි අඳජරඹ ඵළවළය කිරීභට ගලි ඳද්ධතිඹේ සථහපිත කිරීභට අලසේ ඳවසුකම් රහ රදන 

රරත්, ජර ම්ඳහදන භණඩරඹ භඟින් ජර ළඳයුභ රඵහගළනීභට අලසයු කටයුතු රහ රදන රරත්, 

අංක 12 - ඳහදුේක රකෝප් ජස ඵහර් රශළර නමින් ඳශතුරු වහ ඳශතුරු යු අරරවි කිරීරම් රශ 

සථහනඹ රනුරන් ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ භඟින් ජර ළඳයුභ රඵහගළනීභට වහ ජරඹ ඵළවළය කිරීභට 

ගලි ඳද්ධතිඹේ සථහපිත කිරීභට අලසඹඳ ඳවසුකම් රහ රදන රරත් ඉල්රමින් රඹොමුකයන රද ලිපි 
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රකහ ඵළල කහයක බහ, රම් ම්ඵන්ධරඹන් තදුයටත් කරුණු විභහ ඵරහ තීයණඹකට එශඹීභ සුදුසු 

ඵට තීයණඹ කයන රදි.  

 

29. ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරඹ විසන් “රකොශම ඳහය රිඳනම් අංක - 46 ” ඹන හිසන් යුතු රිඳනම් අංක - 

46 ඹටරත් තේර රු වී ඇති ඳහදුේක තිරඳොශ වහ 2019.06.30 දින දේහ රු. 72,747.18 ක මුදරේ 

අඹවීභට ඇති ඵත් 2018 ර්රේ සට ඳතින රභභ හිඟඹ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් 

බහට රභරවයුම් කටයුතු වහ ඳයහ ඇති ඵළවින් ඉවත හිඟ මුදර කඳහ වළය රල්ඛන ංරලෝධනඹ 

කිරිභ වහ ගතයුතු ඉදිරි කටයුතු සදුකයන රර දේමින් රඹොමුකයන රද ලිපි රකහ ඵළල කහයක 

බහ, රු 72,747.18 ක හි ඟ මුදර රල්ඛන ලින් කඳහ වළය රල්ඛන නිළයදි කය 2019.07.01 දින සට 

එභ රද්ඳර  වහ රිඳනම් ඵදු බිල් කිරිභ අත්හිටුවීභ  වහඉදිරි භව බහට රඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් 

කිරිභට තීයණඹ කයන රදී. 

 

30. “සීතහක ප්යහඵරද්ශීඹ රල්කම් රකොට්ඨහරේ තුන්නහන කඩළුවිර රඳොදු භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරීභ” ඹන 

හිසන් යුතු රභභ ේඹහකඳෘතිඹ 2019.07.15 දින ළඩ අන් කශ යුතු තිබුණද රම් නරතේ ඒ 

පිළිඵ දළනුම් දීභේ රවෝ කහරඹ දීර්ඝ කය රදන රර ඉල්ලීභේ කඩළුවිර, වභත්රී  ළඩිහිටි මිතිඹ 

විසන් සදුකය රනොභළති ඵළවින්,වභත්රීඉ ළඩිහිටි මිතිඹ අහධු රල්ඛනගත කය රභභ ේඹහ ඳෘතිඹ අරංගු 

කයන රර දන්හ ඹළවීභට තීයණඹ කයන රදි.  

 

31. ේඹහඳෘති ඳදනභ භත ඵහරගන ඇති රඳය ඳහල් ගුරුරුන් විසන් “ේඹහරඳෘති රඳය ඳහල් ගුරුරුන් 

වහ නිහඩු කහරඹ තුශ ඳළමිණීභ ටවන් රනොකය ළටුප් රඵහගළනීභ ම්ඵන්ධ ” ඹන හිසන් යුතු 

ේඹහ ඳෘති ඳදනභ භත ඵහගත් රඳය ඳහල් ගුරුරුන්  වහඅරනකුත් රඳය ඳහල් ගුරුරුන් වහ 

රඵහරදන හය අහන (අප්රර්ඳල්, අරගෝසතු, රදළම්ඵර්) නිහඩු කහරරේ ඳළමිණීභ අත්න් කිරීභකින් 

රතොය ළටුප් රඵහරදන රර ඉල්රමින් රඹොමුකයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, රම් 

ම්ඵන්ධරඹන් ඳශහත් ඳහරන වකහය රකොභහරිසතුමිඹරගන් විභසීම් කය ඇති අතය අදහර පිළිතුරු 

කඩිනමින් රඵහරගන ඒ අනු කටයුතු කිරිභ සුදුසු ඵට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී.  

 

 

 

02. (අ) ගරු වභාඳතිතුමා විසින් මුදල් ශා ප්රුතිඳත්ති වැකසීපේ කාරක වභාපේ ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල 

කරන ද පගවිේ වකා බැලීම. 

 

2018 අප්රර් හල් 17 නදිනඳළතිභවහබහරේතීයණඅංක 05 – (05) ඹටරත්මුදල් වහ ප්යභතිඳත්ති කහයක බහරේ 

ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් බහඳතිතුභහට රගවීම් කිරීභට ඳයන රද ඵරඹ අනු බහඳතිතුභහ විසන් කයන 

රද ඳවත උඳරල්ඛනරේ විසතය කයන්නට රඹදී ඇති රගවීම් ඊට අනුරපී ඇති රගවීම් රඵන්නහ රත ඊට 

ඉදිරිරේ දේහ ඇති මුදර රගවීභ අනුභත කිරීභටකහයකබහතීයණඹකයනරදී.  

 

අනු 

අංක 

ලවුචර් අංකය 

ශා දිනය 
විව්තරය බන්නාපේ නම මුද රු. 

01 1718      

2019/07/18 

ගලි ඵවුයරේඅඳද්ය ේඹගඹ භනුරල්රට දළමීභ-

2019 භළයි 

 

ජර ම්ඳහදන 

වහජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

15,007.50 
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02 1801 

2019/07/17 

2019 ජනි භ ගලි ඵවුයරේ 

රිඹදුරුරනුරන්ංයුේත දීභනහ රගවීභ. 

රිඹදුරුඩබ්.පී.රෝභයත්නම් 

භඹහ 

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරඹ. 

8,050.00 

03 1800 

2019/07/17 

2019 ජනි භ ගලි ඵවුයරේ රිඹදුරුවහඹක 

රනුරන්ංයුේත දීභනහ රගවීභ. 

රෞඛ්රඹ කම්කරුඅමීර් 

භධුංඛ භඹහ 

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරඹ. 

7,350.00 

04 1802 

2019/07/17 

2019 ජනි භ ගලි ඵවුයඹ රිඹදුරු වහඹක 

රනුරන් ංයුේත දීභනහ රගවීභ. 

රෞඛ්රඹ 

කම්කරුපී.පුසඳකුභහය භඹහ 

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරඹ. 

700.00 

05 1767 

2019/07/15 

2019 ජනි භ ගභන් විඹදම් රගවීභ. අනුයුේත රිඹදුරුයසක 

චන්දන භඹහ 

350.00 

06 1774 

2019/07/05 

2019 ජනි භඳරිර්ථිත ගභන් විඹදම් රගවීභ. එන්.ආර්.ඉදුනිල් ප්රි ඹන්ත 

භඹහ  

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරඹ. 

2,500.00 

07 1825   

2019/07/23 

පුසතකහරහහිත්ඹඹඹතයගහලිඹ වහ ලිපි 

ඹළවීභටමුද්දය ගළනිභ 

එස.එම් යංජනී මිඹ 

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරඹ. 

3,000.00 

08 1826  

2019/07/23 

පුසතකහර ංේර්ව විඹදම් එස.එම්.යංජනී මිඹ 

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරඹ. 

1,370.00 

09 1771   

2019/07/13 

වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරරේ2019 ජනි භ ළරසුම් 

කමිටු දීභනහරගවීභ. 

රල්කම්තුභහළරසුම් 

නිරධහරිළඩ 

අධිකහරිකශභනහකයණ 

වකහය 

10,400.00 

10 1671 

2019/07/03 

 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹට අඹත් ඳවත 

සථහනඹන්හි 2019  ජුනි භ විදුලි බිල්ඳත් රගවීභ. 

01. රකොසගභ ති රඳොශ                            240.00 

02. රකොසගභ ති රඳොශ භහළු කඩඹ         2582.40 

03. රකොසගභ ති රඳොශ භහළු කඩඹ           240.00 

04. රකොසගභ ති රඳොශ                        14361.30 

භවජන ඵළංකු 

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩර 

ගිණුභ 

17,423.70 

 

11 1670 

2019/07/03 

 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹට අඹත්  ඳවත 

සථහනඹන්හි 2019 භළයි, ජුනි භහඹන්හි විදුලි 

බිල්ඳත් රගවීභ. 

01. නළණර භධ්ඹඹසථහනඹ                        784.80 

02. භහල්ගභ ප්රිජහ ලහරහ                          404.70 

03. භහල්ගභ ප්රිජහ ලහරහ                          386.40 

04. හරහ ප්ර්ජහ ලහරහ හරහ                   358.80 

භවජන ඵළංකු 

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩර 

ගිණුභ  

1,934.70 

12 1669 

2019/07/03 

 

 

 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹට අඹත් ඳවත 

සථහනඹන්හි 2019   භළයි, ජුනි භහඹන්හි විදුලි 

බිල්ඳත් රගවීභ. 

01. කඩුරගොඩ භහතෘ හඹනඹ                     626.40 

02.  කඩුරගොඩ භහතෘ හඹනඹ                    569.40       

03.  කනම්ඳළල්ර රඳය ඳහර                    461.70 

04.  කනම්ඳළල්ර රඳය ඳහර                    240.00       

භවජන ඵළංකු 

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩර 

ගිණුභ 

1,897.50 

 

13 1667 

2019/07/03 

 

 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹට අඹත්  ඳවත 

සථහනඹන්හි 2019 ජුනි භහරඹහි ජර බිල්ඳත් 

රගවීභ. 

01. රකොසගභ ති රඳොශ                       14261.53 

02. අඳද්යභේඹ  කශභනහකයණ ඒකකඹ         6627.83 

03. කනම්ඳළල්ර ශදරු ඳහර                     344.62 

04. ප්ර්ජහ ලහරහ හරහ                              408.63 

05. රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹ                  3521.68 

06. නළණර භධ්ඹකසථහනඹ                       689.62 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

 

 

26,371.03 
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07. කනම්ඳළල්ර ශදරු ඳහර                    517.12 

14 1824 

2019/07/23 

ළඩ ේර ත්යන කම්කරු එච්.පී.එස. ඳද්භකුභහය 2019 

ජුනි භහරඹහි උඳ කහර්ඹහරඹට ඹහභ ඒභ 

රනුරන් ගභන් විඹදම් රඵහ ගළනීභ. 

යප් 

එච්.පී.එස. ඳද්භකුභහය භඹහ 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹ. 

2,640.00 

15 1823 

2019/07/23 

රෞඛ්ඹභ කම්කරු ඒ.ඒ.කුභහයයත්න රිඳනම් ඵදු 

එකතු කිරීභට රකොසගභ සට හිඟුයරට ඹහභ ඒභ 

රනුරන් ගභන් විඹදම් රඵහ ගළනීභ. 

යප්  

ඒ.ඒ. කුභහයයත්න භඹහ 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹ. 

337.00 

16 1739 

2019/07/09 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරරඹහි අතිකහර දීභනහ 

රගවීභ 2019 ජුනි භහඹ රකොසගභ උඳ 

කහර්ඹහරඹට 

කහර්ඹබහය නිරධහරී 

රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹ 

1,934.70 

17 1714   

2019/07/08 

2019.06.01  සට 2019.06.15 දේහ ඉන්ධන 

බිල්ඳත් රගවීභ. 

ZA-9257 කම්ඳළේටයඹ              = 10400.00 

RD-8070 ට්රැයේටයඹ                   =  5200.00  

ABP-9738 ත්රීයවීරයඹ                  =  3312.00 

තණරකොශ කඳන භළෂින්             =  6680.00 

එකතු        = 25592.00 

රජ්.රජ්.ඩඹස 

එන්ටර්ප්ය යිස,රනො.44.

රවොයණ ඳහය, ඳහදුේක 

    

25,592.00  

18 1680   

2019/07/03 

ගභන් විඹදම් රගවීභ - 2019 භළයි ,ජුනි යප් - ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹ නුරර්ස අංග 

රඳසංව භඹහ 

      

5,000.00  

19 1713  

2019/07/08 

ඳහදුේකගරරගදය ආදහවනහගහයඹට 2019.06.18 වහ 

2019.06.28 ඹන දිනඹන්හි රඵහගත් ගෆසසලින්ඩර්  

06 වහ මුදල් රගවීභ. 

ගෆසරල්ස රන්ටර්,                   

රනො.04, ඉංගිරිඹඳහය ,                                

ඳහදුේක 

    

36,432.00  

20 1679    

2019/07/03 

2019 ජුනි භ ලිපි රල්ඛන 

රැරගනප්යජධහනකහර්ඹහරඹටඹහභ වහ ඵස ගහසතු 

රගවීභ. 

යප් - ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹ -ඩී.ප්රර් හභයත්න 

භඹහ 

         

672.00  

21 1715    

2019/07/08 

ABP-9738 ත්රී.වීරයරේ ඉදිරිඳ රයෝදරේ පින් එක 

දළමීභ. 

අජිත්රභෝටර්ර්ේස,            

රනො.555/10,                            

යණවිරු ප්රි9ති ඵන්දු භහත,             

ඳහදුේක 

      

2,840.00  

22 1702 

2019/07/05 

2019 ජුනි භ ංේයඵව විඹදම් රගවීභ. - ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹ 

කහර්ඹබහයනිරධහරියප් - 

ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරඹ 

      

2,390.00  

23 1786 

2019/07/15 

2019 ජුනි භ පුත්ඳත් බිල්රගවීභ - දරමෝය 

පුසතකහරඹ 

ඩී.එස.භහඳටුනභඹහරනො. 

03,වංළල්ර ඳහයඳහදුේක 

      

6,140.00  

24 1766    

2019/07/15 

2019 ජුනි භහරේ මීරප් දිහ සුරැකුරම් දරුන්ට 

කිරි රත් ළඳයිභරනුරන් ළඹවු මුදල් 

ප්රිතිපුර්ණඹ කිරිභ. 

යප් - ඳහදුේකඋඳ 

කහර්ඹහරඹඩබ්ලිේ.ඩී.සී.ඩී.

විරජ්තුංග මිඹ  (දිහ 

සුරැකුම් ඳහලිකහ ) 

      

2,000.00  

25 1770 

2019/07/15 

ගභන් විඹදම් රගවීභ - 2019 භළයි යප් -  

ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරඹ 

ජගත්පුසඳ කුභහයභඹහ 

      

2,425.00  

26 1773 

2019/07/15 

ගභන් විඹදම් රගවීභ - 2019 ජුනි යප් -  

ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹජගත්පුසඳ 

කුභහයභඹහ 

      

2,500.00  

27 1782 

2019/0715 

ABP-9738 ත්රීජවීරයඹ ර්විස කිරීභ. හනහර්විස,                               

කුඩහ කන්ද,                  

තුන්නහන, වංළල්ර 

      

3,890.00  

28 1759 

2019/07/15 

"කිඹවීභජීවිතඹ" පුසතකහර ංර්ධන ළඩ ටවන 

2019 ඹටරත් අඩු ආදහඹම් රහභී සසුන් 

වහඋඳකයණ රඵහ දීභ.(අත්තිකහයම් මුදල් රඵහ 

ගළනිභ.) 

භවජනපුසතකහරඹ -

ඳහදුේක 

එම්.ජීචන්ද්ය-යත්න භඹහ 

(පුසතකහරඹහධිඳති) 

    

37,500.00  
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29 1740  

2019/07/10 

2019 ජුනි අතිකහර දීභනහ රගවීභ. - ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹ 

යප් 

ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹඩබ්.ඒ.ධර්භර 

න භඹහ 

  

181,191.00  

30 1799 

2019.07.17 

2020 ජුනි අතිකහර දීභනහ රගවීභ. - ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹ 

යප් 

ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරඹ 

රේ. විභල්ලහන්ත භඹහ 

      

5,767.00  

31 1812 

2019/07/19 

2019 ජුනිභ ජර බිල්ඳත් රගවීභ. 

පුසතකහරඹඳහදුේක              =  4666.70 

රඳොදු රශඳර -න           =   3300.50 

රඳයඳහර  - ඳහදුේක          =     193.49 

ඳහදුේක උඳකහර්ඹහරඹ         =   1250.05 

රඳොදු ළසකිළිඹ -මීරප්          =  1450.15 

රඳොදු ළසකිළිඹ -ඳහදුේක      =  2566.80 

ආදහවනහගහයඹ -ගරරගදය     =  1585.13 

ඵසනළතුම්ඳර -ඳළයණි        =  3834.10 

ඌරු භස කඩඹ                     =     394.35 

එකතු= 19241.27 

ජහතික ජර ම්ඳහදන 

වහජරහඳවන භණ්ඩඹ - 

භවයගභ 

    

19,241.27  

32 1813 

2019/07/19 

ඳහදුේකඋඳ කහර්ඹහරඹ - විදුලි බිල්ඳත් රගවීභ     - 

2019 ජුනි 

උඳ කහර්ඹහරඹ - ඳහදුේක           =  3405.90 

පුසතකහරඹ     - ඳහදුේක           =   8146.10      

ආයුර්රේදඹ - ඳහදුේක =     459.60 

ආයුර්රේදඹ - භරගර                  =     441.30 

ප්ර්ජහ ලහරහ - ඳහදුේක               =    240.00 

ප්ර්ජහ ලහරහ - මීරප්                   =     381.49 

රඳය ඳහර - ඳහදුේක                =     642.60 

පින්නරහඹනඹ=  1755.20   

දිහ සුරැකුම් භධ්ඹ සථහනඹ - මීරප් =1595.80 

ආදහවනහගහයඹ  - ගරරගදය         =   4046.40 

ඳළයණි රශ රගොඩනළගිල්ර      =     240.00 

දරමෝය පුසතකහරඹ                    =     715.80 

රඳොදු ළසකිළිඹ ඵ: නළ:ඳහදුේක   =     240.00 

අංක 23/28 කඩඹ                      =   1401.30 

එකතු                    = 23711.49 

භවජනඵළංකු -රංකහ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

    

23,711.49  

33 1814 

2019/07/19 

ඳහදුේකන රශ ංකිර්ණඹට විදුලිඹ රඵහ 

ගළනිභ. 

භවජන ඵළංකු -

රංකහවිදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

      

6,752.00  

34 1819 

2019/07/23 

2019 ජුනි භ ළරසුම්කමිටු දිභනහ ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹ 

චන්දන ඳද්භසරි            =      3250.00 

නදීඳහ ඳල්ලිඹගුරු        =       3250.00 

රජ්. ජල්රතොටරේ         =      3250.00 

පි.වි.ඩී.එන්.ඳහදුේක     =       3250.00 

එකතු                   =    13000.00 

කහර්ඹබහය නිරධහරියප් -

ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරඹ 

    

13,000.00  

35 1799  

2019/07/17 

2019 ජුනි භඅතිකහර දිභනහ - භහර්ග අංලඹ කහර්ඹබහයනිරධහරියප් -  

ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරඹ 

    

35,854.00  

36 1821 

2019/07/23 

2019  ජුනි භ ංේය3ව විඹදම් භවජන පුසතකහරඹ -

ඳහදුේක 

එම්.ජී චන්ද්යංයත්නභඹහ 

(පුසතකහරඹහධිඳති) 

         

504.00  

37 1764  

2019/07/15 

2019 ජුනි භ රද්ඳර තවනම් නිරධහරිරේ ගභන් 

විඹදම් 

යප් -   

ඳහදුේක උඳ 

කහර්ඹහරඹදර්ලන ම්ඳත් 

         

560.00  
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භඹහ 

38 12818 

2019.07.03 

2019 ජලි භ වහ රඳයඳහල් දරුන්ට විඹලි 

ආවහය රඵහ දීභට ද්යභේඹඳ රඵහ ගළනීභ 

රංකහ රතො ලිමිටඩ්, 

වංළල්ර. 

 

161,542.50 

39 1710 

2019.07.08 

2019 ජුනි භහඹට අදහර ඳරිඳහරන 

රගොඩනළගිල්රල් පුසතකහර රගොඩනළගිල්ර වහ ඒ 

ආශිත්රි ඳරිලසය රේ ඳවිත්යලතහඹ වහ නීඳහයේක 

කටයුතු ඉටු කිරීරම් ර හ රනුරන් මුදල් 

රගවීභ. 

රේදිල් ේලීනින් ඇන්ඩ් 

රම්න්ටනන්ස, 

රහවුලුගසවංදිඹ,  

භල්හන. 

68,050.00 

40 1746 

2019.07.11 

ආයේෂිත කළභයහ ඳද්ධතිඹ වහ VGA රේඵල් 01 

ේ රඵහ ගළනීභ 

රනේහ වයිරටේ 

රොලියුන් ප්ර්යිට් 

ලිමිටඩ්, ඵණ්ඩහයනහඹක 

භහත, යත්නපුය 

2,850.00 

41 1705 

2019.07.08 

ඇණවුම් අංක 14073ඳරිදි ගර්බණි භේරුන් 

වහරඵහ රදන අලසඹ4තහ කට්ටර 100 ේ වහ 

ද්යහේඹඹ රඵහ ගළනීභ. 

කරුණහ ර්ට් රන්ටර්, 

ඳමුණු ඳහය,  

භවයගභ. 

136,500.00 

42 1807 

2019.07.19 

ඇණවුම් අංක 14616වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි කහ අංක 

2854 ඳරිදි කර ඵළවළයකයනු රඵන සථහනඹට 

ඳස කියුබ් 24.56 ේ රඵහ ගළනීභ 

එච්.රේ. සරිර්ධන භඹහ, 

ජඹවීයරගොඩ, 

වංළල්ර  

66,312.00 

43 1798 

2019.07.17 

වහනිඹට රේ ව ඳහදුේක නගය භධ්ඹයරේ ඇති ගෆස 

ඳවන වහ ඳවන් 05 ේ රඵහ ගළනීභ. 

රහසට් චහන්ස, 

ගහලුඳහය,රදහිර 

22,500.00 

44 1757 

2019.07.12 

ඇණවුම් අංක13987 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රිඳකහ 

අංක413 ඳරිදි රකොසගභ ළඩ ඒකකඹට ළලි කියුබ් 

05  ේ රඵහ ගළනීභ. 

රදේමි ට්යහඵන්සරඳෝට්, 

ඳවත්ගභ,වංළල්ර 

84.000.00 

45 1758 

2019.07.12 

කුණ පිඹ ප්ය7ජහ ලහරහ විෘත කිරීභ වහ කහ 

ගත් භරුපරකඹ වහ මුදල් රගවීභ 

ඒ. එල්.පී. යම්ඹවරතහ මිඹ, 

සුයම්ඹය, ඉවශ රකොසගභ, 

රකොසගභ 

7,500.00 

46 1696 

2019.07.04 

ඇණවුම් අංක 14601වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි හකහ අංක 

2765  ඳරිදි ඉදල් 75  ේ රඵහ ගළනීභ. 

ආර්.පී. තිරකසරි භඹහ, 

පින්නර, ග 

8,625.00 

47 1742 

2019.07.11 

කවරව න මුල් ශභහ විඹ ංර්ධන භධ්ඹකසථහනරේ 

පිටුඳ තහප්ඳඹ වහ චිත්යධ ඇඳිරම් ර හ රඵහ 

ගළනීභ 

රනත ඇඩ්ටයිසන්, 

ලුණුගභ, ගම්ඳව 

42,900.00 

48 1734 

2019.07.09 

ජුනි භ කමිටු දීභනහ රගවීභ ගරු භන්ත්රීටරු 17,000.00 

49 1559 

2019.06.19 

ගරු බහඳතිතුභහරේ 071-7508013 දයණ දුයකථන 

බිර රගවීභ. 

භළයි භ(2019.05.06 සට 2019.06.05 දේහ) 

ගරු බහඳති  

ජඹන්ත රයෝවණභළතිතුභහ 

3,000.00 

50 1608 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රී  ලිඹනරේ  චන්දන කුභහය භළතිතුභහ 

077-1059274 දයණ දුයකථනරේ බිර ප්යතිපර්ණඹ 

කිරීභ 

අප්රර්නල් භ2019.04.01 සට 2019.04.30 දේහ 

ගරු භන්ත්රී   

ලිඹනරේ චන්දන කුභහය 

භළතිතුභහ 

 

2,500.00 

51 1607 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රී  ඩබ්.ඒ. භංජුර ධම්මික වීයයත්න 

භළතිතුභහරේ 036-3125974 දයණ දුයකථන බිර 

ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ 

අප්රර් ල් භ 

2019.04.01 සට 2019.04.30 දේහ 

ගරු භන්ත්රී   

ඩබ්.ඒ. භංජුර ධම්මික 

වීයයත්නභළතිතුභහ 

886.08 

52 1606 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රීත රේ.ඒ.ඩී.එෂස.ඒ. ඔල්ගහ අතුරකොයර 

භළතිතුමිඹරේ 036-2255733 දයණ දුයකථන බිර 

ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ 

රඳඵයහරි භ 

2019.02.01 සට 2019.02.28 දේහ  

ගරු භන්ත්රී  රේ.ඒ.ඩී.එෂස.ඒ. 

ඔල්ගහ අතුරකොයර 

භළතිතුමිඹ 

2,500.00 

53 1603 ගරු භන්ත්රීය ඩී.ඩී. අරඹෝභ භධු ප්ය.හද් රද්රේ ගරු භන්ත්රීය ඩී.ඩී. අරඹෝභ 2,500.00 
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2019.06.24 භළතිතුභහ 

අප්රර් ල් භ 

2019.04.25 සට 2019.05.24 දේහ 

භධු ප්යහහද් රද්රේ 

භළතිතුභහ 

 

 

54 1602 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රීය ලෂිණි ලසරී භහලි රවට්ටිආයච්චි 

භළතිතුමිඹරේ අප්රර් ල්, භළයි භ දුයකථන බිර 

ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ 

අප්රර් ල් භ 

2019.03.20 සට 2019.04.19 දේහ 

භළයි භ 

2019.04.20 සට 2019.05.19 දේහ 

ගරු භන්ත්රී  ලෂිණි ලසරී භහලි 

රවට්ටිආයච්චි භළතිතුමිඹ 

3,36.32 

55 1601 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රී   එම්.ඩී. භහරනී චන්ද්ය.රතහ භළතිතුමිඹරේ 

අප්රර්නල් භ දුයකථන බිර ප්යයතිපර්ණඹ කිරීභ 

අප්රර්න භ  

2019.04.20 සට 2019.05.19 දේහ 

ගරු භන්ත්රී   එම්.ඩී. භහරනී 

චන්ද්ර්රතහ භළතිතුමිඹ 

1,440.00 

56 1600 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රී   එන්.පී.රේ. භන්ති චන්ද්රි සකහ දභඹන්ති 

භළතිතුමිඹරේ 070-2959503 දයණ දුයකථන බිර 

ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ  

අප්රර් ල් භ 

2019.04.01 සට 2019.04.30 දේහ 

භළයි භ  

2019.05.01 සට 2019.05.31 දේහ 

ගරු භන්ත්රී  එන්.පී.රේ. 

භන්ති චන්ද්රිරකහ දභඹන්ති 

භළතිතුමිඹ 

2,099.19 

57 1605 

2019.06.24 

ගරු භන්ත්රී ස  බී. නී රවේටර් පීරිස භළතිතුභහරේ 

036-2231715 දයණ දුයකථන බිර ප්යයතිපර්ණඹ 

කිරීභ 

අප්රර්නල් භ 

2019.04.01 සට 2019.04.30 දේහ 

ගරු භන්ත්රී ස  බී. නී 

රවේටර් පීරිස භළතිතුභහ 

2,350.98 

58 1864 

2019.07.26 

සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහරේ අභ්යීන්තය ගහසතු 

නිදවස ඳළරේජරේ 2019 ජුනි භ බිල්ඳත් රගවීභ 

ලසරී රංකහරටලිරකොම් 

පී.එල්.සී. 

60,939.73 

59 1860 

2019.07.26 

සීතහක ප්යහජරද්ශීඹ බහරේ භවජන රෞඛ්ඹඑ රත 

රඵහ දී ඇති අංක 036-5673080 දයණ සථහය 

දුයකථනරේ2019ජුනි භ බිල්ඳත රගවීභ. 

සී/ රංකහ රඵල් භහගභ 

 

1,206.96 

60 1861 

2019.07.26 

සීතහක ප්යහජරද්ශීඹ බහරේ පුය නළගුභ ේඹහ.ඳෘතිඹ 

ඹටරත් අංක 16481689 දයණ විද්යභත් රකටිඳණිවුඩ 

ර හදවහ 2019ජුනි භ බිල්ඳත් රගවීභ. 

රභොබිරටල් පුද්ගලික 

භහගභ. 

 

437.75 

61 1859 

2019.07.26 

සීතහක ප්යහදරද්ශීඹ බහරේ ප්රිධහන කහර්ඹහර 

රගොඩනළගිල්රල් අංක 4610217104 දයණ විදුලි 

ඵතහරේ 2019 ජලි භ බිල්ඳත් රගවීභ. 

භවජන ඵළංකුරේ රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩර ගිණුභ 

25,420.70 

62 1863 

2019.07.26 

 

සීතහක ප්යහ ස රද්ශීඹබහරේ ගිණුම් අංක 004 013 

8377දයණ රබ් අඩවිඹ ේරී ඹ කිරීරම් 2019 භහර්තු, 

භළයි වහ ජුනි භ බිල්ඳත රගවීභ.  

ලසරී  රංකහරටලිරකොම් 

පී.එල්.සී. 

 

20,770.23 

63 1858 

2019.07.26 

සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහරේ වංළල්ර උඳ 

කහර්ඹහරඹ වහ වංළල්ර තහේණ නිරධහරි වහ 

දුයකතන රදකේ මිරදි ගළනීභ 

ලසරීත රංකහරටලිරකොම් 

පී.එල්.සී. 

 

3,070.00 

64 1862 

2019.07.26 

සීතහක ප්යහ ස රද්ශීඹ බහරේ ංර්ධන වකහය රත 

රඵහදී ඇති අංක 036-5677686 දයණ සථහය 

දුයකථනරේ 2019 භළයි වහ ජුනි භ බිල් ඳත 

රගවීභ. 

සී/ රංකහ රඵල් භහගභ 

 

 

3,419.36 

65 1704 

19.07.08 

2019.06.25 දින සට 2019.06.30 දේහ ප්යහධහන 

කහර්ඹහරරේ ංේයංවවිඹදම් ප්ය.තිපර්ණඹ කිරීභ. 

යප් 

රේ.ඩී. න්ධ්ඹහය භහරනී 

මිඹ   - ප්ය ධහන කහර්ඹහරඹ 

      

4,684.00  

66 1820 2019.07.21 - 22 දිනර වංළල්ර තිරඳොශ කස යප්        
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19.07.23 කිරීරම් කටයුතු සදුකයනරද කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

වහ යහත්රීත ආවහය රඵහදීභ. 

රේ.ඩී.න්ධ්ඹහණ භහරනි මිඹ 

ප්යහධහන කහර්ඹහරඹ 

7,200.00  

2019.07.21 - යහත්රී හ ආවහය - 10 x 180 = 1800 

2019.07.22 - යහත්රී හ ආවහය - 30 x 180 = 5400 

67  1827 

2019.07.23 

ප්ය9ධහන කහර්ඹහරරේ මුද්දය අේරියභඹ ප්ය3තිපර්ණඹ 

කිරීභ. 

යප්  

සීතහක ප්යහ1රද්ශීඹ බහ 

10,541.00 

68  1736 

2019.07.10 

ප්ය9ධහන කහර්ඹහරරේ සුළු මුදල් අේරි භඹ ප්ය3තිපර්ණඹ 

කිරීභ. 

යප්  

සීතහක ප්යහ1රද්ශීඹ බහ 

7,101.00 

69 1678 

2019.07.03 

ප්ය9ධහන කහර්ඹහරරේ මුද්දය අේරිගභඹ ප්යයතිපර්ණඹ 

කිරීභ. 

යප්  

සීතහක ප්යහ1රද්ශීඹ බහ 

11,029.00 

70 1780 

2019.07.15 

2019 ජුනි භ ඳවත සථහන ර ජර බිල්ඳත 

රගවීභ. 

1.කවරව න උඳ කහර්ඹහරඹ                  783.15 

2.රශ ංකීර්ණඹ                             906.00 

3.භහතෘ හඹනඹ                                 3279.42 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ.  

4,968.57 

71 1779 

2019.07.15 

2019 ජුනි භ කවරව න තිරඳොශ විදුලි බිල්ඳත 

රගවීභ. 

භවජන ඵළංකු රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩර ගිණුභ. 

935.40 

72 1737 

2019.07.09 

2019 ජුනි භ කවරව න උඳ කහර්ඹහරරේ අතිකහර 

දීභනහ රගවීභ. 

1.ජී. චභරි ඳද්භරතහ මිඹ                           7500.00 

2.එම්.ඩී දුලිකහ රේමිණි මිඹ                     5274.00 

3.ඒ.එම්. රර්ණුකහ මිඹ                              3745.00 

4.අජිත් උදඹකුභහය භඹහ                        13,871.00 

5.ඩබ්.එස. නල්රයිඹහ භඹහ                     15898.00 

6.එච්.එස. යණක මුතුකුභහය භඹහ            7383.00 

7.රේ. රන්ත භධුංක භඹහ                   2854.00 

යප් 

කවරව න උඳ කහර්ඹහරඹ 

56,525.00 

73 1768 

2019.07.15 

2019 ජුනි භ කවරව න උඳ කහර්ඹහරරේ ංේය ව 

විඹදම් වහ ළඹ වු මුදල් රගවීභ. 

යප් 

කහර්ඹබහය නිරධහරි 

1,258.00 

74 1785 

2019.07.15 

කවරව න භවජන පුසතකහරරේ ඳරිඝනකඹ 

අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ රනුරන් මුදල් රගවීභ.  

අංක පී.සී රොලියුන්ස, 

වංළල්ර. 

7,500.00 

75 1866 

2019.07.29 

2019 ජුනි භ කවරව න භවජන පුසතකහරරේ 

පුත්ඳත් බිර රගවීභ.  

එච්.එම්.ඩී. රව යත් භඹහ, 

එච්.එම්.ඩී ේරයොර  රි, 

කවරව න, ග. 

7,760.00 

76 1868 

2019.07.29 

2019 ජලි භ කවරව න භවජන පුසතකහරරේ 

විදුලි බිල්ඳත රගවීභ. 

භවජන ඵළංකු රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩර ගිණුභ. 

16,235.00 

77 1867 

2019.07.29 

2019 ජලි භ කවරව න භහතෘ හඹනඹ විදුලි 

බිල්ඳත රගවීභ.  

භවජන ඵළංකු රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩර ගිණුභ. 

1,319.70 

78 1865 

2019.07.29 

2019 ජලි භ කවරව න උඳ කහර්ඹහරරේ විදුලි 

බිල්ඳත රගවීභ.  

භවජන ඵළංකු රංකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩර ගිණුභ. 

2,619.00 

79 1869 

2019.07.29 

2019 ජලි භ ඳවත සථහන ර ජර බිල්ඳත 

රගවීභ. 

1.කවරව න උඳ කහර්ඹහරඹ                     839.30 
2.රශ ංකීර්ණඹ                             1039.40 
3.භහතෘ හඹනඹ                                   2745.82 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ.  

4,624.52 

80 1788 

2019/07/15 

හහිත්ඹ  උත්රේ තයඟ ඳත්න දිනර 

විනිලසචඹ භණ්ඩරඹට රගවිභ වහ ංේය ව කටයුතු 

වහ රඵහ ගත් අත්තිකහයම් මුදල් පිඹවිභ. 

බහඳති, 
සීතහක ප්යහ ස .බහ 
වංළල්ර. 

40,000.00 

81 1811 

2019/07/19 

රඵෝරප් වද්ඹහ හඹනඹ වහ රඵහ ගත් 

අත්තිකහයම් මුදල් පිඹවිභ. 
බහඳති 
සීතහක ප්යහභ.බහ 
වංළල්ර. 

10,000.00 

82 1790 

2019/07/15 

රඵෝරප් වද්ඹහ හඹනඹ වහ වබහගි වු 

රයෝගින්රේ රුධියරේ සනි වහ රකොරරොසටරයෝල් 

ඩඹේරනෝසටිේ ආඹතනඹ, 

වංළල්ර 

69,850.00 
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ඳරිේහ කිරිභ වහ මුදල් රගවිභ. 

83 1804 

2019/07/19 

ශිසඹත් ම්භන්ත්යභණඹ වහ අත්තිකහයම් මුදල් 

රඵහ ගළනිභ. 

ආර්.පී.එන් පී.ජිනදහ භඹහ 

ප්ය ධහන කහර්ඹහරඹ. 

110,000.00 

84 1806 

2019/07/19 

කවර කවටගවරන්ද ඉඩරම්හි ඳස ප්ය හවනඹ 

කිරිභ වහ සීතහක ප්යහවරද්ශිඹ බහට අඹත් 

කවර ේරි හඩහ පිට්ටනිඹේ රඹොදහ ගළනිභ වහ 

තළන්ඳත් කයන රද තළන්ඳත් මුදල් රගවිභ. 

පී. සසය කුභහය භඹහ 

කවර 

100,000.00 

85 1743 

2019.07.11 

2019  ජුනි භ 16- 30 දේහ VAT  මුදර ප්රර්0ණඹ 

කිරිභ.  

රද්ශීඹ ආදහඹම් 

රදඳහර්තරම්න්තු  

216,933.54 

86 1745 

2019.07.11 

2019 ජුනි භ NBT මුදර ප්රර්0ණඹ කිරිභ. රද්ශීඹ ආදහඹම් 

රදඳහර්තරම්න්තු  

53,601.24 

87 1744 

2019.07.11 

2019 –II කහර්තුට අදහර මුද්දය ගහසතු ප්රර්ඹණඹ 

කිරිභ. 

රද්ශීඹ ආදහඹම් 

රදඳහර්තරම්න්තු  

121,742.58 

88 1701    
2019.07.08 

2019 ජුනි භ ඹතුරු යහජකහරිඹ වහ ගභන් 
විඹදම් රගවීභ 

එච්.ඩී. න්ත කුභහය 
භඹහළඩ ේර ත්යකම්කරු 

            
644.00  

89 
1700    

2019.07.08 

2019 ජුනි භ ඹතුරු යහජකහරිඹ වහ ගභන් 
විඹදම් රගවීභ 

ආර්. එල්. සර්ණරතහ 
මිඹකහර්ඹහර කහර්ඹඹ 
වහඹක 

            
480.00  

90 1772     
2019.07.15 

2019 භළයි භ ගභන් විඹදම් වහ ංයුේත දීභනහ රජ්.ඒ. නදීක රයෝයි කුභහය 
භඹහ -  මුයකරු 

         
8,083.98  

91 
1732    

2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ පී.ටී.ඩී. චහභලී රළනරයෝල් 
රභඹඳහදුේක උඳ 
කර්ඹහරඹ 

       
10,500.00  

92 
1731    

2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ රේ. එච්. යලසමි යහංජලී 
රභඹ රකොසගභ උඳ 
කර්ඹහරඹ 

         
9,500.00  

93 1730    
2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ ඩබ්. ඕදී කහවින්දි රභඹ 
රකොසගභ උඳ කර්ඹහරඹ 

         
8,500.00  

94 
1729    

2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ එච්.එච්. රනත්මි අංජුරහ 
රභඹ වංළල්ර උඳ 
කර්ඹහරඹ 

         
9,500.00  

95 
1728    

2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ එස. ප්යනංගනහ භධුභහලි 
රභඹ වංළල්ර උඳ 
කර්ඹහරඹ 

         
9,500.00  

96 1727    
2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ ඊ. ඒ. භලින්ද රුන් 
භඹහ  - ප්යඳධහන කර්ඹහරඹ 

         
8,000.00  

97 1726    
2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ ඉහයහ ත්යණි 
රභඹප්යධහන කර්ඹහරඹ 

         
7,500.00  

98 
1725    

2019.07.09 

2019 ජුනි භ ආධුනික පුහුණු දීභනහ රජ්. නිලුේෂිකහ භධුහනි 
රභඹ වංළල්ර උඳ 
කර්ඹහරඹ 

         
8,000.00  

99 1761    
2019.07.15 

2019 ජුනි භ ගභන් විඹදම් වහ ංයුේත දීභනහ ආර්. ඒ. බී. ඳද්භරඳරුභ 
භඹහරිඹදුරු 

         
1,400.00  

100 1760    
2019.07.15 

2019 ජුනි වහ ජලි භ ගභන් විඹදම් වහ ංයුේත 
දීභනහ 

ඩබ්. ඒ. ඊ. යංජනී මිඹ 
කශභනහකයණ වකහය 

         
1,312.00  

101 1762    
2019.07.15 

2019 ජුනි භ ගභන් විඹදම් වහ ංයුේත දීභනහ රජ්.ඒ. නදීක රයෝයි කුභහය 
භඹහමුයකරු 

         
9,278.00  

102 
1805    

2019.07.19 

2019 ජුනි භ ගභන් විඹදම් වහ ංයුේත දීභනහ 
රගවීභ. 

ආර්.ඒ. ඩී. යහංජන 
යලසමික භඹහ අරද්ලක ළඩ 
ේර ත්යභ කම්කරු 

         
7,916.00  

103 1741    
2019.07.10 

2019 ජුනි භ අතිකහර දීභනහ රගවීභ. ප්ය9ධහන කහර්ඹහරරේ 
ර කයින් 26 රදරනකු 

      
125,630.79  

104 
1850    

2019.07.25 

2019 ජලි භ විලසයහනමික නිරධහරීන් ර රේ 
රඹදවීරම් දීභනහ රගවීභ. 

එම්.ජී. චන්ද්යභයත්න 
භඹහඳහදුේක 
පුසතකහරඹහධිඳති 

       
41,147.00  

105 1846 - 1849    2019 ජලි භ ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරරඹහි, ර කයින් 06 රදරනකු       
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02.(ආ) මුදල් ශා ප්රතිඳත්ති වැකසීපේ කාරක වභාල විසින් කරනු බනපගවිේ වකා බැලීම. 

 

2018 අප්රර්5ල් 17 නදිනඳළතිභවහබහරේතීයණඅංක 05 – (06) ඹටරත්මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති කහයක බහටඳයන රද 

ඵරඹ අනු ඳවත උඳරල්ඛනරේ විසතය කයන්නට රඹදී ඇති රගවීම් ඊට අනුරපී ඇති රගවීම් රඵන්නහ රත ඊට 

ඉදිරිරේ දේහ ඇති මුදර රගවීභ අනුභත කිරීභටකහයකබහතීයණඹකයනරදී. 

 

අනු 

අං

ක 

විසතයඹ රගවිම් රඵන්නහ මුදර(රු) 

01 සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහරේ ඳහදුේක ේරී හඩහංගනඹ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු වහ රඵහ ගත් ගිණුම් අංක 4617286209 දයණ 

තහකහලික විදුලි ම්ඵන්ධතහඹ සථහය විදුලි 

ම්ඵන්ධතහඹේ ඵට ඳත් කිරීභ වහ මුදර රගවීභ. 

හභහන්ඹහ හධිකහරී, 

රංකහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ. 

7,877.17 

02 රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරරේ 2019 ජුනි භ 06, 13, 17,21 

වහ 27 දිනර ඳළති ළරසුම් කමිටු වහ වබහගී ව 

ඳවත නම් වන් නිරධහරීන් රත දිනකට රු. 

650ඵළඟින් රු. 16250/- ක දීභනහ රගවීභ. 

ජඹන්තරයෝවණභඹහ - බහඳති                    3250.00 

රේ.ඒ. චන්දනඳද්භසරිභඹහ - රල්කම්3250.00 

ජඹන්තහජල්රතොටරේමිඹ - ළ.අ.                3250.00 

ඉන්දුවිතහයණමිඹ - /අ      3250.00 

රර්ණුකහඉද්දභල්රගොඩමිඹ - කශ/.           3250.00                                                               

යප් 

කහර්ඹබහය නිරධහරී 

රකොසගභ උඳ 

කහර්ඹහරඹ 

16,250.00 

 

03 ළරසුම් කමිටුට වබහගී වීභට ජුලි භහරඹහි රකොසගභ 

උඳ කහර්ඹහරඹට ඳළමිණීභ රනුරන් ගභන් විඹදභ වහ 

ංයුේත දීභනහ රගවීභ.      

යප් භඟින් 

එච්.ඩබ්.අයි.එච්.විතහයණ 

භඹහ 

 

6,340.00 

 

04 රකොසගභ භවජන පුසතකහරරඹහි 2019 භළයි භ 

පුත්ඳත් බිල්ඳත් රගවිභ. 

ඩී.ජී.එච්. කහරිඹම් 

භඹහ 

පුත්ඳත් නිරඹෝජිත 

රකොසගභ 

7,830.00 

05 ප්ර්ධහන අධිකයණඹට ඹහභ රනුරන්  ංයුේත දීභනහ 

රගවීභ.      

යප් භඟින් 

එච්.ඒ.ඩී.එස.ප්රිදඹන්ත 

භඹහ 

350.00 

06 මුද්දය ගහසතු උඳ රල්ඛන කස කිරිභට ඉඩම් රයජිසටහර් 

කහර්ඹහරඹට ඹහභ ඒභ රනුරන්  ගභන් විඹදභ වහ 

ංයුේත දීභනහ රගවීභ.   

2019 ජුනි 17                           528.00 

2019 ජුනි 19                           874.00 

2019 ජුනි 20                           874.00 

2019 ජුනි 21                           874.00 

යප් භඟින් 

එච්.ඒ.ඩී.එස.ප්රි සඹන්ත 

භඹහ 

3,150.00 

07 භහල්ගභ ප්රිජහ හරහරේ ජර බිල්ඳත රගවිභ. 

 

යප් භඟින් 

එච්.පී.සී.ලහනිකහ මිඹ 

1,375.00 

08 2019 ජනි භ ජර බිරපිඹවීභ 
ජහතික ජර ම්ඳහදන 

වහජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

19,858.47 

වංළල්රප්යහධහනකහර්ඹහරඹ 916.55 

වංළල්රප්යහධහනකහර්ඹහරඹ 7935.00 

2019.07.25 රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරරඹහි, වංළල්ර උඳ 
කහර්ඹහරරඹහි වහ කවරව න උඳ කහර්ඹහරරඹහි 
ර රේ නියුතු සථිය විලසයහ භළටුප් යහිත ර කයින් 
වහ ළටුප් රගවීභ. 

වහ 226,852.00  
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ප්ය,ධහනකහර්ඹහරඹ(ඳළයණි) 839.31 

තුන්නහනහඹනඹ 2500.87 

වංළල්රඋඳ කහර්ඹහරඹ 983.25 

තුන්නහනහඹනඹ 1465.87 

වංළල්රරඳොදු ළසකිලිඹ 2766.90 

වංළල්රතිරඳොර 5330.70 

වංළල්රන ති රඳොර 

 

460.20 

09 2019 ජනි භ ජර බිර පිඹවීභ 

ජහතිකජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

26,011.54  

වංළල්රඵස නළතුම් රඳොර 3100.40 

එරවයේ භස කඩඹ 2144.75 

භහළුරෆලි 374.53 

එළුකුකුළු භස කඩඹ 1345.06 

ඌරුභස කඩඹ 1109.75 

වංළල්ර පර් ශභහ විඹ ංර්ධන 

භධ්ඹරසථහනඹ 716.45 

කළුඅේගරරඳය ඳහර 449.65 

රනොදියන කර රන් කය ඉත් කිරීරම් 

භධ්ඹයසථහනඹ 16770.95 

10 2019 ජලි භ ජර බිල්ඳත් පිඹවීභ 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

4,310.58  

ඳවත්ගභ රඳොදු ළසකිලිඹ 618.13 

ඳවත්ගභ රඳොදු ළසකිලිඹ 316.25 

කළුඅේගරරඳොදුළසකිලිඹ 1716.95 

කළුඅේගරරශ ංකීර්ණඹ 1142.90 

කළුඅේගරතුය භර 516.35 

11 2019  භළයි/ජනි විදුලි බිර පිඹවීභ 

භවජන ඵළංකු රංකහ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

2,478.90  

තුන්නහනහඹනඹ 1173.30 

නිරිරඳොරහඹනඹ 441.30 

නිරිරඳොරහඹනඹ 423.00 

කළුඅේගරරඳය ඳහර 441.30 

12 2019 ජලි විදුලිබිල්ඳත් පිඹවීභ 

භවජන ඵළංකු 

රංකහවිදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ 

14,234.46  

කළුඅේගරඔයරරෝසු කණු 843.90 

සුදුළල්රආදහවනහගහයඹ 2253.00 

කළුඅේගරරඳය ඳහර 477.90 

වංළල්රභවජන පුසතකහරඹ 10659.66 

13 2019 ජලි විදුලිබිල්ඳත් පිඹවීභ 

භවජන ඵළංකු 

රංකහවිදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ 

19,386.90  

තුන්නහනහඹනඹ 843.90 

වංළල්රනිදවස ආයුර්රේදඹ 843.90 

රනොදියන කර රන් කය ඉත් කිරීරම් 

භධ්ඹයසථහනඹ 2966.70 

රනොදියන කර රන් කය ඉත් කිරීරම් 

භධ්ඹයසථහනඹ 953.70 

වංළල්ර ති රඳොර 7254.95 

වංළල්ර ති රඳොර 6523.75 

14 2019 ජලි භ විදුලි බිල්ඳත් පිඹවිභ 

භවජන ඵළංකු රංකහ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 

13,595.40  

වංළල්රරඳොදු ළසකිලිඹ 3625.50 

නරශ ංකීර්ණඹ(බිම් භවර) 2399.40 

නරශ ංකීර්ණඹ(උඩුභවර) 1722.30 

අංක 3 එළු කුකුළු භස කඩඹ 1960.20 

ඳළයණිරශ ංකිර්ණඹ 551.10 

රශංකීර්ණඹ(ඌරු භස කඩඹ) 1996.80 
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උත්ලහරහ 953.70 

වංළල්රපර් ශභහවිඹ ංර්ධන 

භධ්ඹරසථහනඹ 

386.40 

15 ගරු බහඳති ජඹන්ත රයෝවණ භළතිතුභහරේ 071-

7508013 දයණ දුයකථන බිර රගවීභ.  

ජුනි භ - 2019.06.06 සට 2019.07.05 දේහ 

ගරු බහඳති 

ජඹන්ත රයෝවණ 

භළතිතුභහ 

 

 

3,000.00 

16 ගරු උඳ බහඳති එස.ඩී.භංජුර ප්ය6දීප් කුභහර් භළතිතුභහරේ 

077-9104323දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්ය5තිපර්ණඹ 

කිරීභ.ජුනි භ2019.06.05 සට 2019.007.04 දේහ 

ගරු උඳ බහඳති 

S.D.M. ප්රිදීප් කුභහය 

භළතිතුභහ 

 

 

2,500.00 

17 ගරු භන්ත්රී   එම්. ඒ. රම්රි භහේර්ට්  භළතිතුමිඹරේ 036-

2253104දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්රැතිපර්ණඹ 

කිරීභ.ජුනි  භ2019.006.01 සට 2019.06.30 දේහ 

 

ගරු භන්ත්රීත එම්. ඒ. රම්රි 

භහේයනට්  භළතිතුමිඹ 

2,500.00 

18 ගරු භන්ත්රීත භහරනි චන්ද්රිරතහ භළතිතුමිඹරේ  

071-4182778 දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්යඹතිපර්ණඹ 

කිරීභ.භළයි භ2019.05.20 සට 2019.06.19 දේහ  

ගරු භන්ත්රීත එම්.ඩී. භහරනි 

චන්ද්ර්රතහ භළතිතුමිඹ 

2,170.26 

19 ගරු භන්ත්රීත ඩබ්.ඩී. චින්තක රද්වින්ද භයවීය 

භළතිතුභහරේ  

071-8146269 දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්යකතිපර්ණඹ 

කිරීභ. 

භහර්තු භ2019.03.02 සට 2019.04.01 දේහ 

අප්රර් ල් භ2019.04.02 සට 2019.05.01 දේහ 

ගරු භන්ත්රීත ඩබ්.ඩී. 

චින්තක රද්වින්ද 

භයවීය භළතිතුභහ 

5,000.00 

20 ගරු භන්ත්රීත ඩී.ඩී. අරඹෝභ භධු ප්යහද් රද්රේ 

භළතිතුභහරේ 

077-7136213දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්යභතිපර්ණඹ 

කිරීභ.භළයි භ2019.05.25 සට 2019.06.24 දේහ 

ගරු භන්ත්රීතඩී.ඩී. අරඹෝභ 

භධු ප්යතහද් රද්රේ 

භළතිතුභහ 

 

2,500.00 

21 ගරු භන්ත්රීත ඥහණ ප්රර්කහම් ප්රැ න්සස භළතිතුභහරේ077-

3797996දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්ර්තිපර්ණඹ 

කිරීභ.භළයි  භ2019.05.25 සට 2019.06.24 දේහ 

ගරු භන්ත්රීත ඥහණ 

ප්ය කහම් ප්රැයන්සස 

භළතිතුභහ 

1,770.00 

22 ගරු භන්ත්රීත ලෂිණි ලසරී ළභහලි රවට්ටිආයච්චි 

භළතිතුමිඹරේ070-5958173දයණ ජංගභ දුයකථනරේ 

බිර ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ.ජුනි  භ2019.05.20සට 

2019.06.19 දේහ 

ගරු භන්ත්රීත ලෂිණි ලසරී භහලි 

රවට්ටිආයච්චි භළතිතුමිඹ 

1,543.25 

23 ගරු භන්ත්රීභ න්දනම් චන්ද්රිකුභහර් භළතිතුභහරේ077-

9167570දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්ර්තිපර්ණඹ 

කිරීභ.අප්රර්ංල්  භ2019.04.25සට 2019.05.24 දේහ 

ගරු භන්ත්රී   න්දනම් 

චන්ද්ර්කුභහර් භළතිතුභහරේ 

52.82 

24 ගරු භන්ත්රී   රේ.ඒ.ඩී.එෂස.ඒ. ඔල්ගහ අතුරකෝයර 

භළතිතුමිඹරේ036-2255733දයණ ජංගභ දුයකථනරේ 

බිර ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ. 

2018 රදළම්ඵර්  භ2018.12.01සට 2018.12.31 දේහ 

ගරු භන්ත්රී ළ 

රේ.ඒ.ඩී.එෂස.ඒ. ඔල්ගහ 

අතුරකෝයර භළතිතුමිඹ 

2,500.00 

25 ගරු භන්ත්රී   එච්. රුණ දිලීප් කුභහය භළතිතුභහරේ011-

2184897දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්යරතිපර්ණඹ 

කිරීභ. 

අප්රර්9ල්  භ2019.04.01සට 2019.04.30 දේහ 

භළයි භ2019.05.01 සට 2019.05.31 දේහ 

ජුනි භ2019.06.01 සට 2019.06.30 දේහ 

ගරු භන්ත්රී   එච්. රුණ 

දිලීප් කුභහය භළතිතුභහ 

7,500.00 

26 ගරු භන්ත්රීය එන්.පී.රේ. භන්ති චන්ද්රි සකහ දභඹන්ති 

භළතිතුමිඹරේ070-295503දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර 

ප්රිතිපර්ණඹ කිරීභ. 

ජුනි  භ2019.06.01සට 2019.06.30 දේහ 

ගරු භන්ත්රීය එන්.පී.රේ. 

භන්ති චන්ද්රි1කහ 

දභඹන්ති භළතිතුමිඹ 

1,460.00 
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27 ගරු භන්ත්රී   ජී. කුමුදිණි ජඹර්ධන භළතිතුමිඹරේ077-

4342818දයණ ජංගභ දුයකථනරේ බිර ප්යතිපර්ණඹ 

කිරීභ. 

රඳඵයහරි  භ2019.02.25සට 2019.03.24 දේහ 

අප්රර් හල් භ2019.04.25 සට 2019.05.24 දේහ 

භළයි භ2019.05.25 සට 2019.06.24 දේහ 

ගරු භන්ත්රී ජී. කුමුදිණි 

ජඹර්ධන භළතිතුමිඹ 

4,725.95 

28 ගරු භන්ත්රී   ඩබ්. අරලෝක ළලිකර භළතිතුභහරේ 077 – 

6714137 දයණ දුයකථනරේ බිර ප්යඅතිපර්ණඹ කිරීභ. 

භළයි භහඹ - 2019.05.25 සට 2019.06.24 දේහ 

ගරු භන්ත්රී    

ඩබ්. අරලෝක ළලිකර 

භළතිතුභහ 

1,470.00 

29 ගරු භන්ත්රී   ඩබ්.ඒ. භංජුර ධම්මික වීයයත්න භළතිතුභහරේ 

071 – 4484387 දයණ දුයකථනරේ බිර ප්ර්තිපර්ණඹ 

කිරීභ.  

අප්රර්නල් භ - 2019.04.04 සට 2019.05.03 දේහ 

ගරු භන්ත්රී    

ඩබ්.ඒ. භංජුර ධම්මික 

වීයයත්න භළතිතුභහ 

1,613.92 

30 වංළල්ර රනොදියන කර ක ශභනහකයණ භධ්ඹ0සථහනඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභට අලසඹර ද්යේඹණ රඵහ ගළනීභ 

තිය ට්රර් ඩ්න් 

එන්ටර්ප්රුයිස පුද්. 

භහගභ,  

වයිරරල් ඳහය, 

ඳවත්ගභ 

5,515.00 

31 ඇණවුම් අංක13990 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක2548ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ 

ඳවශරකොසගභ,රකොසග

භ 

24,500.00 

32 ඇණවුම් අංක14609 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක2549ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ 

ඳවශරකොසගභ,රකොසග

භ 

19,600.00 

33 ඇණවුම් අංක14610 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක2550ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ 

ඳවශ 

රකොසගභ,රකොසගභ 

29,400.00 

34 ඇණවුම් අංක14615 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක2801ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ , 

ඳවශ 

රකොසගභ,රකොසගභ 

24,500.00 

35 ඇණවුම් අංක14327 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක1998ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ , 

ඳවශ 

රකොසගභ,රකොසගභ 

29.400.00 

36 ඇණවුම් අංක14466 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ අංක1999 

ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ , 
ඳවශ 
රකොසගභ,රකොසගභ 

39,200.00 

37 ඇණවුම් අංක14326 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක410ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ , 
ඳවශ 
රකොසගභ,රකොසගභ 

24,500.00 

38 ඇණවුම් අංක14468 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි4කහ 

අංක412ඳරිදි ගල් ඳස  රඵහ ගළනීභ. 

M.R.R.K .රඳරර්යහ , 
ඳවශ 
රකොසගභ,රකොසගභ 

24,500.00 

39 2019.07.11 දින භවබහ ඳළළත්රන විට බහවිතහ 

කයන රද රජනරර්ටර් ඹන්ත්යඹ වහ කුලී මුදල් රගවීභ 

බුද්ධික රයිට් ප්යනයිට් 

ලිමිටඩ්,වල්රප්,ඳහදුේක. 

8,000.00 

40 ඇණවුම්අංක1451 වහබහණ්ඩරළබීම්ඳත්රි කහඅංක2000 ඳරිදි  

මීරප් සරිර න යහජඳේ අනුස භයණ ප්රීජහ ලහරහරේ 

වරඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට ද්යභේඹය රඵහ ගළනීභ  

තිය ට්රර් සඩ්න් 

එන්ටර්ප්ර්යිස පුද්. 

භහගභ,  

වයිරරල් ඳහය, 

ඳවත්ගභ 

29,986.00 

41 2019.06.16 සට 2019.07.15 දේහ කහරඹට අදහර 

රඩංගු ේඹහ හඳෘතිරේ ර කයින් වට රඵහ දී ඇති ෆන් 

යථඹ වහ කුලී මුදල් රගවීභ. 

 ඩබ්.ඩී.බුද්ධදහ භඹහ, 

රේයගර,  

ඳහදුේක 

86,110.00 

42 කවරව න භවජන පුසතකහරරේ හයු මීකයණ ඹන්ත්ය  

අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ රනුරන් ගහසතු රගවීභ 

රයෂසස ර්විස,  

කවරව න ,ග. 

65,000.00 
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43 වංළල්ර මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන භධ්ඹසථහනරේ 

තහප්ඳඹට චිත්යශ ඇඳීරම් ර හ රඵහ ගළනීභ 

රනත ඇඩ්ටයිසන්,  

ලුණුගභ, ගම්ඳව 

59,000.00 

44  ගරරගදය ආදහවනහගහයඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ රනුරන් 

න බිල්ඳත වහ නිර්රද්ල රඵහ දීභ රනුරන් මුදල් 

රගවීභ 

ඹහන්ත්රි ක ඉංජිරන්රු 

ඳශහත්ඵ භහර්ග 

ංර්ධන 

අධිකහරිඹ(ඵ.ඳ.),අසගිරිඹ

, 

ගම්ඳව 

3,070.00 

45 ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරරේ කවුන්ටයඹ නළත කස කිරීභ දිනෂි ලී රභෝර ව ලී 

රශ ළර රකලින් 

වීදිඹ,  

වංළල්ර 

42,500.00 

46 ළඩිදියුණු කයන රද වංළල්ර කර කරභනහකයණ 

භධ්ඹදසථහන රගොඩනළගිල්රට ජරනල් පිඹන් විකිරීරම් 

ර හ රඵහ ගළනීභ රනුරන් මුදල් රගවීභ 

දිනෂි ලී රභෝර ව ලී 

රශ ළර රකලින් 

වීදිඹ,  

වංළල්ර 

22,800.00 

47 රජනරර්ටර් ඹන්ත්ය ඹේ මිරදී ගළනීභට මිර ගණන් රඵහ 

ගළනීභ වහ පුත්ඳත් දළන්වීම් ඳර කිරීභ 

ද ඇරෝසරේටඩ් නිේස 

රප්ඳර්ස ඔෂස සරරෝන් 

ලිමිටඩ්, 

රල්ේවවුස,රකොශම. 

11,630.00 

48 වංළල්ර ළඩ ඒකකරේ සට ඳහදුේක ළඩ ඒකකඹට 

හියුම් ඳයිප්ඳ ප්රැහවනඹ කිරීභ වහ බම් ට්යඹේ යථඹක 

ර හ රඵහ ගළනීභ. 

අරබ්සංව ඉන්ජිනිඹරින් 

ර්විස, 

ඳවත්ගභ,වංළල්ර. 

12,000.00 

49 2019.06.27 වහ 2019.07.09 දිනර රඳොලිතින් 

ප්රහසටිේ රබ්ල් පුත්තරභ INSEE ආඹතනඹ රත 

ප්යහහවනඹ වහ කන්රට්නර් ඹන්ත්රැඹක ර හ 

රඵහගළනීභ. 

අරබ්සංව ප්ලීට් 

භළරන්ජ්භන්ට් ර්විස, 

ඳවත්ගභ,වංළල්ර. 

82,800.00 

50  රජනරර්ටර් ඹන්ත්රැඹේ මිරදී ගළනීභට පිරිවිතය කහ 

ගළනීභ රනුරන් මුදල් රගවීභ 

ඹහන්ත්රිනක ඉංජිරන්රු 

ඳශහත්ඵ භහර්ග 

ංර්ධන 

අධිකහරිඹ(ඵ.ඳ.),අසගිරිඹ

,ගම්ඳව 

1,150.00 

51 2019 ජුනි භ රකොම්රඳෝසට් අංගනඹට ප්යහවනඹ කයන 

රද දියන කර ඵය කිරීභ වහ ඳහරම් තයහදිඹක ර හ 

රඵහ ගළනීභ. 

නිේ අතඳත්තු රේ 

බ්රි ජ්,රඵොයළුරගොඩ,රකොස

ගභ 

12,300.00 

52  බහ තු කළනපි වට් ර අඩුඳහඩු කහ ගළනීභ 

රනුරන් මුදල් රගවීභ 

වයිබ්රයෝ ස  රංකහ, 

භත්රතරගොඩ, 

රඳොල්ගසඕවිට 

26,500.00 

53 2019 භළයි වහ ජුනි භහ රදී රකොසගභ, කවරව න, 

වංළල්ර වහ ප්යඹධහන කහර්ඹහරඹ ඹන සථහනර ඇති 

රෝටර් ඩිසරඳන්ර් ඹන්ත්ය  වහ රඵහ ගත් ජර ඵදුන් 

රනුරන් මුදල් රගවීභ 

රෝටර් ඵහ ප්යභයිට් 

ලිමිටඩ්, පිටුම්රප්, 

ඳහදුේක 

16,790.00 

54 ඇණවුම් අංක 14077 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි කහ අංක 414  

ඳරිදි රකොසගභ ළඩ ඒකකඹට චිප්ස ගල් කියුබ් 08 ේ 

රඵහ ගළනීභ. 

අරුණ ඒජන්සීස,  

ංඝයහජ භහත, රකොශම 

12 

48,760.00 

55 ඇණවුම් අංක 14069 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රි කහ අංක 

1997  ඳරිදි ඳහදුේක ළඩ ඒකකඹට චිප්ස ගල් කියුබ් 08 

ේ රඵහ ගළනීභ. 

අරුණ ඒජන්සීස, 

ංඝයහජ භහත, රකොශම 

12 

48,760.00 

56 ඇණවුම් අංක 14618 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රිඹකහ අංක 

1901 ඳරිදි ඳහදුේක ළඩ ඒකකඹට css1 රකෝරහස තහය 

ලීටර් 200 ඵළයල් 20 ේ රඵහ ගළනීභ 

ජී.රේ. ය. සී. ඉන්ටර් 

නළනල් පුද්ගලික 

භහගභ,අවිසහරේල්ර 

ඳහය, ගලිගමු. 

388,800.00 
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57 ඇණවුම් අංක 14617 වහ බහණ්ඩ රළබීම් ඳත්රිඵකහ අංක 415  

ඳරිදි රකොසගභ ළඩ ඒකකඹට css1 රකෝරහස තහය ලීටර් 

200 ඵළයල් 20 ේ රඵහ ගළනීභ 

ජී.රේ. ය. සී. ඉන්ටර් 

නළනල් පුද්ගලික 

භහගභ,අවිසහරේල්ර 

ඳහය, ගලිගමු. 

388,800.00 

58 2019.08.17 දින අඹහරරේ ඹන ගයින් ඇල්ලීභ වහ 

අත්තිකහයම් රඵහගළනීභ. 

යප්  

රේ.ඩී. න්ධ්ඹහ  භහරනී 

මිඹප්යහධහන කහර්ඹහරඹ 

254,500.00 

59 2019 ජලි භ 1 – 15 දේහ ළට් මුදර ප්රර්තණඹ කිරීභ. රද්ශීඹ ආදහඹම් 

රදඳහර්තරම්න්තු 

383,223.10 

60 පුසතකහර රඳොත් වහ මුදල් රගවීභ.  අනුයහ ලසරිර ො කුභහරි වියසංව 

ඳමුණු, භවයගභ. 

 

900.00 

61 2019 ර්රේ ශිසඹගත් ම්භන්ත්යණඹ වහ වබහගි වු 

දරු දළරිඹන් රනුරන් ඳහනීඹ ජර රඵෝතල් වහ මුදල් 

රගවීභ. 

රකොයල් රෝටර්,  

ග, තුම්රභෝදය. 

 

10,500.00 

62 සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහ භගින් ේරිරඹහත්භක කයනු රඵන 

විවිධ ළඩටවන් ර A 4 ප්යරභහණරේ ඡහඹහ රඳ 12 ේ වහ 

ඡහඹහ රඳ ඇතුරත් රඳොතේ ඵයින්ඩින් කය ගළනීභ වහ 

රළමිරන්ටින් කය ගළනීභ වහ මුදල් රගවීභ. 

රංකහ රෂෝරටෝ 

ආඹතනඹ, වංළල්ර. 

690.00 

63 ABP– 9738 ත්රී රයෝද යථරේ න යේණහයණඹ 

2019.08.28 සට 2020.08.27 දේහ දීර්ඝ කිරීභ 

රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

ලසරී රංකහ ඉන්ෂුයන්ස 
     

19,166.33 

64 
AAA– 8572 දයණ ත්රී රයෝද යථඹ 2019.07.06 න දින 

ර හ කිරීභ රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

හනහ ර්විස, 

කුඩහකන්ද, තුන්නහන, 

වංළල්ර 

       

3,960.00 

65 
251 – 0684 දයණ කෲ කළබ් යථඹ 2019.07.06 න දින 

ර හ කිරීභ රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

රනිත් රහිකල් 

රොෂින් රන්ටර්, 

හරහ, රකොසගභ 

     

11,410.00 

66 LL– 6461 දයණ ටිඳර් යථඹ වහ 2019.06.30 න දින 

න ේරච් භහසටර් රඳොම්ඳඹේ රඹොදහ  අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

රන්ට්ර්ල් රභෝටර්ස, 

58/5, වංළල්ර ඳහය, 

ඳහදුේක 

     

12,750.00 

67 
ZA– 5041 දයණ රභෝටර් ේරර් හඩයරේ ඳළඹ 4250 න් කශ 

යුතු ර හ හයඹ 2019.06.28 න දින සදුකිරීභ 

රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

 

ඇන්සභහර්ට් 

ඉංජිනිඹරින් ප්යජයිට් 

ලිමිටඩ්, අංක 33, 15 බී 

භවර, ඳහර්ේරන්ඩ් 

රගොඩනළගිල්ර, ඳහර්ේ 

සට්රී ට් රකොශම 02 

    30,560.87 

68 HE– 5534 දයණ ගලි ඵවුර් යථඹ වහ 2019.05.30 

න දින න ේරච් රොර් වහ බ්රර් ේ රොර් මිරදී ගළනීභ 

රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

යප් - 

ඩබ්.පී.රෝභයත්නම් භඹහ 

 

      1,950.00 

69 HE– 5534 දයණ ගලි ඵවුර් යථඹ වහ 2019.05.30 

න දින න ේරච් රොර් වහ බ්රර් ේ රොර් රඹදීභ 

රනුරන් ළදුම්කුලී රගවීභ  

බුද්ධික ඉංජිනිඹරින් 

ර්ේස, 134/1, 

වයිරරල් ඳහය, 

රගොඩගභ, රවෝභහගභ 

 

       

4,000.00 

70 252 – 6388 දයණ කළබ් යථඹ 2019.07.06 න දින 

ර හ කිරීභ රනුරන් රගවීම් කිරීභ 

රනිත් රහිකල් 

රොෂින් රන්ටර්, 

හරහ, රකොසගභ  

     

13,515.00    

71 2019.06.19 න දින සට 2019.07.15 න දින දේහ 

බහරේ හවන වහ ණඹට රඵහ ගත් ඉන්ධනරට 

අදහශ බිල්ඳත් වහ රගවීම් කිරීභ 

එස.ඒ.ඩී.සී.භන්ත භඹහ, 

රංකහ ඉන්ධන 

පියවුම්වර, ඳයණ ඳහය, 

402,564.00    
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PE– 6879 දයණ කළබ් යථඹ                    රු .33750.00 

252 – 6388 කළබ් යථඹ                            රු.31200.00 

251- 0684 කෲ කළබ් යථඹ                       රු.21250.00 

LE - 6946 ටිඳර් යථඹ                              රු.26000.00 

LL - 6461 ටිඳර් යථඹ                              රු.20800.00 

HE - 5534 ගලි ඵවුර් යථඹ                     රු.52450.00 

GI - 3144 ත්රීඵරයෝද යථඹරු.4944.00 

QL - 6131 ත්රීතරයෝද යථඹරු.10740.00 

AAA - 8572 ත්රී රයෝද යථඹරු.9912.00 

GE– 5593 ට්රැ ේටයඹ                          රු. 10500.00 
RD - 9425 ට්රැ ේටයඹ                            රු.22604.00 
AAA -9451ත්රී රයෝද යථඹරු.9546.00 
RD- 8301 ට්රැයේටයඹ                           රු.31370.00 
LM - 5604 කම්ඳළේටයඹ                      රු.46800.00 
ZA - 5041 ඵළරකෝ ඹන්ත්ය ඹ                   රු.33280.00 
ZA– 5421 දයණ රභෝටර් ේරර්යඩයඹ        රු.20800.00 
රකොසගභ තණරකොශ කඳන ඹන්ත්ය1ඹ       රු.5040.00 
වංළල්ර තණරකොශ කඳන ඹන්ත්යණඹ        රු.6850.00 
කවරව න තණරකොශ කඳන ඹන්ත්යනඹ        රු.2760.00 
වංළල්ර ධභහඹනඹ වහ                       රු.1968.00 

වංළල්ර 

72 කහර්ඹහර රගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරිභ වහ රද්ශීඹ ණඹ වහ 

ංර්ධන අයමුදරරන් රඵහ ගත් ණඹ මුදරල් 

2019.09.30 දිනට අදහර 2019 – 111 න කහර්තු වහ 

ණඹ හරික වහ රඳොලි මුදර රගවීභ.  

රද්ශීඹ ණඹ ව 

ංර්ධන අයමුදර 

891,960.25 

73 රඵොයළුරගොඩ නළණර භධ්ඹදසථහනරේ ළල් කළඩී තිබු 

ඇඳි හිත පුටු 07 ේ විවිභ රනුරන් මුදල් රගවීභ. 

එල්.පී චන්ද්යඳඳහර භඹහ, 

259, රඵොයළුරගොඩ, 

රකොසගභ. 

4,200.00 

74 2019 අරගෝසතු භ භික දීභනහ වහ ගභන් විඹදම් 
රගවීභ. 

බහඳති, උඳ බහඳති 
ඇතුළු භන්ත්රී රු 43 
රදනහ වහ 

         
765,000.00  

75 2010.01.01 සට 2019 භළයි භ දේහ හිඟ ළටුප් වහ 
දීභනහ රගවීභ. 

එච්. ඒ. ඳද්භහ පිඹසීලි 
මිඹඳහදුේක උඳ 
කහර්ඹහරඹ 

         
119,833.00  

76 
2017.09.21 සට 2019 රඳඵයහරි භ දේහ හිඟ ළටුප් 
වහ දීභනහ රගවීභ. 

ආර්.එම්.එස. භහරනල් 
මිඹවංළල්ර උඳ 
කහර්ඹහරඹ 

            
7,680.00  

77 

භන්ත්රී0රුන් 06 රදරනකු වහ ඳශහත් ඳහරනඹ පිළිඵ 
ඩිප්රරෝභහඳහඨභහරහට වබහගී වීභ වහ ඳහඨභහරහ 
ගහසතු රගවීභ. 

අධ්ඹතේ, ඳශහත් ඳහරනඹ 
පිළිඵ ලසරීභ රංකහ 

ආඹතනඹ, රනො. 17, 
භරරර කයභහත, 
රකොශම 07. 

         
360,000.00  

78 බහ රද්ඳර ඵදු දීභ වහ පුත්ඳත් දළන්වීම් ඳර කිරීභ 
වහ ගහසතුරගවීභ. 

ද ඇරෝසරේටඩ් නිවුස 
රප්ඳර්ස ඔෂස සරරෝන් 

ලිමිටඩ්, රනො. 35, ඩී. 

ආර්.විරජ්ර්ධන භහත,  
රකොශම 10. 

          
76,342.75  

79 

2019 භළයි භ සුදුළල්ර, ගරරගදය වහ තුන්නහන 
ආදහවනහගහය වහ රඹොදහඇති ආයේක නිරධහරීන් 
වට දීභනහ රගවීභ. 

බහඳති,  
ඵසනහහිය ඳශහත් 
ආර්ථික ප්යශර්ධන 

කහර්ඹහංලඹ, 
රසප්රයෝඹආයේක 
ර ඹ. 

         
244,962.00  

80 සීතහක ප්යහ හරද්ශීඹ බහරේ 2019 හහිත්ඹද උත්ඹ 
වහ එළි දළේවීභට අරප්ේෂිත නකතහ අත්පිටඳත් 
මිේණඹ රනු රන් රගවීභ. 

කිර්ති ළලියරේ භඹහ, 
991/1, රගොතත්ත ඳහය, 
තරංගභ උතුය, භහරරබ්. 

18,012.00 

81 
2019.07.08 දින සට 2019.07.24 දින දේහ ප්යණධහන 
කහර්ඹහරරේ ංේය ව විඹදම් ප්රිතිපුයණඹ කිරිභ. 

යප්, 
රේ.ඩී. න්ධ්ඹහ ස  භහරනී 
මිඹ,ප්ය ධහන කහර්ඹහරඹ. 

4,793.00 
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82 ප්ර්ධහනකහර්ඹහරරේ දින මුද්යහඹ කස කිරීභ. ද ප්රිරන්ට්රොප් රකලින් 

වීදිඹ, වංළල්ර. 

      1,950.00   

83 වංළල්ර ආයුර්රේදරේ අේරී ඹ වී ඇති ප්රේ රබ්ස 2 ේ 

අළුත්ළඩිඹහවහ අලසඹන උඳකයණ මිර දී ගළනීභ 

ආර්.ඒ.ර නහධීයභඹහ 

විදුලි කහර්මික  

ප්රුධහන කහර්ඹහරඹ 

      1,540.00   

84 2019 - ජුනි භළරසුම් කමිටු දීභනහ ගරු බහඳති  

ජීජඹන්ත රයෝවණ 

භළතිතුභහ 

      3,250.00   

85 2019 ජුනි භ පුත්ඳත් බිල් -ඳහදුේක භවජන 

පුසතකහරඹ 

ඩී.එස.භහඳටුනභඹහරනො. 

03, වංළල්ර 

ඳහයඳහදුේක 

    11,680.00   

86 දිනමු ජිවිතඹ ෘත්තිඹ පුහුණු ළඩටවන පිළිඵ ඵර 

ප්යරද්ලහසන් දළනුත් කිරිරම් ඵළනර් වහ මුදල් රගවිභ. 

(6×4 ප්යදභහණරේ ඵළනර් 03යි,18×8 සටිකර් 10ේ) 

නලින් ඇඩ්ටයිසන් 

ආඹතනඹ,  ඳහදුේක. 

3,586.00  

87 දිනමු ජිවිතඹ ෘත්තිඹ පුහුණු ළඩටවරන් කවරව න 

උඳ කහර්ඹහරරේ ඳත්න රද ෘත්තිඹ පුහුණු ළඩ 

ටවරන් අමු ද්යඳේඹෘ විඹදම්, ම්ඳත්දහඹක දිභනහ, 

උඳකයණ වහ රනත් දිභනහ 

එම්.එච්.රේහන් භඹහ 
විදහතහ  තහේණ නිරධහරි 
විදහතහ තහේණ නිරධහරි 

භධ්ඹතසථහනඹ, 
වංළල්ර. 

9,500.00  

88 ගලිඵවුයරේ අඳද්ය.ේඹ ඹ භනුරල්රට දළමීභ. ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

19,665.00   

8 පුසතකහරරේජුනි භ පුත්ඳත් බිර රගවීභ. ඒ.ආර්.ඒ.ෂහරිසභවජන 

රඳොත්වර, වංළල්ර. 

11,830.00   

 

03. ඇව්තපේන්තු වකා බැලීම.  

03.(අ) මශා වභා අනුමැතිය වශා ඉදිරිඳත් කරනු බන ඇව්තපේන්තු. 

ඳවත දවන් ඇසතරම්න්තු රට අදහර ේඹහතඳෘති ආයම්බ කිරිභට ප්යයභහණත් ප්යයතිඳහදන මුදල් රන්කයගළනීරභන් ඳසු 

ඒ වහ ඵරඹ රඵහ ගළනීභට ඉදිරි භවහ බහට විධිභත් රඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් කිරිභ සුදුසු ඵට කහයක බහ තීයණඹ 

කයන රදී.  

අනු 

අංක 
ේයාඅඳෘතිය මුල්යද වේඳාදනය මුද රු. 

1 ජහතික කිඹවීරම් භහඹ රනුරන් සීතහක ප්යහඹරද්ශීඹ බහ භගින් 
හර්ෂික ංවිධහනඹ කය ඳත්නු රඵන හහිත්ඹ  තයඟ ඳළළත්වීභ.                                                             
රු. 
අන්තර් පුසතකහර ව අන්තර් ඳහල් දළනුභ මිනුභ තයඟරේ 
විනිලසචඹ භණ්ඩරඹට රගවීභ.                                20,000.00 
ඳහල්/පුසතකහර දළනුභ මිනුභ තයඟඹ (ත්ඹහ ග)  
දළනුභ මිනුභ ශුයතහඹ        2000.00 ×8      -         16,000.00 
දළනුභ මිනුභ අනු ශයතහඹ  1500.00 ×8     -          12,000.00        
අන්තර් ඳහල් චිත්යය තයඟඹ 3,4,5 ලසරර්8ණි (ත්ඹහ ග)  
ප්යතථභ සථහනඹ                2000.00 × 3                      6,000.00                              
රදන සථහනඹ              1500.00 × 3                      4,500.00                             
රතන සථහනඹ             1000.00 × 3                      3,000.00 
වතික ඳත් 40 ේ මුද්ය.ණඹ වහ                             4,000.00 
චිත්ය  තයඟරේ ම්භහන 03 වහ                               7,000.00 
අභිරඹෝග ශුයතහ ම්භහන වහ                             15,000.00 
සසුන් ව විනිලසචඹ භණ්ඩර ංේය ව කටයුතු         12,000.00  
 99,500.00 

බහ අයමුදල් 99,500.00 

2 කම්භල්ත්ත අතුරු ඳහය 05 ංර්ධනඹ කිරිභ.  බහ අයමුදල් 621,045.61 

3 රඵොල්රතහරන්ද ඳහය රකොටේ ංර්ධනඹ කිරිභ.  බහ අයමුදල් 753,666.07 

4 මුරුතගභ ආනන්දගභ ජර ඵළඹන කහණු තළනීභ. බහ අයමුදල් 308,651.83 

5 ද රමෝය පුේරර ඳහය රකොන්ේරිනට් කිරිභ. බහ අයමුදල් 385,244.92 
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03. (ආ) මුදල් ශා ප්රිතිඳත්ති වැකසීපේ කාරක වභාපේ අනුමැතිය වශා ඉදිරිඳත් කරනු බන ඇව්තපේන්තු. 
 

ඳවත දවන් ඇසතරම්න්තුවහ අනුභළතිඹ රඵහදීභට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී.   
 

 

04. පව ලක ණය  
 

2018 අප්රර්තල් 17 න දින ඳළති භවහ බහරේ තීයණ අංක 05 – (06) ඹටරත් මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීරම් 

කහයක බහ රත ඳයන රද අනුභත කිරිරම් ඵරඹ අනු ඳවත උඳරල්ඛ නරේ නම් වන් ර කයින්රේ 

නභ ඉදිරිරඹන් දේහ ඇති ආඳදහ ණඹ මුදල් රගවීභ අනුභත කිරිභට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී.  
 

අනු 
අංක 

නභ ළටුප් අංකඹ ණඹ මුදර රු. 
අඹවීභට ඇති 

ණඹඅඹකිරීරභන් ඳසු 
රගන මුදර රු. 

ආඳදා ණය  

01 රේ. ඒ. චන්දන ඳද්භසරි භඹහ 01 
          

250,000.00  
          101,250.00  

02 ඩී. ප්රර්2භයත්න භඹහ 79 
          

250,000.00  
            22,500.00  

03 
බී. ඒ. නිරන්ත නිරයෝන් 
භඹහ 
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221,940.00  
          112,800.00  

6 පිටුම්රප් රකොසරකොශත්ත තහය දභහ ංර්ධනඹ කිරිභ. බහ අයමුදල් 523,997.14 

7 ඳහදුේක ළඩ ඒකකඹ වරඹ කස කිරිභ. බහ අයමුදල් 113,258.99 

8 උේගල්ර සරිසුභන භහත රකොටේ ගල් අතුයහ තහය දළමීභ. බහ අයමුදල් 389,191.98 

9 උඩුමුල්ර දිගනරර භහර්ගඹ රකොටේ රකොන්ේරිතට් කිරිභ. බහ අයමුදල් 216,610.47 

10 රකොටිගරරව න අතුරු භහර්ගඹ රකොන්ේරිකට් කිරිභ. බහ අයමුදල් 365,244.20 

11 රකොසගභ රකොම්රඳෝසට් අංගනරේ අඳ ජර ර තළනීභ. බහ අයමුදල් 100,000.00 

12 රේයගර රඳොදු නහන ළි අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ. බහ අයමුදල් 117,602.81 

13 වංළල්ර ළඩ ඒකකඹ යථ ගහරට පිවිරන රේට්ටු තළනීභ. බහ අයමුදල් 149,240.58 

14 ග භකුළුරගොඩළල්ර ඳහය රකොන්ේරිට් කිරිභ. බහ අයමුදල් 494,491.06 

15 ගරරගදය නිදවස භහත රකොන්ේරි ට් කිරිභ. බහ අයමුදල් 495,801.39 

16 ඳහදුේක නිභල්සරි භහත ංර්ධනඹ කිරිභ. බහ අයමුදල් 278,792.02 

17 ඳහදුේක ේරී7ඩහංගන භහත ප්යභධහන ඳහය තහය දභහ ංර්ධනඹ කිරිභ බහ අයමුදල් 208,199.98 

18 උත් ලහරහරේ රදොය ජරනල් අළුත්ළඩිඹහ. බහ අයමුදල් 370,678.63 

19 කවටපිටිඹ ප්ය6ජහ ලහරහ පිහිටි භමිරේ කුට්ටි ගල් ඇතිරිභ. බහ අයමුදල් 427,375.88 

20 කවරව න ශදරු ඳහරල් අඩුඳහඩු කස කිරිභ.  බහ අයමුදල් 928,038.38 

21 කවරව න උඳ කහර්ඹහරරේ ළසකිලි රදොයල් කස කිරිභ. බහ අයමුදල් 88,354.50 

22 රකොසගභ ආයුර්රේද රගොඩනළගිල්ර ඉඳිකිරිභ.  බහ අයමුදල් 3,750,000.00 

23 මිහිදුම් උඹන 1 න ඳටුභග ංර්ධනඹ කිරිභ. බහ අයමුදල් 586,327.26 

අනු 

අංක 
ේයාඅඳෘතිය මුල්යර වේඳාදනය මුද රු. 

01 බහ තු ඵළරකෝ රරෝඩර් ඹන්ත්ය ඹ වහ න ඔයිල් සීල් 

01ේ රකොශම 02,ඇන්සභහර්ට් ඉංජිනිඹරින් පුද් භහගභ 

රතින් රඵහ ගළනීභ. 

බහ අයමුදල් 

 

12,582.78 
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04 පී. ඒ. ඩබ්. විේයඉභනහඹක භඹහ 183 
          

219,700.00  
            48,900.00  

05 ඩබ්. ඒ. ඊ. යංජනී මිඹ 04 
          

250,000.00  
            22,500.00  

06 ඩී. ඩබ්. රර්ණුකහ මිඹ 302 
          

250,000.00  
            33,750.00  

 

 

 

ඳාඳැදි ණය 

01 ඩබ්. ඩී. සී. වීයසංව භඹහ 274 
              

6,000.00  
              6,000.00  

02 යි.එච්. ප්ය දීප් කුභහය භඹහ 278 
              

6,000.00  
              6,000.00  

03 පී.ඒ. ඩබ්. විේය භනහඹක භඹහ 183 
              

6,000.00  
              6,000.00  

04 එස. ඒ. ප්රර් භකුභහය භඹහ 369 
              

6,000.00  
              6,000.00  

05 ඩබ්. යත් කුභහයසරි භඹහ 393 
              

6,000.00  
              6,000.00  

06 
ඩබ්. ඒ. ඊ. යංජනී මිඹ 4 

              
6,000.00  

              6,000.00  

07 
රේ. බී. පී. අරලෝක භඹහ 254 

              
6,000.00  

              6,000.00  

එකතු  1,483,640.00  
  

383,700.00 
 

 

 

05. වාකච්ඡා වටශන්.  
 

01.කළුඅේගර, සුදුළල්ර, රරර් ර්ල්ඩ් ආඹතනඹ භ ඟ ඳතින නඩු භථ වීභ  වහ එභ ආඹතනඹ විසන්දළනට 

ඳතින විරනෝද ඵදු ප්යරතිලතඹ න 7.5 ක ප්ය තිලතඹ 2007.01.01 දින සට රගවීභට කළභළත්ත ඳරකය ඒ  වහ 

බහරේ එකඟතහඹ ඉල්ලුම් කය ඇති ඵළවින්, එරර එක ඟතහඹ රඵහදීරම්දී ඳතින්නහ වු නීතිභඹ තත්ඹ 

පිළිඵඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ රල්කම්රගන් වහ ඳශහත් ඳහරන රදඳහර්තරම්න්තුරේ නීති නිරධහරි රතින් 

කරුණු විභහ ඵළලීභට තීයණඹ කයන රදී. 
 

02.සීතහක ප්යහඹරද්ශීඹ බහ තු ඳහදුේක ේරී සඩහංගනඹ ංගීත ංදර්ලන වහ රඵහ රනොදීභටත්, අළුත් අවුරුදු උත් 

වහ රකොන්රද්ස හිත රඵහ දීභටත් තීයණඹ කයන රදී. 
 

03.රකොසගභ ඩළනී විරජ්සුන්දය ේරීඩහංගනඹ වහ රකොසගභ උඳ කහර්ඹහරඹ රන්න රර ඵළම්භේ ඉ ඳි කිරිභටත්, 

රකොසගභ ළඩ ඒකකඹ ඳහදුේක රත රගන ඹහභට කටයුතු කයන රරත් ළඩ අධිකහරිතුමිඹට දන්හ සටින රදී. 

 

04.රඵොයළුරගොඩ පිහිටි ඉඩභ රඳොදු කටයුතු  වහ රඹොදහ ගළනීභට බහ විසන් අනුභත කයරගන ඇති ඵත් එඹ ේරීඅඩහ 

පිටිඹේ රර ංර්ධනඹ කිරිභ  වහ සීතහක ප්යහ රද්ශීඹ බහට ඳයහ දීභට කටයුතු කයන රර නහගරික 

ංර්ධන අධිකහරිඹ රත දන්හ ඹළවීභ වහ භව බහ රඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් කිරිභට තීයණඹ කයන රදී. 

 

05.ජහතික ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරරේ ජරනර එලීරම් කටයුතු නිහ ඳහයල් කළඩී ඹහරභන්එභ ඳහයල් ර ගභන් 

කිරිරම්දීජනතහ දළඩි අඳවසුතහඹට ඳත් න ඵළවින් එභ ඳහයල් නළත ංර්ධනඹ කිරිභට කටයුතු කයන රර 

ළඩ අධිකහරිතුමිඹට දන්හ සටින රදී. 

 

06.බහ තු සුහන භමි ර භෘත ලරිය තළන්ඳත් කිරිභට ඉඩ රඵහ රනොරදනඵ දළන්වීම් පුරුේ ප්ය දර්ලනඹ 

කිරිභටත්, සුදුළල්ර, කළුඅේගර, අරුේත්ත උතුය  , ගරරගදය, ඳල්රල්හර ඹන සුහන භමි ර තළන්ඳත් 

කිරිභට ඉඩ රනොරදන රරට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 
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07.ඳහදුේක ේරීටඩහංගනඹත්, වංළල්ර තිරඳොශත් ගරු අේයහයභහත්රඹතුභහ විසන් ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කශ ඵත්,  ඳළයණි 

ති රඳොරශහි රශ හම් කයමින් සටි රශ ඳුන්  වහ රම්නවිට භමිඹ රඵහ දීභට අලසඹත කටයුතු සදු කයමින් 

ඳතින ඵත්, ඒහ හධහයණ රඵහ දීභට කටයුතු කයන ඵත් ගරු බහඳතිතුභහ විසන් කහයක බහ දළනුත් 

කයන රදී.  

 

 


