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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2018, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2018.09.03. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

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

 මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

 

2018  සැප්තැම්බර් මස මහා සභා රැස්වීම  –  06 වන මහා සභාව. 
 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2018 සැප්තැම්බර් මාසයට  නියමිත  06 වන මහා සභා රැස්වීම 2018.09.10 වන 

සඳුදා  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 චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරයි. 

440 ගනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරි වසගම් රතුමල්ගහවත්ත ඉඩගම් ආරම්භ කිරිමට නියමිත වයාපෘතිය සම්බන්ධවයි. 

01. අංක 444 ගනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරි වසගම් රත්මල්ගහවත්ත ඉඩගම් අදාලව ආරම්භ කිරිමට නියමිත 

වයාපෘතිය කුමේද? ඒ සදහා ඉල්ලුම්කර ඇති තැනැත්තාගේ නම සහ ලිපිනය කුමේද? 

02. එහි අදාල ඉදිකිරිම් සිදු කර ඇත්ගත් ගරු සභාගේ අනුමත සැලැස්මේ අනුවද? එගසේ ගනොගේ නම් එය වැළැේවීම 

සඳහා සභාව ගගන ඇති පියවර ගමොනවාද? 

03. ගරු සභාපතිවරයා ගේ අත්සනින් යුතුව ඉහත සිේධියට අදාල 2018.04.25 සහ 2018.07.03 දිනැති ලිපිය මගින් 

අදාල ඉල්ලුම්කාරිය ගවත නිකුත් කර ඇති අත්හිටුවීගම් නිගයෝග ක්රියාත්මක ගනොවන්ගන් මන්ද? නිගයෝගය 

උල්ලංඝනය කරමින් සිදු කරන ඉදිකිරිම් සම්බන්ධගයන් ගගන ඇති පියවර ගමොනවාද? 

04. අදාල ඉදිකිරිමට ආසන්නගේම පවුල් 100 ේ පමණ බීමට ගන්නා පානීය ජල වයපෘතියේ පවතින බව හඳුනා 

ගගන ඇත්ද? අදාල වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වුවගහොත් පානීය ජල වයාපෘතියට වන හානිය වැළැේවීමට පියවර 

ගන්ගන්ද? 

05. ඉහත වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති ආයතන ගමොනවාද? අනුමැතියේ ලැබී ගනොමැති 

නම් අදාල වයාපෘතිය ගම් දේවා ක්රියාත්මක වන්ගන් කුමන ගහේතුන් නිසාද? 

 

05. යථා පරිදි කල් දී ඇති ගයෝජනා.  
 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ සභාව සතු ගනොවන ගපොදු මාර්ග සභාවට පවරා ගැනීමට අදාලව ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන ගයෝජනා හා ප්රාගේශීය සභාව සතු මාර්ග නම් කිරිමට අදාලව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගයෝජනා කාර්මික 

ගසේවා කාරක සභාව ගවත ඉදිරිපත් කර එම කාරක සභාගේ තීරණය ද සමඟ අදාල ගයෝජනාව මහා සභාවට  ඉදිරිපත් 

කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (02) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

අළුත්ගහේන මාර්ගය ගලස දැනට නම භාවිතා ගවන ප්රධාන හයිගලවල් මාර්ගගේ සිට අළුත්ගහේන දේවා ගමම නම භාවිතා 

ගවයි. එගහත් හයිගලවල් පාගර් සිට ඉහළ ඈගල පාගර් නිවාස 06 ජනතාව ඉල්ලා සිටින්ගන් ප්රධාන පාගර් සිට 

අළුත්ගහේන පාරට හැර ගකොටස දේවා "සුදුවැල්ල ඈගල පාර" නමින් මින් ඉදිරියට භාවිතා කිරිමට සුදුසු බව මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (03) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 
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ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ ගකළවර පිහිටා ඇති අවිස්සාගේල්ල ආසනය මුළු දිස්ත්රිේක භුමිගයන්  1/3 කි. එේ ලේෂ පනස් 

දාහකට වඩා වැඩි ජනතාවේ ජීවත්ගවන මුළු බල ප්රගේශයටම ඇත්ගත් ගපොදු මහජන ක්රීඩාංගන ගදකකි. ගම් ගහේතුගවන් 

දේෂ ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් බිහිවීම, යහපත් ගසෞඛ්ය තත්වයන් වර්ධනය කර ගැනිගම් ඉඩකඩ හරස් වී සමාජ විෂමාචාරයන් 

සදහා පාසල් හැර යන තරුණ තරුණියන් ගයොමු වීගම් හා ගගොදුරු වීගම් වැඩි ඉඩ කඩේ සැකසී ඇත. 

ඉහත සදහන් කරුණු පදනම් කර ගනිමින් හංවැල්ල වත්ත යන ඉඩගම් ආනන්ද ඩී විතාන මිනින්ගදෝරු මහතා විසින් මැන 

සාදන ලද ප්ලෑන් අංක 696 අදාල ගලොට් 24 න් ගහෝ 26 යන කැබලි ගදගකන් එේ කැබැල්ලක අේකර 2 ක භූමි 

ගකොටසේ සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව ගවත පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

තවද ගමහි පවරා ගැනීගම්දී වන්දි ගගවීමේ අවශය වන්ගන් නම් පළාත් පාලන, පළාත් සභා හා ක්රීඩා අමාතය ගරු ෆයිසර් 

මුස්තාෆා මැතිතුමා ගවත ගයොමු කරන ගලසද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ ( ගම්ගා ගපොලිස්) ඇති බලතල අනුව ඝෘජු 

පවරා ගැනීම් සඳහා ගරු අමාතය චම්පික රණවක මැතිතුමා ගවතද ගයොමු කරන ගලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

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

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ අංක 440 A 

බ්රැන්ඩිගම්පල ග්රාම නිලධාරි වසගම් ගල්න්තැරිය මාර්ගගයන් ආරම්භ වී එච්.පී. වීරසිරි මහතාට අයත් ගපෞේගලික 

ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 185 හා පළල මීටර් 3.65 වන ගල්න්තැරිය පළමු අතුරු මාර්ගය හා  ගල්න්තැරිය පළමු 

අතුරු මාර්ගගේ ගේ.පී.එස්. කාරියවසම් මහතාගේ ගපෞේගලික ඉඩම අසලින් ආරම්භ වී ගේ.පී.ආර්.පී.කාරියවසම් 

මහතාට අයත් ගපෞේගලික ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 40 හා පළලින් මීටර් 3.65 වන ගල්න්තැරිය ගදවන අතුරු 

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

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

2018 අයවැය ගල්ඛ්නයට අනුව පහත උපගල්ඛ්නගේ සදහන් වැය ශීර්ෂයන්හි ප්රතිපාදන ඉදිරියට ප්රමාණවත් ගනොවන 

බැවින් ගමම වර්ෂගේ තවදුරටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා අවශය ප්රතිපාදන  එම උප ගල්ඛ්නගේ ඊට ඉදිරිගයන් 

දේවා ඇති වැය ශීර්ෂයන්ගගන් මාරු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ප්රතිපාදන අවශය  

වැය ශීර්ෂය 
2018 වර්ෂයට 

ගවන් කර තිබු 

ප්රතිපාදන  මුදල 

රු. 

තවදුරටත් ගවන් 

කළ යුතු 

ප්රතිපාදන මුදල 

රු. 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගන්නා වැය ශීර්ෂය 
ලබා ගන්නා 

ප්රතිපාදන  

මුදල රු 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂගේ තවදුරටත් 

ඉතිරි වන මුදල රු. 

101(2) අතිකාල 

දීමනා 
1,600,000 1,100,000 

 
101(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා  
1,100,000 

 
3,847,009.49 

201(2) අතිකාල 

දීමනා 
1,725,000 300,000 201(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 
300,000 3,728,521.86 

301(2) අතිකාල 

දීමනා 
1,600,000 200,000 301(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 
200,000 5,013,488.98 

501(2) අතිකාල 

දීමනා 
260,000 50,000 301(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 
50,000 4,963,488.98 

601(2) අතිකාල 

දීමනා 
150,000 100,000 601(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 
100,000 1,317,943.62 

607(2) සුභසාධක 

ගගවීම් 
2,250,000 1,000,000 605(4)  ගපරපාසල් 

වයාපෘතිය 
1,000,000 1,010,610.00 



4 
 
501(6) ජීවන 

වියදම් දීමනා 
1,341,000 560,000 101(6) ජීවන වියදම් 

දීමනා 
560,000 3,287,009.49 

  3,310,000.00  3,310,000.00  

 

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

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

වයාපෘති ඊට අනුරූපව ඇති ගකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිගේ දේවා ඇති ඇස්තගම්න්තු 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. 

 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා ක්රියාත්මක බලධාරිත්වය ගලස නම් කර 2018 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා ප්රතිපාදන 

ගවන් කර ඇති පළාත් සභා, විමධයගත ,3/84 ආදායම් ශිර්ෂය හා ඊට අදාල වියදම් ශිර්ෂය වන 309 (2) වැය ශීර්ෂය 

අනු 

අංක 

වයාපෘතිය මුලය 

සම්පාදනය 

ගකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ඇස්තගම්න්තු 

මුදල රු. 
01 හංවැල්ල රාජසිංහ පාසල් පාර අල්විස් මහතාගේ නිවස 

ඉදිරිපිට පාර සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.06.11 දින මහා සභාගේ 05 (04) තීරණගේ සඳහන් 

රු.368,370.85 ක  මුදල සංගශෝධනය කිරිම) 

සුඛිත පුරවර සභාපති, 

හංවැල්ල නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

376,940.07 

02 පාදුේක ප්රා.ගල් ගකො ට්ඨාසයට අයත් මීරියගල්ල කන්දබඩ 

ගපොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

(2018.08.10 දින මහා සභාගේ 05(15) තීරණය සභාපති, 

ගේරගගොල්ල ගගොවි සංවිධානය, ගේරගගොල්ල  ගකොන්ත්රාත් 

සමිතිය සංගශෝධනය කිරිම) 

පළාත් 

සංවර්ධන 

සභාපති,  

මීරියගල්ල අංගමුව 

එේසත් සුභ සාධක 

සමිතිය, මීරියගල්ල. 

499,090.40 

03 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු පුස්තකාල ස්වයංක්රියකරණය 

කිරිම. 

පළාත් 

නිශ්චිත 

විවෘත විශ්ව විදයාලය, 

ගකොළඹ. 

1,050,000.00 

04 කහගහේන උප කාර්යාලගේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරිම - 

අදියර 11 

සභා අරමුදල් සභාපති,  

කහගහේන සමඟි ගගොවි 

සංවිධානය. 

140,823.00 

05 අළුගබෝදල මාර්ගගේ මුල් රබර්වත්ත ගකොටස තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, තාවල්ගගොඩ 

ගගොවි සංවිධානය, 

426,  මැද 

තාවල්ගගොඩ. 

350,688.60 

06 අකරවිට නාවැටිය පාගර් කළුමල්ලිගේ නිවස අසල ගපොදු 

නාන ළිඳ තැනීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති,  

සමාධි වැඩිහිටි 

සමිතිය, අකරවිට, 

ගකොස්ගම. 

183,229.67 

07 ප්රධාන කාර්යාලගේ භාවිතා කරන සීරියල් අංක 73037907 

දරණ SHARP ඡායා පිටපත් යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරිම 

 

සභා අරමුදල් Fintek Technology 

ආයතනය, ගනො.02, 

ගබනඩිේ මාවත, 

ගකොළඹ 13. 

21,524.55 



5 
 
පාදක ගකොට ගගන ආදායම් වියදම් සඳහා වු පරිපුරක ඇස්තගම්න්තුව ගමම ගයෝජනාගේ ගකොටසේ වශගයන් සැලකිය 

යුතු බවත්, එය 2018 වර්ෂය සඳහා වු පරිපුරක ආදායම් වියදම් ඇස්තගම්න්තුව වශගයන් පිළිගත යුතු බවට මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ගලොකු ගකොළය 
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අනු 

අංක 
ලිපි ගගොනු අංකය වයාපාති නාමය ලැබීම් (රු.) 

අනු 

අංක 
වයාපෘති නාමය ගගවීම් (රු.) 

1 සීප්රාස3/2/පනි/2018/01 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් 

හංවැල්ල ගපොදු වැසිකිලිය 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

700,000.00 1 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල 

ගපොදු වැසිකිලිය අළුත්වැඩියා කිරීම. 
700,000.00 

2 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/02 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු වාහන 

ගාල් කිරීගම් අංගනයේ ඉදි කිරීම. 

1,000,000.0

0 
2 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු වාහන ගාල් 

කිරීගම් අංගනයේ ඉදි කිරීම. 

1,000,000.0

0 

3 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/03 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් 

අරුේවත්ත ගගන්ගගොඩ ගපොදු පාර 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 3 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් අරුේවත්ත 

ගගන්ගගොඩ ගපොදු පාර සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 

4 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/04 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් 

කහගහේන මාඹුල ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

1,000,000.0

0 
4 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් කහගහේන 

මාඹුල ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

1,000,000.0

0 

5 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/05 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් 

නිමල්සිරි මාවත ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

1,000,000.0

0 
5 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් නිමල්සිරි 

මාවත ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

1,000,000.0

0 

6 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/06 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් 

පින්නවල කන්ගදවත්ත ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 6 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් පින්නවල 

කන්ගදවත්ත ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 

7 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/07 

පාදුේක ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාසගේ 

හල්ගප්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 7 
පාදුේක ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාසගේ හල්ගප්වත්ත 

ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 

8 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/08 

පාදුේක ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාසගේ 

හල්ගප්වත්ත නව ජනපදය මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 8 
පාදුේක ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාසගේ හල්ගප්වත්ත 

නව ජනපදය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 

9 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/09 

පාදුේක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

අයර්වත්ත ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 9 
පාදුේක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ අයර්වත්ත 

ප්රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 

10 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/10 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

දිේගදණිය,කුරුන්ගදණිය,මුරුතගස්පි

ටිය නිවාස සංකිර්ණගේ  ප්රජා ශාලාව 

ඉදිකිරීම  1  වන  අදියර. 

500,000.00 10 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

දිේගදණිය,කුරුන්ගදණිය,මුරුතගස්පිටිය 

නිවාස සංකිර්ණගේ  ප්රජා ශාලාව ඉදිකිරීම  1  

වන  අදියර. 

500,000.00 

11 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/11 

සීතාවක  ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

කලුඅේගල මූණමගල් ජනපදගේ 

ප්රධාන ගපොදු මාර්ගය  සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 11 
සීතාවක  ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ කලුඅේගල 

මූණමගල් ජනපදගේ ප්රධාන ගපොදු මාර්ගය  

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

12 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/12 

පාදුේක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

අරුේවත්ත  උතුර  ග්රින්ගටරස්  

ක්රිඩාපිටිය ළග සිට ආරාමය දේවා 

මාර්ගය   සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 12 
පාදුේක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ අරුේවත්ත  

උතුර  ගීන්ගටරස්  ක්රිඩාපිටිය ළග සිට 

ආරාමය දේවා මාර්ගය   සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

13 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/13 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

පහත්ගම  පැරණි  ගවන්ගේසි ඉඩගම් 

ගපොදු මාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 13 
සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ පහත්ගම  

පැරණි  ගවන්ගේසි ඉඩගම් ගපොදු මාර්ග 

පේධතිය සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 

14 සීප්රාස 3/2/පනි/2018/14 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු 

පුස්තකාල ස්වයංක්රියකරණය කිරීම. 

1,000,000.0

0 
14 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු පුස්තකාල 

ස්වයංක්රියකරණය කිරීම. 

1,000,000.0

0 

15 සීප්රාස 3/2/පස/2018/01 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල 

ගපර පාසගල් උඩු මහගල් ප්රජා ශාලාව ඉදි 

කිරීම . 

2,000,000.00 15 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල ගපර 
පාසගල් උඩු මහගල් ප්රජා ශාලාව ඉදි කිරීම . 

2,000,000.00 

16 සීප්රාස 3/2/පස/2018/02 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් දගඹෝර 
පුස්තකාලගේ වැසිකිලි පේධතියේ ද සමග 

ගගොඩනැගිල්ගල් ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. 

1,100,000.00 16 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් දගඹෝර 
පුස්තකාලගේ වැසිකිලි පේධතියේ ද සමග 

ගගොඩනැගිල්ගල් ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. 

1,100,000.00 

17 සීප්රාස 3/2/පස/2018/03 
අකරවිට ගලනවර රජමහා විහාරය ආශ්රිතව 
සංචාරකයන් සදහා යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 17 
අකරවිට ගලනවර රජමහා විහාරය ආශ්රිතව 
සංචාරකයන් සදහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 
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18 සීප්රාස 3/2/පස/2018/04 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ දිය 

ඇලි අවට පරිසරය පවිත්රව තබා ගැනීම 

සදහා ප්රජාව දැනුවත් කිරීගම් පුවරු සවි 
කිරීම. 

100,000.00 18 
සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ දිය ඇලි 
අවට පරිසරය පවිත්රව තබා ගැනීම සදහා ප්රජාව 

දැනුවත් කිරීගම් පුවරු සවි කිරීම. 

100,000.00 

19 සීප්රාස 3/2/පස/2018/05 

පාදුේක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ ගලගගදර 

වවුල්කැගල් වත්ත 10 වන පටුමග ගපොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

550,000.00 19 
පාදුේක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ ගලගගදර 

වවුල්කැගල් වත්ත 10 වන පටුමග ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

550,000.00 

20 සීප්රාස 3/2/පස/2018/06 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 431/ඒ 

ගේරගගොල්ල උතුර ග්රා.නි. වසගම්  

අවිස්සාගේල්ල වත්ත ඉදිරිපිට ගපොදු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 20 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 431/ඒ 
ගේරගගොල්ල උතුර ග්රා.නි. වසගම්  අවිස්සාගේල්ල 

වත්ත ඉදිරිපිට ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 

21 සීප්රාස 3/2/පස/2018/07 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් ඉහළ 

ගකොස්ගම ප්රිමා මාර්ගගේ පැරණි 

ගවන්ගේසි ඉඩම ඇති ගපොදු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරිම. 

400,000.00 21 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් ඉහළ 
ගකොස්ගම ප්රිමා මාර්ගගේ පැරණි ගවන්ගේසි ඉඩම 

ඇති ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

400,000.00 

22 සීප්රාස 3/2/පස/2018/08 

සිතාවක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් 

හිගුරල මහවලගදණිය ක්රිඩාංගනය ඉදිරිපිට 

ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 22 
සිතාවක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් හිගුරල 

මහවලගදණිය ක්රිඩාංගනය ඉදිරිපිට ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 

23 සීප්රාස 3/2/පස/2018/09 

පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් 
පාදුේක කුමාර මාවගත් ඇති ගපොදු අතුරු 

මාර්ගගේ කාණු  පේධතිය සංවර්ධනය 

කිරිම. 

300,000.00 23 
පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් පාදුේක 

කුමාර මාවගත් ඇති ගපොදු අතුරු මාර්ගගේ කාණු  
පේධතිය සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 

24 සීප්රාස 3/2/පස/2018/10 
පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත්  
පාදුේක අංගමුව  ගපොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

300,000.00 24 
පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත්  පාදුේක 

අංගමුව  ගපොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
300,000.00 

25 සීප්රාස 3/2/පස/2018/11 
පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් 
මීරියගල්ල කන්දබඩ  ගපොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 25 
පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට අයත් මීරියගල්ල 

කන්දබඩ  ගපොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
500,000.00 

26 සීප්රාස 3/2/පස/2018/12 

සීතාවක   ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට  අයත් 

අරපන්ගම ගලහිටියාවත්ත  ගපොදු  මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරිම. 

480,000.00 26 
සීතාවක   ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසයට  අයත් අරපන්ගම 

ගලහිටියාවත්ත  ගපොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 
480,000.00 

27 සීප්රාස 3/2/පස/2018/13 

පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ  පාදුේක 

ජයන්ති මාවත  ගපොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 27 
පාදුේක  ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ  පාදුේක ජයන්ති 
මාවත  ගපොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

500,000.00 

28 සීප්රාස 3/2/පස/2018/14 
කුමාරි ඇල්ල පිවිසුම් මාර්ගය පිළිසකර 

කිරිම. 
243,800.00 28 කුමාරි ඇල්ල පිවිසුම් මාර්ගය පිළිසකර කිරිම. 243,800.00 

29 සීප්රාස 3/2/පස/2018/15 

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ 

අංක 443/ඒ ඉහළ හංවැල්ල ග්රාම ගසේවා 
වසමට අයත් ප්රාගේශිය සභාව සතු  ඉඩගම් 

පිහිටි ඊරියගගොල්ල ගපොදු නාන ළිද  

සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 29 

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ අංක 

443/ඒ ඉහළ හංවැල්ල ග්රාම ගසේවා වසමට අයත් 

ප්රාගේශිය සභාව සතු  ඉඩගම් පිහිටි ඊරියගගොල්ල 
ගපොදු නාන ළිද  සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 

30 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/02 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 

හිඟුරල හල්ගස්ගදනිය ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 30 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ හිඟුරල 

හල්ගස්ගදනිය ගපොදු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

300,000.00 

31 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/03 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 

පහත්ගම බදුවත්ත ලූකස්කන්ද ගපොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 31 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ පහත්ගම 

බදුවත්ත ලූකස්කන්ද ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 

32 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/04 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 

කඩුගගොඩ ගපොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 32 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ කඩුගගොඩ 

ගපොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
300,000.00 

33 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/05 

පාදුේක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

අංගමුව ජයන්ති මාවත 

පිට්ටුගහේනවත්ත ගපොදු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 33 
පාදුේක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ අංගමුව 

ජයන්ති මාවත පිට්ටුගහේනවත්ත ගපොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 

34 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/06 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

හිඟුරල ගදහිගහලන්ද ගපොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 34 
සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ හිඟුරල 

ගදහිගහලන්ද ගපොදු අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

200,000.00 

35 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/07 

සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත් උඩුමුල්ල    

ගේකරිය ගපොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 35 
සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත් උඩුමුල්ල    

ගේකරිය ගපොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 
500,000.00 
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36 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/08 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 

ගකොස්ගම බාලිකා පාගර් 

පලගපොගට්ලන්ද පාර සුදුසු පරිදි 

සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 36 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ ගකොස්ගම 

බාලිකා පාගර් පලගපොගට්ලන්ද පාර සුදුසු 

පරිදි සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 

37 සීප්රාස /3/2/උපා/2018/09 

සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ 

ගබොල්ලතාව පිලප්පුකන්ද පාර සුදුසු 

පරිදි සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 37 
සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ ගබොල්ලතාව 

පිලප්පුකන්ද පාර සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය 

කිරීම. 

200,000.00 

38 
සීප්රාස 

/3/2/පසවි/2018/01 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

ගනළුවත්තුඩුව ගකොළන්කන්ද ගපොදු 

අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

400,000.00 38 
සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

ගනළුවත්තුඩුව ගකොළන්කන්ද ගපොදු අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

400,000.00 

39 
සීප්රාස 

/3/2/පසවි/2018/03 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

රජගේ ඉඩගම් පිහිටි ගකොස්ගම 

දාතුරුගගොඩ ප්රජා ශාලාව 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

250,000.00 39 
සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ රජගේ 

ඉඩගම් පිහිටි ගකොස්ගම දාතුරුගගොඩ ප්රජා 

ශාලාව ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

250,000.00 

40 
සීප්රාස 

/3/2/පසවි/2018/04 

සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ 

රජගේ ඉඩගම් පිහිටි කහටපිටිය ප්රජා 

ශාලා ගගොඩනැගිල්ල  

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

200,000.00 40 
සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ රජගේ 

ඉඩගම් පිහිටි කහටපිටිය ප්රජා ශාලා 

ගගොඩනැගිල්ල  ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

200,000.00 

41 
සීප්රාස 

/3/2/පසවි/2018/05 

පාදුේක ප්රා.ගල්  ගකොට්ඨාසගේ   

රජගය ඉඩගම පිහිටි සියඹලාව මිහිර 

ප්රජා ශාලාගේ වැඩ අවසන් කිරීම. 

175,000.00 41 
පාදුේක ප්රා.ගල්  ගකොට්ඨාසගේ   රජගය 

ඉඩගම පිහිටි සියඹලාව මිහිර ප්රජා ශාලාගේ 

වැඩ අවසන් කිරීම. 

175,000.00 

42 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/01 

ගේරගගොල්ල ද ෆිනෑන්ස ්පටුමඟ තාර 

දමා සංවර්ධනය කිරීම 
200,000.00 42 

ගේරගගොල්ල ද ෆිනෑන්ස් පටුමඟ තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම 
200,000.00 

43 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/02 

ගනළුවත්තුඩුව ගකෝළන්කන්ද 

ආරණය ගසේනාසන පාර තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 43 
ගනළුවත්තුඩුව ගකෝළන්කන්ද ආරණය 

ගසේනාසන පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

44 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018
/04 

අළුත් අම්බලම කනිෂ්ඨ විදයාලය පාර 

සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 44 

අළුත් අම්බලම කනිෂ්ඨ විදයාලය පාර 

සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

45 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/05 

සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත්  ගකොස්ගම 

කුරුළු උයන    ක්රිඩාපිටිය දිවා රාත්රි 

ක්රිඩා පිටියට සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය 

කිරීම. 

200,000.00 45 
සීතාවක ප්රා.සභාවට අයත්  ගකොස්ගම කුරුළු 

උයන    ක්රිඩාපිටිය දිවා රාත්රි ක්රිඩා පිටියට 

සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම. 

200,000.00 

46 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/06 

ලියගගවත්ත පාර තාර දමා 

සංවර්ධනය. 
200,000.00 46 ලියගගවත්ත පාර තාර දමා සංවර්ධනය. 200,000.00 

47 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018
/07 

සරණපාල නා හිමි මාවත පළමු 

පටුමග මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

200,000.00 47 
සරණපාල නා හිමි මාවත පළමු පටුමග 

මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

48 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018
/08 

තුන්නාන ගම්මැේද  පළමු පටුමග  

තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 48 

තුන්නාන ගම්මැේද  පළමු පටුමග  තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 

49 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/09 

තුන්නාන ගම්මැේද බරාගගොඩ මාර්ගය 

තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 49 

තුන්නාන ගම්මැේද බරාගගොඩ මාර්ගය තාර 

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
200,000.00 

50 
සීප්රාස3/2/විඅවැ/හං/2018

/10 

සරණපාල නා හිමි  මාවගත ඉතිරි   

ගකොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
100,000.00 50 

සරණපාල නා හිමි  මාවගත ඉතිරි   ගකොටස 

තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
100,000.00 

51 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/01 

වැලිකන්න ජපමාල මාවත පල්ලිය 

ඉදිරිපිට ආරම්භගේ සිට තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

508,111.33 51 
වැලිකන්න ජපමාල මාවත පල්ලිය ඉදිරිපිට 

ආරම්භගේ සිට තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
508,111.33 

52 
සීප්රාස3 

/2/සුපුවැ/2018/02 

ළහිරුගම ප්රධාන මාර්ගගේ ක්රිඩා 

පිටියට හැගරන තුංමං හංදිගේ සිට 

ඉදිරියට තාරදමා සංවර්ධනය කිරීම. 

508,406.96 52 
ළහිරුගම ප්රධාන මාර්ගගේ ක්රිඩා පිටියට 

හැගරන තුංමං හංදිගේ සිට ඉදිරියට තාරදමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

508,406.96 

53 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/03 

ලබුගම පාගර්  සිට කහගහේන වට 

රවුම්පාර සංවර්ධනය කිරීම. 
586,040.23 53 

ලබුගම පාගර්  සිට කහගහේන වට රවුම්පාර 

සංවර්ධනය කිරීම. 
586,040.23 
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54 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/04 

443 සී ඉහළ හංවැල්ල දකුණ 

ගගොපල්ල මුල්ල පාර සංවර්ධනය 

කිරීම. 

585,856.25 54 
443 සී ඉහළ හංවැල්ල දකුණ ගගොපල්ල 

මුල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම. 
585,856.25 

55 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/05 

පහත්ගම ගරෝමානු කගතෝලික 

විදයාලයට පිවිගසන ප්රධාන මාර්ගගේ 

අබලන් වූ ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම 

585,459.07 55 
පහත්ගම ගරෝමානු කගතෝලික විදයාලයට 

පිවිගසන ප්රධාන මාර්ගගේ අබලන් වූ ස්ථාන 

සංවර්ධනය කිරීම 

585,459.07 

56 සීප්රාස3/2/සුපුවැ/2018/06 

හංවැල්ල රාජසිංහ පාසල් පාගර් 

අල්විස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර 

සංවර්ධනය කිරීම. 

500,000.00 56 
හංවැල්ල රාජසිංහ පාසල් පාගර් අල්විස ්

මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර සංවර්ධනය 

කිරීම. 

500,000.00 

57 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/07 

මාවතගම බටහිර රිටිගහගහේන ප්රධාන 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

1,175,108.0

7 
57 

මාවතගම බටහිර රිටිගහගහේන ප්රධාන 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

1,175,108.0

7 

58 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/08 

ගනළුවත්තුඩුව දිේගදණිය ප්රධාන  

මාර්ගගේ ගවන්ගේසි වත්ත අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

585,450.23 58 
ගනළුවත්තුඩුව දිේගදණිය ප්රධාන  මාර්ගගේ 

ගවන්ගේසි වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

585,450.23 

59 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/09 

රිටිගහගහේන ප්රධාන මාර්ගගේ 

අබලන්ව ඇති පැති බැම්ම සැකසීම. 
500,000.00 59 

රිටිගහගහේන ප්රධාන මාර්ගගේ අබලන්ව ඇති 

පැති බැම්ම සැකසීම. 
500,000.00 

60 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/10 

කම්බිගහේන ගකොටගසේ ඇති අතුරු 

මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
300,000.00 60 

කම්බිගහේන ගකොටගසේ ඇති අතුරු මාර්ගය 

තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
300,000.00 

61 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/11 

ඉසුරු මාවත තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 
200,000.00 61 ඉසුරු මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 200,000.00 

62 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/12 

දුන්කලගහේනඅතුරු මාර්ගය 4 

ගකොන්ක්රිට් කිරීම. 
500,000.00 62 

දුන්කලගහේනඅතුරු මාර්ගය 4 ගකොන්ක්රිට් 

කිරීම. 
500,000.00 

63 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/13 

දුන්කලගහේන අතුරු මාර්ගය 5 

ගකොන්ක්රිට් කිරීම 
300,000.00 63 

දුන්කලගහේන අතුරු මාර්ගය 5 ගකොන්ක්රිට් 

කිරීම 
300,000.00 

64 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/14 

ජයවීරගගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට  

මුහුණලා ඇති අතුරු  මාර්ගය මීටර  

250 ේ  තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. 

600,000.00 64 
ජයවීරගගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට  මුහුණලා ඇති 

අතුරු  මාර්ගය මීටර  250 ේ  තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

600,000.00 

65 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/15 

කහගහේන කඩුගගොඩ මාර්ගගේ පළමු 

වන පටුමග ගල් අතුරා තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

300,000.00 65 
කහගහේන කඩුගගොඩ මාර්ගගේ පළමු වන 

පටුමග ගල් අතුරා තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

300,000.00 

66 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/16 

බ්රැන්ඩිගම්පල ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට 

අතුරු පාර  කයිතන් මහතාගේ නිවස 

අසල පාර ගල් අතුරා තාර දැමීම. 

150,000.00 66 
බ්රැන්ඩිගම්පල ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු 

පාර  කයිතන් මහතාගේ නිවස අසල පාර 

ගල් අතුරා තාර දැමීම. 

150,000.00 

67 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/17 

බ්රැන්ඩිගම්පල ගල්න්තැරිය පාර අඩි 

300 ේ  ගල් අතුරා  තාර දැමීම 
300,000.00 67 

බ්රැන්ඩිගම්පල ගල්න්තැරිය පාර අඩි 300 ේ  

ගල් අතුරා  තාර දැමීම 
300,000.00 

68 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/18 

නිරිගපොල   ගලගගදණිය  පාර නාන 

ළිද ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
100,000.00 68 

නිරිගපොල   ගලගගදණිය  පාර නාන ළිද 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
100,000.00 

69 
සීප්රාස 

3/2/සුපුවැ/2018/19 

කහගහේන   ගවළබඩ පාර  ගබෝේකුව 

ප්රතිසංස්කරණය හා අඩි 100 ේ ගල් 

අතුරා තාර දැමීම. 

500,000.00 69 
කහගහේන   ගවළබඩ පාර  ගබෝේකුව 

ප්රතිසංස්කරණය හා අඩි 100 ේ ගල් අතුරා 

තාර දැමීම. 

500,000.00 

70 
සීප්රාස 

3/2/විඅවැ/පාදු/2018/01 

උඩුමුල්ල කහටගහලන්ද පාර තාර 

දමා සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 70 

උඩුමුල්ල කහටගහලන්ද පාර තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 
150,000.00 

71 
සීප්රාස 

3/2/පසුආඋවැ/2018/01 

තුන්නාන  ගපොදු  සුසාන  භූමිගේ 

ආදාහනාගාරයේ ඉදිකිරීම . 
20,000,000.0

0 
71 

තුන්නාන  ගපොදු  සුසාන  භූමිගේ 

ආදාහනාගාරයේ ඉදිකිරීම . 
20,000,000.0

0 
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05 – (08) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු හංවැල්ල නව ගවළඳ සංකීර්ණගයහි හා පැරණි ගවළඳ සංකිර්ණගයහි ගවළඳගපොළ කුලිය 

2018.07.30 වන දින දරණ තේගසේරු ගදපාර්තගම්න්තුගේ CD/RP/2591 අංක දරණ ලිපිය මගින් දේවා ඇති පහත උප 

ගල්ඛ්නගේ සඳහන් මාසික ගවළඳගපොළ කුලිය 2018.10.01 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි විධිමත්ව බදුකරුවන් 

සමඟ ගිවිසුම්ගත විය යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

උප ගල්ඛ්නය 

නව ගවළඳ සංකිර්ණගයහි ගවළඳගපොළ කුලිය පැරණි ගවළඳ සංකිර්ණගයහි ගවළඳගපොළ කුලිය 

කඩ කාමර අංකය මාසික කුලිය රු. කඩ කාමර අංකය මාසික කුලිය රු. 

1 9,450.00 1 4,000.00 

2 4,900.00 2 3,800.00 

3 4,900.00 3 3,400.00 

4 4,900.00 4 5,325.00 

5 4,900.00 5 2,450.00 

7 4,900.00 8 2,950.00 

8 10,100.00 11 4,900.00 

9 5,400.00 12 6,250.00 

10 5,300.00 13 6,400.00 

11 10,000.00 14 5,600.00 

12 5,000.00 15 7,425.00 

13 4,900.00 16 6,850.00 

14 5,000.00 

15 4,900.00 

16 9,950.00 

17 2,800.00 

18 9,950.00 

19 , 19 A 9,800.00 

20 , 20 A 9,800.00 

22 6,750.00 

23 6,350.00 

24 5,300.00 

25 5,000.00 

26 5,300.00 

27 5,000.00 

28 5,300.00 

29 5,000.00 

30 5,300.00 

31 5,000.00 
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32 5,300.00 

33 5,000.00 

34 2,800.00 

35 4,550.00 

36 4,300.00 

37 4,550.00 

38 4,300.00 

39 4,550.00 

40 4,300.00 

41 4,550.00 

42 4,300.00 

43 4,550.00 

44 4,300.00 

45 5,550.00 

46 5,350.00 

47 4,500.00 

48 4,300.00 

49 4,500.00 

50 4,300.00 

51 4,500.00 

52 4,300.00 

53 4,600.00 

54 4,300.00 

55 4,500.00 

56 4,300.00 

57 4,500.00 

58 4,300.00 

59 4,500.00 

60 4,300.00 

61 4,500.00 

62 4,300.00 

63 4,500.00 

64 4,300.00 

65 4,500.00 

66 4,200.00 

67 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 හා 

2015.10.15දින දරණ ලිපිය 

මඟින් එවා ඇති තේගසේරුව 

වලංගු ගේ. 

68 4,200.00 

69 4,500.00 

70 4,200.00 

71 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 හා 

2015.10.15දින දරණ ලිපිය 

මඟින් එවා ඇති තේගසේරුව 

වලංගු ගේ. 
 
 

05 – (09) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 
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267 වන අධිකාරිය වු විගනෝද බදු ආඥා පනගත් 2 වන වගන්තිගේ (1) වන උප වගන්තිගයන් පැවරි ඇති බලතල ප්රකාර 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව, සභාගේ පරිපාලන සීමා ඇතුළත වු ප්රගේශයන්හි පවත්වනු ලබන, එකී ආඥා පනගත් විස්තර 

කර ඇති යම් විගනෝද කටයුත්තකට ඇතුළු වීම පිණිස කරනු ලබන ගගවීමකින් ( විගනෝද බදු හැර) සීයයට 7.5 සමාන 

බේදේ පනවා අයකළ යුතු යැයිද , ගමම ගයෝජනා සම්මතය ගැසට් පත්රගේ පළ කරන ලද මාසයට ඉේබිතිවම එළගඹන 

මාසගේ පළමු වන දින සිට ක්රියාත්මක විය යුතු යැයිද මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (10) 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 ගල්ඛ්නගේ 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. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය 

හා දිනය 

විස්තරය මුදල රු. 

01 1342 – 

1346 

2018.07.09 

 

2018 ජුනි මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම 

උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප 

කාර්යාලගේ මාර්ග, ගසෞඛ්ය, ආයුර්ගේද, පුස්තකාල හා වයාපෘති 

අංශයන්හි ගසේවගේ නියුතු ආගේශක ගසේවකයින් 81 ගදගනකු ගවනුගවන් 

දදනික වැටුප් ගගවීම. 

1,966,905.82 

02 1570 – 

1574 

2018.08.10 

2018 ජූලි මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම 

උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප 

කාර්යාලගේ මාර්ග, ගසෞඛ්ය, ආයුර්ගේද, පුස්තකාල හා වයාපෘති 

අංශයන්හි ගසේවගේ නියුතු ආගේශක ගසේවකයින් 91 ගදගනකු ගවනුගවන් 

දදනික වැටුප් ගගවීම. 

2,210,887.55 

03 1723 – 

1727 

2018.08.23 

2018 අගගෝස්තු මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, 

ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප 

කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් සහිත ගසේවකයින් 187 

ගදගනකු සඳහා වැටුප් ගගවීම. 

6,546,472.00 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු ගලි බවුසරගේ ගසේවා ගාස්තු පහත සඳහන් පරිදි සංගශෝධනය විය යුතු යැයි මම ගමම ගරු 

සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ    ගපර අයකිරිම  සංගශෝධිත අයකිරිම 

ගන්වාසික    3100.00 + බදු  1700.00 + බදු 

වයාපාරික     5500.00 + බදු  4100.00 + බදු 
 

ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගයන් පිටත    ගපර අයකිරිම  සංගශෝධිත අයකිරිම 

ගන්වාසික    5600.00 + බදු  4200.00 + බදු 
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වයාපාරික     7100.00 + බදු  5700.00 + බදු 
 

කිගලෝමීටර් 01 ේ සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු අයකිරිම රු.40.00 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු ජල බවුසරය සඳහා ගසේවා ගාස්තුවේ අයකර පහත සඳහන් පරිදි ලබා දීම සුදුසු බවට මම 

ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ජල බවුසරගේ ගාස්තුව ( ජලය සමඟ)   රු.1000.00 + බදු 

ජල බවුසරගේ ගාස්තුව ( ජලය රහිතව)   රු.600.00 + බදු 

ප්රවාහන ගාස්තුව කිගලෝමීටර් 01 ේ සඳහා රු.40.00 

ජල බවුසරය රඳවා ගැනීගම් ගාස්තුව  පැය 08 ේ සදහා රු. 500 + බදු 

ආගමික ස්ථාන, පාසල් හා ගපොදු උත්සව සඳහා ගනොමිගල් ලබා ගදනු ලැගේ. 
 

06.කාරක සභා වාර්තා. 

06 – (01 ) 2018.08.21 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 – (02 ) 2018.08.21 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03 ) 2018.08.23 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (04) 2018.08.27 මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05) 2018.08.10 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (06) 2018.08.16 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (07) 2018.08.27 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 
 

 

07.ලැබීම් හා වියදම් පිළිබද මාසික ප්රකාශ. 

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

  

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 

 

 
 


