
මලියදේව ආදර්ශ මහා විදයාලීය ආදී ශිෂ්ය සංගමදේ

2018-09-09 දින සිට 2018-11-10 දක්වා අයවැය වාර්තාව

ඉතිරිකිරීම් ගිණුමම්  2018-09-08  දිනට ම ේෂය 1,399,844.47

ජංගම ගිණුමම් 2018-09-08 දිනට ම ේෂය 262,579.33

2018-09 -08  දිනට ම ේෂය අත ඉතිරිය 39,141.50

දිනය විස්තරය ලැබීම දගවීම් 
සංගමදේ  පරිපාලන 

මහසභා අය වැය මේඛන  /තැපැේ/ මපොමටෝ ම ොපි  13,711.00

ප්රින්ට් අවුට්  /තැපැේ/ මපොමටෝ ම ොපි  2,465.00

04/10/2018 මවබ් අඩවිය යාවත් ාලීන කිරීම 5,250.00

22/10/2018 ගිණුම් පරික්ෂා කිරීම සදහා KPMG ආයතනමේ මගවීම් 26,979.00

අධ්යාපන හා පාසල්

21/07/2018 ශිෂයත්ව සම්මන්ත්රණ 2018 15,459.00

27/07/2018 ශිෂයත්ව සම්මන්ත්රණ 2018 පයිේ  වර මුද්රණය 7,000.00

ක්රීඩා ශිෂයත්ව (අමගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්මතෝබර් ) 22,500.00

12/10/2018 ශිෂය නාය  මණ්ඩලමේ ගුරුදින සැමරුම් අනුග්රහ 5,000.00

ක්රීඩා හා සංවර්ධ්න 

09/09/2018 ක්රි ට් පුහුණු  රු සදහා මගවීම් (අමරේේ,මැයි,ජුනි,ජුලි,අමගෝස්තු) 20,000.00

සුභසාධ්න

අවමංගල ආධාර /මේවඩම් 8,500.00

මුදල් 

2018-09-09 දින සිට 2018-11-10 දක්වා 1,251,250.00

2019-දරුවන් ඈතුලත් කිරීම 13000

CAP/HAT 2250

T-shirt 30000

මගොඩනැගිලි ටි ට් මපොත් විකිණීම 2500

මගොඩනැගිලි වයාපෘති 76000

නව සාමාජි 23250

පරිගණ  මුලය අනුග්රහ 611000

පාසේ බස ්රථ වයාපෘතිය 2018 246000

රිද්මාවමලො න ටි ට් 2018 32000

රිද්මාවමලො න මුලය  2018 15000

රිද්මාවමලෝ න සමරු ලාප 2018 50000

සාමාජි  මුදේ 84250

සුහද හමුව 2017 6000

සුහද හමුව 2018 60000

සුහද හමුව 2018 රසංගය දින 290,500.00

04/10/2018 සුහද හමුව 2018 (BLUE SKY මහෝටේ බිේ/  ) 379,500.00

06/10/2018 සුහද හමුව 2018 තයාග 14,788.00

05/10/2018 සුහද හමුව 2018 අතිමර්  මස ් 7,000.00

06/10/2018 DJ සංගීතය සදහා 18,000.00

28/09/2018 සුහද හමුව 2018 ටි ට්පත් මුද්රණය 4,800.00

10/09/2018 මගොඩනැගිේල- මපදමර්රු කුලී 37,378.00

10/09/2018 මගොඩනැගිේල- ද්රවය වියදම් 118,390.00

06/11/2018 මගොඩනැගිේල- ද්රවය වියදම් 111,930.00

06/11/2018  ම්පියුටර් මට්බේ සහ පුටු 248,115.00

06/11/2018 පින්තාරු  කුලිය සහ මපදමර්රු කුලිය 132,940.00

06/11/2018 මගොඩනැගිේල- මපදමර්රු කුලී 355,985.00

21/07/2018 බැනර් මුද්රණය 4,478.00



දිනය විස්තරය ලැබීම දගවීම් 
26/07/2018 රිද්මාවමලෝ න 2018 සමරු ලාප මුද්රණය 19,200.00

03/11/2018 රිද්මාවමලෝ න 2018 වීඩිමයෝගත කිරීම 50,000.00

19/10/2018 මනට්වර්ක් මක්බේ 48,800.00

19/10/2018 පරිගණ  25 සදහා  ල මගවීම 1,251,250.00

06/11/2018 මගොඩනැගිලි වායුසමී රණය 440,000.00

බැංකු හා දවනත් 

21/09/2018 ඉතුරුම් /ජංගම ගිණුමම් ආපසු මුදේ 500,000.00

16/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 30,000.00

19/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 25,000.00

19/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් ආපසු 1,200,000.00

22/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 10,000.00

27/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 25,000.00

29/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 55,000.00

30/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 30,000.00

30/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (රිද්මාවමලො න /සාමාජි  මුදේ) 7,000.00

07/11/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් (පරිගණ  අනුග්රහ ) 55,000.00

09/11/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් ආපසු (ණය මුදල ) 1,000,000.00

16/10/2018 ජංගමගිණුමම් තැන්පත් කිරීම් (මෙක් පත් )  20,000.00

18/10/2018 ජංගමගිණුමම් තැන්පත් කිරීම් (මෙක් පත් )  10,000.00

09/11/2018 ජංගමගිණුමම් තැන්පත් කිරීම් (මෙක් පත් )  85,000.00

මුළුඑ තුව 4,280,891.50 3,721,418.00

අත ඉතිරිය 2018-11-10 559,473.50

ඉතිරිකිරීම් ගිණුමම්  2018-11-09 දිනට ම ේෂය 207,227.18

ජංගම ගිණුමම් 2018/11/09 දිනට ම ේෂය 42,469.33

ස්ථාවර තැන්පතු මහජන බැංකුව 012-6001-261435  1,325,400.00

ස්ථාවර තැන්පතු මහජන බැංකුව 1,000,000.00

ස්ථාවර තැන්පතු ජාති  ඉතිරිකිරීමම් බැංකුව 100,000.00

ස්ථාවර තැන්පතු මුළු වත් ම් 2,425,400.00

09/11/2018 ණය හිමි ම 1,000,000.00

31/08/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම(tax) 237.01

16/09/2018 ස්ථාවර තැන්පත් මපොළී ලැබීම 8,926.04

30/09/2018 ස්ථාවර තැන්පත් මපොළී ලැබීම 3,809.65

30/09/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම(tax) 190.48

16/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමට මපොළී ලැබීම 8,926.04

31/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමට මපොළී ලැබීම 89.40

31/10/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම(tax) 4.47

09/11/2018 ණය ලැබීම 1,000,000.00

09/11/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම 1000.00

09/11/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම 153.06

09/11/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම 20.41

සභාපති                                                භාණ්ඩාගාරි ගිණුම් පරීක්ෂ 

log in : maliyadevaadarshappa.lk

http://maliyadevaadarshappa.lk/



