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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2018, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2019.01.03. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

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

 මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

 

2019  ජනවාරි මස මහා සභා රැස්වීම  –  10 වන මහා සභාව. 
 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2019 ජනවාරි මාසයට  නියමිත  10  වන මහා සභා රැස්වීම 2019 ජනවාරි මස 10 

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

 

එදිනට ඔබතුමාගේ / ඔබතුමියගේ පැමිණීම ගගෞරවගයන්  බලාගපොගරොත්තු ගවමි. 
 

 

ගමයට, 

ගරු සභාපතිතුමාගේ නියමය පරිදි, 

 

 

ගේ.ඒ. චන්දන පේමසිරි,   

ගල්කම්, 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

නයාය පත්රය. 
 
 

 

01. පසුගිය රැස්වීම් වාර්තා සම්මත කර ගැනීම.  

 

I. 2018.12.07 දින පැවති විගශේෂ සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

II. 2018.12.10 දින පැවති මහා සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

 

02. සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විගශේෂ නිගේදන. 

03. ප්රාගේශීය සභාව අමතා එවන ලද සංගේශ, ගපත්සම්, පැමිණිලි හා සන්නිගේදන සභාවට ඉදිරිපත් කිරිම. 

 

04. යථා පරිදි කල් දී ඇති ප්රශ්න. - ඉදිරිපත්ව නැත. 
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05. යථා පරිදි කල් දී ඇති ගයෝජනා.  
 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ විශාල වශගයන් දදනිකව එකතු වන ගනොදිරන කසල වර්ග කර ගේල් කිරිම 

සඳහා හංවැල්ල ප්රගේශගේ පිහිටුවා ඇති "ගපොලිතින් කැට ගේල් කිරිගම් වයාපෘතිගේ" වයාපෘති කාල සීමාව 2019.01.31 

වන දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින්, එම වයාපෘතිගේ වයාපෘති කාල සීමාව 2019.02.01 දින සිට 2020.01.31 දින දේවා 

වසරක කාල සීමාවේ දේවා දිර්ඝ කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් "හංවැල්ල පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය හා දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

වයාපෘතිගේ" වයාපෘති කාල සීමාව 2019.02.01 දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින්, එම වයාපෘතිගේ වයාපෘති කාල සීමාව 

2019.02.02 දින සිට 2020.02.01  දින දේවා වසරක කාල සීමාවේ දේවා දිර්ඝ කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් සුදුවැල්ල, ගලගගදර ආදාහනාගාරයන් ගදක 

සඳහා හා අළුතින් ඉඳිගවන තුන්නාන අදාහනාගාරය සඳහා දැනට ආදාහනාගාර ක්රියාකරු තනතුරු 01 ේ හා ආදාහනාගාර 

ක්රියාකරු සහායක තනතුරු 01 ේ අනුමතව ඇතත් ඉදිරිගේදී එය ප්රමාණවත් ගනොවන බැවින් අනුමතව ඇති තනතුරු වලට 

අමතරව තවත් ආදාහනාගාර ක්රියාකරු තනතුරු 02 ේ හා ආදාහනාගාර ක්රියාකරු සහායක තනතුරු 02 ේ ඇති කළ යුතු 

යැයිද මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ හංවැල්ල, පාදුේක, ගකොස්ගම, කහගහේන හා දග ෝර ගලස පුස්තකාල 05 ේ 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව මගින් ගම්වනවිට පවත්වාගගන යන අතර එම පුස්තකාල සඳහා දැනට අනුමතව ඇති 

පුස්තකාලායාධිපති තනතුරු ගණන 04 ේ වන අතර, පුස්තකාල සහායක තනතුරු 04 ේ ගේ. නමුත් අප පුස්තකාල තුළින් 

මහජනතාවට වඩාත් ඵලදායි හා කාර්යේෂම ගසේවාවේ ලබා දීමට එම තනතුරු ගණන ප්රමාණවත් ගනොවන බැවින් 

අනුමතව ඇති තනතුරු වලට අමතරව ජාතික පුස්තකාල හා ප්රගල්ඛන ගසේවා මණ්ඩලගේ නිර්ගේශය මත පහත සදහන් 

පරිදි  තවත් ගදවන ගරේණිගේ පුස්තකාලයාධිපති තනතුරු 01 ේ, තුන්වන ගරේණිගේ පුස්තකාලයාධිපති තනතුරු 05  ේ  හා 

පුස්තකාල සහායක තනතුරු 06 ේ  සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සඳහා ඇති කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා 

කරමි. 

පුස්තකාලගේ නම ගදවන ගරේණිගේ 

පුස්තකාලයාධිපති 

තනතුරු 

තුන්වන ගරේණිගේ 

පුස්තකාලයාධිපති 

තනතුරු 

පුස්තකාල සහායක 

තනතුරු 

පාදුේක මහජන පුස්තකාලය 01 04 01 

හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලය - - 01 
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ගකොස්ගම මහජන පුස්තකාලය - - 01 

කහගහේන මහජන පුස්තකාලය - - 01 

දග ෝර  මහජන පුස්තකාලය - 01 02 

එකතුව 01 05 06 

 

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

වර්ග කිගලෝමීටර් 208 ක වපසරියේ ඇති සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම සඳහා 

දැනට අනුමතව ඇති තාේෂණ නිලධාරි තනතුරු ගණන 03 ේ වන අතර මෑතකදී සිඝ්ර සංවර්ධනයකට භාජනය ගවමින් 

පවතින ඉතා විශාල වපසරියේ තුළ  රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිගම්දී එම තනතුරු  ප්රමාණවත් ගනොවන බැවින් අනුමතව ඇති 

එම තනතුරු වලට අමතරව තවත් තාේෂණ නිලධාරි තනතුරු 03 ේ සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සඳහා ඇති කළ යුතු යැයි 

මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

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

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

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

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

ගයෝජනා කරමි. 

අනු 

අංක 

වවුචර් අංකය හා 

දිනය  

විස්තරය මුදල රු. 

01 2758 - 2762 

2018.12.07 

2018 ගනොවැම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප 

කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප 

කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප කාර්යාලගේ මාර්ග, ගසෞඛය, 

ආයුර්ගේද, පුස්තකාල හා වයාපෘති අංශයන්හි ගසේවගේ නියුතු 

ආගේශක ගසේවකයින් 104 ගදගනකු ගවනුගවන් දදනික වැටුප් 

ගගවීම. 

2,372,291.70 

02 2967 – 2971 

2018.12.20 

2018 ගදසැම්බර් මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප 

කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප 

කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු ස්ථිර 

විරාම වැටුප් සහිත ගසේවකයින් 181 ගදගනකු සඳහා වැටුප් ගගවීම.  

6,346,334.59 

 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු පහත සඳහන් ගේපල 2019 වර්ෂයට බදු ලබා දීම සඳහා 2018.12.12 දින හා 2018.12.28 

දින පැවති ගටන්ඩර් මණ්ඩල තීරණය අනුව පහත උප ගල්ඛනගේ පළමු තීරගේ සඳහන් ගේපල එකී උප ගල්ඛනගේ ගදවන 

හා ගතවන තීරයන්හි සඳහන් ගටන්ඩර්කරුගේ නම හා ගටන්ඩර් මුදල අනුව ගිවිසුම් ගත ගවමින් එකී ගිවිසුම් ප්රකාරව 

කටයුතු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 



4 
 
ගේපල විස්තරය ගටන්ඩර්කරුගේ නම හා ලිපිනය ගටන්ඩර් මුදල (රු.) 

හංවැල්ල එළ හරේ 

මස් කඩය 

දිගන්ෂ් තුෂාර ගමගේ 

ගනො. 452, අරුේවත්ත වත්ත, ගලගගදර, පාදුේක.  

 

1,889,530.00 

හංවැල්ල අංක 03 

එළු කුකුළු මස් 

කඩය 

ගමොගහොමඩ් ඉෂාම් ගමොගහොමඩ් ඉල්හාම් 

89, හරස් පාර, හංවැල්ල. 

962,150.00 

පාදුේක සතිගපොළ ගබෝධියා බදුගේ චන්ද්රිකා බන්දුමතී, 

50/5, ගදල්ගහවත්ත, ගලගගදර, පාදුේක. 

4,490,000.00 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ගේපල පිළිබද පුර්ණ සමීේෂණයේ සිදු කිරිම සඳහා පහත නම් සඳහන් ගරු මන්ත්රිතුමා සහ 

නිලධාරින්ගගන් සමන්විත සමීේෂණ මණ්ඩල 03 ේ පත් කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

ඉන්ගවන්ට්රි භාණ්ඩ සමීේෂණය 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා -  සාමාජික  

   ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි.  

11. නිරංජලා රාජපේෂ මිය - සාමාජික  

     විමර්ශන නිලධාරි - පළාත් පාලන සහකාර ගකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. ඩී.ඩී.එන්.යු. කුමාර මයා - සාමාජික  

        කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  

IV.  එස්.පී. කරුණාරත්න මිය - සාමාජික  

         කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  

V.  අයි.එස්. ගාල්ලගේ මිය - සාමාජික  

      කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය.  
 

ගබඩා ගතොග සමීේෂණය. 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා - සාමාජික  

    ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි. 

11. දීපා එදිරිසිංහ මිය - සාමාජික  

       සංවර්ධන සහකාර - පළාත් පාලන සහකාර ගකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. ජී.සී. පේමලතා මිය - සාමාජික  

       කාර්යභාර නිලධාරි - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා කහගහේන උප කාර්යාලය.   

IV.  ඩේ.එම්.සී. රණසීලි මිය - සාමාජික  

      කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා හංවැල්ල උප කාර්යාලය. 

V.  ආර්.ඒ.ඩී.ඩේ.ගේ. රණතුංග මිය - සාමාජික  

      සංවර්ධන නිලධාරි - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය. 

 

පුස්තකාල ගපොත් ගතොග සමීේෂණය 

1.පී.ඒ. ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා - සාමාජික  

   ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි. 
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11. ගේ.පී. ශර්මිලා දූෂානි මිය - සාමාජික  

     ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරි - පළාත් පාලන සහකාර ගකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

111. එස්.එම්. රංජනී මිය - සාමාජික  

        පුස්තකාලයාධිපති - හංවැල්ල පුස්තකාලය-  සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව. 

IV.  දීපා එදිරිසිංහ මිය - සාමාජික  

        සංවර්ධන සහකාර - පළාත් පාලන සහකාර ගකොමසාරිස් කාර්යාලය. 

V.  පී.වී. ගයනි ගකෞශලයා මිය - සාමාජික  

      කළමනාකරණ සහකාර - සීතාවක ප්රාගේශීය සභා ගකොස්ගම උප කාර්යාලය. 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ පාදුේක නව ගවළඳ සංකීර්ණගේ පී.ඩී. සුමනදාස යන අය නමින් ඇති අංක 15 දරණ කඩ 

කාමරගේ අයිතිය  පාදුේක, මැල්වත්ත, 412/සී/02  හි පදිංචි පී. චතුරිකා දිලිනි කුමාරි යන අයට පැවරිය යුතු යැයි මම 

ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ පාදුේක නව ගවළඳ සංකීර්ණගේ ශ්රියානි නාවලගේ යන අය නමින් ඇති අංක 32 දරණ කඩ 

කාමරගේ අයිතිය  පාදුේක, ඉංගිරිය පාර, 61/17  හි පදිංචි ආර්.තනූජා තිල්ලනී යන අයට පැවරිය යුතු යැයි මම ගමම ගරු 

සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ පාදුේක නව ගවළඳ සංකීර්ණගේ ගේ.ජී. මාග්රට් යන අය නමින් ඇති අංක 18 දරණ කඩ 

කාමරගේ අයිතිය  පාදුේක, ගපොල්වත්ත, තුන්වන පටුමග, 19/1  හි පදිංචි ගේ.ජී.ටී.යු. ජයරත්න යන අයට පැවරිය යුතු 

යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ පාදුේක නව ගවළඳ සංකීර්ණගේ එම්.ඒ.එම්. කමිල් අන්ෆාම් යන අය නමින් ඇති අංක 31 

දරණ කඩ කාමරගේ අයිතිය  පාදුේක, අරුේවත්ත වත්ත, ගනො.488/ඒ හි පදිංචි ඒ.එම්.ඒ. ගමොගහොමඩ්  යන අයට පැවරිය 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශිය සභාගේ පාදුේක නව ගවළඳ සංකීර්ණගේ ඊ.එම්.ජී. දයාවතී යන අය නමින් ඇති අංක 33 දරණ කඩ 

කාමරගේ අයිතිය  පාදුේක, ගපොල්වත්ත, තුන්වන පටුමග, 19/1  හි පදිංචි ගේ.ජී.ටී.යු. ජයරත්න යන අයට පැවරිය යුතු 

යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ ඇති මාතෘ සායන වලට සහභාගි වන බල ප්රගේශගේ පදිංචි ගර්භනීභාවයට සති 32 

ේ සම්පුර්ණ වු ගර්භනී මේවරුන්ට තම දරුවාගේ පාචිච්චිය සඳහා අවශය වන ගේබි නැප්කින්, ගබඩ්ෂීට්, ළඳරු ගනට්, 

ළඳරු බෑේ සහිත රු.1000 ේ පමණ වටිනා ද්රවයමය ආධාරයේ ලබා දීමට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  



6 
 
05  - (15)  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 දේවා ඇති ගිවිසුම් ගත මුදල අනුව ගිවිස 

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

 

අනු 

අංක 

වයාපෘතිය මුලය 

සම්පාදනය 

ගකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුදල රු.  
01 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් ගපර පාසල් 

දරුවන්ගේ ගදමේපියන් දැනුවත් කිරිගම් 

වැඩසටහන  - 2019 ගවනුගවන්  වු 

ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුදල් සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

92,000.00 

02 අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා ගසවිලි තහඩු හා 

වැසිකිලි ආධාර ගබදා දීගම් වැඩසටහන 

ගවනුගවන් වු ඇස්තගම්න්තුව. 

සභා අරමුදල් සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

19,000.00 

03 පාදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැපයුමේ ලබා 

ගැනීම ගවනුගවන් වු ඇස්තගම්න්තුව 

 

සභා අරමුදල් ජාතික ජලසම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලය 

29,007.50 

04 පාදුේක ක්රීඩාංගනයට නව ජල සැපයුමේ ලබා 

ගැනීගම්දී සිදුවන මාර්ග අලාභ හානි ගවනුගවන් වු 

ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුදල් විධායක ඉංජිගන්රු 

කාර්යාලය, 

අවිස්සාගේල්ල 

11,499.00 

05 හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලගේ ස්ථාපිත විදුලි 

ගසෝපානය සඳහා 2019 වර්ෂය ගවනුගවන් වු 

වාර්ෂික ගසේවා ගාස්තුව ගගවීම. 

සභා අරමුදල් Vectra  Elevator 

Engineers (pvt) Ltd 

ගනො. 46 – 3 /ඒ, ආසිරි 

ගපගදස,  මහර, කඩවත. 

141,450.00 

06 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් සියලුම  ගපර 

පාසල් වන ඉගගනුම ලබන දරුවන්ට ගනොදිරන 

කසල කළමනාකරණය පිළිබඳව අවගබෝධයේ 

ලබාදීම සඳහා ඊට අනුමත වර්ණ වලින් බාස්කට් 

1400 ේ ලබා දීම ගවනුගවන් වු ඇස්තගම්න්තුව 

සභා අරමුදල් G S ප්ලාස්ටිේ, 

ගනො.15, අත්තිඩිය, 

ගදහිවල. 

294,000.00 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් සුදුවැල්ල, ගලගගදර හා තුන්නාන ආදාහනාගාරයන්හි ආරේෂක ගසේවා සැපයීම සඳහා 

පැය 12 ගසේවා මුර ක්රමයට ආරේෂක නියාමකයින් 06 ගදගනකු බස්නාහිර පළාත් සභාගේ ගවස්ගප්රෝ ආරේෂක ගසේවාව 

මගින් ලබා ගැනීම සඳහා  2019.01.01 දින සිට  2019.12.31   දින දේවා එේ නියාමකගයකුට පැය 12 එේ ගසේවා මුරයේ 

සඳහා රු.1317.00 ේ බැගින් ගගවීම සඳහා ගවස්ගප්රෝ ආරේෂක ගසේවාව සමඟ ගිවිසුම් ගත වී ආරේෂක ගසේවාව ලබා ගත 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

කළුඅේගල, සුදුවැල්ල, මහාගබෝධි විහාරාධිපතිත්වය දරණ ගකොරියාගේ ප්රධාන සංඝනායක ශ්රි ධම්මානන්ද ධම්මිස්සර 

වංශාලංකාර විශ්ව කිර්ති ශ්රි පණ්ඩිත ආචාර්ය ගවලන්හින්ගන් වාචිස්වර ස්වාමින් වහන්ගසේ විසින් විහාරස්ථානයට යාබදව, 
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විහාරස්ථානයට අයත් භූමියක පවත්වාගගන යනු ලබන වින්ගසෆ් ගපර පාසගල් පරිපාලන කටයුතු අවගබෝධතා ගිවිසුමේ 

මගින් සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරා ගත යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

1987 අංක 15 දරණ  ප්රාගේශීය  සභා පනගත් 12 වගන්තිය හා 1989 අගප්රේල් 17 අංක 554/5 දරණ අති විගශේෂ ගැසට් 

නිගේදනගේ සඳහන් 1988   ප්රාගේශීය  සභා  රීති (මුලය හා පරිපාලන) වලට අනුකූලව සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ  2019 

වර්ෂයට අදාලව පහත සදහන් කාරක සභා පත් කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

01. මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම් කාරක සභාව 

02.නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාව 

03.කාර්මික ගසේවා කාරක සභාව 

04.පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභාව 

05. ගටන්ඩර් මණ්ඩලය 

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

ගකොළ  දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ අංක 442/බී 

එළමලවල ග්රාම නිලධාරි වසගම් පැල්ගපොල එළමලවල (පින්නවල) ප්රධාන මාර්ගගයන් ආරම්භ වී ගේ.එල්.ඩී. 

තිලකවර්ධන මහතාට අයත් ගකොස්ගහවත්ත ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 136.30 ේ හා පළල මීටර් 4.0 ේ වන 

"පැල්ගපොල එළමලවල ප්රධාන මාර්ගගේ අතුරු මාර්ගයේ වන ලයිට් පාර" සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන 

සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05  - (20) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  ගම්රි මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය විසින් ගයෝජනා කරයි. 

හංවැල්ල නගරගේ දිසා වත්ගත් සිට ප්රධාන පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු පාර  (හංවැල්ල හැටන් නැෂනල් බැංකුව ඉදිරිපිට 

මාර්ගය) " සීZටා ජයසුරිය" නමින් නම් කිරිම සුදුසු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

05  - (21)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ලියනගේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ නඩත්තු කළයුතු මාර්ග, ගගොඩනැගිලි හා කාණු පේධතිය කඩිනමින් අඩු වියදමින් 

ගුණාත්මකව නඩත්තු කටයුතු සිදුකර ගැනීගම් අරමුණින් පිහිටුවන ලද සීතාවක ප්රාගේශීය සභා වැඩ ඒකක වයාපෘතිය 

2019.02.15 දින අවසන් වීමට නියමිතව ඇති බැවින් ඉහත අරමුණු වඩාත් ගහොඳින් ඉටුකර ගැනීමට සඳහා වැඩ ඒකක 

වයාපෘති කාලසීමාව 2019.02.16 දින සිට 2020.02.15 දේවා වසරක කාලසීමාවේ දේවා දීර්ඝ කළයුතු යැයි මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05  - (22)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ලියනගේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 
 

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ මාවතගම අංක 444/සී බටහිර ග්රාම ගසේවා වසගමහි පිහිටි ගදල්ගහවත්ත ඉඩම 

මැදින් දිගවන මාර්ගය ගේවක වැලිකන්න මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වී ඒ.ඩී. ආරියදාස මහතාගේ නිවස අසලින් 

අවසාන ගේ. ගමම මාර්ගය අප ගගමහි ගම්මුලාදෑනිවරගයකු සහ සමාජ ගසේවකගයකු ගලස කටයුතු කල ඩේලිේ ගදොන් 
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ගසේතන් රාළහාමි යන අයට ගගෞරවයේ ගලස "ඩේලිේ ගදොන් ගසේතන් රාළහාමි මාවත" ගලස නම් කරමු යැයි මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05  - (23) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි මංජුල වීරරත්න මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 
 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ පවතින වතු වල ජනතාව සඳහා වතු ඉඩම් වලින් ගවන් වු සුසාන භූමි ගනොමැතිවීම 

තුළ වතු ජනතාව මහත් අසීරුතාවයකට ලේව ඇත. ගම් දේවා ඔවුනගේ මියගිය අයගේ ගේහයන් මිහිදන් කල පසුව එම 

ඉඩම් පසුව වගාව සඳහා ගයොදවා ගැනීම නිසා පසුව ඔවුනට ගගෞරව ආචාර කිරිම පවා තැනේ ගසොයා ගැනීමට ගනොහැකි 

ගේ. ගම් නිසා පසු කාලගේදී මිය ගිය අය සිහිකර පහනේ දැල්වීමටවත් අවස්ථාවේ වතු ජනතාවට උදා වන්ගන් නැත. ගම් 

තත්වය ගේදනීය තත්වයකි. එබැවින් ගමම වතු ජනතාව ගවනුගවන් සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව මැදිහත්ව බල ප්රගේශගේ 

පිහිටි සියලු වතු සමඟ හා රජය ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර කඩිනමින් වතු ආශ්රිතව ගවන් වු සුසාන භුමි ඉඳිකිරිමට අවශය 

කටයුතු සිදු කල යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

ගමම ගයෝජනාගේ පිටපත් ප්රාගේශීය ගල්කම්වරුනට, වතු යටිතල පහසුකම් අමාතයතුමාට, හින්දු ආගමික කටයුතු 

අමාතයතුමාට, පළාත් පාලන විෂයභාර අමාතයතුමාට ගමන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට හා ගරු අග්රාමාතයතුමාට ගයොමු 

කරන ගමන්ද කාරුණිකව දන්වමි. 

 

06.කාරක සභා වාර්තා. 

06 – (01 ) 2018.12.24 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (02 ) 2018.12.24 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03 ) 2018.12.27 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 - (04)  2018.12.28  මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05)  2018.12.12 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (06)  2018.12.28 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 
 

07.ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

    07 – (01) 2018 ගනොවැම්බර්  මාසය ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳ  ප්රකාශය. 
 

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 


