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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2018, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2018.12.03. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

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

 මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

 

2018  ගෙසැම්බර්  මස මහා සභා රැස්වීම  –  09 වන මහා සභාව. 

 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2018 ගෙසැම්බර් මාසයට  නියමිත  09 වන මහා සභා රැස්වීම 2018 ගෙසැම්බර් මස 

10 වන සඳුො  දින, ගප.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ සභා ශාලාගේ දී පැවැත්ගේ. 

 

එදිනට ඔබතුමාගේ / ඔබතුමියගේ පැමිණීම ගගෞරවගයන්  බලාගපොගරොත්තු ගවමි. 

 

 

ගමයට, 

ගරු සභාපතිතුමාගේ නියමය පරිදි, 

 

 

ගේ.ඒ. චන්ෙන පේමසිරි,   

ගල්කම්, 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

නයාය පත්රය. 
 
 

 

01. පසුගිය රැස්වීම් වාර්තා සම්මත කර ගැනීම.  

I. 2018.11.05 දින පැවති විගශේෂ සභා රැස්වීගම් වාර්තාව 

II. 2018.11.12 දින පැවති මහා සභා රැස්වීගම් වාර්තාව 

III. 2018.11.16 දින පැවති විගශේෂ සභා රැස්වීගම් වාර්තාව 

 

02. සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විගශේෂ නිගේෙන. 

03. ප්රාගේශීය සභාව අමතා එවන ලෙ සංගේශ, ගපත්සම්, පැමිණිලි හා සන්නිගේෙන සභාවට ඉදිරිපත් කිරිම. 
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04. යථා පරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න. - ඉදිරිපත්ව නැත. 
 

05. යථා පරිදි කල් දී ඇති ගයෝජනා.  
 

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

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

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

ගගවීම් ඊට අනුරූපිව ඇති ගගවීම් ලබන්නා ගවත ඊට ඉදිරිගයන් ෙේවා ඇති මුෙල ගගවීම අනුමත කළ යුතු යැයි මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය හා 

දිනය  

විස්තරය මුෙල රු. 

01 2419 - 2423 

2018.11.08 

2018 ඔේගතෝම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප 

කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප 

කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප කාර්යාලගේ මාර්ග, ගසෞඛය, 

ආයුර්ගේෙ, පුස්තකාල හා වයාපෘති අංශයන්හි ගසේවගේ නියුතු 

ආගේශක ගසේවකයින් 101 ගෙගනකු ගවනුගවන් දෙනික වැටුප් 

ගගවීම.  

2,325,589.61 

02 2611 – 2615 

2018.11.23 

2018 ගනොවැම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප 

කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප 

කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු ස්ථිර 

විශ්රාම වැටුප් සහිත ගසේවකයින් 184 ගෙගනකු සඳහා වැටුප් ගගවීම.  

6,374,182.78 

03 2608 

2018.11.21 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ අඩු ආොයම්ලාභී පවුල් 

සඳහා නිවසේ තනා ගැනීමට ද්රවයමය ආධාර වශගයන් ලබා දීමට 

10' ඇස්බැස්ටස් ෂීට් ගසවිලි තහඩු 1282 ේ ලබා ගැනීම 

ගවනුගවන් රයිගනෝ රූෆින් ප්රඩේට්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය ගවත 

ගගවීම් කිරිම. 

2,631,612.68   

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ විශාල වශගයන් දෙනිකව එකතු වන දිරන කසල ගකොම්ගපෝස්ට් ගපොගහොර බවට 

පත් කිරිගම් අරමුණින් ගකොස්ගම ප්රගේශගේ පිහිටුවා ඇති "ගකොම්ගපෝස්ට් ගපොගහොර නිෂප්ාෙනය කිරිගම් වයාපෘතිගේ" 

වයාපෘති කාල සීමාව 2018.12.31 වන දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින්, එම වයාපෘතිගේ වයාපෘති කාල සීමාව 

2019.01.01 දින සිට 2019.06.30  දින ෙේවා මාස 06 ක කාල සීමාවේ ෙේවා දිර්ඝ කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ හංවැල්ල නව ගවළඳ සංකීර්ණගේ එම්. ගප්රේමචන්ද්ර ගපගර්රා යන අය නමින් ඇති අංක 70 

ෙරණ කඩ කාමරගේ අයිතිය  හංවැල්ල, ජයවීරගගොඩ පාර,  අංක 3/57 හි පදිංචි වයි.එල්.ඒ. අතුල කුමාර යන අයට පැවරිය 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (04) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 
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2019 වර්ෂය සඳහා සීතාවක ප්රාගේශීය සභා පරිපාලන ගගොඩනැගිල්ල, හංවැල්ල මහජන පුස්තකාල ගගොඩනැගිල්ල හා ඒ 

ආශ්රිත පරිශ්රගේ පවිත්රතා හා සනීපාරේෂක කටයුතු ඉටු කර ගැනීගම් ගසේවාව මල්වාන, ලාවුලු ගස් හන්දිය, ලේදීල් 

ේලිනින් ඇන්ඩ් ගම්න්ටනන්ස් ආයතනය සමඟ රු. 68,050.00 ක මුෙලට  ගිවිසුම් ගත වී එම ගිවිසුම් ප්රකාරව කටයුතු කළ 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු පහත සඳහන් ගේපල 2019 වර්ෂයට බදු ලබා දීම සඳහා 2018.10.18 දින පැවති ගටන්ඩර් 

මණ්ඩල තීරණය අනුව පහත උප ගල්ඛනගේ පළමු තීරගේ සඳහන් ගේපල එකී උප ගල්ඛනගේ ගෙවන හා ගතවන 

තීරයන්හි සඳහන් ගටන්ඩර්කරුගේ නම හා ගටන්ඩර් මුෙල අනුව ගිවිසුම් ගත ගවමින් එකී ගිවිසුම් ප්රකාරව කටයුතු කළ 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ඉහත කී උප ගල්ඛනය 

පළමු තීරය   ගෙවන තීරය      ගතවන තීරය 

ගේපල විස්තරය   ගටන්ඩර්කරුගේ නම හා ලිපිනය    ගටන්ඩර් මුෙල රු. 

 

1.හංවැල්ල සතිගපොළ  අගුළුගහගමගේ උගප්ේෂා රිවිෂාණි ගපගර්රා 

ගනො. 119/ඒ/1, පහළ ගකොසග්ම, ගකොස්ගම.  2,707,200.00 

 

2.කහගහේන සතිගපොළ  ගකොඩිකාර ගහේවාවසම්ගේ සුෙත් ප්රියෙර්ශන කුමාර      124,500.00 

374/බී, කහගහේන, වග. 

 

3.පාදුේක මාළු කඩ අංක 01 ආරච්චිගේ ජයතිලක 

ගනො.230/1. ගහොරගල බටහිර, පාදුේක.       88,200.00 

 

4.පාදුේක එළ හරේ මස් කඩය ගමොගහොමඩ් සියාම් ගමොගහොමඩ් සීමාස් 

ගනො.151/ඒ, මීගප්, පාදුේක.     2,599,560.00 

 

 

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

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

ගවන් කර ඇති පළාත් සභා, විමධයගත, 3/84 ආොයම් ශිර්ෂය හා ඊට අොල වියෙම් ශිර්ෂය වන 309 (2) වැය ශීර්ෂය පාෙක 

ගකොට ගගන ආොයම් වියෙම් සඳහා වු පරිපුරක ඇස්තගම්න්තුව ගමම ගයෝජනාගේ ගකොටසේ වශගයන් සැලකිය යුතු 

බවත්, එය 2018 වර්ෂය සඳහා වු 3  වන පරිපුරක ආොයම් වියෙම් ඇස්තගම්න්තුව වශගයන් පිළිගත යුතු බවට මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

 

උපගල්ඛනය 



4 
 

  

අනු 

අංකය 
ලිපි ගගොනු අංකය වයාපෘති නාමය ලැබීම් (රු.) අනු 

අංකය 
වයාපෘති නාමය ගගවීම් (රු.) 

1 සීප්රාස3/2/පස/2018/26 සීතාවක  ප්රා.ගල්. 

ගකොට්ඨාසගේ  මිරිස්වත්ත, 

ඇස්වත්ත  ගපොදු  මාර්ගය  

කාපට්  ගයොො  සංවර්ධනය  

කිරීම 

 4,000,000.00         1  සීතාවක  ප්රා.ගල්. 

ගකොට්ඨාසගේ  

මිරිස්වත්ත, ඇස්වත්ත  

ගපොදු  මාර්ගය  කාපට්  

ගයොො  සංවර්ධනය  

කිරීම 

 4,000,000.00  

2 සීප්රාස3/2/පස/2018/27 සීතාවක  ප්රා.ගල්. 

ගකොට්ඨාසගේ  රත්ගෙොළුගම 

ගපොදු  මාර්ගය  කාපට්  

ගයොො  සංවර්ධනය  කිරීම 

 4,000,000.00         2  සීතාවක  ප්රා.ගල්. 

ගකොට්ඨාසගේ  

රත්ගෙොළුගම ගපොදු  

මාර්ගය  කාපට්  ගයොො  

සංවර්ධනය  කිරීම 

 4,000,000.00  

3 සී.ප්රා.ස3/2/පසවි/2018/06 සීතාවක ප්රා.ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේ පහත්ගම 

අල්විස් වත්ත ගපොදු පාර 

සංවර්ධනය කිරීම 

    175,000.00         3  සීතාවක ප්රා.ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේ පහත්ගම 

අල්විස් වත්ත ගපොදු පාර 

සංවර්ධනය කිරීම 

    175,000.00  

4 සී.ප්රා.ස/3/2/ග්රාමා1000/2018/71 තුන්නාන කූඩළුවිල 

මාර්ගගේ පැති බැම්ම හා 

ගබෝේකුව සංවර්ධනය 

කිරීම 

 2,654,872.29         4  තුන්නාන කූඩළුවිල 

මාර්ගගේ පැති බැම්ම හා 

ගබෝේකුව සංවර්ධනය 

කිරීම 

 2,654,872.29  

5 සී.ප්රා.ස3/2/ග්රාමා1000/2018/72 තුන්නාන ජයවීරගගොඩ 

ගෙසට මාර්ගය කාපට් 

කිරීගම් අමතර වැඩ (කාණු 

හා ගබෝේකු තැනීම) 

    858,937.72         5  තුන්නාන ජයවීරගගොඩ 

ගෙසට මාර්ගය කාපට් 

කිරීගම් අමතර වැඩ 

(කාණු හා ගබෝේකු 

තැනීම) 

    858,937.72  

6 සී.ප්රා.ස3/2/ග්රාමා1000/2018/73 කහගහේන පුස්තකාලය 

සතිගපොල පිටුපස ආරේෂිත 

මායිම් තාප්පය ඉදි කිරීම 

 1,620,708.28         6  කහගහේන පුස්තකාලය 

සතිගපොල පිටුපස 

ආරේෂිත මායිම් තාප්පය 

ඉදි කිරීම 

 1,620,708.28  

7 සී.ප්රා.ස3/2/ග්රාමා1000/2018/74 කහගහේන වතුර ටැංකිය පාර 

ෙමා සංවර්ධනය කිරීම 
 1,106,739.26         7  කහගහේන වතුර ටැංකිය 

පාර ෙමා සංවර්ධනය 

කිරීම 

 1,106,739.26  

     

එකතුව 
   14,416,257.55  එකතුව    

14,416,257.55  

 

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

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

ඊට අනුරූපිව ඇති ගකොන්ත්රාත් සමිති/ ආයතන/ පුේගලයින් සමඟ ඊට ඉදිරිගේ ෙේවා ඇති ගිවිසුම් ගත මුෙල අනුව ගිවිස 

ගනිමින් ගිවිසුම් ප්රකාරව කටයුතු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

අනු 

අංක 

වයාපෘතිය මුලය 

සම්පාෙනය 

ගකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුෙල රු. 
01 සභාව සතු  ZA – 5041 ෙරණ බැගකෝ යන්ත්රගේ 

පැය 3250 න් කළ යුතු ගසේවා වාරය සඳහා වන  

ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුෙල් ඇවන්ස්මාර්ට් 

ඉංජිනියරින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, අංක 33,  

15 බී මහල, පාර්ේලන්ඩ් 

ගගොඩනැගිල්ල, උෙයාන 

මාවත, ගකොළඹ 02.  

30,314.17 

02 සභාව සතු  ZA – 5421 ෙරණ ගමෝටර් ගග්රේඩරගේ 

වයර් හානස් අළුත්වැඩියාව සඳහා වන  

සභා අරමුෙල් ගවෝකර්ස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, ගනො.18, 

20,642.50 
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ඇස්තගම්න්තුව මයිකල් පාර, ගකොළඹ 

03.  

03 සභාව සතු  LE – 6946 ෙරණ ටිපර්  රථගේ 

අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වන  ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුෙල් අගේසිංහ ෆ්ලීට් 

මැගන්ජ්මන්ට් සර්විසස් 

(පුේ.) සමාගම, 22/බී. 

පහත්ගම, හංවැල්ල. 

71,514.20 

04 සභාව සතු  ZA – 5421 ෙරණ ගමෝටර් ගග්රේඩරගේ 

හයිගරොලිේ පේධතිය අළුත්වැඩියාව සඳහා වන  

ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුෙල් ගවෝකර්ස් ඉේවිප්මන්ට් 

ලිමිටඩ්, ගනො.18, 

මයිකල් පාර, ගකොළඹ 

03.  

197,593.00 

05 සභාව සතු  PE – 6879 ෙරණ කැේ රථගේ  

නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරිම සඳහා වන  

ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුෙල් ගටොගයොටා ලංකා 

 ( පුේ) සමාගම, ගනො. 

391/10, හයිගලවල් පාර, 

නාවින්න, මහරගම. 

171,188.71 

06 බස්නාහිර පළාගත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථාන සඳහා නිකුත් කරන ලෙ 

මාර්ගගෝපගේශ සංග්රහය සහ වාර්ෂික 

ක්රියාකාරකම් සැලැස්ම පිළිබඳව සීතාවක 

ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ සියළුම ගපර පාසල් 

වල ගුරුවරියන් ෙැනුවත්කිරිගම් වැඩසටහන සඳහා 

වන ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුෙල් සරප්, 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

36,125.00 

07 තුන්නාන කූඩළුවිල මාර්ගගේ පැති බැම්ම හා 

ගබෝේකුව සංවර්ධනය කිරිම 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාපති, 

දමත්රි වැඩිහිටි සමිතිය, 

කූඩළුවිල. 

2,654,872.29 

08 තුන්නාන සිට ජයවීරගගොඩ ගෙසට මාර්ගය කාපට් 

කිරිගම් අමතර වැඩ  

( කාණු සහ ගබෝේකු තැනීම) 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාපති, 

දමත්රි වැඩිහිටි සමිතිය, 

කූඩළුවිල. 

858,937.72 

09 කහගහේන පුස්තකාලය සහ සතිගපොළ පිටුපස 

ආරේෂිත මායිම් තාප්පය ඉඳිකිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාපති, 

ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය, 

කහගහේන, වග. 

1,620,708.28 

10 කහගහේන වතුර ටැංකිය පාර තාර ෙමා සංවර්ධනය 

කිරිම. 

ග්රාමීය මාර්ග 

1000 km 

වැඩසටහන 

සභාපති, 

සමඟි ගගොවි සංවිධානය, 

කහගහේන, වග. 

1,106,739.25 

11 සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ පහත්ගම 

අල්විස්වත්ත ගපොදු පාර සංවර්ධනය කිරිම. 

පළාත් 

සංවර්ධන 

 ( විගශේෂ) 

සභාපති, 

443/ඒ පහත්ගම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය,  

175,000.00 

12 බ්රැන්ඩිගම්පල ගල්න්තැරිය පාර අඩි 300 ේ ගල් 

අතුරා තාර ෙැමීම. 

සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 

සභාපති, 

බ්රැන්ඩිගම්පල වැඩිහිටි 

සමිතිය, 

248, ලබුගම පාර. 

291,260.26 

13 ජයවීරගගොඩ ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති 

අතුරු මාර්ගය මීටර 250 ේ තාර ෙමා සංවර්ධනය 

කිරිම. 

සුඛිත පුරවර 

වැඩසටහන 

සභාපති, 

ශ්රි නා ගසවණ වැඩිහිටි 

සංවිධානය, ජයවීරගගොඩ. 

337,276.68 

 

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

2018 අයවැය ගල්ඛනයට අනුව පහත උපගල්ඛනගේ සඳහන් වැය ශීර්ෂයන්හි ප්රතිපාෙන ඉදිරියට ප්රමාණවත් ගනොවන 

බැවින් ගමම වර්ෂගේ තවදුරටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා අවශය ප්රතිපාෙන එම උප ගල්ඛනගේ ඊට ඉදිරිගයන් ෙේවා 

ඇති වැය ශීර්ෂගයන් මාරු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 
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ප්රතිපාෙන අවශය වැය 

ශීර්ෂය 

2018 වර්ෂයට 

ගවන් කර තිබු 

ප්රතිපාෙන  මුෙල 

රු. 

තවදුරටත් 

ගවන් කළ යුතු 

ප්රතිපාෙන මුෙල 

රු 

ප්රතිපාෙන ලබා ගන්නා 

වැය ශීර්ෂය 

ලබා ගන්නා 

ප්රතිපාෙන  

මුෙල රු. 

ප්රතිපාෙන ලබා 

ගන්නා වැය 

ශීර්ෂගේ 

තවදුරටත් ඉතිරි 

වන මුෙල රු. 

 

101(2)  අතිකාල හා 

නිවාඩු දින වැටුප් 

     

2,700,000.00 

    

350,000.00 

102(2)  විගේශ  ගමන් 

වියෙම් 

101(9)1 ගවනත් දීමනා 

300,000.00  

 

50,000.00 

- 

 

258,825.75 

105(3)1  විදුලිය 444,000.00 28,000.00 105(3)2  ජලය 28,000.00 115,281.04 

105(5) වැට් 2,000,000.00 410,000.00 101(9)1 ගවනත් දීමනා 

107(2) සුභසාධක 

ගගවීම් 504(9) සුසාන 

භූමි /ක්රීඩා භූමි නඩත්තු 

100,000.00 

100,000.00 

210,000.00 

158,825.75 

- 

474,600.00 

109(2) ලී බඩු හා 

කාර්යාල උපකරණ 

4,260,000.00 505,000.00 509(1) ගගොඩනැගිලි  

වාහන හා ඉඩම් මිලදී 

ගැනීම 

505,000.00 45,000.00 

201(2) අතිකාල හා 

නිවාඩු දින වැටුප් 

2,025,000.00 155,000.00 301(6) ජීවන වියෙම් 

දීමනා 

155,000.00 3,560,617.96 

203(8) ගවනත් ගබඩා 

භාණ්ඩ 

600,000.00 155,000.00 103(6) සංග්රහ 155,000.00 402,666.00 

301(2) අතිකාල හා 

නිවාඩු දින වැටුප් 

1,800,000.00 141,000.00 301(6) ජීවන වියෙම් 

දීමනා 

141,000.00 3,419,617.96 

303(8) ගවනත් ගබඩා 

භාණ්ඩ 

75,000.00 60,000.00 101(9)4  මන්ත්රි කමිටු 

දීමනා 

60,000.00 56,500.00 

501(9) ගවස්ගප්රෝ 

ආරේෂක ගසේවය 

1,681,000.00 111,500.00 504(9) සුසාන භූමි 

/ක්රීඩා භූමි නඩත්තු 

111,500.00 363,100.00 

605(3)1 විදුලිය 547,000.00 60,000.00 505(3)1 විදුලිය 60,000.00 238,116.66 

609(2) පුස්තකාල හා 

ගවනත් උපකරණ 

990,000.00 45,000.00 509(1 ගගොඩනැගිලි  

වාහන හා ඉඩම් මිලදී 

ගැනීම) 

45,000.00 - 

609(3) ළෙරු පාසල් 

උපකරණ 

400,000.00 135,000.00 607(9)4  ආගමික 

/සංස්කෘතික/අධයාපනික

/ප්රජාමණ්ඩල / වැඩිහිටි 

ආදි 

135,000.00 553,620.00 

209(1)  ගගොඩනැගිලි  

වාහන හා ඉඩම් මිලදී 

ගැනීම) 

4,000,000.00 590,000.00 305(9)2  ප්රිමිේස් 

වයාපෘතිය 

590,000.00 3,786,584.00 

304(4) 

මංමාවත්,පාලම්, 

ගබෝේකු 

අළුත්වැඩියාව 

34,121,000.00 1,349,875.00 305(9)2  ප්රිමිේස් 

වයාපෘතිය 

1,349,875.00 2,436,709.00 

  4,095,375.00  4,095,375.00  
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05 – (09) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ඥාණ ප්රකාසම් ෆැන්සිස් මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

වතු කම්කරුවන්ගේ දෙනික වැටුප රු. 500 කි. එයට දීමනාව සමඟ ගගවනු ලබන්ගන් රු.730 කි. අෙ අප රටට වැඩි 

ආොයමේ හා ආර්ථිකයට වැඩි ොයකත්වයේ ලබා ගෙන ගමම කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ දෙනික වැටුප රු.1000 ේ ලබා 

ගෙන ගමන් මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ගමහි පිටපත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අතිගරු අග්රාමාතයතුමාටත්, කම්කරු අමාතයතුමාටත් යවන ගලස ඉල්ලා සිටිමි. 

 

 

06.කාරක සභා වාර්තා. 

06 – (01 ) 2018.11.23 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (02 ) 2018.11.23 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03 ) 2018.11.26 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 - (04)  2018.11.27  මුෙල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05)  2018.11.12 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (06)  2018.11.27 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

07.ලැබීම් හා වියෙම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

    07 – (01) 2018 ඔේගතෝම්බර්  මාසය ලැබීම් හා වියෙම් පිළිබඳ  ප්රකාශය. 

  

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 

 

 

 

 


