
ඉතිරිකිරීම් ගිණුමම්  2018-06-17  දිනට ම ේෂය 2,382,309.49

ජංගම ගිණුමම් 2018-06-23 දිනට ම ේෂය 148579.33

2018-06 -23  දිනට ම ේෂය අත ඉතිරිය 144,271.50

2018-06 -23  දිනට ම ේෂයඅත ඉතිරිය(මෙක් පත් ) 20000.00

දිනය විස්තරය ලැබීම ගෙවීම් 

06/23 දිනට ම ේෂය නිවැරදි කිරීම 21750.00

සංෙමගේ  පරිපාලන 

මහසභා අය වැය මේඛන  /තැපැේ/ මපොමටෝම ොපි  17811.50

ලිපි ශීර්ෂ මුද්රණය 7550.00

ටී ෂර්ට් 500 සදහා අවසන් මගවීම 165000.00

අධ්යාපන හා පාසල්

02/07/2018 ශිෂයත්ව සම්මන්ත්රණ 2018 (05) 15267.50

10/07/2018 ශිෂයත්ව සම්මන්ත්රණ 2018 (06) 18683.00

ක්රීඩා හා සංවර්ධ්න 

මෙස ්අනුග්රහ ශිමරෝමි ම ොඩි ාරමගොඩ 10000.00

මෙස ්අනුග්රහ ඒ එම් අමේසංහ 10000.00

සුභසාධ්න

මඩවල /පද්මා /වරුණ සාමාජි  මාපිය අවමංගල ආධාර 15000.00

අවමංගලය  මේවඩම් 7500.00

මුදල් 

2018-06-24 දින සට 2018-09-07 දක්වා 1,461,150.00

2019-දරුවන් ඈතුලත් කිරීම 54000

CAP/HAT 2750

T-shirt 42000

මගොඩනැගිලි වයාපෘති 145300

නව සාමාජි 36000

පාසේ බස ්රථ වයාපෘතිය 2018 200000

රිද්මාවමලො න ටි ට් 2018 572500

රිද්මාවමලො න මුලය  2018 230100

රිද්මාවමලෝ න සමරු ලාප 2018 170000

සාමාජි  මුදේ 8500

රිද්මාවමලො න ටි ට් 2018 ප්රසංගය දින 278,000.00

ප්රදර් න පුවරුව නගර සභාව රදවාගැනීමම් ගාස්තුව ලැබීම 3,000.00

 ැලුම් ශ්රීමාේ මුදල නැවත ලැබීම 25,000.00

මගොඩනැගිේල- අමුද්රවය වියදම් 431048.00

බැංකු හා ගවනත් 

20/07/2018 ඉතුරුම් ගිණුමම් ආපසු 600,000.00

22/07/2018 ජංගමගිණුමම් තැන්පත් කිරීම් (මෙක් පත් හා මුදේ )  114000.00

20/07-06/09 ඉතුරුම් ගිණුමම් තැන්පත් කිරීම් (මුදේ )  606000.00

බැනර් මුද්රණය 23320.00

18/07/2018 ප්රදර් න පුවරුව නගර සභාව 17040.00

මලියදේව ආදර්ශ මහා විදයාලීය ආදී ශිෂ්ය සංගමදේ
2018-06-24 දින සිට 2018-09-08 දක්වා අයවැය වාර්තාව



20/07/2018 ශ්රවණාගාරය 100000.00

21/07/2018 නදී  ගුරුමේ මහතා 100000.00

21/07/2018  සුන්  ේහාර මහතා 200000.00

21/07/2018 ඉන්දි  රුවන් මහතා 75000.00

21/07/2018 සංගීත  න්ඩායම 450000.00

21/07/2018 මජනමර්ටර් සදහා 15000.00

21/07/2018 ජයන්ත ෙන්ද්රසරි මහතා 60000.00

21/07/2018 සංග්රහ වියදම්  12310.00

මුළුඑකතුව 2,531,421.50 2492280.00

අත ඉතිරිය 39141.50

ඉතිරිකිරීම් ගිණුමම්  2018-09-08 දිනට ම ේෂය 1399844.47

ජංගම ගිණුමම් 2017-09-08 දිනට ම ේෂය 262579.33

ස්ථාවර තැන්පතු වල මුළු එ තුව 2400000.00

30/06/2018 ඉතුරුම් ගිණුමට මපොළී ලැබීම 5,816.32

30/06/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම(tax) 290.81

16/06/2018 ස්ථාවර තැන්පත් මපොළී ලැබීම 9,143.75

17/04/2018 ණය වාරි ය ඉතුරුම් ගිණුමමන් 11095.89

30/04/2018 ඉතුරුම් ගිණුමට මපොළී ලැබීම 6077.30

09/08/2018 ඉතුරුම් ගිණුමමන් මගවීම(tax) 303.86

16/08/2018 ස්ථාවර තැන්පත් මපොළී ලැබීම 9143.75

17/08/2018 ණය සහ වාරි ය ඉතුරුම් ගිණුමමන් 1011458.90

31/08/2018 ඉතුරුම් ගිණුමට මපොළී ලැබීම 4740.33

සභාපති                                                භාණ්ඩාගාරි ගිණුම් පරීක්ෂ 


