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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2018, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2018.11.05. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

ගරු සභාපති 

ජී. ජයන්ත ග ෝහණ මැතිතුමා 

 

මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

2018  ග ොවැම්බර් මස  විග ේෂ සභා රැස්වීමක් පැවැත්වීම. 

 

1987 අංක 15 ද ණ ප්රාගේශීය සභා ප ගත් 11 (2) උප වගන්තිය ප්රකා ව ගරු සභාපතිතුමා ගවත පැවරි ඇති 

බලතල අනුව 2018 ග ොවැම්බර් මස 05 ව  සඳුදා දි  ගප.ව.9.00 ට කැඳව  ලද විග ේෂ සභා රැස්වීම ඝ  

පුර්ණය ග ොමැතිවීම මත 2018 ග ොවැම්බර් මස 12 ව  සඳුදා දි  ගප.ව.9.30 දක්වා ගරු සභාපතිතුමා 

විසින් අඩාලව කල් තබ  ලද විග ේෂ සභා රැස්වීම, 2018 ග ොවැම්බර් මස 12 ව  සඳුදා දි  ගප.ව.9.30 ට 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ සභා  ාලාගේ දී පැවැත්ගේ. 

 
 

එදි ට ඔබතුමාගේ / ඔබතුමියගේ පැමිණීම ගගෞ වගයන් බලාගපොග ොත්තු ගවමි. 

 
 

ගමයට, 

ගරු සභාපතිතුමාගේ නියමය පරිදි, 

 

 
 

ගක්.ඒ. චන්ද  පේමසිරි, 

ගල්කම්, 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 යාය පත්රය. 
 

01.ගයෝජ ා 

 

ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ගයෝජ ා ක යි. 

 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේ ය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු පහත උප ගල්ඛ ගේ විස්ත  ක න් ට ගයදී 

ඇති වයාපෘති ඊට අනුරූපිව ඇති ගකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයත / පුේගලයින් සමග ඊට ඉදිරිගේ දක්වා ඇති 

ගිවිසුම් ගත මුදල අනුව ගිවිස ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකා ව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජ ා 

ක මි. 
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අනු 

අංක 

වයාපෘතිය මුලය සම්පාද ය ගකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයත ය/ පුේගලයා  

ගිවිසුම්ගත මුදල 

රු. 

01 තුන් ා  ගපොදු සුසා  

භුමිගේ ආදාහ ාගා යක් ඉඳි 

කිරිම. 

අඩු ආදායම් සහිත / 

පසුගාමී පළාත් 

පාල  ආයත වල 

ආදායම් උත්පාද  

වැඩසටහ  

එම්.එන්.ජි. කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්, 

920/2, සියඹලාගපවත්ත, 

ගදල්ගගොඩ. 

 

21,768,453.61 

02 අරුක්වත්ත පළමු පටුමග 

ප්රධා  පාග න් ග්රීන් ගට ස් 

ගදසට අබලන්ව ඇති ගකොටස 

සංවර්ධ ය කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 

km වැඩසටහ  

ප්රියන්ත එන්ටර්ප්රයිසස,් 

347, ගලගගද , පාදුක්ක. 

2,141,224.00 

03 මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධ ය 

කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 

km වැඩසටහ  

එම්.ජී.එස්.ගක්. 

කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්, 

126, මහ කන්ද, තුන් ා , 

හංවැල්ල. 

1,751,820.86 

04 මීරියගල්ල කන්දගබොඩ 

මාර්ගය සංවර්ධ ය කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 

km වැඩසටහ  

එම්.ජී.එස්.ගක්. 

කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්, 126,  

මහ කන්ද, තුන් ා , 

හංවැල්ල. 

2,060,410.45 

05 සීතාවක තුන් ා  සිට 

ජයවී ගගොඩ ගදසට මාර්ගට 

කාපට් කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 1000 

km වැඩසටහ  

දිනිති  ක්ති කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 

පුේ. සමාගම, 

254/ඒ, ගහො ගල බටහි , 

පාදුක්ක. 

26,196,780.35 

 

 

 

 

 


