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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2018, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2018.08.05. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

.................................................................................... 

 මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

 

2018  අගගෝස්තු මස මහා සභා රැස්වීම  –  05 වන මහා සභාව. 
 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2018 අගගෝස්තු මාසයට  නියමිත  05 වන මහා සභා රැස්වීම 2018.08.10 වන 

සිකුරාදා  දින, ගප.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ සභා ශාලාගේ දී පැවැත්ගේ. 

 
 

එදිනට ඔබතුමාගේ / ඔබතුමියගේ පැමිණීම ගගෞරවගයන්  බලාගපොගරොත්තු ගවමි. 

 

 

ගමයට, 

ගරු සභාපතිතුමාගේ නියමය පරිදි, 

 
 

 

 

ගේ.ඒ. චන්දන පේමසිරි,   

ගල්කම්, 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

නයාය පත්රය. 

 

 
 

01. පසුගිය රැස්වීගම් වාර්තාව සම්මත කර ගැනීම. 

 

02. සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විගශේෂ නිගේදන. 

03. ප්රාගේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංගේශ, ගපත්සම්, පැමිණිලි හා සන්නිගේදන සභාවට ඉදිරිපත් කිරිම.  
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04. යථා පරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න  

 
04 – (01) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වීරරත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරයි. 

 

සමුපකාරයට ගේපල බදු දීම හා ගපොලිය ලබා ගැනීම. 

1. කහගහේන ගවළද සංකිර්ණගයන් සමුපකාරයට දී තිගබන කඩය සදහා ගිවිසුමේ තිගේද? 

2. ගිවිසුම් ප්රකාරව කඩ කුලිය ලැබී තිගේද? 

3. හිගයේ තිගේ නම් මාස කීයක මුදල්ද? 

4. මීගේ නගරගේ සමුපකාරයට දී තිගබන ගේපල සදහා ගිවිසුමේ තිගේද? 

5. එහි මුදල් නිසි පරිදි ගගවා තිගේද? හිග ඇත්නම් ඒ මාස කීයකද? 

6. හංවැල්ල ගවළද සංකීර්ණගේ සමුපකාරයට දී තිගබන කඩය සදහා ගිවිසුමේ තිගේද? 

7. ඒ සදහා ගගවිය යුතු මුදල් නිසි පරිදි ගගවා තිගේද? හිග තිගේ නම් ඒ මාස කීයකද? 

 

05. යථා පරිදි කල් දී ඇති ගයෝජනා.  

 
05 – (01) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි.  

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ දැනට පවතින අත්පන්දු ක්රීඩාව ක්රීඩාවට උචිත ගලස නවීකරණය කර 

සංවර්ධනය කිරිමට හා ක්රීඩකයින්, පුහුණුකරුවන්, විනිසුරුවන් පුහුණු කිරිම සදහා විගශේෂ වැඩසටහනේ දියත් කිරිම, 

ප්රගේශගේ ගතෝරාගත් සීමාවල තම අත්පන්දු ක්රීඩා පිටි සකස් කර ප්රවර්ධන සදහා ප්රවර්ධන කටයුතු කිරිමට වැඩ 

පිළිගවලේ සකස් කර දියත් කිරිම සදහා මම ගමම  ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

05 – (02) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

තුන්නාන 444 නැගගනහිර ග්රාම ගසේවා වසගම් ප්රධාන මාර්ගය වන වත්ත කගේ හන්දි ය සිට 69 කන්ද ගදසට හැගරන 

හතරමං හන්දිය දේවා ඇති මාර්ගය තුන්නාන මහ කන්ද මාර්ගය නමින් හදුන්වනු ලබයි.  

ගමම මාර්ගයට අගේේෂා වැඩිහිටි සමිතිය මගින් ගම්වාසින්ගේ එකගතාවය මත "අගේේෂා මාවත" ගලස නම් කිරිම 

සුදුසු යැයි ඔවුන්ගේ සමිතිගේ එකගතාවයද හිමි වී ඇත. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ගමම මාර්ගය "අගේේෂා මාවත" 

යනුගවන් නම් කිරිම සුදුසු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (03) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  ඩී.ඩී. අගයෝම  මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

1987 දී පළාත් පාලන පනත තුළින් එේ ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසයකට එේ ප්රාගේශීය සභාවේ පිහිටුවිය යුතු 

යැයි ගයෝජනා ගකරිනි. එම වකවානුගේ අවිස්සාගේල්ල මැතිවරණ ගකොට්ඨාසය තුළ ක්රියාත්මක වුගේ සීතාවක 

ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාලය පමණි. නමුත් ජනග්රහනය, භුමිය හා අගනකුත් අවශයතා මුල් කර ගනිමින් වර්තමානය 

වන විට පාදුේක හා  සීතාවක ගලස ප්රාගේශිය ගල්කම් කාර්යාල  ගදකකට අවිස්සාගේල්ල මැතිවරණ ගකොට්ඨාසය 

නිර්මාණය වී ඇත. පාදුේක ප්රාගේශිය ගල්කම් ගකොට්ඨාසයට ගහෝමාගම මැතිවරණ ගකොට්ඨාසගයන්ද ග්රාම ගසේවා 

වසම් 10 ේ ඇතුළත් වී ඇත. අවම සංවර්ධන ක්රියාවලියේ පාදුේක ප්රාගේශීය ගල්කම් බල ප්රගේශය තුළ ක්රියාත්මක 

වීමට ප්රධාන ගහේතුව ගලස ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාලයට පළාත් පාලන ආයතනයේ ගනොමැති වීම හදුනා ගත 
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හැකිය. මීළග පළාත් පාලන මැතිවරණයට ගපර පාදුේක ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාලය මුල් කර ගනිමින් නව 

ප්රාගේශීය සභාවේ පාදුේක ප්රාගේශිය සභාව ගලස පිහිටු විය යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

පහත පුේගලයින් සදහා ගමම ගයෝජනාව සම්මත වීම/ගනොවීම පිළිබද පිටපත් ගයොමු කරන ගලසත් ගගෞරවගයන් 

ඉල්ලා සිටිමි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා, ගරු කථානායකතුමා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතයතුමා, බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා, බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන අමාතයතුමා, බස්නාහිර පළාත් පාලන 

ගකොමසාරිස්තුමිය, පාදුේක හා සීතාවක සංවර්ධන කමිටුව. 

05 – (04) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමාර ගමගේ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ලාංකීය රාජාවලිගේ මායාදුන්න රජතුමාගේ හා සීතාවක රාජසිංහයන්ගේ රණකාමිත්වගයන් ඔපවත් වු සීතාවක 

රාජධානි සමය ලේ ඉතිහාසගේ අභිමානවත් යුගයකි. සීතාවක යුගය හා සම්බන්ධ පුරා විදයාත්මක ස්මාරක රැසේ අප 

බල ප්රගේශය තුළ පිහිටා ඇත. එගමන්ම සීතාවක යුගය දේවා දිව යන සටන් ක්රම, ගේශීය ගවදකම, සාහිතය 

නිර්මාණ, යුධ උපක්රම වැනි ේගෂේත්ර වලද ජනතාවගේ අවධානයට ලේ විය යුතු කරුණු ගණනාවේ හදුනා ගත 

හැකියි. සීතාවක රාජධානි සමයට සම්බන්ධ ගෙතිහාසික ගතොරතුරු සීතාවක ප්රගේශගේ ජනතාවට ගමන්ම අගනකුත් 

ප්රගේශ වල ජනතාවට දැන ගැනීමට, සංරේෂණය කිරිම හා අධයයනය කිරිමට හැකි වන පරිදි පුරා විදයාත්මක 

ගකෞතුකාගාරයේ සදහා සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ හංවැල්ල නගරය තුළ පිහිටි ගෙතිහාසික හංවැල්ල බලගකොටුව 

ආශ්රිතව සීතාවක ප්රාගේශිය සභාව සතු පැරණි සතිගපොළ භුමි ගකොටසක ගකෞතුකාගාරයේ ගගොඩනැගිය යුතු බවට මම 

ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (05) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ අංක 435/බී 

කහටපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසගම් පාසල් මාවත අතුරු මාර්ගගේ පළමුව හමුවන දකුණට ඇති මුත්තන්වත්ත මාර්ගය 

පාසල් මාවත අතුරු මාර්ගගයන් ආරම්භ වී  L.A.D.K.P ධර්මප්රිය මහතාට අයත් ගපෞේගලික ඉඩගමන් අවසන් වන දිග 

මීටර් 154.8 හා පළල මීටර් 3.00 වන මුත්තන්වත්ත මාර්ගය හා මුත්තන්වත්ත මාර්ගගයන් ආරම්භ වී බී. සුසිලාවතී 

මහත්මියට අයත් ගපෞේගලික ඉඩගමන් අවසන් වන දිග මීටර් 24.3 හා පළලින් මීටර් 3.00 වන මුත්තන්වත්ත පළමු 

අතුරු මාර්ගයද ප්රාගේශීය සභාව පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි  මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (06) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

2018.05.11 වන දින පැවති මහා සභාගේ තීරණ අංක 05 (06) යටගත් මහා සභාගේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව මා 

ගවත ගගවිම් කිරිමට පවරන ලද බලය අනුව මා විසින් කරන ලද පහත උප ගල්ඛනගේ විස්තර කරන්නට ගයදී ඇති 

ගගවීම් ඊට අනුරූපිව ඇති ගගවීම් ලබන්නා ගවත ඊට ඉදිරිගයන් දේවා ඇති මුදල ගගවීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම 

ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

දිනය 
වවුචර් අංකය 

හා දිනය 
විස්තරය 

මුදල 
රු. 

 

2018.05.09 

 

833-836 

18/05/09 

 

2018 අප්රිගයල් මස සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ප්රධාන කාර්යාලගේ 

හා උප කාර්යාල 4 හි ගසේවගේ ගයදී සිටි ආගේශක ගසේවකයින් 75 

ගදගනකු සදහා දදනික වැටුේ ගගවීම. 

 

1,668,591.50 

2018.05.23 
985-989 

18/05/23 

2018 මැයි මස සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ස්ථිර විශ්රාම වැටුේ 

සහිත ගසේවකයින් 190 ේ සදහා මාසික වැටුේ ගගවීම. 
6,732,479.74 
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2018.06.08 1112-1116 

18/06/08 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගවහි 2018 මැයි මස ප්රධාන කාර්යාලගේ 

හා උප කාර්යාල 4 හි ගසේවගේ ගයදී සිටි ආගේශක ගසේවකයින් 78 

ගදගනකු සදහා දදනික වැටුේ ගගවීම. 

 

2,003,757.51 

2018.06.22 1216-1220 

18/06/22 

2018 ජුනි මස සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ස්ථිර විශ්රාම වැටුේ සහිත 

ගසේවකයින් 188 ේ සදහා මාසික වැටුේ ගගවීම. 

 

6,698,846.44 

2018.07.24 1481 -1485 

18/07/24 

2018 ජූලි මස සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ස්ථිර විශ්රාම වැටුේ සහිත 

ගසේවකයින් 188 ේ සදහා මාසික වැටුේ ගගවීම. 

6,658,310.86 

 

05 – (07) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

2018 අයවැය ගල්ඛනයට අනුව පහත උප ගල්ඛනගේ සදහන් ප්රතිපාදන අවශය වන වැය ශිර්ෂයන්හි 2018 වර්ෂයට 

ගවන් කර තිබු ප්රතිපාදන අවසන් වී ඇති බැවින් 2018 වර්ෂය සදහා තවදුරටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සදහා අවශයය 

ප්රතිපාදන උප ගල්ඛනගේ ඊට ඉදිරිගේ දේවා ඇති වැය ශිර්ෂගයන් මාරු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි. 

 

ප්රතිපාදන අවශය වැය 

ශීර්ෂය 
2018 වර්ෂයට 

ගවන් කර තිබු 

ප්රතිපාදන මුදල 

රු. 
 

තව දුරටත් 

ගවන් කළයුතු 

ප්රතිපාදන මුදල 

රු. 
 

ප්රතිපාදන ලබා ගන්නා 

වැය ශීර්ෂය 
ලබා ගන්නා 

ප්රතිපාදන මුදල 

රු. 
 

ප්රතිපාදනලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂගේ තව 

දුරටත් ඉතිරි වන 

මුදල රු. 
 

105(6) 
පුහුණු වැඩසටහන් 

100,000.00 
 

300,000.00 
 
101(9)1  
ගවනත් දීමනා 
 

300,000.00 
 

779,575.75 
 

109(2) 
ලී බඩු හා කාර්යාල 

උපකරණ 
 

3,800,000.00 460,000.00 109(1) ගමෝටර් රථ 
මිලදී ගැනීම 

460,000.00 540,000.00 

205(3)1 
විදුලිය 

127,000.00 70,000.00 101(9)1 
 ගවනත් දීමනා 
 

70,000.00 709,575.75 

604(1) 
වාහන හා යන්ත්ර සූත්ර හා 

උපකරණ 

10,000.00 50,000.00 104(1)  
වාහන හා යන්ත්ර සූත්ර 

හා උපකරණ 
 

50,000.00 3,218,931.93 

609(2) 
පුස්තකාල හා ගවනත් 

උපකරණ 

850,000.00 140,000.00 109(1)  
ගමෝටර් රථ මිලදී 

ගැනීම 
 

140,000.00 400,000.00 

   
  

1,020,000.00    1,020,000.00  

 
 

05 – (08) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු පහත උප ගල්ඛනගේ විස්තර කරන්නට ගයදී ඇති 

වයාපෘති ඊට අනුරූපව ඇති ගකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිගේ දේවා ඇති ඇස්තගම්න්තු 
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මුදල අනුව ගිවිස ගනිමින් ඊ ට ඉදිරිගයන් දේවා ඇති ගකොන්ත්රාත් ආයතනය සමග ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකාරව 

කටයුතු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

 

අනු 

අංක 
වයාපෘතිය මුලය 

සම්පාදනය 
ගකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ඇස්තගම්න්තු

මුදල රු. 

1 වග ගැමුණු මාවත සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල්  සභාපති, 
සුහද මිතුරු සංසදය, 

වග ඉරිදාගපොළ, 

තුම්ගමෝදර. 

282,740.20 

2 ජයන්ති මාවත පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 
461, පාදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

287,097.87 

3 ගපොගහොරබාව වත්ත උඩ පාර සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 
428/සී, මිරිස්වත්ත 

ගගොවි සංවිධානය. 

114,406.20 

4 බැ ගර්ගල ප්රජා ශාලාව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
428/ඒ, අළුත් 

අම්බලම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

174,849.56 

5 ගබෝගේ පාර කැඩී ඇති රැදවුම් බැම්ම ගකොටස 

ඉදිකිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
459/බී, සියඹලාව 

ගගොවි සංවිධානය. 

800,000.00 

6 ජනශේතිගම ප්රධාන මාර්ගගේ මැද ගකොටස 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
459/බී, සියඹලාව 

ගගොවි සංවිධානය. 

285,407.56 

7 බ්රැන්ඩිගම්පල බාලගේවත්ත පාර අබලන් ගබෝේකුව 

හා පැති බැම්ම ඉදිකිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
බ්රැන්ඩිගම්පල වැඩිහිටි 

සමිතිය. 

336,824.68 

8 ඇස්වත්ත මුණ්ඩිගල කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති,  
ඇස්වත්ත උතුර 

එේසත් සුභ සාධක 

සමිතිය. 

317,434.82 

9 පිටුම්ගේ දකුණ ගසෝමානන්ද මාවත සිට 

ගකොටිගලගහේන ඉඩම ඇති මාර්ගගේ ගකොටසේ 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
පිටුම්ගේ ඒකාබේධ 

ගගොවි සංවිධානය. 

285,566.28 

10 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු වාහන ගාල් කිරිගම් 

අංගනයේ ඉදිකිරිම. 

පළාත් 

නිශ්චිත 

සභාපති, 
හංවැල්ල නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

999,572.23 

11 කඩුගගොඩ පල්ලිය ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 
430, කඩුගගොඩ උතුර  

ග්රාම  සංවර්ධන 

සමිතිය. 

289,187.82 

12 පුවේපිටිය ගේරගගොල්ල පළමු පටුමග සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
ගේරගගොල්ල ප්රජා 

ගසේවා ගේන්ද්රය, 

ගේරගගොල්ල, 

පුවේපිටිය. 

162,852.16 

13 යටවතුර කහවල මාර්ගගේ ගකොටසේ අළුත්වැඩියා 

කිරිම.  

සභා අරමුදල් සභාපති, 
කහවල ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

285,751.03 

14 අංගමුව මාර්ගගේ මීරියගල්ල පාර අසල ගබෝේකුව 

පුළුල් කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
ගේර ගල ගගොවි 

සංවිධානය. 

410,000.00 
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05 – (09) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

කහගහේන සුසිරිවර්ධනාරාමය සහ උඩ මාපිටිගම ගංගාරාමය යන උභය විහාරාධිපති අති පුජය කහගහේගන් ගම්ධානන්ද 

නායක ස්වාමින් වහන්ගසේ විසින් අඩ සියවසේ පුරා සිදු කරන්නට ගයදුණා වු ආගමික හා සමාජයීය ගමගහවර 

ගවනුගවන් උපහාර පිදීගම් මගහෝත්සවය සදහා රු. 100,000.00 ක ආධාර මුදලේ අති පුජය ගම්ධානන්ද ස්වාමින් 

වහන්ගසේ ගවත ලබා දිය යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 
 

05 – (10) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ පාදුේක පැරණි ගවළද සංකීර්ණගේ බී.එච්.එම්. පියගසේන යන අය නමින් ඇති අංක 04 

දරණ කඩ කාමරගේ අයිතිය  ඔහුගේ දියණිය වන පාදුේක, ගසේනානායක ගපගදස, අංක 15/23 හි පදිංචි බී.එච්.එම්. 

ඩී. සුරංගනී යන අයට පැවරිම සුදුසු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 
 

15 හංවැල්ල උත්සව ශාලාවට ජල සැපයුම ලබා දීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 
හංවැල්ල නගරය  ග්රාම  

සංවර්ධන සමිතිය. 

64,934.75 

16 කහටපිටිය ප්රජා  ශාලාව ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 
කැළණි නදී වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

කහටපිටිය. 
 

416,492.11 

17 පාදුේක ජයන්ති මාවත ගපොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

පළාත් 

සංවර්ධන 

සභාපති, 
461, පාදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

574,495.98 

18 පාදුේක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් පාදුේක කුමාර 

මාවගත් ඇති ගපොදු අතුරු මාර්ගගේ කාණු පේධතිය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

පළාත් 

සංවර්ධන 

සභාපති,  
461, පාදුේක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

344,444.24 

19 උේගල්ල දුම්රියපල අසල ෆවුසි මාර්ගය ගකොටසේ 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
උේගල්ල ජනශේති 

ගගොවි සංවිධානය. 

286,668.84 

20 ගකොස්ගම සතිගපොළ මාළු ගවළදසැල ඉදිරිපිට ජල 

බැස යන කාණුව තැනීම. 
(2018.07.10 දින මහා සභාගේ 05 (10)  - 22 

තීරණගේ සදහන් රු.55,412.75 ක ඇස්තගම්න්තු 

මුදල සංගශෝධනය කිරිම.) 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
කැළණි මිටියාවත 427 

පහළ ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

ගකොස්ගම. 

111,725.00 

21 ගකොස්ගම ප්රිමිේස් අංගනගේ වහලය අළුත්වැඩියා 

කිරිම. 
(2018.07.10 දින මහා සභාගේ 05 (10)  - 16 

තීරණගේ සදහන් රු.150,268.20 ක ඇස්තගම්න්තු 

මුදල සංගශෝධනය කිරිම.) 

සභා අරමුදල්  සභාපති, 
කැළණි මිටියාවත 427 

පහළ ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

ගකොස්ගම. 

294,188.40 

22 නැණසල ආවරණ තාේප තීන්ත ආගල්ප කර 

අළුත්වැඩියා කිරිම. 
(2018.06.11 දින මහා සභාගේ 05 (04)  - 08 

තීරණගේ සදහන් රු.119,533.16 ක ඇස්තගම්න්තු 

මුදල සංගශෝධනය කිරිම.) 
 

සභා අරමුදල් ඝෘජු ශ්රමික 160,628.00 

23 හංවැල්ල පුස්තකාල ගගොඩනැගිල්ගල් කමිටු රැස්වීම් 

ශාලාගේ අභයන්තර ගවන් කිරිම. ( වැඩ කුලිය) 
 

සභා අරමුදල් සභාපති, 
443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය. 

36,795.97 

24 හංවැල්ල ගනොදිරන කසල  මධයස්ථානගේ  - 

ගගොඩනැගිලි ගකොටස් එේ කිරිම හා වැඩි දියුණු කිරිම. 

සභා අරමුදල් ඝෘජු ශ්රමික 1,290,801.82 
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05 – (11) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  ඒ.සුසන්ත මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ අංක 443/ඩී 

ජයවීරගගොඩ ග්රාම නිලධාරි වසගම් ජයවීරගගොඩ ගුළුගහේන පාගර් පළමුව හමුවන දකුණට ඇති මාර්ගය වන 

2014.10.31 දින ශ්රි ලංකා  ප්රජතාන්ත්රික සමාජවාදි ගැසට් පත්රගේ අංක 25 යටගත් සදහන් ජයවීරගගොඩ ගුළුගහේන පාර 

ජයවීරගගොඩ පාගරන් ආරම්භ වී ගපෞේගලික ඉඩගමන් අවසන් වන මීටර් 700 දිග මීටර් 4.4 පළල මාර්ගය 

"ජයවීරගගොඩ නා ගසවණ" පාර ගලස නම් කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

05 – (12) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  චින්තක ගේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ග්රාමිය ආර්ථිකය නැංවීම හා කුඩා පරිමාණ ගගවතු වගාව නගා සිටුවීමත් හා දිරිමත් කිරිම තුළින් ආර්ථිකගේ කුඩාම 

ඒකකය වන කුටුම්භය තුළට වැඩි ආදායමේ උත්පාදනය කිරිම අරමුණු කරගත් සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව මගින් 

පාලනය වන පාදුේක සතිගපොගලහි දැනට ගපොළ පැවැත්ගවන දින ගදකට අමතරව තවත් සුදුසු දිනයේ හා ගේලාවේ 

මසකට වරේ ගවන් කරවා ග්රාමිය ගගවතු වගාවන්හි ෙලදාව ගමන්ම ගෘහාශ්රිතව ගකගරන නිෂ්පාදනයන් 

අතරමැදියන්ගගන් ගතොරව අගලවි කිරිම සදහා ප්රාගේශිය සභාගේ ගකොට්ඨාස 26 ම ආවරණය වන පරිදි ක්රමගේදයේ 

ඔස්ගසේ නියමු වැඩසටහන් ගලස මාසික ගපොළේ සංවිධානය කර ක්රියාත්මක කිරිමට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා 

කරමි. 
 

06.කාරක සභා වාර්තා. 

06 – (01 ) 2018.07.20 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 – (02 ) 2018.07.23 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03 ) 2018.07.24 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (04) 2018.07.26 මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05) 2018.07.26 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

 

07.ලැබීම් හා වියදම් පිළිබද මාසික ප්රකාශ. 

07 – (01) 2018 ජුනි මාසය ලැබීම් හා වියදම් පිළිබද  ප්රකාශය. 

  

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 

 

 


