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සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ 2018  ඔක්දතෝම්බර් මස 10 වන දින 

දෙ.ව.10.00 ට ප්රාදේශීය සභාදේ සභා ශාලාදේදී ෙවත්වන ලද 

මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 
 

සහභාගී වූ : - 
 

 

 

1. ගරු සභාෙති    - ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

2. ගරු උෙ සභාෙති   - එස්.ඩී. මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - චන්දන දප්රේමනාත් මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දක්.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඒ. දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ආර්. ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

7.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

8.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

9.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වී  ත්න මැතිතුමා 

10.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දක්.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට් ඔල්ගා මැතිතුමිය 

11.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එස්.ඒ. දප්රේම ත්න මැතිතුමා 

12.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

13.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - බී. සනී දහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා 

14.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

15.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එල්. නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

16.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

17.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

18.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - පී.දක්. උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා 

19.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - සුසන්ත සිසි  කුමා  රූෙසිංහ මැතිතුමා 

20.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

21.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

22.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

23.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා 

24.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එච්. වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

25.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එච්.පී. උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

26.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 

27.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - දක්. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

28.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ගමදේ චන්ද්රසිරි මැතිතුමා 

29.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

30.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඩබ්. අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා 

31.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා 

32.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ජී. කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය 

33.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ශෂිණි ශ්රීමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

34.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

35.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එම්.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

36.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.ඒ.ඩි. සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

37.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - ඥාණ  ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා 

38.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

39.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එච්.එස්. සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

40.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - එන්.පී.දක්. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 

41. ගරු ප්රාදේශීය සභා  මන්ත්රී   - පී.ඒ. ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 

 
 

 

සහභාගි දනොවු 

 

1.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  - ආර්.පී. යසරු දදවන්මිණ  ාජෙක්ෂ මැතිතුමා 

2.  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 
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මහා සභා රැස්වීම සඳහා සහභාගි වීමට ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ප්රධාන මන්ත්රී මණ්ඩලය, දල්කම්තුමා ප්රධාන 

කාර්යමණ්ඩලය, ජනමාධයදේදී මහත්වරුන් ඇතුළුව ෙැමිණ සිටි සියළුදදනා පිළ  ගැනිදමන් අනතුරුව ගරු 

සභාෙතිතුමා විසින් 2018 ඔක්දතෝම්බර් මස මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදි. 
 

නයායෙත්රානුකූලව ෙළමුදවන්ම 2018.09.10 දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සංදශෝධන හා දවනස්කම් 

ඇදතොත් දෙන්වා දී එය සභා සම්මත ක  ගන්නා දලස ගරු සභාෙතිතුමා විසින් සභාදවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 

01.ෙසුගිය රැස්වීදම් වාර්තාව සම්මත ක  ගැනීම. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, 2018.09.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්වීදම් වාර්තාව සතය වාර්තාවක් බවට මම දමම ගරු 

සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

2018.09.10 වන දින ෙැවති මහා සභා රැස්විදම් වාර්තාව පිළගත යුතු සතය වාර්තාවක් බවට ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දම්රි මාග්රට් 

මැතිතුමියදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

02.සභාෙතිව යා විසින් ක නු ලබන විදශේෂ නිදේදන. 
 

01. 2018.06.11 දින මහා සභාදේදි  05 (10) දයෝජනාව යටදත් සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් 

දකොස්ගම හීන් ඇල්ල ඇල මාර්ගදේ ජල බැස්ම නිවැ දි ක  මාර්ගය ආ ක්ෂාව සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග 

දගන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම සම්බන්ධදයන් දයොමු කළ ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, එම වයාෙෘති 

දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් විමර්ශන වාර්තා සහිත විධිමත් ඇස්තදම්න්තු සකස් ක  ඉදිරිෙත් ක න දලස 

දන්වමින් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාර්මාර්ග, ධිව , සත්ව නිෂේාදන හා දසෞඛ්ය සහ දගොවිජන සංවර්ධන පිළබඳ 

අමාතයාංශ දල්කම් විසින්,  වාරිමාර්ග අධයක්ෂ, වාරිමාර්ග දදොර්තදම්න්තුව (බ.ෙ.) දවත 2018.08.23 

දිනැතිව  දයොමු ක න ලද ලිපිදේ පිටෙත. 
 

02. 2018.08.10  දින මහා සභාදේදි ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ යටදත් චින්තක 

දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා විසින් දේ ගල ප්රදේශයට නිල දසවණ කාර්යාලයක් ලබා ගැනිම 

සම්බන්ධදයන් දයොමු කල ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, විදශේෂ අවධානය දයොමු ක  සම්බන්ධික ණ 

දල්කම්දේ අංශය දවත දයොමු කළ බව දන්වමින් ස්වදේශ කටයුතු අමාතයතුමා විසින් 2018.09.03 

දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03. 2018.08.10  දින මහා සභාදේදි 05 (04) දයෝජනාව යටදත් සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් 

පු ා විදයාත්මක දකෞතුකාගා යක් දගොඩ නැගිය යුතු බවට ඉදිරිෙත් කල දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් 

දයොමු කල ලිපියට පිළතුරු වශදයන්, දම් ඉල්ලිම පිළබඳ ෙරික්ෂා ක  බලා අවශය ඉදිරි කටයුතු සිදු ක න 

දලස දන්වමින්  උසස් අධයාෙන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශ දල්කම් දවනුවට ජාතික උරුමයන් 

පිළබඳ සහකා  අධයක්ෂක විසින්, අධයක්ෂක ජන ාල් පු ා විදයා දදොර්තදම්න්තුව දවත 2018.09.19 

දිනැතිව දයොමු කල ලිපිදේ පිටෙත. 
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03.ප්රාදේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංදේශ, දෙත්සම්, ෙැමිණිලි හා සන්නිදේදන සභාවට ඉදිරිෙත් 

කිරිම. 
 

 

03- (01)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."ොදුක්ක, දකොළඹ ො  ක්රීඩාංගන මාවත පිළබඳවයි" යන හිසින් යුතුව 2018.09.28 දිනැතිව ොදුක්ක, 

දෙොල්වත්ත, ක්රීඩාංගන මාවත එක්සත් අදනොනයාධා  සමිතිදේ දල්කම් විසින් ප්රදේශවාසින්දේ අත්සන් 

දල්ඛ්නයක්ද සමඟින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

02. "සිරි පිය තන මධය මහා විදයාලය ඉදිරිපිට ඇති බස් නැවතුම්ෙල ඉදිරියට දගන යාම" යන හිසින් යුතුව 

2018.10.09 දිනැතිව 461/සි ෙහළ ොදුක්ක, ග්රාම සංවර්ධන සමිතිදේ දල්කම් විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා 

දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (02)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.දකොස්ගම, ෙහළ දකොස්ගම, ෙන්සල ො , අංක 240/1 හි ෙදිංචි ඇම්. සුමති ත්න මයා විසින් තමාදේ ඉඩමට 

අල්ලපු ඉඩදම් ඉඳි ක  ඇති දගොඩනැගිල්ලක තමන්දේ මායිමට  බැඳ ඇති බිත්තිදේ තබා ඇති කවුළු නිසා 

තමන්ට සිදුව ඇති අවහි තාවයන් පිළබඳව දන්වමින් 2018.10.10 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු 

ක න ලද ලිපිය. 

 

02."සී.ප්රා.ස/දකො/උෙ/දෙොදු/2018 ද ණ හා 2018.08.09 දින මා හට එවා ඇති ලිපිය හා බැදේ"  යන හිසින් යුතුව 

දකොස්ගම, අ ෙන්ගම, දනො.13/5 හි ෙදිංචි බී.ජී.දජ්. ජිවන් චන්ද්රදසේන මයා විසින් 2018.08.28 දිනැතිව ගරු 

සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (03)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (04)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."සාලාව ස්වර්ණ ජයන්ති  ණවිරු ගම්මානදේ අවුරුදු 20 ක් පු ා භාවිතයට ගන්නා ලද ක්රීඩා පිටිය විනාශ ක  

දැමීම නත  ක  ක්රිඩා පිටිය ආ ක්ෂා ක  දදන දලස ඉල්ලිමයි" යන හිසින් යුතුව අක විට, සාලාව, ස්වර්ණ 

ජයන්ති  ණවිරුගම  සුභසාධක සමිතිය විසින් ඡායාරූෙද සමඟින් 2018.07.21 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිදේ පිටෙත. 

02. "දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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03- (05)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."වල් බිහිවීමට ඉඩ දී නඩත්තු දනොක න ඉඩමක් සම්බන්ධයි" යන හිසින් යුතුව ොදුක්ක, දබෝදප්, මාහිංගල, 

අංක 71/ඒ හි ෙදිංචි අයි.ඩී. මල්ලිකා ච්චි මිය විසින් 2018.06.16 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමාටද පිටෙතක් 

සහිතව ෙරිොලක මහජන දසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලය - ොදුක්ක  දවත දයොමු 

කල ලිපිදේ  පිටෙත. 

02.තුන්නාන සිරි සුමනදජෝති මාවත ( ගම්මැේද ො ) තා  දමා කඩදතොළු දගොඩ ක  ගැනීම යන හිසින් යුතුව 

හංවැල්ල, තුන්නාන, අංක 163 හි ෙදිංචි ආර්.පී.සී. වී සිරි මයා විසින් 2018.10.01 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා 

අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03.විදුලි රැහැන් කණුවක් දවනස් ක වා ගැනීමට ඉල්ලුම් කිරිම යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, තුන්නාන, දනො.221/බී  

හා ෙදිංචි සැම්සන් එදිරිෙක්ෂ මයා විසින් නිදවස් හිමියන්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයක්ද සමඟින් 2018.09.28 

දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

04. "දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (06)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01.අසල් වැසි නිවදසේ වහලදේ වැසි ජලය තමාදේ ඉඩමට ගලා ඒම සම්බන්ධදයන් වග, පින්නවල, දනො.112 හි 

ෙදිංචි මාලනී  ාජෙක්ෂ මිය විසින් ගරු සභාෙතිතුමා අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

02. "අනවස දයන් හිතාමතා වැසි ජලය බැහැ  කිරිම සම්බන්ධවයි" යන හිසින් යුතුව වග, පින්නවල දනො.112/1 

හි ෙදිංචි ආර්.පී. ප්රසන්න ලක්මාල් මයා විසින් ඡායාරූෙයක්ද සමඟින් 2018.10.09 දිනැතිව ගරු සභාෙතිතුමා 

අමතා දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

 

03- (07)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (08)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගිතාමනි සව්ර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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03- (09)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (10)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මාලනි චන්ද්රලතා මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (11)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (12)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (13)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (14)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 
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03- (15)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01."දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  වල 

මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

03- (16)   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 

01. "දවළඳසැල් හිමි අෙදේද ප්රාේධනය දයොදවමින් නිර්මාණය කල හංවැල්ල දෙොදු දවළඳෙල කඩ කාම  

වල මාසික කුලි මුදල අසාධා ණ අන්දමින් සංදශෝධනය කිරිම පිළබඳ දැනුවත් කිරිමයි." යන හිසින් යුතුව 

2018.10.08 දිනැතිව හංවැල්ල, නව දවළඳ සංකීර්ණය, අංක 65 හි නව දවළඳ සංකිර්ණදේ 

වයාොරිකයන්දේ සංවිධානය විසින් දයොමු ක න ලද ලිපිය. 

04.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න. 

 

04 – (01) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් ක යි. 
 

 

01.තාවල්දගොඩ ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් දකොස්ගම විදල්ජ් දන්වාසික භූමි කලාෙදේත් අධි බලැති විදුලි 

ධාරිතාවයක් සහිතව දෙොලිතින් කර්මාන්ත ශාලාවක් ෙවත්වාදගන යන්දන් බව දන්දන්ද? 

 

02.දන්වාසික ඉඩම් හ හා එවැනි විදුලි ධාරිතාවයක් සහිත විදුලි රැහැන් ඇඳිදමන් දන්වාසිකයන් සිදුවී හැකි 

අවදානම හා ගස් දකොළන් ඉවත් කිරිමට සිදුවීම සම්බන්ධදයන් දන්වාසිකයන් ලිඛිත ලබා දී ඇති 

විද ෝධතාවය සඳහා දගන ඇති පියව  දමොනවාද? 

 

03.2003 – 2004 වැනි කාල වල ගෘහ ආශ්රිත කර්මාන්තයක්ව ෙැවති ඉහත කර්මාන්තය මහා ෙරිමාණ 

කර්මාන්තයක් බවට ෙත් කිරිදම්දී ප්රාදේශීය සභාව මගින් ලබා ගත යුතු පිළගත් හා විධිමත් අවස ෙත් 

ක්රමානුකූලව ලබාදගන ඇේද?ලබා දගන ඇත්නම් ඒවා දමොනවාද? ඒවා නිකුත් ක  ඇති දින වකවානු දවන් 

දවන්ව ඉදිරිෙත් ක න්න. 

 

04.හංවැල්ල දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරිදේ අත්සන සහිතව මහජන දසෞඛ්ය ෙරික්ෂක දක්.පී. සුනිල් මයු තිස්ස 

මහතා විසින් සභාෙති, සීතාවක දවත 2004.08.20 දිනැති දයොමු ක  ඇති ප්රාදේශීය සභාව 2004.09.02 දින 

මුද්රාව සහිත ලිපිදේ නිර්දේශ ක්රියාත්මක කිරිමට පියව  ගත්දත්ද? එදසේ ගනු ලැබු ක්රියාමාර්ග දමොනවාද? 

අදාල නිර්දේශ  දහෝ නිදයෝග අනුගමනය දනොකදළේ නම් අදාල හිමිකරු සම්බන්ධදයන් දගන ඇති විධිමත් 

නීතිමය පියව  දමොනවාද? 
 

05.එවකට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව ෙරිස  කමිටුදේ ගරු සභාෙති සහිතව 2012.02.23 දින ෙරිස  අමාතයාංශ 

දල්කම්ව යා විසින් සිදු ක න ලද ෙරික්ෂණ වාර්තාව 2012.03.06 දින නිකුත් ක  ඇති අත  එම වාර්තාදේ 

නිර්දේශ ක්රියාත්මක කිරිමට එවකට සභාව මගින් පියව  දගන ඇත්ද? ඒ දමොනවාද? අදාළ නිර්දේශ කර්මාන්ත 

හිමියා විසින් අනුගමනය දනොකදළේ නම් එවකට දගන ඇති විධිමත් නීතිමය පියව  දමොනවාද? 
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06. කර්මාන්ත භූමිය වාණිඡ කටයුතු සඳහා අනුමත දනොක , අනුමත දගොඩනැගිලි සැලසුමක් දනොමැතිව, 

ෙරිස  ආ ක්ෂණ  බලෙත්ර දනොමැතිව, සභා දවළඳ බලෙත්ර දනොමැතිව  දට් මුලික නීති හා ෙරිස  නීති 

උල්ලංඝනය ක මින් දමවැනි කර්මාන්තයක් දම් ආකා දයන් ෙවත්වාදගන යාමට තවදු ටත් අවස  ලබා 

දදනවාද? එදසේ දනොමැති නම් ඒ සඳහා ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග දමොනවාද? 

 

07.  දමවැනි බලෙත්ර  හිත කර්මාන්ත ශාලාවක් දමදතක් දු  ෙවත්වාදගන ඒම සඳහා ඉඩකඩ ලැබී තිබුණු දහේතු 

දැන ගැනීම දතො තුරු දැන ගැනීදම් අයිතිය අනුව ජනතාව සතු මුලික අයිතියක් වන බැවින් ඒ පිළබදව වන 

දහේතු දමොනවාද යන්න සභාවට ඉදිරිෙත් කළ හැකිද? ඒ දමොනවාද? 

 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු මන්ත්රිතුමා, දමහි එක දකොටසකට අපිට පිළතුරු දහොයා ගන්න අෙහසු දවලා තිදයනවා. ඒ නිසා එයින් 

දකොටසකට විත ක් පිළතුරු ලබා දීම සාධා ණ දනොවන නිසා මම ඒ සදහා ඔබතුමාදගන් මාසයක් කල් ඉල්ලනවා 

සම්පුර්ණ පිළතුරු ලබා දදන්න. 

 

ඒ වදේම දම් නයායෙත්රදේ යම් කා ණයක් පිළබදව අදප් කණ්ඩායම සාකච්ඡා කළ යුතු නිසා මම සභාව විනාඩි 

10 කට කල් තිදයනවා.  

දෙ.ව.10.15 ට මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 

නැවතත් දෙ.ව.10.25 ට මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි උපුල් මදනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා සහ ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ගමදේ චන්ද්රසිරි 

මැතිතුමා සභා ශාලාදවන් පිටව යන ලදී. 

 

05.යථා ෙරිදි කල් දී ඇති දයෝජනා.  
 

05 – (01) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු හංවැල්ල නව දවළඳ සංකීර්ණදයහි හා ෙැ ණි දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ 

කුලිය 2018.07.30 වන දින ද ණ තක්දසේරු දදොර්තදම්න්තුදේ CD/RP/2591 අංක ද ණ ලිපිය මගින් දක්වා 

ඇති ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ සඳහන් මාසික දවළඳදෙොළ කුලිය 2018.11.01 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන ෙරිදි 

විධිමත්ව බදුකරුවන් සමඟ ගිවිසුම්ගත විය යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

උෙ දල්ඛ්නය 

නව දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය ෙැ ණි දවළඳ සංකිර්ණදයහි දවළඳදෙොළ කුලිය 

කඩ කාම  අංකය මාසික කුලිය රු. කඩ කාම  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 
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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 

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 
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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 

2015.10.15 දින ද ණ ලිපිය 

මඟින් එවා ඇති තක්දසේරුව 

වලංගු දේ. 

68 4,200.00 

69 4,500.00 

70 4,200.00 

71 ම.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 හා 

2015.10.15 දින ද ණ ලිපිය 

මඟින් එවා ඇති තක්දසේරුව 

වලංගු දේ. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

උෙ සභාෙතිතුමනි, මන්ත්රිතුමනි, මන්ත්රිතුමියනි, අපිට දටන්ඩර් කමිටුවක් තිදයනවා 11.30 ට. ඒ සදහාත් අපි දත් 

විදේකය සදහාත් සභාදේ වැඩ කටයුතු විනාඩි 30 කට අත්හිටුවනවා. 

දෙ.ව.11.30 ට දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීම සදහා සහ දත් ොනය සදහා සභාදේ වැඩ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 
ෙ.ව. 12.00 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් තව දු ටත් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 
 

07. ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 
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09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා 
 

ඉහත දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් දබදීමක් ෙැවති බැවින් ඡන්ද විමසිමක් සිදු ක න ලදී. 

01. ගරු සභාෙති ජී .ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දක්.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාවට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඒ.දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ආර් .ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා  දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින 

ලදී. 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රීඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දක්.නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ 

ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින 

ලදී. 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා දයෝජනාවට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
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37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරිදමන් වැළකී සිටින ලදී. 
 

 

දයෝජනාවට ෙක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    20 

දයෝජනාවට වික්ෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   15 

දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  04  
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්දයකින්  සභා සම්මත විය. 
 

 

05 – (02) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

267 වන අධිකාරිය වු විදනෝද බදු ආඥා ෙනදත් 2 වන වගන්තිදේ (1) වන උෙ වගන්තිදයන් ෙැවරි ඇති බලතල 

ප්රකා  සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, සභාදේ ෙරිොලන සීමා ඇතුළත වු ප්රදේශයන්හි ෙවත්වනු ලබන, එකී ආඥා 

ෙනදත් විස්ත  ක  ඇති යම් විදනෝද කටයුත්තකට ඇතුළු වීම පිණිස ක නු ලබන දගවීමකින් ( විදනෝද බදු හැ ) 

සීයයට 7.5 සමාන බේදක් ෙනවා අයකළ යුතු යැයිද , දමම දයෝජනා සම්මතය ගැසට් ෙත්රදේ ෙළ ක න ලද 

මාසයට ඉක්බිතිවම එළදඹන මාසදේ ෙළමු වන දින සිට ක්රියාත්මක විය යුතු යැයිද මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහක්ටර් පිරිස්  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් කා ණාව සම්බන්ධදයන් කරුණු දැනගැනීමට අවශය බැවින් දමම මහා සභාව කා ක 

සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 
දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිතුමා විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි සනී දහක්ටර් පීරිස්  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05– (03) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව. 
 

2019 වර්ෂයට අදාල වරිෙනම් බදු ෙැනවීම. 

 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 146 වන වගන්තිදේ (1) වන උෙ වගන්තිය යටදත්  සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට ෙැවරී ඇති බලතල ප්රකා ව * ශ්රිලංකා ප්රජාතාන්තික සමාජවාදි ජන ජදේ අංක 1374 හා 

2004.12.31 දිනැති ගැසට් ෙත්රය යටදත් සහ 1486 හා 2007-02-23 දිනැති ගැසට් ෙත්රය යටදත් ප්රාදේශීය සභා 

බල ප්රදේශය තුල දියුණු කල ප්රදේශ යැයි ප්රකාශයට ෙත් ක  ඇත්තා වු ප්රදේශය ඇතුළත  පිහිටියා වු නිවාසවල, 

දගොඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල, දගෙත්වල, වාර්ෂික වටිනාකම සඳහා 2015 වර්ෂය සදහා වු තක්දසේරුව / 

සතයක්ෂණය 2019 වර්ෂය සඳහා තක්දසේරුව / සතයක්ෂණය දලස සම්මත කළ යුතු බවටත් එකී තක්දසේරුව මත 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 134 (1) උෙ වගන්තිදයන් මා දවත ෙැවරි ඇති බලතල ප්රකා  එකී 

දේෙල මත ඉහත කී තක්දසේරුව සදහා වාර්ෂික වටිනාකමින් ෙළමු උෙ දල්ඛ්නදේ හා දදවන උෙදල්ඛ්නදේ 

දදවන තීරුදේ දක්වා ඇති ප්රමාණදේ ප්රතිශතයක වාර්ෂික වරිෙනම් බේදක්  නියම විය යුතු බවටත්, 

 

තවද,  2019 වර්ෂදයහි ෙහත  තුන්වන උෙ දල්ඛ්නදේ සදහන් එක් එක් කාර්තුව දවනුදවන් ඉදිරිදයන් නිරූපිත 

දිනයට දෙ  එදසේ නියම ක න වාර්ෂික වරිෙනම් බේද ප්රාදේශිය සභා අ මුදලට දගවිය යුතු බවටත්, එදලස 

වාර්ෂික වරිෙනම් බේද එම වර්ෂදයහි ජනවාරි 31 වන දින දහෝ ඊට ප්රථම දගවන්දන් නම් වාර්ෂික වරිෙනම් බේදේ 

ප්රමාණදයන්  සියයට දහයක (10 %) ක වට්ටමක්ද, එකී උෙ දල්ඛ්නදයහි එක් එක් කාර්තුව ඉදිරිදයන් තුන්වන 

තිරුදේ නිරූපිත දිනයට දෙ  අදාල වරිෙනම් බදු මුදල ප්රාදේශිය සභා අ මුදලට දගවනු ලබන්දන් නම් එක් 

කාර්තුවට අදාල මුදලින් 5 % ක වට්ටමක්ද ප්රාදේශිය සභාව ලබාදිය යුතු බවටත් මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා 

ක මි. 

ඉහත කී ෙළමු උෙදල්ඛ්නය 

 
 

1 තීරුව 11 තීරුව 

දියුණු ගම් ප්රදේශය වරිෙනම් බදු ප්රතිශතය 

හංවැල්ල දියුණු ගම් ප්රදේශය 6% 

ොදුක්ක, කහදහේන, දකොස්ගම හා කලුඅේගල දියුණු ගම් ප්රදේශය 6% 

පිටුම්දප් දියුණු ගම් ප්රදේශය 4% 
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ඉහත කී දදවන උෙදල්ඛ්නය 

 

1 තීරුව 11 තීරුව 

දියුණු ගම් ප්රදේශය 
වරිෙනම් බදු 

ප්රතිශතය 

හංවැල්ල ෙ ණ ො  ආටිගල ොලම අසල සිට කලුඅේගල හයිදලවල් මාර්ගයට සම්බන්ධවන 

ස්ථානය දක්වා ො  දදෙස හා හයිදලවල් ො  ගලදගද  ොලම අසල සිට පුවක්පිටිය දක්වා ප්රධාන 

ො  දදෙස මීටර් 301 ක ප්රදේශය   

6% 

ගලදගද  හංදිදේ සිට උඩුමුල්ල දක්වා ො  දදෙස මීටර් 201 ක ප්රදේශය  4% 

උඩුමුල්ල හන්දිදේ සිට කහවල ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

දකොළඹ ො  මීදප් හංදිදේ සිට ෙහළ දබෝදප් අවසානය දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

ඉහළ, දබෝදප් හංදිදේ සිට ගුරුලාන දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

පිටුම්දප් පිංතාලිදේ සිට දේවැල්ෙනාව ො  දක්වා ො  දදෙස මීටර් 201 ක ප්රදේශය  4% 

කලු අේගල හංදිදේ සිට ලබුගම ො  තුම්දමෝද  දක්වා ො  දදෙස මීටර් 201 ක ප්රදේශය  4% 

දකොස්ගම සිට කණම්ෙැල්ල ො  දෙොලිසිය අසල ෙළමු දබෝක්කුව දක්වා ො  දදෙස මීටර් 201 ක 

ප්රදේශය හා එතැන් සිට ො  අවසානය දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120ක ප්රදේශය  

4% 

ඇස්වත්ත ො   දදෙස මීටර් 120ක ප්රදේශය  4% 

සාලාව හංදිදේ සිට අක විට ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

ෙහල දබෝදප් සිට ොදුක්ක දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

ගුරුලාන සිට උඩගම ප්රාදේශීය සභා සීමාව දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

ඉහළ දබෝදප් සිට ඉංගිරිය මාර්ගදේ ප්රාදේශීය සභා සීමාව දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

ෙහත්ගම සිට දේවැල්ෙනාව දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

දේවැල්ෙනාදේ සිට ඉරිදා දෙොළ දක්වා ො  දදෙස මීටර් 120 ක ප්රදේශය  4% 

 

ඉහත කී තුන්වන උෙදල්ඛ්නය 
 

1 තීරුව 11 තීරුව 111 තීරුව 

කාර්තුව දගවිය යුතු දිනය 
5% වට්ටම සඳහා හිමිකම් 

ලබන අවසාන දිනය 

ෙළමුවන කාර්තුව 2019 මාර්තු 31  2019 ජනවාරි 31 

දදවන කාර්තුව 2019 ජුනි 30            2019 අදප්රේල් 30 

තුන්වන කාර්තුව 2019 සැප්තැම්බර් 30  

 

2019 ජූලි 31 

හත වන කාර්තුව 2019 දදසැම්බර් 31  2019 ඔක්දතෝම්බර් 31 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි එස්.ඒ දප්රේම ත්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05– (04) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

 

2019 වර්ෂයට අදාලව අක්ක  බදු ෙැනවීම. 
 

 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 134 වැනි වගන්තිදයහි විධිවිධාන ප්රකා ව සීතාවක ප්රා දේශීය සභා 

සීමාව ඇතුලත පිහිටියා වූද, ස්ථි  දහෝ නිතිෙතා දගොවිතැනක් යටදත් වූ දහක්ටයාර් ෙහක් දහෝ ඊට වැඩිවන සෑම 

දහක්ටයා යක් මතම 2019 වර්ෂය සඳහා රුපියල් 10.00 බැගින් වන වාර්ෂික අක්ක  බේදක් ෙනවා අය කළ යුතු 

බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

      

තවද,  2019 වර්ෂදයහි ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ සදහන් එක් එක් කාර්තුව දවනුදවන් ඉදිරිදයන් නිරූපිත දිනයට 

දෙ  එදසේ නියම ක න වාර්ෂික අක්ක  බේද ප්රාදේශිය සභා අ මුදලට දගවිය යුතු බවටත්, එදලස වාර්ෂික  

අක්ක   බේද එම වර්ෂදයහි ජනවාරි 31 වන දින දහෝ ඊට ප්රථම දගවන්දන් නම් වාර්ෂික  අක්ක   බේදේ 

ප්රමාණදයන්  සියයට දහයක (10 %) ක වට්ටමක්ද, එකී උෙ දල්ඛ්නදයහි එක් එක් කාර්තුව ඉදිරිදයන් තුන්වන  

තිරුදේ නිරූපිත දිනයට දෙ  අදාල  අක්ක   බදු මුදල ප්රාදේශිය සභා අ මුදලට දගවනු ලබන්දන් නම් එක් 

කාර්තුවට අදාල මුදලින් 5 % ක වට්ටමක්ද ප්රාදේශිය සභාව ලබා දිය යුතු බවටත් දයෝජනා ක මි. 

 

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

1 තීරුව 11 තීරුව 111 තීරුව 

කාර්තුව දගවිය යුතු දිනය 
5% වට්ටම සඳහා හිමිකම් 

ලබන අවසාන දිනය 

ෙළමුවන කාර්තුව 2019 මාර්තු 31  2019 ජනවාරි 31 

දදවන කාර්තුව 2019 ජුනි 30  2019 අදප්රේල් 30 

තුන්වන කාර්තුව 2019 සැප්තැම්බර් 30  

 

2019 ජූලි 31 

හත වන කාර්තුව 2019දදසැම්බර් 31  2019  ඔක්දතෝම්බර් 31 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී.ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
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05– (05) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

 

2019 වර්ෂයට අදාල බලෙත්ර ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 147 වැනි වගන්තිය හා 149 වැනි වගන්තිය යටදත්  සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට ෙැවරී ඇති බලතල ප්රකා  එකී ෙනදත් දහෝ එකී ෙනත යටදත් සාදන ලද අතුරු වයවස්ථාවක 

විස්ත  ක  ඇති දමහි ෙහත උෙ දල්ඛ්නදයහි 1 වන තීරුදේ නිරූපිත යම් කාර්යයක් සදහා සීතාවක ප්රාදේශීය සභා 

බල  ප්රදේශය ඇතුලත යම් ස්ථානයක් දහෝ ෙරිශ්රයක් ොවිච්චි කිරීමට බලය දදමින් 2019 වර්ෂදේ නිකුත් ක නු 

ලබන යම් බලෙත්රයක් සම්බන්ධදයන් එම උෙ දල්ඛ්නදේ 11 තීරුදේ අනුරූෙ සටහදන් නිරූපිත බලෙත්ර 

ගාස්තුවක් 2019 වර්ෂය සදහා නියම විය යුතු බවටද, 

 

තවද එකී ස්ථානය දහෝ ෙරිශ්රය 1968 අංක 14 ද ණ සංචා ක මණ්ඩල ෙනදත් කාර්යය සඳහා සංචා ක 

මණ්ඩලදේ අනුමත ක  ඇති, පිළදගන ඇති දහෝටලයක්, ආෙන ශාලාවක්, නවාතැන්ෙළක් වන විටදී, ඊට අදාල 

බලෙත්ර ලබා දීදම්දී එම ස්ථානදේ දහෝ ෙරිශ්රදේ 2018 වර්ෂදේ ලැබිම් වලින් 1 %  ක් බලෙත්ර ගාස්තුව දලස 2019 

වර්ෂය සඳහා නියම විය යුතු බවටද මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ඉහත කී උෙ දල්ඛ්නය 

 

 1 වන තී ය 11 වන තී ය 

 බලය දදනු ලබන කාර්යය ෙරිශ්රදයහි වාර්ෂික වටිනාකම 

 

 
රු.750.00 

දනොඉක්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපියල් 

රු.750.00 

ඉක්මවන එදහත් 

රු.1500.00 

දනොඉක්මවන 

අවස්ථාවක රුපියල් 

රු.1500.00 

ඉක්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපියල් 

1 ලැඟුම් නිවාසයක් ෙවත්වාදගන යාම 500.00 750.00 1000.00 

2 දහෝටල් 500.00 750.00 1000.00 

3 බත් කඩ, ආෙන ශාලා හා දත් දකෝපි කඩ 500.00 750.00 1000.00 

4 දබ්කරි 500.00 750.00 1000.00 

5 කිරි ෙට්ටි හා කිරි දවළදාම 500.00 750.00 1000.00 

6 ආහා  විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

7 මාළු විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

8 මස් විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

9 සිසිල් බීම කර්මාන්තශාලා 500.00 750.00 1000.00 

10 අයිස් කර්මාන්ත ශාලාවක් 500.00 750.00 1000.00 

11 දලොන්ඩරියක් 500.00 750.00 1000.00 

12 ගව ගාලක් ෙවත්වාදගන යාම 500.00 750.00 1000.00 

13 ඝාතක මඩු  500.00 750.00 1000.00 

14 දකොණ්ඩා සැකසීදම් සැලුන්හල් සහ බාබර් සාප්පු 500.00 750.00 1000.00 

15 දෙොදහො  දහෝ  සායනික දෙොදහො  නිෙදවීම දහෝ 

ගබඩා ක  තබා ගැනීම 500.00 750.00 1000.00 

16 සම් ෙදම් කිරිම 500.00 750.00 1000.00 

17 සම් විකිණීම 500.00 750.00 1000.00 

18 සත්ත්ව ොලනය (මස්,කිරි දහෝ බිත්ත  සඳහා) 500.00 750.00 1000.00 

19 ඡායාරූෙ ශාලාවක් ෙැවැත්වීම 500.00 750.00 1000.00 

20 ෙශු වවදය ගිලන්හලක් ෙැවැත්වීම 500.00 750.00 1000.00 
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21 විකිණීම සඳහා න ක්වන සුළු කෑම වර්ග දහෝ ආහා  

ද්රවය ගබඩාක  තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

22 ක වල, ලුණුමාළු දහෝ ජාඩි කිදලෝ ග්රෑම් 150ට වැඩි 

ප්රමාණයක් තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

23 දෙොල්කටු අඟුරු දහෝ දැව අඟුරු නිෙදවීම දහෝ අඟුරු 

ගබඩාක  තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

24 දුම්දකොළ සකස් කිරිම දහෝ ගබඩා කිරිදම් ස්ථානයක් 

ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

25 සත්ත්ව ආහා  නිෙදවීම දහෝ සත්ත්ව ආහා  ගබඩාවක් 

ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

26 පුන්නක්කු නිෙදවීම දහෝ කිදලෝග්රෑම් 200ට වැඩි 

ප්රමාණයක් ගබඩා කිරිම. 
500.00 750.00 1000.00 

27 සබන් නිෂ්ොදනය කිරිම. 500.00 750.00 1000.00 

28 සත්ත්ව ඇටකටු ඇඹරීම දහෝ තබා ගැනීම. 500.00 750.00 1000.00 

29 අළුත් දහෝ ෙ ණ දලෝහ ගබඩාක  තබා ගැනිම. 500.00 750.00 1000.00 

30 දලෝහමය සුන්බුන් ද්රවය ගබඩා කිරිදම් ස්ථානයක් 

ෙැවැත්විම. 
500.00 750.00 1000.00 

31 ගෘහ භාණ්ඩ නිෙදවීම දහෝ ගබඩාක  තබා ගැනිම. 500.00 750.00 1000.00 

32 දේවැල් භාණ්ඩ නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

33 වඩු කර්මාන්ත ශාලාවක් ෙැවැත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

34 සි ප් දහෝ ෙලතුරු බීම වර්ග නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

35  සකැවිලි වර්ග නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

36 දෙොල් දලලි දෙඟවීම (දහෝ ෙල් කිරිම.) 500.00 750.00 1000.00 

37 බුරුසු වර්ග නිෙදවිම (දත් බුරුසු හැ ) 500.00 750.00 1000.00 

38 දත් බුරුසු නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

39  ා එකතු කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

40 විනාකිරි නිෙදවීම දහෝ ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

41 යන්ත්රානුසා දයන් දහෝ අතින් දැව ඉරීදම් ස්ථානයක් 

ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

42 පින්තාරු තීන්ත, වාර්නිෂ් දහෝ ඩිස්දටම්ෙර් සායම් දහෝ 

ඒවා ලීටර් 100ට වැඩි ප්රමාණයක් ගබඩා ක  තබා 

ගැනීම. 

500.00 750.00 1000.00 

43 දසෝඩා නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

44 සම් භාණ්ඩ නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

45 ෙළතුරු, මාළු දහෝ දවනත් ආහා  වර්ග ටින් වල 

ඇසිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

46 මිරිස,් දකෝපි, ධානය වර්ග, මාෂ දභෝග, කුළුබඩු දහෝ 

කිරිපිටි ඇඹරීම සදහා ඇඹරුම් හලක් ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

47 ඉටිෙන්දම් නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

48 කපුරු නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

49 ලියන තීන්ත, අච්චු තීන්ත දහෝ ස්දටන්සිල් තීන්ත 

නිෙදවීම. 
500.00 750.00 1000.00 

50 ද දි දසෝදන නිල් නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

51 ලාකඩ නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

52 සුවඳ විලවුන් නිෙදවීම දහෝ ගබඩා කිරීදම් ස්ථානයක් 

ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

53 ොසල්  ටහුණු නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

54 ටයර් දහෝ ටියුබ් 50 වැඩි ප්රමාණයක් ගබඩා දකොට තබා 

ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

55 ටයර් නැවත පි වීම. 500.00 750.00 1000.00 
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56 ටයර්  ටියුබ්  දවෝල්කනයිස් කිරීදම් ස්ථානයක් 

ෙැවැත්වීම.  
500.00 750.00 1000.00 

57 සිදමන්ති කිදලෝ ග්රෑම් 1000ට වැඩි ප්රමාණයක් ගබඩා 

ක  තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

58 සිදමන්ති භාණ්ඩ දහෝ ඇස්දබස්දටෝස්  සිදමන්ති 

භාණ්ඩ නිෙදවීම. 
500.00 750.00 1000.00 

59 ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

60 යන්ත්රානුසා දයන් ද දි විවීම. 500.00 750.00 1000.00 

61 දෙොදහො , හුණු පිටි දහෝ දවනත් ද්රවයයයන් දමා තිබු 

දගෝනි පිරිසිදු ක  විකිණිම. 
500.00 750.00 1000.00 

62 යන්ත්රානුසා දයන් සිදමන්ති බ්දලොක් ගල් නිෙදවීම. 500.00 750.00 1000.00 

63 ධානය දහෝ මාෂදහෝග කිදලෝ ග්රෑම් 250 වැඩි ප්රමාණයක් 

ගබඩා ක  තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

64 දතොග වශදයන් විකිණීම සදහා පිටි, ලුණු දහෝ සීනි 

කිදලෝ ග්රෑම් 750ට වැඩි ප්රමාණයක් ගබඩා ක  තබා 

ගැනීම. 

500.00 750.00 1000.00 

65 මැසු ඇදුම් නිෂේාදනය කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

66 මුද්රණාලයක් ෙැවැත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

67 කුකුළන් 100ට වැඩි ප්රමාණයක් සඳහා කුකුල් ගාලක් 

දහෝ කුකුල් දකොටුවක් ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

68 එළුවන්, ඌ න් 10ට වැඩි ප්රමාණයක් සදහා ගාලක් 

දහෝ මඩුවක් ෙැවැත් වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

69 ගදඩොල් දහෝ උළු ගබඩාක  තබා ගැනීම. 500.00 750.00 1000.00 

70 ද  ගබඩාවක් ෙැවැත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

71 කළු ගල් කැණීම දහෝ කැඩීම යන්ත්රානුසා දයන් දහෝ 

අතින්. 
500.00 750.00 1000.00 

72 සිසිල් බීම නිෂේාදනය දහෝ සිසිල් බීම දබෝතල් 100 

වැඩි ප්රමාණයක් ගබඩාක  තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

73 අයිස්ක්රීම් නිෂේාදනය. 500.00 750.00 1000.00 

74 දෙොල්දතල් නිෂ්ොදනය දහෝ ලීටර් 300 වැඩි 

ප්රමාණයක් ගබඩාක  තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

75 ගිණි දෙට්ටි නිෂේාදනය දහෝ දුසිම් 100වැඩි ප්රමාණයක් 

ගබඩා කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

76 දකොහු දහෝ දවනත් දකදි වර්ග වලින් භාණ්ඩ 

නිෂේාදනය දහෝ ගබඩා කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

77 ොවිච්චි කල ඇඳුම් ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

78 ස්වර්ණාභ ණ නිෂ්ොදනය කිරීම දහෝ අළුත්වැඩියා 

කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

79 යන්ත්රානුසා දයන් ලී ඉරීම. 500.00 750.00 1000.00 

80 යන්දත්රෝෙක ණ ොවිච්චි ක න කම්හල් ෙැවැත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

81 හිස් දගෝණි දහෝ හිස් දබෝතල් ගබඩා ක  තබා ගැනීම. 500.00 750.00 1000.00 

82 ොෙැදි හා යතුරුෙැදි අළුත්වැඩියා කිරීදම් වැඩෙලක් 

ෙැවැත්වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

83 ොවිච්චි ක න ලද කඩදාසි දහෝ ෙත්ත  ගබඩා ක  තබා 

ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

84 විසිරි පින්තාරු කිරීදම් ස්ථානයක් ෙැවැත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

85 ගිණිදකලි භාණ්ඩ දහෝ  තිඤඤ්ා ගබඩා කිරීම දහෝ 

නිෙදවීම. 
500.00 750.00 1000.00 

86 දෙොල්දතල් හැ  දවනත් එළවළු දතල් ලීටර් 50ට වැඩි 

ප්රමාණයක් ගබඩා කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

87 ශීත කල මස් දහෝ මාළු ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 
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88 දැව ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

89  සායනික ද්රවය ොවිච්චි ක  කුරුඳු, ක ඳමුංගු, එනසාල් 

කුඩු දහෝ දකදි කිරීම.  
500.00 750.00 1000.00 

90 ඩ්රයික්ලීන් කිරීම දහෝ සායම් දැමීම. 500.00 750.00 1000.00 

91 ද දි මුද්රණය කිරීම දහෝ සායම් දැමීම. 500.00 750.00 1000.00 

92 විදුත් දලෝහ ආදල්ෙනය කිරීදම් ස්ථානයක් ෙැවැත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

93 හුණු ගල් දහෝ කිරි ගල් පිළස්සීම, සකස් කිරීම දහෝ අළු 

හුණු ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

94 බැටරි විදුත් ආද ෝෙණය කිරීම දහෝ අළුත්වැඩියා 

කිරීදම් ස්ථානයක් ෙැවැත් වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

95 දමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීදම් ස්ථානයක් ෙැවැත් 

වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

96 දමෝටර් වාහන දසේවා කිරීදම් ස්ථානයක් ෙැවැත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

97 වාත්තු මඩුවක් ෙවත්වාදගන යාම. 500.00 750.00 1000.00 

98 දබදලක් වැඩෙලක් ෙවත්වාදගන යාම. 500.00 750.00 1000.00 

99 ගෑස් සිලින්ඩර් ගබඩා කිරීදම් ස්ථානයක් ෙැවැත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

100 ආයුර්දේද ඹෟෂධ, දේශීය ඹෟෂධ නිෂ්ොදනය කිරීම දහෝ 

සංදයෝජනය කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

101 වීදුරු භාණ්ඩ දහෝ වීදුරු තහඩු ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

102 ප්ලාස්ටික් දහෝ ෆයිබර් ආශ්රිත නිෂේාදන කර්මාන්ත 

ශාලාවක් ෙැවැත්වීම. 

 

500.00 750.00 1000.00 

103 කිදලෝ ග්රෑම් 150ට වැඩිදයන් දත්කුඩු ගබඩා දකොට 

තබා ගැනීම. 
500.00 750.00 1000.00 

104 වෑල්ඩින් සදහා ස්ථානයක් ෙැවැත්වීම. 500.00 750.00 1000.00 

105 ලියවන ෙට්ටලයක් භාවිතා ක මින් වැඩෙලක් ෙැවැත් 

වීම. 
500.00 750.00 1000.00 

106 ෙැදරෝල්, ඩීසල්, දතල් දහෝ දවනත් යම් ඛ්ණිජ දතල් 

වර්ගයක් ගබඩාදකොට ඇති ස්ථානයක් ෙවත්වාදගන 

යාම.  

500.00 750.00 1000.00 

107 කෘෂි  සායනික ද්රවය නිෙදවීම දහො ් ගබඩා කිරීම. 500.00 750.00 1000.00 

108 වායුසමන යන්ත්ර, ශීතක ණ දහෝ අධි ශීතක ණ සර්විස් 

කිරීම දහෝ අළුත්වැඩියා කිරීම. 
500.00 750.00 1000.00 

109 විදුලි කර්මාන්ත වැඩෙළක් දහෝ විදුලි උෙක ණ 

නිෙදවන දහෝ අළුත්වැඩියා කිරීදම් වැඩෙලක් 

ෙවත්වාදගන යාම.  

500.00 750.00 1000.00 

110 කිරි ශීත කිරීදම් මධයස්ථානයක් ෙැවැත් වීම. 500.00 750.00 1000.00 

111 ප්ලාස්ටික් හා දෙොලිතින් ප්රතිචක්රියක ණය කිරීදම් 

මධයස්ථානයක් ෙවත්වාදගන යාම 
500.00 750.00 1000.00 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහක්ටර් පිරීස්  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි සනී දහක්ටර් පීරිස්  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
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05– (06) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

 

2019 වර්ෂයට අදාලව කර්මාන්ත බදු ෙැනවිම. 

 
 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 150 වන වගන්තිදේ (1) වන උෙ වගන්තිදේ බලතල ප්රකා  සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභා බල  ප්රදේශය ඇතුලත යම් ෙරිශ්රයක ෙවත්වාදගන යනු ලබන දමහි ෙහත උෙ දල්ඛ්නදයහි 1 වන 

තීරුදේ නිරූපිත සෑම කර්මාන්තයක් සම්බන්ධදයන් එම උෙ දල්ඛ්නදේ 11 තීරුදේ අනුරූෙ සටහදන් නිරූපිත 

ප්රමාණයක කර්මාන්ත බේදක් 2019 වර්ෂය සදහා නියම විය යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 
 

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

1 වන තී ය 11 වන තී ය 

කර්මාන්තය ෙරිශ්රදයහි වාර්ෂික වටිනාකම 

. රු.750.00 

දනොඉක්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපියල් 

රු.750.00 ඉක්මවන 

එදහත් රු.1500.00 

දනොඉක්මවන අවස්ථාවක 

රුපියල් 

රු.1500.00 

ඉක්මවන 

අවස්ථාවක 

රුපියල් 

අභයාස දෙොත් නිෂ්ොදනය  500.00  750.00 1000.00 

හඳුන්කූරු නිෂේාදනය 500.00  750.00 1000.00 

දකොහු ඉදල් නිෂේාදනය 500.00 750.00 1000.00 

ඔ දලෝසු අළුත්වැඩියා කිරීම 500.00  750.00 1000.00 

විසිතුරු භාණ්ඩ හා දසල්ලම් බඩු නිෂේාදනය 500.00  750.00 1000.00 

දේක් ලයිනර්/ ක්ලච් ප්දල්ට් ගැසීම 500.00 750.00 1000.00 

දර්ඩිදේටර්/ සයිලන්සර් නිෂේාදනය හා 

අලුත්වැඩියාව 

500.00 750.00 1000.00 

කෘතිම මල් සැකසීම 500.00 750.00 1000.00 

විදුලි කාර්මික වැඩ 500.00 750.00 1000.00 

 බර් මුද්රා නිෂේාදනය 500.00 750.00 1000.00 

ජුකී මැෂින් අලුත්වැඩියාව 500.00 750.00 1000.00 

කඩදාසි බෑේ ලියුම් කව  නිෂේාදනය 500.00 750.00 1000.00 

ඉදලක්දරෝනික් ත ාදි, මුදල් යන්ත්ර අලුත්වැඩියාව 500.00 750.00 1000.00 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
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05– (07) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

 

2019 වර්ෂයට අදාළව වයාො  බදු ෙැනවීම. 

 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 152 වන  උෙ වගන්තිදේ (1) වන උෙ වගන්තිය යටදත් සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට ෙැවරී ඇති බලතල ප්රකා  එකි ෙනදත් දහෝ ඒ යටදත් සාදන ලද අතුරු වයවස්ථාවක විධිවිධාන 

යටදත් බලෙත්රයක් ලබා ගැනීම දහෝ එම ෙනදත් 150 වන වගන්තිය යටදත් යම් බේදක් දගවීම අවශය 

දනොවන්නා වූ යම් වයාො යක් සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල  ප්රදේශය ඇතුලත 2019 වර්ෂදේදී ෙවත්වාදගන යන 

සෑම තැනැත්දතක්දගන්ම එම වයාො දේ 2018 වර්ෂදේ ආදායම දමහි ෙහත උෙ දල්ඛ්නදයහි 1 වන තීරුදේ 

නිරූපිත යම් විෂයාංක සිමාවන් ඇතුලත ෙවතින අවස්ථාවක එකී 11 තීරුදේ අනුරූෙ සටහදන් නිරූපිත 

අනුප්රමාණයක වයාො  බේදක් 2019 වර්ෂය සඳහා නියම විය යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

ඉහත කී උෙ දල්ඛ්නය. 

 

 

විෂය අංකය 

                                 1 වන තීරුව 

2018 වර්ෂදේදි වයාො දේ ආදායම 

11 වන තීරුව  

රු. ශත.  

1 රු. 6000 දනොඉක්මවන කිසිවක් නැත 

2 රු. 6000 ඉක්මවන එදහත් රු.12000 දනොඉක්මවන අවස්ථාවක රු.90.00 

3 රු.12000 ඉක්මවනනමුත් රු.18750 දනොඉක්මවන විට රු.180.00 

4 රු.18750 ඉක්මවන රු.75000 දනොඉක්මවන විට රු.360.00 

5 රු.75000 ඉක්මවන නමුත් රු. 150000 දනොඉක්මවන විට රු.1200.00 

6 රු. 150000 ඉක්මවන විට රු.3000.00 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,   එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (08) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019 වර්ෂයට වාහන හා සතුන් සඳහා බදු ෙැනවීම. 

 
 

 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 147 වන වගන්තිය හා 148 වන වගන්තිදයහි විධිවිධාන ප්රකා ව ෙහත 

උෙ දල්ඛ්නදයහි දැක්දවන ආකා යට වාහන හා සතුන් පිළබඳ වාර්ෂික බේදක් සීතාවක ප්රාදේශීය සභා  බල  

ප්රදේශය සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාළව නියම ක  අය කිරීමට  මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
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ඉහත කී උෙ දල්ඛ්නය 

 

1 වන තීරුව 11 වන තීරුව 

           බේද 

රු.ශත. 

දමෝටර්  ථයක්, දමෝටර් කා යක්, දමෝටර් දලොරියක්, දමෝටර් බයිසිකලයක්, ක ත්තයක්, 

ජින් රික්දෂෝවක්, බයිසිකලයක් දහෝ රයිසිකලයක් දනොවන සෑම වාහනයක් සඳහා 
25.00 

සෑම බයිසිකලයක් දහෝ රයිසිකලයක් දහෝ, බයිසිකල් කා යක් දහෝ ක ත්තයක් සඳහා 

 (අ)   දවළඳ කාර්ය සඳහා දයොදවන්දන් නම් 

(ආ)   දවළඳ දනොවන කාර්ය සඳහා දයොදවන්දන් නම් 

 

  

18.00 

 

4.00 

සෑම ක ත්තයක් සඳහා       20.00 

සෑම අත් ක ත්තයක් සඳහා           10.00  

සෑම රික්දෂෝවක් සඳහා      7.50  

සෑම අශ්වදයකු/ දෙෝනිදයකු දහෝ දකොටළුදවකු සඳහා 15.00 

සෑම ඇදතකු සඳහා 50.00 

 

විෂක්ම්භය අඟල් 26 දනොඉක්මවන ද ෝද ඇති ළමා වාහන විල්බැද ෝ හුදදක් දෙෞේගලික ස්ථානවල ෙමණක් 

දවළඳ කාර්යය සඳහා දයොදවන අත්ක ත්ත සහ දවළඳ කාර්යය සඳහා දනොදයොදවන අත් ක ත්ත දමකී 

දගවීදමන් නිදහස් දකදර්. 

 

දම් උෙදල්ඛ්නදේ “දවළඳ කාර්ය” යන්නට, විකිණීම සඳහා දහෝ අනයාකා යකින් දහෝ යම් දවළඳ වයාො යක් 

නැතදහොත් කර්මාන්තයක් සඳහා වූ යම් ද්රවය දහෝ බඩු දහෝ යම් ලිඛිත නැතදහොත් මුද්රිත ද්රවය දගන යාම දහෝ 

ප්රවාහනය කිරීම ඇතුලත්දේ. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (09) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

2019  වර්ෂයට  සභා බල ප්රදේශය තුල සංචා ක දවළඳාම සඳහා  ගාස්තු ෙැනවීම. 

 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින් වැළඳ ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන ආයතන 

සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති බලතල 

අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රදේ  iv 

(ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය මඟින් සංදශෝධිත 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල සංචා ක දවළඳාම සම්බන්ධ 

අතුරු වයවස්ථාව යටදත්  සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල සංචා ක දවළඳාම සඳහා අවස  ෙත්රයක් ලබා 

ගැනීමට ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ දදවන හා දතවන  තී වල  සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි.  
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ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය තුන්වන තී ය  
දසේවාව  ගාස්තුව  අයදුම් ෙත්ර ගාස්තුව  
සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල 

ප්රදේශය තුල සංචා ක දවළඳාම 

සඳහා  අවස  ෙත්රයක් ලබා දීම. 

වර්ෂයක් සඳහා - රු: 2000/- +බදු 

කාර්තුවක් සඳහා - රු: 500/- +බදු 

රු: 100/- +බදු 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (10) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

 

2019 වර්ෂයට සභා බල ප්රදේශය තුල ත්රී ද ෝද  ථ නවතා තැබීම සම්බන්ධ ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන ආයතන 

සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති බලතල 

අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රදේ iv 

(ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය මඟින් සංදශෝධිත 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල ත්රී ද ෝද  ථ නවතා තැබීම 

පිළබඳ අතුරු වයවස්ථාව යටදත්  සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ෙහත දදවන උෙදල්ඛ්නදේ සඳහන් 

හඳුනාගත් ස්ථානයන්හි  සෑම දිනකම 06.00 ෙැය සිට 20.00 ෙැය දක්වා ත්රිද ෝද  ථ නවතා තැබීම  සඳහා ෙහත 

ෙළමු   උෙදල්ඛ්නදේ  සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ඉහත කී ෙළමු  උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය 

 

දසේවාව   ගාස්තුව  

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල හඳුනාගත් 

ස්ථානයන්හි  සෑම දිනකම 06.00 ෙැය සිට 20.00 ෙැය දක්වා 

ත්රිද ෝද  ථ නවතා තැබීමට අවස   ෙත්රයක් ලබා දීම. 

වාර්ෂිකව  

     1000/= + බදු 
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ඉහත කී දදවන උෙදල්ඛ්නය 
 

අනු 

අංකය 

උෙ කාර්යාල 

බල ප්රදේශය 

හඳුනාගත් ත්රීද ෝද  ථ නැවතුම් ස්ථානය සංඛ්යාව 

01 ොදුක්ක මීදප් දදකදුවල ො  ආ ම්භක ස්ථානය අසල 05 

02 ොදුක්ක මීදප් කම්මල් පිටිය වත්ත ආ ම්භක ස්ථානය අසල 10 

03 ොදුක්ක ොදුක්ක දුම්රිය මාර්ගය ඉදිරිපිට ො  12 

04 ොදුක්ක ොදුක්ක තැෙැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ො  10 

05 ොදුක්ක දේ ගල භාවනා මධයස්ථානය ො  ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

06 ොදුක්ක මලගල ොසල ඉදිරිපිට යටවතු  ො  ආ ම්භක ස්ථානය අසල 05 

07 ොදුක්ක මලගල ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාව අසල දකෝ ල ඉම මාර්ගය ආ ම්භක ස්ථානය  03 

08 ොදුක්ක අංගම්පිටිය උේගල්ල මාර්ගය ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

09 ොදුක්ක අංගම්පිටිය ෆවුසි මාවත ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

10 ොදුක්ක අංගම්පිටිය හල්දෙ ො  දබෝගස අසල 05 

11 ොදුක්ක පින්නවල ොසල ඉදිරිපිට කනත්ත අසල 10 

12 හංවැල්ල හංවැල්ල නව සති දෙොළ මාර්ගය (කනත්ත මායිම) 10 

13 හංවැල්ල මාවතගම පියදසේන මාවත ආ ම්භක ස්ථානය අසල 03 

14 දකොස්ගම සුදුවැල්ල අලුත්දහේන මාර්ගය ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

15 දකොස්ගම ආනන්දගම පිට්ටනිය අසල 04 

16 කහදහේන කහදහේන මාවල්ගම ො  ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

17 කහදහේන කහදහේන කඩුදගොඩ ො  ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

18 කහදහේන ෙැල්දෙොල එලමලවල ො  ආ ම්භක ස්ථානය අසල 02 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් කා ණාව සම්බන්ධදයන් කරුණු දැනගැනීමට අවශය බැවින් දමම මහා සභාව කා ක 

සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතුයැයි දයෝජනා ක නවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 
දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
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ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (11) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

2019 වර්ෂයට  සභා බල ප්රදේශය තුල ප්රචා ක  දැන්වීම් ප්රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධ ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන 

ආයතන සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති 

බලතල අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් 
ෙත්රදේ  iv (ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය 
මඟින් සංදශෝධිත බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල ප්රචා ක  

දැන්වීම් ප්රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධ අතුරු වයවස්ථාව යටදත් සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ප්රචා ක  

දැන්වීම් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා බලෙත්රයක් ලබාගැනීමට  ෙහත ෙළමු හා දදවන  උෙදල්ඛ්නයන්හි  සඳහන් ෙරිදි 

ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

 

 

                                                ඉහත කී ෙළමු  උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය 

දසේවාව  අයදුම් ෙත්ර ගාස්තුව  

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ප්රචා ක  දැන්වීම් ප්රදර්ශනය 

කිරීම සඳහා බලෙත්රයක් ලබා දීම. 

රු: 500/- +බදු 

 

ඉහත කී දදවන උෙදල්ඛ්නය 

 
අනු අංකය පුවරුදේ ස්වභාවය වර්ග අඩි ප්රමාණය ගාස්තුව රුපියල් 

මාස 03 ට අඩු මාස 03 දහෝ 06 අත  වස ක් 

01 කිසියම් බිත්තියක් දහෝ තාප්ෙයක ප්රචා ය ක නු ලබන ප්රචා ක දැන්වීම් 1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1ට වැඩි 1 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් දකොටසක් සදහා රු. 200/- බැගින් 

02 ද දි, ඩිජිටල් බැනර් සදහා 3 ට අඩු  250/- 350/- 500/- 

3 ට වැඩි  3 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් දකොටසක් සදහා රු. 200/- බැගින් 

03 තහඩු දහෝ දැව මගින් ප්රදර්ශනය ක නු ලබන ප්රචා ක දැන්වීම් සදහා 1 ට අඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට වැඩි 1 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් දකොටසක් සදහා රු. 300/- බැගින් 

04 විදුලිය දයොදා ක්රියාත්මක ක නු ලබන ප්රචා ක දැන්වීම් සදහා 1 ට අඩු 500/- 750/- 1000/- 

1 ට වැඩි 1 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් දකොටසක් සදහා රු. 300/- බැගින් 

 

 

05 ඉටිද දි දහෝ කාඩ්දබෝඩ් මගින් ක නු 

ලබන ප්රචා ක දැන්වීම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට වැඩි 1 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් 

දකොටසක් සදහා රු. 200/- බැගින් 

06 ප්ලාස්ටික් පුවරු දහෝ ෆයිබර් පුවරු 

මගින් ක නු ලබන ප්රචා ක දැන්විම් 

1 ට අඩු 250/- 350/- 500/- 

1 ට වැඩි 1 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් 

දකොටසක් සදහා රු. 200/- බැගින් 
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07 විදුත් උෙක ණ දයොදා ක නු ලබන 

ප්රචා ක  දැන්වීම් සදහා 

1 ට අඩු 750/- 850/- 1000/- 

1 ට වැඩි 1 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීට යක් දහෝ එයින් 

දකොටසක් සදහා රු. 500/- බැගින් 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

02. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (12) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

2019  වර්ෂයට  සභාව සතු ආදාහනාගා යක මෘත ශරී යක් ආදාහනය කිරීම සඳහා  ගාස්තු ෙැනවීම. 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන 

ආයතන සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති 

බලතල අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් 

ෙත්රදේ  iv (ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය 

මඟින් සංදශෝධිත බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල 

ආදාහනාගා  පිළබඳ අතුරු වයවස්ථාව යටදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ආදාහනාගා යක මෘත ශරී යක් 

ආදාහනය කිරීම සඳහා අවස  ෙත්රයක් ලබා ගැනීමට ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ දදවන තී දේ සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය 

කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය 

දසේවාව  ගාස්තුව  

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභාව සතු ආදාහනාගා යක මෘත 

ශරී යක් ආදාහනය කිරීම සඳහා අවස  ෙත්රයක් ලබා 

දීම. 

බල ප්රදේශය  තුල          - රු: 6000/- 

බල ප්රදේශදයන් පිටත    - රු: 7000/- 
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ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් කා ණාව සම්බන්ධදයන් කරුණු දැනගැනීමට අවශය බැවින් දමම මහා සභාව කා ක 

සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 
දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  චන්දන සුරියආ ච්චි  මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

කා ක සභාදවන් ෙසු ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් 05 (12) දයෝජනාව සදහා සංදශෝධන 

දයෝජනාවක් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 

2019  වර්ෂයට  සභාව සතු ආදාහනාගා යක මෘත ශරී යක් ආදාහනය කිරීම සඳහා  ගාසත්ු ෙැනවීම. 
 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන ආයතන 

සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති බලතල 

අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රදේ  iv 

(ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය මඟින් සංදශෝධිත 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල ආදාහනාගා  පිළබඳ අතුරු 

වයවස්ථාව යටදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු ආදාහනාගා යක මෘත ශරී යක් ආදාහනය කිරීම සඳහා අවස  

ෙත්රයක් ලබා ගැනීමට ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ දදවන තී දේ සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 

 

 

 

                                                       ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය 

දසේවාව  ගාස්තුව  

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභාව සතු 

ආදාහනාගා යක මෘත ශරී යක් ආදාහනය 

බල ප්රදේශදයන් පිටත                              - රු:  7000/- 

බල ප්රදේශය  තුල                                     - රු:   6000/-  
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කිරීම සඳහා අවස  ෙත්රයක් ලබා දීම. බල ප්රදේශය  තුල  (මහජන ආධා  ලබන)  -   රු. 5000/-           

(මියගිය පුේගලයා මහජන ආධා  ලැබු බවට ග්රාම නිලධාරි 

විසින් සහතික ක  තිබිය යුතුය.) 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ඉහත සංදශෝධන දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (13) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019 වර්ෂයට අවමංගලයය දසේවා සැෙයුම් ස්ථානයක් ෙවත්වාදගන යාම සඳහා  ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

 
 

 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන 

ආයතන සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති 

බලතල අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් 
ෙත්රදේ iv (ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය 
මඟින් සංදශෝධිත බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල 

අවමංගලයය දසේවා සැෙයුම් ස්ථාන පිළබඳ අතුරු වයවස්ථාව යටදත් සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල 

අවමංගලයය දසේවා සැෙයුම් ස්ථානයක් ෙවත්වාදගන යාම සඳහා බලෙත්රයක් ලබා ගැනීමට ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ 

සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
 

 

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය 

දසේවාව   ගාස්තුව  

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල අවමංගලයය දසේවා සැෙයුම් 

ස්ථානයක් ෙවත්වාදගන යාම සඳහා බලෙත්රයක්  ලබා දීම. 

රු: 5000/- +බදු 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

 

05 – (14) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 



28 
 

2019  වර්ෂයට සැ සිලි විධිමත් කිරීම පිළබඳ ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන 

ආයතන සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති 

බලතල අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් 
ෙත්රදේ iv(ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය මඟින් 

සංදශෝධිත බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල සැ සිලි විධිමත් 

කිරීම සඳහා වන අතුරු වයවස්ථාව  යටදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ වීථි හා ප්රසිේධ ස්ථානයන්හි 

සැ සිලි කිරීම සඳහා අවස  ෙත්රයක් ලබා ගැනීමට ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ දදවන හා දතවන තී යන්හි සඳහන් ෙරිදි 

ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන  තී ය දතවන  තී ය 

දසේවාව  ගාස්තුව  තැන්ෙත් මුදල 

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ වීථි හා 

ප්රසිේධ ස්ථානයන්හි සැ සිලි කිරීම සඳහා අවස  

ෙත්රයක් ලබා දීම. 

වර්ග මීට යක් සඳහා 

රු:10/- + බදු 

වර්ග මීට යක් සඳහා 

රු:30/-  

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී   මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චින්තක දේවින්ද සම වී   මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (15) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019  වර්ෂයට අදාලව සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් මත බදු ෙැනවීම. 
 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය සභා ෙනදත් 153 වැනි වගන්තිදයහි විධිවිධාන ප්රකා ව සීතාවක ප්රා දේශීය සභා 

බල ප්රදේශය තුල ඇති සංවර්ධනය දනොකළ ඉඩම් සඳහා එම ඉඩදම් ප්රාේධන බිම් අගදයන් සියයට 01ක් වන  
බේදක් 2019 වර්ෂය සඳහා ෙනවා අයකළ යුතු බවටත්, එම බේදේ කාර්යය සඳහා 1987 අංක 15 ද ණ ප්රාදේශීය 

සභා ෙනදත් 153(1)(ආ) දේදය යටදත් වන “සමානුොතය” වශදයන් එම ඉඩදම් දගොඩනැගිලි වලින් ආව ණය 

වූ බිම් ප්රමාණය සහ සම්පූර්ණ බිම් ප්රමාණය අත  අනුොතය  1:2 විය යුතු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා  
ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා. 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
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05 – (16) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019 වර්ෂයට  සභා බල ප්රදේශය තුල පිහිටි ක්රීඩා භූමි ෙරිහ ණය සඳහා  ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින් වැළඳ ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන 

ආයතන සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති 

බලතල අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් 
ෙත්රදේ  iv (ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය 
මඟින් සංදශෝධිත බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල ක්රීඩා භූමි 

පිළබඳ අතුරු වයවස්ථාව යටදත් ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල පිහිටි ක්රීඩා භූමි ෙරිහ ණය සඳහා අවස  ෙත්රයක් 

ලබා ගැනීමට ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
 

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය තුන්වන තී ය  හත වන තී ය 

දසේවාව  අයදුම් ෙත්ර ගාස්තුව  ගාස්තුව තැන්ෙත් මුදල 

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල පිහිටි 

ක්රීඩා භූමියක්  ෙරිහ ණය සඳහා අවස   ෙත්රයක් 

ලබා දීම. 

රු: 500/- +බදු දිනකට 

රු:5000/- +බදු 

රු: 20000/- 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සනී දහක්ටර් පිරීස්  මැතිතුමා. 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

01. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, දමම මහා සභාව කා ක සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි දයෝජනා ක නවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  දමම කා ක සභා අවස්ථාව මහා සභාවක් බවට ෙත් කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට 

දයෝජනා ක මි. 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  සුසන්ත රූෙසිංහ  මැතිතුමා 
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ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

කා ක සභාදවන් ෙසුව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් 05 (16) දයෝජනාව සදහා සංදශෝධන 

දයෝජනාවක් ඉදිරිෙත් ක න ලදී. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019 වර්ෂයට  සභා බල ප්රදේශය තුල පිහිටි ක්රීඩා භූමි ෙරිහ ණය සඳහා  ගාස්තු ෙැනවීම. 
 

2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින් වැළඳ ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන ආයතන 

සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති බලතල 

අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රදේ  iv 

(ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය මඟින් සංදශෝධිත 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල ක්රීඩා භූමි පිළබඳ අතුරු 

වයවස්ථාව යටදත් ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල පිහිටි ක්රීඩා භූමි ෙරිහ ණය සඳහා අවස  ෙත්රයක් ලබා ගැනීමට 

ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය තුන්වන තී ය  හත වන තී ය 

දසේවාව  අයදුම් ෙත්ර 

ගාස්තුව  

ගාස්තුව තැන්ෙත් මුදල 

සීතාවක  ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය 

තුල පිහිටි ක්රීඩා භූමියක්  ෙරිහ ණය 

සඳහා අවස   ෙත්රයක් ලබා දීම. 

රු: 500.00 +බදු ොදුක්ක හා දකොස්ගම ක්රිඩා 

භූමි  සඳහා දිනකට  

රු. 2500/-  +  බදු 

අදනකුත් ක්රිඩා භූමි සදහා  

1000/- + බදු 

 

 

රු: 20000/- 

 

රු: 5000/- 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී  ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ඉහත සංදශෝධන  දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

 
 

05 – (17) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019 වර්ෂයට දසේවා සඳහා ගාස්තු අය කිරීම. 
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2017 ජනවාරි මස 01 දින සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසින්  වැළඳ  ගත් 1952 අංක 6 ද ණ ෙළාත් ොලන 

ආයතන සම්මත අතුරු වයවස්ථා ෙනදත් 2 වන වගන්තිය යටදත් ෙළාත් ොලන අමාතයව යා දවත ෙැවරී ඇති 

බලතල අනුව ඔහු විසින් සම්ොදනය කළ අංක 1947/6 ද ණ 2015 දදසැම්බර් මස 28 දිනැති අති විදශේෂ ගැසට් 
ෙත්රදේ iv (ආ) දකොටදසේ ෙළ ක  අංක 1976/21 ද ණ 2016 ජූලි මස 20 දිනැති  අති විදශේෂ ගැසට් ෙත්රය 
මඟින් සංදශෝධිත බස්නාහි  ෙළාත් සභාව විසින් අනුමත ක  පිළගත්තා වූ සම්මත අතුරු වයවස්ථාවල දසේවා සඳහා 

ගාස්තු අය කිරීම පිළබඳ අතුරු වයවස්ථාව  යටදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ ෙළමු තී දේ 

සඳහන්   දසේවාවන්  සඳහා ෙහත  උෙදල්ඛ්නදේ  දදවන  හා දතවන තී යන්හි  සඳහන් ෙරිදි ගාස්තු අය කිරීමට 

මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි.  
 

ඉහත කී   උෙදල්ඛ්නය 

 

ෙළමු තී ය  දදවන තී ය තුන්වන තී ය 

දසේවාව  අයදුම් ෙත්ර ගාස්තුව  ගාස්තුව 

1. සභාව විසින් ෙවත්වාදගන යනු ලබන දෙ  ොසලක් 

සඳහා ඇතුල්වීම 

රු. 500/- - 

2. සභාව විසින් ෙවත්වාදගන යනු ලබන  

පුස්තකාලයක සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම  

රු.10/- වැඩිහිටි -රු.50/- 

ළමා - රු..30/- 

3.වරිෙනම් දල්ඛ්නදේ උධෘත ලබා ගැනීම රු.100/- + බදු රු. 500/- + බදු 

4.සැෙයුම්කරුවකු  වශදයන් ලියාෙදිංචි වීම රු.1000/- + බදු  

5. වීථිදර්ඛ්ා සහතිකයක් ලබා ගැනීම රු. 100/- + බදු රු. 500/- + බදු 

6. දනොෙව ා ගැනීදම්  සහතිකයක් ලබා ගැනීම රු. 100/- + බදු රු. 500/- + බදු 

7. වරිෙනම් දල්ඛ්න ආශ්රදයන්  හිමිකම් පිළබඳ 

සහතිකයක් ලබා ගැනීම 

- රු. 500/- + බදු 

8. නිකුත් ක න ලද තක්දසේරු නිදේදන සනාථ ක න 

සහතිකයක් ලබා ගැනීම 

- රු. 500/- + බදු 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා. 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 

 

 
 

05 – (18) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව 
 

2019 වර්ෂයට අදාලව ප්රසිේධ  ඟ දැක්වීම් ආඥා ෙණත යටදත් බලෙත්ර ගාස්තු අයකිරීම. 
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176 වැනි අධිකා ය වන ප්රසිේධ  ඟ ඇක්වීම් ආඥා ෙණදත් 03 දවනි වගන්තිය ප්රකා   සිතාවක ප්රාදේශීය සභා 

බල ප්රදේශය තුල  ඟ දක්වන නාටය දර්ශන, සර්කස් දර්ශන, මැජික් දර්ශන හා සෑම සංගීත සංදර්ශනයක් සඳහා, 

චිත්රෙට දර්ශන, ආධා  චිත්රෙට දර්ශන සඳහා ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ දක්වා ඇති ෙරිදි  බලෙත්ර ගාස්තුවක් 2019 

වර්ෂයට ෙනවා අය කල යුතු යැයි  මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය  

 

ආසන සංඛ්යාව    එක් දිනකට එක් සතියකට   මසකට දහෝ        දදසැම්බර් 

       දින 7ක් දහෝ     ඉන්   31 අවසන්  

       ඊට අඩු  දකොටසකට වන වර්ෂයට 

     රු. ශත  රු. ශත  රු. ශත  රු. ශත  

 

ආසන 199 ට වැඩි දනොවු විට  25.00   45.00    75.00    400.00 

එදහත් ආසන 399 ට වැඩි දනොවූ විට        35.00    65.00  100.00    500.00  

ආසන 499 ට වැඩි දනොවූ විට     50.00  100.00  250.00    750.00 

ආසන 499 ට වැඩි   75.00  150.00  300.00  1000.00 

වයාො යක් දනොවන ආඥා ෙනදත්  10.00    25.00  100.00 

විස්ත  දකද න ආධා   ඟ දැක්වීමකට 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව  මැතිතුමා. 
ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 
 
 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (19) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ සඳහන් සභාව සතු වත්කම් කුලියට දීදම්දි හා දසේවා සැෙයීදම්දි 2019 වර්ෂයට ෙහත සඳහන් 

ෙරිදි ගාස්තු අය කල යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 
 

 

 

 

 

 
 

ඉහත කී උෙදල්ඛ්නය 
 

අනු 

අංක 
විස්ත ය ගාස්තුව රුපියල් 
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07. ප්රජා ශාලා වදනිකව කුලියට දීම. (දම් සඳහා  ජදේ බදු ඇතුලත් විය යුතුය.) 
 

 ොදුක්ක ප්රජා ශාලාව මීදප් ප්රජා ශාලාව සාලාව ප්රජා ශාලාව 

විවිධ ප්රසංග රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

විදශේෂ දෙොලවල්  ාජය රු.750.00 රු.750.00 රු.750.00 

විදශේෂ දෙොළවල් දෙෞේගලික රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

ක්රීඩා උත්සව රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

දවනත් රු.1500.00 රු.1500.00 රු.1500.00 

 

ජල හා විදුලි බිල්ෙත් ආව ණය ක  ගැනීම සඳහා ඉහත වදනික ගාස්තුවට අමත ව දිනකට ලබා ගන්නා තැන්ෙත් 

මුදල රු.1000.00 කි. 
 

08. ති  ද දි කුලියට දීම - දිනකට කුලිය රු.500.00+ බදු 
 

09. හංවැල්ල උත්සව ශාලාව කුලියට ලබා දීම. 
• ෙළමු ෙැය 04 සඳහා රු.5000/- + බදු (වැඩි වන සෑම ෙැයකටම රු.1250/-බදු බැගින්) 

01 ො  කැඩීම හා ගාස්තු  

 තා  ඇතිරු මාර්ග වර්ග මීට යක් සදහා රු.3050.00+බදු 

 දකොන්ක්රීට් ඇතිරු මාර්ග වර්ග මීට යක් සදහා රු.4050.00+බදු 

 දබො ළු මාර්ග මාර්ග වර්ග මීට යක් සදහා රු.1050.00+ බදු 

 කාෙට් මාර්ග මාර්ග වර්ග මීට යක් සදහා රු.10000.00+ බදු 

 කුට්ටි ගල් ඇල්ලු මාර්ග වර්ග මීට යක් සදහා රු.4250.00+ බදු 

02 සුසාන භූමි සඳහා   

 තැන්ෙත් කිරීම - වර්ග අඩි 01 සඳහා රු.600.00 

 ස්මා ක තැනීම වර්ග අඩි 01 සඳහා රු.2000.00 

03 ඉඩම් අනුදබදුම් අයදුම්ෙත්ර ගාස්තු රු.500.00+ බදු 

04 දගොඩනැගිලි අයදුම්ෙත්ර ගාසත්ු රු.500.00+ බදු 

05 ගලි බවුසර් සඳහා ගාස්තු  

 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය  

දන්වාසික 

වයාොරික 

 

රු.1700.00+ බදු 

රු.4100.00+ බදු 

 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදයන් පිටත  

දන්වාසික 

වයාොරික 

 

රු.4200.00+ බදු 

රු.5700.00+ බදු 

 
බල ප්රදේශදේ සීමාදේ සිට කි.මී. 1ට ප්රවාහන ගාස්තුව සියලු 

දසේවාවන් සඳහා 
රු.40.00+ බදු 

06 දවනත් සහතික නිකුත් කිරීම. රු.500.00+ බදු 
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• ආෙසු දගවනු ලබන තැන්ෙතු මුදල රු.5000/- 

• ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර ෙළමු ෙැය 4 ට රු.1500/-+බදු (වැඩිවන සෑම ෙැයකටම රු.400/-+ බදු) 

• වර්ණ සැ සිලි විදුලි ආදලෝකය ෙළමු ෙැය 4 ට රු.1800/-+ බදු (වැඩිවන සෑම ෙැයකටම 

රු.500/-+ බදු) 

 

10. දජ්.සී.බී යන්ත්රය කුලියට දීම  -  ෙැයකට කුලිය රු.3000/-+ බදු 
 

11. දමෝටර් දග්රේඩර් යන්ත්රය කුලියට දීම -  ෙැයකට කුලිය රු.5000/-+ බදු 
 

12. මාර්ග තලනය කුලියට දීම   -  දිනකට කුලිය දටොන් 5 - රු.5000/-+ බදු 
       දටොන් 10 - රු.10000/- + බදු 
 

13. හට්, ප්ලාස්ටික් පුටු , දකොඩි හා දකොඩි කණු කුලියට ලබා දීම - දිනකට 

✓ හට් 01 ක් සඳහා රු.300/- + බදු 

✓ පුටු 01ක් සඳහා රු.05/- + බදු 

✓ දකොඩි කණු 01ක් සඳහා රු.30/- + බදු 

✓ දකොඩි 01ක් සඳහා රු.10/-+ බදු 

(භාණ්ඩ ප්රවාහනය සහ දකොඩි කණු සිටුවීම, ගැලවීම දවනුදවන් හා කම්කරු කුලිය සඳහා කි.මී.01 ක දු ක් 
දවනුදවන් ගාස්තුව රු.100/- + බදු) ආෙසු දගවන තැන්ෙතු මුදල කුලී මුදලින් 25% කි. 
 

14. අවමංගලය දසේවා සැෙයුම් ස්ථානයක් ෙවත්වාදගන යන බලෙත්ර ලාභිදයකු මෘත දේහ සැකසීදම්දී ඉවත් 

ක නු ලබන දහෝ ඉවත් වන මෘත ශරී  දකොටස් සභාව සතු සුසාන භුමියක් ඇතුළත මීටර් 1.2 ක ගැඹුරු 
වලක දමා වැසීමට ගාස්තු අය කිරීම - වාර්ෂිකව රු.2000/- 

 

15. තාවකාලිකව බිම කුලියට දීම - දිනකට වර්ග අඩි 100 කට රු. 1000/- + බදු 
 

16.  හිස් තා /දකෝලාස් බැ ල් විකිණීම -  තා  රු. 200/- බදු ඇතුලත්ව 

       දකෝලාස් රු. 300/- බදු ඇතුලත්ව 

17. නාගරික බල ප්රදේශය තුළ ෙදික දවළඳාදම් දයදදන ෙදික දවළඳුන්දගන් අයක නු ලබන කැලි කසළ 

ඉවත් කිරීදම් ගාස්තුව - දිනකට රු. 200/- බදු ඇතුළත්ව 

 

18. දකොම්දෙෝස්ට් දෙොදහො  විකිණීම - කිදලෝග්රෑම් 1 ක් - රු. 20/- බදු ඇතුලත්ව 

 

19. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මඟින් ොලනය වන දෙ  ොසල් හා දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානයන් සඳහා ගාස්තු 

අයකිරීම.   දෙ  ොසල් හා දිවා සුරැකුම් මාසික ගාස්තුව  රු. 2500.00 

දෙ  ොසල් මාසික ගාස්තුව    රු. 600.00 

දිවා සුරැකුම් ෙමණක් මාසික ගාස්තුව   රු. 2250.00 

20. ජල බවුසර් සඳහා ගාස්තු 

  ජල බවුස දේ ගාස්තුව (ජලය සහිතව)  රු. 1000.00 + බදු 
  ජල බවුස දේ ගාස්තුව (ජලය  හිතව)  රු.  600.00 + බදු 
  ප්රවාහන ගාස්තුව කිදලෝමීටර් 01 ක් සඳහා                රු.40.00 + බදු 
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ජල බවුස ය  ඳවා ගැනීදම් ගාස්තුව ෙැය 08 ක් සඳහා රු. 500.00 + බදු 
 
ආගමික ස්ථාන, ොසල් හා දෙොදු උත්සව සඳහා දනොමිදල් ලබා දදනු ලැදබ්. 

 
ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න  මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නිමල් යසසිරි කළුෙහන  මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා ෙේමසීලි  මැතිතුමිය 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක  මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

ෙ.ව. 2.10 ට දිවා විදේකය සදහා සභාදේ කටයුතු අත්හිටුවන ලදී. 
ෙ.ව. 2.40 ට නැවතත් මහා සභාදේ වැඩ කටයුතු ආ ම්භ ක න ලදී. 

 

05 – (20) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශිය සභාදේ ොදුක්ක නව දවළද සංකීර්ණදේ එස්.ඒ විදජ්දාස යන අය නමින් ඇති අංක 24 ද ණ 

කඩ කාම දේ අයිතිය  ඔහුදේ බිරිඳ වන මීදගොඩ, දාම්දප්, අංක 203/ඩී හි ෙදිංචි දක්.ඒ ලිලියන් සුජාතා යන අයට 

ෙැවරිම සුදුසු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්නමැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා.  
 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

 

 

 

05 – (21) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ ප්රධාන කාර්යාලදේ කළමනාක ණ සහකා  111 තනතුදර් දසේවය ක න දක්.ඩබ්.එස්. 

දමයන්ති මහත්මිය ජාතික ඉතිරි කිරිදම් බැංකුදේ කිරිඳිවැල ශාඛ්ාව මගින් ලබා ගැනීමට නියමිත දේෙල ණය 
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සඳහා ෙළාත් ොලන දදොර්තදම්න්තුව විසින් ප්රතිපුර්ණය කළ යුතු දෙොලි මුදල, දමම සභාවට ප්රතිපුර්ණය ක න 

දතක් එම දෙොලි මුදල සභා අ මුදල් මගින් ජාතික ඉතිරි කිරිදම් බැංකුදේ කිරිඳිවැල ශාඛ්ාව දවත දගවිය යුතු යැයි 

මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා.  
 

ඉහත දයෝජනාව  ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව  සභා සම්මත විය. 
 

05 – (22) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අයත් ොදුක්ක දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි බල ප්රදේශය පු ා වර්ධනය දවමින් 

ෙැවති දඩංගු උවදු  මර්ධනය කිරිදම් අ මුණින් ආ ම්භ වු "දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිය" දම් වන විට සාර්ථකව 

ක්රියාත්මක දවමින් ෙවතින අත  ඉදිරියටද දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිය ක්රියාත්මක වීම වැදගත් බව දෙදන්. ඒ අනුව 

2018.11.01 දින සිට 2019.04.30 දින දක්වා ොදුක්ක දඩංගු මර්ධන වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල සීමාව දිර්ඝ 

කිරිම සුදුසු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා.  

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී.  

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන  මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 
4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 
6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 
7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

 

 

05 – (23) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අයත් හංවැල්ල දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි බල ප්රදේශය පු ා වර්ධනය 

දවමින් ෙැවති දඩංගු උවදු  මර්ධනය කිරිදම් අ මුණින් ආ ම්භ වු "දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිය" දම් වන විට 
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සාර්ථකව ක්රියාත්මක දවමින් ෙවතින අත  ඉදිරියටද දඩංගු මර්දන වයාෙෘතිය ක්රියාත්මක වීම වැදගත් බව දෙදන්. 

ඒ අනුව 2018.11.01 දින සිට 2019.04.30 දින දක්වා හංවැල්ල දඩංගු මර්ධන වයාෙෘතිදේ වයාෙෘති කාල සීමාව 

දිර්ඝ කිරිම සුදුසු බවට මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ  මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (24) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

2018 අයවැය දල්ඛ්නයට අනුව ෙහත උෙදල්ඛ්නදේ සඳහන් වැය ශීර්ෂයන්හි ප්රතිොදන ඉදිරියට ප්රමාණවත් 

දනොවන බැවින් දමම වර්ෂදේ තවදු ටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා අවශය ප්රතිොදන එම උෙ දල්ඛ්නදේ ඊට 

ඉදිරිදයන් දක්වා ඇති වැය ශීර්ෂදයන් මාරු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 
 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

05 – (25) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

ප්රතිොදන අවශය  

වැය ශීර්ෂය 
2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු 

ප්රතිොදන  මුදල 

රු. 

තවදු ටත් 

දවන් කළ යුතු 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

ප්රතිොදන ලබා ගන්නා 

වැය ශීර්ෂය 

ලබා ගන්නා 

ප්රතිොදන  මුදල 

රු. 

ප්රතිොදන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂදේ 

තවදු ටත් ඉතිරි 

වන මුදල රු. 

 

108(8) 

වැ.අ.වි.වැ/දසේ.අ.අ 

157,000.00 55,000.00 103(6) සංග්රහ 55,000.00 1,157,007.00 

205(3)2  ජලය 355,000.00 45,000.00 205(7)  දඩංගු 

මර්ධන වයාෙෘතිය 

45,000.00 1,585,170.00 

501(1) වැටුප් හා 

දේතන 

2,416,000.00 1,045,000.00 301(1) වැටුප් හා 

දේතන 

          

1,045,000.00 

 

6,249,792.72 

605(3)1 විදුලිය 422,000.00 125,000.00 505(5) ෙරිස  

අලංක ණය  හා 

දගොවිෙල කටයුතු 

125000.00 351,270.00 

  1,270,000.00  1,270,000.00  
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2018.05.11 වන දින ෙැවති මහා සභාදේ තී ණ අංක 05 (06) යටදත් මහා සභාදේ ආව ණ අනුමැතියට යටත්ව 

මා දවත දගවිම් කිරිමට ෙව න ලද බලය අනුව මා විසින් ක න ලද ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ විස්ත  ක න්නට දයදී 

ඇති දගවීම් ඊට අනුරූපිව ඇති දගවීම් ලබන්නා දවත ඊට ඉදිරිදයන් දක්වා ඇති මුදල දගවීම අනුමත කළ යුතු 

යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය හා 

දිනය 

විස්ත ය මුදල රු. 

01 1852 - 1856 

2018.09.10 

2018 අදගෝස්තු මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුක්ක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ මාර්ග, දසෞඛ්ය, 

ආයුර්දේද, පුස්තකාල හා වයාෙෘති අංශයන්හි දසේවදේ නියුතු 

ආදේශක දසේවකයින් 94 දදදනකු දවනුදවන් වදනික වැටුප් 

දගවීම. 

2,372,221.08 

02 2034 - 2038 

2018.09.21 

2018 සැප්තැම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලදේ, ොදුක්ක උෙ 

කාර්යාලදේ, දකොස්ගම උෙ කාර්යාලදේ, හංවැල්ල උෙ 

කාර්යාලදේ හා කහදහේන උෙ කාර්යාලදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථි  

විශ්රාම වැටුප් සහිත දසේවකයින් 187 දදදනකු සඳහා වැටුප් දගවීම. 

6,573,532.89 

03 1872 

2018.09.10 

2018 සැප්තැම්බර් මස සභාෙති, උෙ සභාෙති සහ මන්ත්රිවරු 41 

දදදනකු සඳහා සභික දීමනා හා ගමන් වියදම් දගවීම. 

765,000.00 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (26) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් ොලනය වන දෙ  ොසල් වලින් ලබා දදනදසේවාව විධිමත් කිරිම හා ගුණාත්මක 

දලස පුළුල් කිරිදම් අ මුණින් ආ ම්භ ක න ලද "දෙ  ොසල් වයාෙෘතිදේ" වයාෙෘති කාල සීමාව 2018.10.10 

දින සිට 2019.10.09 දින දක්වා වස ක කාල සීමාවක් සඳහා වයාෙෘති කාල සිමාව දිර්ඝ කිරිම සුදුසු බවට මම දමම 

ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (27) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 



39 
 
සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිදේ දක්වා ඇති ගිවිසුම් ගත 

මුදල අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය සම්ොදනය දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත මුදල 

රු. 

01 මීගහවත්ත ෙළමු ෙටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මහදසන් දගොවි 

සංවිධානය, 443/ඒ, 

ෙන්සල ො , 

ෙහත්ගම. 

426,335.70 

02  ජදේ සම්භාණ්ඩ පුහුණු මධයස්ථානය ඉදිරිපිට 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මහදසන් දගොවි 

සංවිධානය, 443/ඒ, 

ෙන්සල ො , 

ෙහත්ගම 

1,081,204.91 

03 452 ගලදගද  උතු  ග්රාම දසේවා වසදම් හසන් 

මහතාදේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ගලදගද  ශ්රි මයු  

සුභ සාධක සමිතිය 

715,291.82 

04 ොදුක්ක මීදප් ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා දකොටිගල 

දහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ගලදගද  උතු  

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

844,827.03 

05 මුරුතගහදහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

සමගි ප්රජා මුල 

සංවිධානය, මලගල, 

මුරුතගහදහේන 

750,002.63 

06 හංවැල්ල සිතුමිණ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

හංවැල්ල නග ය 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

542,868.80 

07 මහවලදදණිය කනත්ත ො  සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

 න්දිරි වැඩිහිටි 

සමිතිය, හිඟු ල, 

පුවක්පිටිය 

 

1,285,216.13 

08 හංවැල්ල  ාජසිංහ මාවත සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

හංවැල්ල නග ය 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

1,052,393.08 

09 අරුක්වත්ත ජයනන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

දගොඩදවල අමුණ 

දගොවි සංවිධානය, 

අරුක්වත්ත, 

1,295,247.76 
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ොදුක්ක 

10 ආනන්දගම දබ්කරිය ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

සාලාව එකමුතු සුභ 

සාධක සමිතිය 

345,656.88 

11 ආනන්දගම ලක්සිරි මහතාදේ නිවස අසලින් යන 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

සාලාව එකමුතු සුභ 

සාධක සමිතිය 

153,357.16 

12 ොදුක්ක ජයන්ති මාවත, ජයන්තිපු  අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

461, ොදුක්ක ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

648,548.93 

13 ොදුක්ක මැල්වත්ත 2 ෙටුමග දකොන්ක්රිට් අතු ා 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනයකිරිම 

සභාෙති, 

ොදුක්ක ස ණ 

වැඩිහිටි සමිතිය 

573,315.66 

14 අංගමුව  ණවිරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ආසිරි සංවර්ධන 

ෙදනම, 

අංගමුව, ොදුක්ක 

746,161.42 

15 දකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාරිදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය, 

427/බී, ෙහළ 

දකොස්ගම බටහි  

346,128.74 

16 දකොස්ගම කම්බිදකොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

දබෝහිටියාවත්ත 

සුභසාධක සමිතිය, 

අ ෙන්ගම, 

දකොස්ගම 

685,087.36 

17 දිගන මිනුවන්විල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

442/එෆ් ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

දිගන, තුම්දමෝද . 

550,014.77 

18 දිේදදනිය කම්මල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

දිේදදණිය දකුණ 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

593,193.35 

19 නිරිදෙොල දදහිගහදහේන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 

kmසංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

නිරිදෙොළ ප්රාථමික 

කප්රුක සමිතිය 

 

646,404.44 

20 දබොල්ලතාව පිලප්පු කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

සභාෙති, 

දබොල්ලතාව 

කැළණි මුතු දගොවි 

440,398.15 
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කිරිම සංවිධානය 

21 දබොල්ලතාව ශ්රී සුගත දයෝගාශ්රමය මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

දබොල්ලතාව 

කැළණි මුතු දගොවි 

සංවිධානය 

730,262.93 

22 දකොස්ගම සර්දවෝදය මාවදත් වැව අසල ජල 

ටැංකිය හ ස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

අළුත් අම්බලම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

620,077.05 

23 සාලාව හමුදා කඳවු  ඉදිරිපිට මාර්ගය  සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

දබෝහිටියාවත්ත 

සුභසාධක සමිතිය, 

අ ෙන්ගම, 

දකොස්ගම 

369,996.47 

24 කඩුදගොඩ අ ෙන්ගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

දබෝහිටියාවත්ත 

සුභසාධක සමිතිය, 

අ ෙන්ගම, 

දකොස්ගම 

545,467.24 

25 දකොස්ගම නිසල උයන, දවන්දේසි වත්ත මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, 439/ඒ, 

ඉහළ දකොස්ගම 

උතු  

541,493.92 

26 සාලාව, දබො ළුදගොඩ, මාවල්ගම මාර්ගදේ අතුරු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය, 

සාලාව, අක විට 

478,571.24 

27  ණවිරුගම නිශාන්ත මහතාදේ නිවස අසලින් යන 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනයකිරිම 

සභාෙති, 

සාලාව එකමුතු 

සුභසාධක සමිතිය 

312,358.71 

28 දබො ළුදගොඩ කහටගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය, 

සාලාව, අක විට 

473,834.25 

29 දකොස්ගම තාවල්දගොඩ හ හා ධර්මග්රාමයට 

පිවිදසන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාරිදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය, 

427/බී, ෙහළ 

දකොස්ගම බටහි   

570,193.64 

30 දබො ළුදගොඩ මාවල්ගම ොදර් මුතු ආ ච්චි 

මහතාදේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

 ණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය,  

337,628.96 
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සාලාව 

31 දකොස්ගම බදුවත්ත මාර්ගයට ප්රවිශ්ඨ දබෝක්කුව 

ඉඳික  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාරිදප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය, 

427/බී, ෙහළ 

දකොස්ගම බටහි  

584,307.97 

32 ඉහළ දකොස්ගම  ංදදේගම අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

සිසිල ප්රජා මුල 

සංවිධානය, 

මීගහවත්ත, 

කනම්ෙැල්ල 

444,162.14 

33 452A  ගලදගද  උතු   පියදසේන මාවදත් ොසල් 

මාවත දදසට යන මාර්ගදේ අනු  මහාතාදේ නිවස 

අසල සිට මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි මයු  සුභසාධක 

සමිතිය, 

ගලදගද , 

ොදුක්ක 

655,201.23 

34 කුරුසය අසල නිවාස සංකීර්ණදේ ෙළමු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි මුත්තුමාරි 

අම්මාන් දකෝවිල් 

සමිතිය, 

එලිස්ටන්වත්ත. 

පුවක්පිටිය 

167,392.22 

35 වී ාන් ලැයිමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි මුත්තුමාරි 

අම්මාන් දකෝවිල් 

සමිතිය, 

එලිස්ටන්වත්ත. 

පුවක්පිටිය 

376,502.07 

36 අක්ක  100 නිවාස  සංකීර්ණදේ  දකෝවිල අසල 

උඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි මුත්තුමාරි 

අම්මාන් දකෝවිල් 

සමිතිය, 

එල්ස්ටන්වත්ත, 

පුවක්පිටිය 

494,208.91 

37 අක්ක  100 නිවාස  වයාෙෘතිය ෙළමු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි ම තඩි 

පිල්දලයාර් 

දකෝවිල් සමිතිය, 

එල්ස්ටන් වත්ත උඩ 

දකොටස 

  

485,909.06 

38 කුරුසය අසල සිට දඩෝබි ලැයිමට යන මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි ම තඩි 

පිල්දලයාර් 

දකෝවිල් සමිතිය, 

එල්ස්ටන් වත්ත උඩ 

160,390.52 



43 
 

දකොටස 

39 එල්ස්ටන් වත්ත අවිස්සාදේල්ල දකොටස 

(දේ දගොල්ල) තැඹිලි කෑල්දල් මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රි ම තඩි 

පිල්දලයාර් 

දකෝවිල් සමිතිය, 

එල්ස්ටන් වත්ත උඩ 

දකොටස 

314,986.62 

40 

 

කුමාරි ඇල්ල පිවිසුම් මාර්ගය පිළසක  කිරිම ෙළාත් සංවර්ධන  සභාෙති, 

වගවත්ත මුත්තුමාරි 

අම්මාන් 

දේවස්ථානසමිතිය 

212,000.00 

41 

 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ දකොස්ගම බාලිකා 

ොදර් ෙලදබොදට්ලන්ද ො  සුදුසු ෙරිදි සංවර්ධනය 

කිරිම 

උෙමාන ොදක සභාෙති, 

අමාජීව වැඩිහිටි 

සමිතිය, 

ෙහළ දකොස්ගම 

 

198,834.86 

42 දනළුවත්තුඩුව දකෝළන් කන්ද ආ ණය දසේනාසන 

ො  තා  දමා සංවර්ධනය කිරිම 

විමධයගත 

අයවැය 

සභාෙති, 

දනළුවත්තුඩුව 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

194,155.10 

43 රිටිගහදහේන ප්රධාන මාර්ගදේ අබලන්ව ඇති ෙැති 

බැම්ම සැකසීම 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

මාවතගම සමඟි 

සුභසාධක සමිතිය. 

485,321.29 

     

44 කම්බිගහදහේන දකොටදසේ ඇති අතුරු මාර්ගය තා  

දමා සංවර්ධනය කිරිම 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

මාවතගම සමඟි 

සුභසාධක සමිතිය. 

291,250.88 

     

45 ඉසුරු මාවත තා  දමා සංවර්ධනය කිරිම සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

මාවතගම සමඟි 

සුභසාධක සමිතිය. 

194,142.58 

46 කහදහේන, කඩුදගොඩ මාර්ගදේ ෙළමු වන ෙටුමග 

ගල් අතු ා තා  දමා සංවර්ධනය කිරිම 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

කහදහේන සමඟි 

දගොවි සංවිධානය 

264,513.46 

 

47 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු ො  

කයිතන් මහතාදේ නිවස අසල ො  ගල් අතු ා 

තා  දැමීම 

සුඛිත පු ව  සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල 

වැඩිහිටි සමිතිය 

145,626.65 

48 

 

මුරුතගම සුනිල් තිලක ත්න ප්රජා ශාලාදේ වැඩ 

නිම කිරිම 

ප්රාේධන 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

සමඟි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

මුරුතගම, අක විට. 

700,000.00 

49 සාලාව ආනන්දගම දබෝධිය අසල ඇති කාණුව 

සංවර්ධනය කිරිම 

ප්රාදේශීය සභා 

ශක්තිමත් 

කිරිදම් 

වැඩසටහන 

සභාෙති,  

සමඟි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

මුරුතගම, අක විට 

257,237.86 

50 මුරුතගම සණස බැංකුව ඉදිරිපිට ෙැති කාණුව 

ඉඳිකිරිම 

ප්රාදේශීය සභා 

ශක්තිමත් 

කිරිදම් 

සභාෙති, 

සමඟි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

567,877.95 
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වැඩසටහන මුරුතගම, අක විට. 

51 තුන්නාන දකෝන්ගහවත්ත ො  බෑවුම දකොටස 

කාණුව සංවර්ධනය කිරිම 

ප්රාදේශීය සභා 

ශක්තිමත් 

කිරිදම් 

වැඩසටහන 

සභාෙති, 

එක්සත් සුභසාධක 

සමිතිය, 

444/ඊ, කුඩාකන්ද 

වසම, තුන්නාන. 

1,999,724.21 

52 බ්රැන්ඩිගම්ෙල සුදුවැල්ල ො  ෙළුදු මකා 

සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල 

වැඩිහිටි සමිතිය 

138,408.10 

53 වගවත්ත චන්ද්ර කුමා  මහතාදේ නිවස අසල 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

වගවත්ත මුත්තුමාරි 

අම්මාන් දකෝවිල් 

සමිතිය 

251,683.94 

54 දනළුවත්තුඩුව කටුකලාවිල ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල 

වැඩිහිටි සමිතිය 

480,560.75 

55 සීතාවක ප්රාදේශීය සභා දෙ  ොසල් දරු දැරියන් 

සඳහා සංවිධානය ක න ලද උත්සවය දවනුදවන් 

වු වියදම් ඇස්තදම්න්තුව 

 

සභා අ මුදල් ස ප්, 

ප්රධාන කාර්යාලය, 

ආර්.පී.එන්.පී. 

ජිනදාස මයා 

90,000.00 

56 සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු LM – 5604 ද ණ 

කම්ෙැක්ට දේ දසේවා කටයුතු කිරිම දවනුදවන් වු 

ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුදල් හවල් 

දහෝල්ඩින්ේස් 

පුේගලික සමාගම, 

245/47, ෙ ණ 

අවිස්සාදේල්ල ො , 

ඔරුදගොඩවත්ත.  

82,297.45 

57 දයෝජිත තුන්නාන ආදාහනාගා ය ඉඳි කිරිම සඳහා 

තාවකාලික විදුලි සැෙයුමක් ලබා ගැනීම 

දවනුදවන් වු ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුදල් ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

33,020.51 

58 දකොස්ගම, අළුදබෝදල මාර්ගදේ මාර්ගයට 

බාධාවක් වී ඇති විදුලි කණු ඉවත් කිරිම දවනුදවන් 

වු ඇස්තදම්න්තුව 

සභා අ මුදල් ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

233,509.72 

59 ගුරුදේ දවන්දේසි ඉඩදම් අතුරු මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දේ දගොල්ල ප්රජා 

දසේවා දක්න්ද්රය 

202,064.95 

 

60 

බාලදේවත්ත ො  අබලන් දකොටස තා  ආදල්ෙය සභා අ මුදල් සභාෙති, 

බ්රැන්ඩිගම්ෙල 

වැඩිහිටි සමිතිය 

95,200.00 

 

61 

ඉහළ හංවැල්ල ප්රජා ජල ළඳට යන මාර්ගය තා  

දමා සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සමඟි වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

ඉහළ හංවැල්ල 

දකුණ 

200,084.67 

62 

 

ෙහළ හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන මාවදත් 

දකොන්ක්රිට් කණුව ස්ථාන දදකකින් ආව ණය 

කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

443/ඒ, ෙහත්ගම 

ග්රාම සංවර්ධන 

100,000.00 
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සමිතිය 

63 බ්රැන්ඩිගම්ෙල කටුකලාවිල ො  තා  දමා 

සංවර්ධනය කිරිම ( ජය ත්න  ාජෙක්ෂ මහතාදේ 

නිවස අසල සිට ඉදිරියට) 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

සුදුවැල්ල ප්රගති 

දගොවි සංවිධානය 

404,124.86 

64 සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන දගොඩනැගිල්ල හා 

පුස්තකාල දගොඩනැගිල්ල පිටත බිත්ති වල තීන්ත 

ගෑම  

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

හංවැල්ල නග ය 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

177,593.36 

65 දදඹෝ  අලි බලන ලන්ද ො  අතුරු ො  දකොටසක් 

සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දදඹෝ   ෙැ කුම් 

දගොවි සංවිධානය 

362,438.64 

66 හිඟු ල කනත්ත ො  සංවර්ධනය කිරිම සභා අ මුදල් සභාෙති, 

 හිඟු ල  න්දිරි 

වැඩිහිටි සමිතිය 

242,013.53 

67 නිරිදෙොල ගලිවත්ත මාර්ගය ඉතිරි දකොටස 

සංවර්ධනය කිරිම 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ෙහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

119,245.42 

68 දිේදදණිය උතු  ොසල ඉදිරිපිට මාර්ගය තා  දැමීම සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දිේදදණිය දකුණ 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

127,550.77 

69 තුන්නාන සුසාන භූමිය ො  අවසාන දකොටස තා  

දැමීම 

සභා අ මුදල්  සභාෙති, 

කුඩාකන්ද වසම 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය 

178,627.35 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සනී දහක්ටර් පිරීස් මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සනී 

දහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

05 – (28) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

සිතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ජීවත් වන දබොදහෝ පිරිසක් අත  දබෝ දනොවන ද ෝග වයාප්තිය ඉහළ 

දගොස් ඇති අත , දම් සඳහා දහේතුව දලස ශාරිරික සුවතා වයායාම හා මානසික සුවතාවය හිඟවීම ප්රධාන දහේතුව 

බව දෙනී යයි. දකොස්ගම දකොට්ඨාසය, හිඟු ල දකොට්ඨාසය, කඩුදගොඩ දකොට්ඨාසය, සාලාව දකොට්ඨාසය ඇතුළු 

දකොස්ගම නග යට ආසන්නව ජීවත් වන ජනතාව සඳහා ශාරිරික සුවතා වයායාම කටයුතුවල දයදීමට ස්ථානයක් 

දනොමැතිවීම මත ඔවුන්දේ ශාරිරික හා මානසික සුවය නි වුල් ක  ගැනීදම් අවස්ථාව අහිමි වී ඇත. එබැවින් 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු දකොස්ගම ඩැනී විදජ්සුන්ද  මහජන ක්රිඩාංගනදේ නිදහස් වයායාම කටයුතු සඳහා 

ශාරිරික සුවතා ඇවිදින මංතීරුවක් සහිතව සැලසුම් දකොට ප්රාදේශීය සභාව මගින් නවීක ණය කළ යුතු බවට මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා. 
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ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

 දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා  

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 

6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා 
9. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 

 

 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමාදේ සථ්ි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

05 – (29) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාව මගින් අෙ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට හිමි විය යුතු මුේද  ගාස්තු ඇතුළු මුදල් දනොදගවු දින 

සිට ගණන් බලා ලැබිය යුතු සියළු මුදල් අෙ සභාව මහජන නිදයෝජිතයන්දේ සංවර්ධන දයෝජනා, මහජන 

සුභසාධක කටයුතු කඩිනම් කිරිම සඳහා දයදවීම දවනුදවන් ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් සියළුම මන්ත්රිවරුන්දේ හා 

මන්ත්රිවරියන්දේ එකඟතාවය සහිත දයෝජනාවක් දලස සභා සම්මත ක  ෙළාත් සභාවට දයොමු කළ යුතු යැයි මම 

දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සමන්ති  චන්ද්රිකා දමයන්ති  මැතිතුමිය. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

05 – (29) දයෝජනාව සඳහා  සංදශෝධන දයෝජනාවක් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා විසින් 

දයෝජනා ක න ලදී. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල ධම්මික වී  ත්න මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

ගරු සභාෙතිතුමනි, චන්දන මන්ත්රීතුමා දගනාපු දයෝජනාව ඉතාම දහොඳ දයෝජනාවක්. මම එතුමාදේ දයෝජනාවට 

විරුේධව දනදමයි එම දයෝජනාදේ යම් අඩුොඩු වගයක් තිදයනවා මට දෙනුන විදියට. ඒ නිසා අඩුොඩුව සකස් 

ක ලා මම සභාවට සංදශෝධන දයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිෙත් ක නවා.  
 

බස්නාහි  ෙළාත් සභාව මගින් අෙ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට හිමි විය යුතු මුේද  ගාස්තු ෙැවරුම් හා උසාවි දඩ 

මුදල් ෙැවරුම් මුදල් දනොදගවු දින සිට ගණන් බලා ලැබිය යුතු සියළු මුදල් අෙ සභාදේ මහජන නිදයෝජිතයන්දේ 

සංවර්ධන දයෝජනා මහජන සුබසාධන කටයුතු කඩිනම් කිරිම සඳහා දයදවීම දවනුදවන් ලබා දීමට අවශය කටයුතු 

ඉතා ඉක්මනින් ක  දීමට ක්රියා ක න දලස ඉල්ලීමක් ෙළාත් සභාදේ මහ ඇමතිතුමාටත්, ඉඩම් ද ජිස්රාර් 
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ජන ාල්තුමාටත්, අදාල උසාවිවල ද ජිස්රාර්වරුන්ටත්, ෙළාත් ආදායම් දකොමසාරිස්තුමාටත්, සියළු සභිකයන්දේ 

එකඟතාවය සහිතව දයෝජනාවක් දලස දයොමුකළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

සංදශෝධන දයෝජනාව සදහා  ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් එකගත්වය ෙල කල 

බැවින් දමම සංදශෝධන දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා 
2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර්මැතිතුමා 
3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 
4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය 
5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 
6. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

9. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 
 

ඉහත සංදශෝධන දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මංජුල වී  ත්න මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු 

ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

 

05 – (30) ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආ ච්චි මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 

 

මිල සුත්රයට අනුව තී ණය වන බව ෙවසමින් ආණ්ඩුව විසින් ඉන්ධන මිල වැඩි කිරිම සඳහා වන නව ක්රමයක් 

භාවිතා ක යි. මිල සුත්රය සැකදසන්දන් දකදසේද? යන්න කැබිනට් අමාතයවරු ෙවා දනොදන්නා බව මාධ ය හ හා 

දකද න සාකච්ඡා වලින් ෙැහැදිලි දේ.  

 

දකදසේ දවතත් දවනත් ඉන්ධන, ගෑස් ඇතුළු අතයවශය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑම ජනතාව මත මහත් ජීවන බ ක් 

ෙටවා ඇත. ඒ පිළබදව අෙ ප්රදේශදේ ජනතාවදේ විද ෝධය ප්රකාශ ක න අත , ෙළමුව ආණ්ඩුදේ නාස්තිකා  

වියදම් කො හැ  ඉන්ධන ගෑස් ඇතුළු අතයවශය භාණ්ඩ මිල අඩු කිරිමට පියව  ගන්නා දලස ආණ්ඩුදවන් ඉල්ලා 

සිටිය යුතු බවට දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා. 
 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

 

දමම දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් ෙහත නම් සදහන් ගරු මන්ත්රිවරුන් විසින් අදහස් දක්වන ලදී. 
1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

       3.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා 

       4.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා 
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       5.   ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා 

6.    ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය 

7. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය 

8. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදයකුමා  ගමදේ මැතිතුමා 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමා  මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා 

11. ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා 
 

ඉහත දයෝජනාව සම්බන්ධදයන් දබදීමක් ෙැවති බැවින් ඡන්ද විමසිමක් සිදු ක න ලදී. 

 

 

01. ගරු සභාෙති ජී .ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

02. ගරු උෙ සභාෙති එස්.ඩී.මංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

03. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

04. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දක්.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

05. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඒ.දම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය දයෝජනාව ට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

06. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ආර් .ගයාන් දුමින්ද  මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

07. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

09. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.මංජුල වී  ත්න මැතිතුමා දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

10. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඔල්ගා අතුදකෝ ල මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ .දප්රේම ත්න මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමා  ගමදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

13. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී .සනී දහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී .දකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්.නන්ද කුමා සිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

16. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණ ත්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

17. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා  ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී .ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දම්දා මැතිතුමිය දයෝජනාවට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඒ .සුසන්ත මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

22. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඩී. සමන්ත කුමා  මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

23. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච් .වරුණදිලිප් කුමා  මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

25. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී .චින්තක දේවින්ද සම වී  මැතිතුමා ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
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26. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දක්.නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න 

ලදී. 

27. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

28. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ් .අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

29. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පුස්සැල්ලදේ අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ 

දනොසිටින ලදී. 

30. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ජී.කුමුදිණි ජයවර්ධන මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

31. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආ ච්චි මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

32. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.ඉන්ද්රානි ෙේමසීලි මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

33. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එම්.ඩී .මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය දයෝජනාවට විෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

34. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

35. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා ඒ අවස්ථාදේ සභා ගර්භදේ දනොසිටින ලදී. 

36. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එස් .චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

37. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එච්.එස්.සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

38. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 

39. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී පී.ඒ.ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා දයෝජනාව ට ෙක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ ක න ලදී. 
 

දයෝජනාවට ෙක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු    21 

දයෝජනාවට වික්ෂව ඡන්දය ලබා දුන් ගරු මන්ත්රිවරු   07 

දයෝජනාවට ඡන්දය ලබා දීදමන් වැළකී සිටි ගරු මන්ත්රිවරු  -  
 

ඉහත දයෝජනාව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආ ච්චි මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රී සුනිල්  ණසිංහ මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් බහුත  ඡන්ද 14 කින්  සභා සම්මත විය. 

 

05 – (31) ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමා විසින් දයෝජනා ක යි. 
 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ විස්ත  ක න්නට දයදී ඇති 

වයාෙෘති ඊට අනුරූපිව ඇති දකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිදේ දක්වා ඇති ගිවිසුම් ගත 

මුදල අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම දමම ගරු සභාවට දයෝජනා ක මි. 

 

අනු 

අංක 

වයාෙෘතිය මුලය 

සම්ොදනය 

දකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුදල රු. 

01 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලදේ භාවිතා ක න දටොෂිබා 

ඡායා පිටෙත් යන්ත්රය අළුත්වැඩියා කිරිම සඳහා වු 

ඇස්තදම්න්තුව. 

සභා අ මුදල් දජෝන් කීල්ස් ඔදටෝ 

දම්ෂන් පුේ. සමාගම, 

යුනියන් දෙදදස, 

දකොළඹ 02. 

18,750.75 

02 දඩ්ල් නිවාස සංකීර්ණය  2 වන ෙටුමග මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාහිංගල දගොවි 

සමිතිය 

903,841.86 

03 දේ ගල දහො කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

සභාෙති, 

මාහිංගල දගොවි 

සමිතිය 

828,406.46 
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කිරිම 

04 මාවල්ගම දර්මන්ඩ් ලී දමෝල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාවල්ගම වැඩිහිටි 

සමිතිය, වග 

551,959.54 

05 කළුඅේගල මුණමදල්වත්ත අභයන්ත  මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාවල්ගම වැඩිහිටි 

සමිතිය, වග 

633,764.86 

06 දබො ළුදගොඩලන්ද වත්ත ජල බස්නා කාණුව 

සංවර්ධනය කිරිම. 

ප්රාදේශීය 

සභා 

ශක්තිමත් 

කිරිම 

සභාෙති, 

මාවල්ගම වැඩිහිටි 

සමිතිය, වග 

161,477.53 

07 ධර්මග්රාමය දෙ  ොසල සඳහා දේට්ටුවක් තැනීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වශක්ති දගොවි 

සංවිධානය, 

මුරුතගම, අක විට 

12,496.00 

08 සාලාව දසේවා පියස පිවිසුම හා දේට්ටුව තැනීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ස්වශක්ති දගොවි 

සංවිධානය, 

මුරුතගම, අක විට 

48,862.95 

09 දිගන අතුරු ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, දිගන, 

තුම්දමෝද  

249,885.35 

10 වග ෙල්දල්වාසල ො  දකොටසක් සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

පින්නවල දකුණ 

දගොවි සංවිධානය 

247,522.40 

11 මීරියගල්ල ෙන්සල ො  දකොටසක් සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

මීරියගල්ල දගොවි 

සංවිධානය 

398,136.29 

12 වක්ඔය දමෝද  ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කැළණි නදී වැඩිහිටි 

සංවිධානය, 

කහටපිටිය 

249,886.32 

13 යටවතු  කැන්දදගොල්ල අතුරු මාර්ගය දකොටසක් 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, කහවල 

249,970.55 

14 සාලාව ප්රජා ශාලාව සඳහා ජල සැෙයුම ලබා ගැනීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අරුණළු එක්සත් 

දගොවි සංවිධානය, 

අ ෙන්ගම 

31,000.00 

15 ආනන්දගම ප්රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අරුණළු එක්සත් 

දගොවි සංවිධානය, 

අ ෙන්ගම 

58,880.00 

16 දබො ළුදගොඩ ගල්දදොල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

අරුණළු එක්සත් 

දගොවි සංවිධානය, 

අ ෙන්ගම 

160,062.25 

17 දේ දගොල්ල ජල ෙැ කුම් ළඳ ො  සංවර්ධනය කිරිම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

දබෝධි භා කා  

සමිතිය, 

273,419.30 
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දේ දගොල්ල, 

පුවක්පිටිය 

 

18 

සීතාවක ප්රා.දල් දකොට්ඨාසදේ දබොල්ලතාව 

පිලප්පුකන්ද ො  සුදුසු ෙරිදි සංවර්ධනය කිරිම. 

උෙමාන 

ොදක 

සභාෙති, 

දබොල්ලතාව ජනජය 

ග්රාම සංවර්ධන 

සමිතිය, දකොස්ගම 

 

198,834.86 

19 කහව  දගෝනබරුව  මාර්ගදේ මුල් දකොටස  

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

තාවල්දගොඩ දගොවි  

සංවිධානය 

240,175.24 

20 අරුක්වත්ත ඉසුරු උයන ො   දකොටසක්  සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති,  

අරුක්වත්ත උතු   

දගොවි  සංවිධානය 

246,352.81 

21 පුස්සැල්ලාව ෆාම් ො  දබෝධිය ඉදිරිපිට මාර්ගය 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අ මුදල් සභෙති, 

කඩුදගොඩ  උතු   

ග්රාම  සංවර්ධන  

සමිතිය 

249,868.05 

22 452  ගලදගද  නැදගනහි  දකොටිගලදහේන - නිදහස් 

මාවත  යා දකද න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ගලදගද   

නැදගනහි  ග්රාම  

සංවර්ධන සමිතිය 

1,047,201.85 

23 452  ගලදගද  නැදගනහි   අරුක්වත්ත සිට ොදුක්ක 

දදසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති,ගලදගද   

නැදගනහි  ග්රාම  

සංවර්ධන  සමිතිය 

141,278.93 

24 452  ගලදගද  නැදගනහි   නිදහස් මාවත දමොහාන් 

මහතාදේ නිවස අසල සිට පුස්සැලිඔය ොලම දදසට 

යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති,ගලදගද   

නැදගනහි  ග්රාම  

සංවර්ධන  සමිතිය 

334,394.67 

25 452 B ගලදගද  දකුණ දමො ටුව කන්ද මාර්ගදේ 

ආ ම්භක ස්ථානය සිට  මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම. 
ග්රාමිය මාර්ග 

1000 km 

සංවර්ධනය 

කිරිම 

සභාෙති, 

ශ්රී මයු   සුභ සාධක 

සමිතිය, ගලදගද  

392,825.21 

26 පිටුම්දප් අන්නාසිගලදහේන ො   දකොටසක්  

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

පිටුම්දප් ඒකාබේධ 

දගොවි සංවිධානය 

247,552.40 

27 ජයවී දගොඩ නා දසවණ  මාර්ගය (ගුළුදහේන ො )  ප්රජා 

ශාලාව ඉදිරිපිට  මාර්ගය  සංවර්ධනය  කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

ශ්රී  නා  දසවණ  

වැඩිහිටි  සංවිධානය,  

ජයවී දගොඩ 

687,270.24 

28 අංගම්පිටිය  දැඩිගම්පු  මාර්ගය  දකොටසක්  සංවර්ධනය  

කිරීම. 

සභා අ මුදල් සභාෙති, 

උේගල්ල ජනශක්ති 

දගොවි  සංවිධානය 

249,454.94 

29 කහදහේන සතිදෙොළ  අළුත්වැඩියා  කටයුතු  සිදු කිරීම. සභා අ මුදල් සභාෙති, 

කහදහේන  සමඟි  

දගොවි  සංවිධානය 

748,983.34 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි  ලියනදේ චන්දන කුමා   මැතිතුමා. 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  එම දයෝජනාව මා විසින් ස්ථි  ක නු ලබනවා. 

ඉහත දයෝජනාව ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත ද ෝහණ මැතිතුමාදේ දයෝජනාදවන් හා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ලියනදේ චන්දන කුමා  මැතිතුමාදේ ස්ථි ත්වදයන් ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

06. කා ක සභා වාර්තා  
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06 – (01) 2018.09.21 වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 
බැලීම. 
 
 

2018.09.21  වන දින ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව 
විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 – (02) 2018.09.25 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා 
බැලීම. 
 

2018.09.25 වන දින ෙවත්වන ලද ෙරිස  හා ෙහසුකම්  කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින්  
සලකා බලන ලදි. 

06 – (03) 2018.09.27  වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි ජයන්ත  ණවක මැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමනි,  දබෝදප් මිහි  ප්රජා ශාලාව සම්බන්ධව යන හිසින් යුතුව දයොමු ක න ලද ලිපියට අදාලව දමම 

ප්රජා ශාලාදේ අයිතිය සම්බන්ධදයන් ගැටළු සහගත තත්වයක් ෙවතින බැවින් දකොට්ඨාස මන්ත්රිතුමා හ හා විසදා 

ගන්නා දලස දන්වන ලදී. මන්ත්රිතුමාට පුළුවන්දන් ඕන විසදුමක් ගන්න දමදහම වුණාම. එදහම දකොදහොමද 

දකොට්ඨාස මන්ත්රිතුමා සභාදේ ප්රශ්න විසදන්දන් එක ො ටම.  වාර්තාදේ 02 දවනි පිටුදේ 05 දවනි තී ණය.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 
දමහි දහොයා ගන්න ඕන මිහි  ප්රජා මණ්ඩලදේ ඒක  ජයට අයිති නැහැ කියලා කියන නිසා තමයි දම් ප්රශ්නය 

තිදයන්දන්.  
 

 ගරු උෙ සභාෙති මංජුල ප්රදිප් කුමාර් මැතිතුමා 
ගරු සභාෙතිතුමනි, දම් දගොඩනැගිල්ල දම්ක කඩා වැදටනවා. ඊට ෙස්දසේ සුමිත් විජයමුණි දසොයිසා මැතිතුමාදේ 

සල්ලි ලක්ෂ 1 ½ ක් වදේ කිට්ටු ගාණක් දාලා දම්ක ආ ම්භ කදළේ.  ෙටන් ගත්දත් අපි සභාදවන්. ප්රජා ශාලා 10 

කට 12 කට විත  සල්ලි දවන් කළා. ඒ අනුව තමයි දම් ප්රජා ශාලාදේ වැඩ ආ ම්භ කදළේ.  
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

දම්ක විසදාගන්න දනදමයි අවශය ක න දතො තුරු ටික දහොයලා දදන්න කියලා ඔබතුමා දන්න දතො තුරු ටික 

කා ක සභාවට වාර්තා ක න්න. 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්නමැතිතුමා 

ගරු සභාෙතිතුමා දමදහම ටයිප් ක න්න එො කමිටුදේ දම්ක වැ දියි. මන්ත්රිවරුන්ට ප්රශ්න විසදන්න දාන්දන් 

නැහැ.  

ගරු සභාෙතිතුමා 
අපි අඩුව හදමු. දතො තුරු ටික දහොයා ගන්න කියලා මන්ත්රිතුමාට කියමු.  විශාල වාර්තා ප්රමාණයක් ටයිප් 

ක නදකොට දෙොඩි දෙොඩි අඩුොඩුකම් තිදයනවා.  

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වී  ත්නමැතිතුමා 
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හරි අඩුොඩු ඒක නම්. දම් ගත්ත තී ණයක්.  

ගරු සභාෙතිතුමා 
 

ඒක ගත්ත තී ණයක් දනදමයි. මන්ත්රිතුමාට පුළුවන් දතො තුරු දහොයලා දදන්න විත යි.  

2018.09.27 වන දින ෙවත්වන ලද කාර්මික දසේවා කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව ඉහත සංදශෝධනයට 

යටත්ව මහ සභාව විසින්  සලකා බලන ලදි. 

06 - (04) 2018.09.28  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව 
සලකා බැලීම. 
 

ගරු සභාෙතිතුමා 

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ සංදශෝධන 02 ක් මා විසින් ඉදිරිෙත් ක නු ලබනවා. 2018.09.28වන 

දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභා රැස්විදම් තී ණ අංක 01 – (03) තී ණය ෙහත ෙරිදි 

සංදශෝධනය විය යුතුයි. 
 

ොදුක්ක දවළඳ සංකිර්ණදේ අංක 32 හා 35 යන කඩ කාම  සඳහා බදු කුලිය දගවිම බදුකරු විසින් ෙැහැ  හැ  

ඇති බැවින් එම කඩ කාම  නැවත දටන්ඩර් කිරිමට කටයුතු ක  ඇති බැවින්,  එම දටන්ඩර් අවලංගු ක න දමන් 

ඉල්ලා අදාල බදුකරුවන් විසින්  ඉදිරිෙත් ක න ලද ලිපි සලකා බැලු කා ක සභාව, 2018.09.19 දින දක්වා සියළුම 

කඩ කුලි හා දඩ මුදල් අය ක  ගැනීමට යටත්ව ොදුක්ක දවළඳ සංකිර්ණදේ අංක 32  හා අංක 35  යන කඩ කාම  

නැවත දටන්ඩර් කිරිම අත්හිටුවීමට කා ක සභාව තී ණය ක න ලදී. 

2018.09.28 දින ෙැවති මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභා රැස්විදම් තී ණ අංක 01 – (18) තී ණය ෙහත 

ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

2018 අයවැය දල්ඛ්නයට අනුව ෙහත උෙ දල්ඛ්නදේ සඳහන් ප්රතිොදන අවශය වන වැය ශිර්ෂයන්හි 2018 

වර්ෂයට දවන් ක  තිබු ප්රතිොදන අවසන් වී ඇති බැවින් 2018 වර්ෂය සඳහා තවදු ටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් 

සඳහා අවශය ප්රතිොදන උෙ දල්ඛ්නදේ ඊට ඉදිරිදයන් දක්වා ඇති වැය ශීර්ෂදයන් මාරු කළ යුතු  බව දන්වමින් 

ඉදිරිෙත් ක න ලද වගුව ෙහත ෙරිදි සංදශෝධනය විය යුතුයි. 

 

 

ප්රතිොදන අවශය  වැය 

ශීර්ෂය 

2018 වර්ෂයට 

දවන් ක  තිබු 

ප්රතිොදන  

මුදල රු. 

තවදු ටත් 

දවන් කළ යුතු 

ප්රතිොදන මුදල 

රු. 

ප්රතිොදන ලබා ගන්නා වැය 

ශීර්ෂය 

ලබා ගන්නා 

ප්රතිොදන  මුදල 

රු. 

ප්රතිොදන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂදේ 

තවදු ටත් ඉතිරි 

වන මුදල රු. 

108(8) 

වැ.අ.වි.වැ/දසේ.අ.අ 

157,000.00 55,000.00 103(6) සංග්රහ 55,000.00 1,157,007.00 

205(3)2  ජලය 355,000.00 45,000.00 205(7)  දඩංගු මර්ධන 

වයාෙෘතිය 

45,000.00 1,585,170.00 

501(1) වැටුප් හා 

දේතන 

2,416,000.00 1,045,000.00 301(1) වැටුප් හා දේතන           

1,045,000.00 

 

6,249,792.72 

605(3)1 විදුලිය 422,000.00 125,000.00 505(5) ෙරිස  අලංක ණය  

හා දගොවිෙල කටයුතු 

125000.00 351,270.00 

  1,270,000.00  1,270,000.00  
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2018.09.28  වන දින ෙවත්වන ලද මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීදම් කා ක සභාදේ නිර්දේශ වාර්තාව ඉහත 

සංදශෝධනයන්ට යටත්ව මහ සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 

06 – (05)  2018.09.10 දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.09.10 වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන 

ලදි. 

06 – (06)  2018.09.28  දටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීදම් නිර්දේශ වාර්තාව සලකා බැලීම. 
 

2018.09.28  වන දින ෙවත්වන ලද දටන්ඩර් මණ්ඩලදේ නිර්දේශ වාර්තාව මහ සභාව විසින් සලකා බලන 

ලදි. 
 

07. ලැබීම් හා වියදම් පිළබද මාසික ප්රකාශ. 
 

 07 – (01) 2018 අදගෝස්තු  මාසය ලැබීම් හා වියදම් පිළබද  ප්රකාශය. 

2018 අදගෝස්තු මස ලැබීම් හා වියදම් පිළබද ප්රකාශය මහා සභාව විසින් සලකා බලන ලදි. 
 

08. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්දේ දෙෞේගලික ප්රකාශ - ඉදිරිෙත්ව නැත. 

ගරු සභාෙතිතුමා 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි යසරු  ාජෙක්ෂ මැතිතුමා, ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා අද දින 

සභාවට දනොෙැමිණිම සම්බන්ධදයන් නිවාඩු අනුමත ක නවා.  

අද දින සභාවට සහභාගී වුණු ගරු උෙ සභාෙතිතුමා ඇතුළු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් ස්තුතියත් දගෞ වයත් දම් 

අවස්ථාදේ පුද ක නවා. ඒ වදේම දල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ජනමාධය මහත්වරුන්ටත් අදප් 

දගෞ වයත් ස්තූතියත් පුදක නවා. සහභාගි වු සියළුදදනාටම ස්තුතිය පුද ක මින් අද දින සභාදේ වැඩ කටයුතු 

අවසන් ක නවා. දබොදහොම ස්තූතියි.  
 

සභාදේ වැඩ කටයුතු ෙ.ව. 06.45  ට නිමාවට ෙත්විය. 

 
 

දක්.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි, 

දල්කම්, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 
 

2018.10.10 වන දින  

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 
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