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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2019, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2019.02.04. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

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

 මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

 

2019  ගපබරවාරි මස මහා සභා රැස්වීම  –  11  වන මහා සභාව. 
 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2019 ගපබරවාරි මාසයට  නියමිත  11  වන මහා සභා රැස්වීම 2019 ගපබරවාරි මස 

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

 

එදිනට ඔබතුමාගේ / ඔබතුමියගේ පැමිණීම ගගෞරවගයන්  බලාගපොගරොත්තු ගවමි. 
 

 

ගමයට, 

ගරු සභාපතිතුමාගේ නියමය පරිදි, 

 

 

 

ගේ.ඒ. චන්දන පේමසිරි,   

ගල්කම්, 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

 

 

නයාය පත්රය. 
 

 

 
 

 

01. පසුගිය රැස්වීගම් වාර්තාව සම්මත කර ගැනීම.  

 

02. සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විගශේෂ නිගේදන. 

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

05. යථා පරිදි කල් දී ඇති ගයෝජනා.  
 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ සාමානය රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරිම සඳහා ප්රමාණවත් වාහන ගනොමැති වීම මත මහජන 

අවශයතාවයන් ඉටු කිරිගම්දී නිලධාරින්ට දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇති බැවින් එම දුෂක්රතාවයන් අවම 

කර ගැනීමට ගේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල් ප්රතිපාදන මත  ේවිත්ව කාර්යය වාහන ගදකේ මිලදී ගත යුතු යැයි මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

2018 මැයි 30 දින අවිස්සාගේල්ල  ඉඩම් ගරජිස්ට්රාර් කාර්යාලගේ ලියාපදිංචි ඔප්පු අංක 6027 යටගත් ජාඇල ගකොටුගගොඩ 

මිගල්නියම්සිටි, ස්ගේජ් II, විලා 13 හි රත්නාවලී මන්ගලිකා ද ලැනගරෝල් ඇත්තටගේ ගනොගහොත් රත්නාවලී මන්ගලිකා 

ද ලැනගරෝල් මියට අයත් එල්.එම්.එච්. නවරත්න මිනින්ගදෝරු තැන විසින් 2017.11.26 දින මැන සකස් කරන ලද 

සැලසුම් අංක 493 පරිදි ගහේවාගම් ගකෝරළගේ උඩුගහපත්තුව පහළ ගකොස්ගම පිහිටි අේකර 01 රුඩ් 03 පර්චස් 08 ක 

ගහේටිගකොටුව ගනොගහොත් ගහේටිගකොටුගේ කුඹුර ගනොගහොත් ගහේටියාගදණිය නැමැති ඉඩම සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ 

වාහන නැවතුම් ස්ථානයේ සකස් කිරිමට හා වැඩ ඒකකය වැඩි දියුණු කිරිම සඳහා රජගේ තේගසේරු වටිනාකම මත මිලදී 

ගත යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොේඨාසගේ අංක 440/ඒ 

බ්රැන්ඩිගම්පල හා 440 ගනළුවත්තුඩුව යන ග්රාම නිලධාරි වසම් වලට අයත් ගනළුවත්තුඩුව පල්ලිය පාගරන් ආරම්භ වී  

ජී.එච්. රණවීර මහතාට අයත් ඇටඹගහන්ද  ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් මීටර් 235.2 ේ හා පළල මීටර් 3.80 – 3.00  ේ 

වන "ගනළුවත්තුඩුව පල්ලිය පාරට සම්බන්ධ වු නව මාර්ගය" සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන සංවර්ධනය කළ 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 - (04)  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 

 

15 -19 

2019.01.09 

2018 ගදසැම්බර් 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 112 ගදගනකු ගවනුගවන් දදනික වැටුප් 

ගගවීම.  

2,652,186.15 
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02 

 

126 – 130 

2019.01.24 

2019 ජනවාරි මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, 

ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා 

කහගහේන උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් 

සහිත ගසේවකයින් 199 ගදගනකු සඳහා වැටුප් ගගවීම.  

6,959,894.46 

 

03 

 

43 

2019.01.14 

2018 ගදසැම්බර් මස 16 දින සිට 31  දින දේවා සීතාවක ප්රාගේශීය 

සභාව එකතු කරන ලද වැේ මුදල ගේශීය ආදායම් ගකොමසාරිස් 

ගවත ගගවීම. 

 

689,631.78 

 

05 - (05) 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 2019 වර්ෂය සදහා සීතාවක ප්රා ගේශීය සභා බල ප්රගේශය 

ආවරණය වන පරිදි ගබෝ ගනොවන ගරෝග හඳුනා ගැනීගම් 

සායන 05 ේ පැවැත්වීම.  

රුධිර පරිේෂාවන් සඳහා (ගකොගලස්ටගරෝල්, සීනි)    

(ප්රතිලාභීන් 750 × රු.600)                           රු.450,000.00            

දවදය කාර්යමණ්ඩලය සඳහා සංග්රහ වියදම්     

                                         (උගේ හා දවල්)    රු.75,000.00  

 ඖෂධ ලබා දීම                                             රු.50,000.00 

ප්රචාරණ කටයුතු                                            රු.25,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදම්                                          රු.50,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

650,000.00 

02 ගකොළඹ දිස්ත්රිේ පළාත් පාලන සහකාර ගකො මසාරිස් 

කාර්යාලය මඟින් පළාත් පාලන ආයතන කාර්ය මණ්ඩල අතර 

පැවැත්ගවන  දිස්ත්රිේ ක්රිඩා උගළල  - 2019 සඳහා සභාගේ 

ක්රිඩක ක්රිඩිකාවන් සහභාගි කරවීම. 

ක්රිඩා උපකරණ මිලදී ගැනීම                           රු.15,000.00 

ප්රවාහන වියදම්                                             රු .50,000.00 

ප්රථමාධාර                                                     රු. 15,000.00 

තරඟ පුහුණුවීම් කටයුතු                                රු. 30,000.00 

ක්රිඩක ක්රිඩිකාවන් සඳහා තරඟ පැවැත්ගවන  

දිනයන්හිදී දිවා ආහාරය හා ගත් සැපයීම        රු. 80,000.00 

ගවනත් වියදම්                                              රු. 10,000.00 
 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

200,000.00 

03 ජාතයන්තර පිළිකා ගරෝග මර්දන දිනය නිමිතිගකොට ගගන 

පැවැත්වීමට නියමිත දැනුවත් කිරිගම් වැඩසටහනේ හා පිළිකා 

ගරෝග හඳුනා ගැනීගම් සායනය. 

අත් පත්රිකා මුද්රණය, බැනර් ප්රදර්ශනය              රු. 5,000.00 

සංග්රහ කටයුතු                                              රු. 10,000.00 

ගේශන ගාස්තු                                                  රු 5,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදම්                                            රු.5,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

25,000.00 
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04 සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ පවත්වනු ලබන මාතෘ 

සායන වලට සහභාගි වන ගර්භණි මේවරුන් සඳහා දරු 

ප්රසුතියට ගරෝහල් ගතවීමට ප්රථම ළදරුවාගේ ප්රගයෝජනය 

සඳහා  රු. 1365.00 ේ වටිනා උපකරණ කේටල 1465 ේ 

ලබා දීම.  

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

1,999,725.00 

05 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් සියළු ගපර පාසල් වල 

ඉගගනුම ලබන දරු දැරියන්ට  මාසිකව රු.600 ේ වටිනා වියළි 

ආහාර ද්රවය පාර්සල් 330 ේ ලබා දීම. 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

198,000.00 

06 හංවැල්ල ගසෞඛය දවදය නිලධාරි කාර්යාලය හා පාදුේක 

ගසෞඛය දවදය නිලධාරි කාර්යාල බල ප්රගේශ වල පවත්වනු 

ලබන මාතෘ සායන 45 සඳහා  සහභාගි වන ගර්භණි මේවරුන් 

1740 ක ගේ ගපෝෂණය නඟා සිටුවීම සඳහා කිරි පැකැේටුවේ 

ලබාදීම.  

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

605,520.00 

07 ජාතයන්තර කාන්තා දිනය නිමිතිගකොට ගගන සීතාවක 

ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ කාන්තාවන් ගගවතු වගාව 

ගකගරහි ගයොමු කිරිගම් අරමුණින් "වස විස පිරි එළවළු 

ගවනුවට රස ගුණ පිරි එළවළු ඔගේ ගගවත්ගතන්ම" උපයා 

ගැනීමට මඟ ගපන්වීම සඳහා පවත්වනු ලබන වැඩසටහන. 

ප්රචාරණ කටයුතු                                              රු.4000.00 

ගේශන ගාස්තු හා රාත්රි නවාතැන් පහසුකම්      රු.25000.00 

එළවළු බීජ  (එේ බීජ වර්ගයේ රු.50 බැගින්  

බීජ වර්ග 03 ේ, 300 ගදගනකු සඳහා)             රු.45,000.00           

කෘෂි උපකරණ (ගගවතු වගාවට අවශය වන  

කුඩා උපකරණයේ)                                       රු.45,000.00 

සංග්රහ කටයුතු                                               රු.15,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදම්                                            රු.5,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය 

139,000.00 

08 එළමලවල මිල්ලදණ්ඩ පාර අබලන් ගකොටගසේ තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරිම ( ආනන්ද හාඩ්ගවයාර් නිවස අසල සිට 

ගල්ගදොළ පල්ලම දේවා) 

සභා 

අරමුදල් 

සභාපති, 

එළමලවල ග්රාම 

සංවර්ධන 

සමිතිය, 

එළමලවල, 

තුම්ගමෝදර. 

599,481.00 

09 බ්රැන්ඩිගම්පල කළු කන්ද පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා 

අරමුදල් 

සභාපති, 

බ්රැන්ඩිගම්පල 

වැඩිහිටි සමිතිය, 

248, ලබුගම 

පාර. 

499,225.60 

10 ගනළුවත්තුඩුව සුදුවැල්ල කටුකලාවිල පාර පැති බැම්ම හා 

කාණු ඉදිකර ගබෝේකුව ගයදීම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාපති, 

බ්රැන්ඩිගම්පල 

වැඩිහිටි සමිතිය, 

248, ලබුගම 

පාර. 

391,010.30 

11 මාවතගම අලුගබෝදවත්ත ගේවාල මාර්ගගේ අතුරු පාර 

ගකොටසේ ගකොන්ක්රිේ කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 

සභාපති, 

මාවතගම 

පැරකුම් ගගොවි 

සංවිධානය, 

පාදුේක. 

251,501.76 
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12 ගකොස්ගම නැණසල ගගොඩනැගිල්ගල් තීන්ත අගල්පය සහ 

ඉතිරි වැඩ නිමකර මිදුල සකස් කිරිම. 

සභා 

අරමුදල් 
සභාපති,  
කැළණි මිටියාවත 

427 පහළ 

ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන 

සමිතිය. 

1,140,000.00 

 

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

සීතාවක ප්රගේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලය හා පාදුේක, හංවැල්ල, ගකොස්ගම, කහගහේන උප කාර්යාල 04 හි සුළු මුදල් 

ගගවීම් සඳහා වරකට ලබා ගදන රු.1,000.00 අග්රිමය හා රු.100.00 ේ වන වරකට වියදම් කළ හැකි හැකි මුදල 

වර්තමානය වන විට ප්රමාණවත් ගනොවන බැවින්, වරකට ලබා ගදන සුළු මුදල් අග්රිමය රු.10,000.00 ේ ගලසත්, වරකට 

වියදම් දැරිය හැකි මුදල රු.1,000.00 ගලසත් සංගශෝධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් හංවැල්ල ප්රධාන කාර්යාලය, පාදුේක, හංවැල්ල, ගකොස්ගම හා කහගහේන වශගයන් උප 

කාර්යාල  04 ේ ගම් වන විට ක්රියාත්මක වන අතර ඉතා විශාල වපසරියේ ඇති එම උප කාර්යාල මඟින් පරිපාලන 

කටයුතු ගමගහයවීමට දැනට අනුමත කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 24 ක ප්රමාණය  ප්රමාණවත් ගනොවන බැවින් 

අනුමතව ඇති එම තනතුරු වලට අමතරව තවත් කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 12 ේ සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ 

ප්රධාන කාර්යාලය හා උප කාර්යාල වල මහජන ගසේවාවන් විධිමත් කිරිම සඳහා  ඇති කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු 

සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

කාර්යාලය දැනට සිටින 

ප්රමාණය 

අළුතින් ඇති කළ 

යුතු ප්රමාණය 

ප්රධාන කාර්යාලය 10 04 

පාදුේක උප කාර්යාලය 05 03 

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 05 02 

ගකොස්ගම උප කාර්යාලය 03 02 

කහගහේන උප කාර්යාලය 01 01 
 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු පහත සඳහන් ගේපල 2019 වර්ෂයට බදු ලබා දීම සඳහා 2019.01.16 දින හා 2019.01.28 

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. 
 

ගේපල විස්තරය ගටන්ඩර්කරුගේ නම හා ලිපිනය ගටන්ඩර් මුදල 

(රු.) 
 

හංවැල්ල අංක 04 ඌරු ගහේනාධීර පතිරගේ ප්රසාේ නගවෝදය  1,723,730.00 
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මස් කඩය ගනො. 80, උමන්දල, තිත්තපත්තර. 

ගකොස්ගම සතිගපොළ 

කුකුල් මස් කඩය 

අේදුල් මජිඩ් අයන් ගමොගහොමඩ් 

 488/ඒ, අරුේවත්ත වත්ත, පාදුේක. 
 

63,050.00 

 

05 - (09) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොේඨාසගේ අංක 434 අකරවිට 

ග්රාම නිලධාරි වසගම් රසික මායාදුන්න මහතාට අයත් ඉඩගමන් ගදල්ගහවත්ත නම් වු පුේගලික පාර  ටී.විගජ්වර්ධන 

මහතාගේ නිවසින් අවසන් වන අකරවිට කහටපිටිය මාර්ගගේ සිට දිගින් මීටර් 112 ේ හා පළල මීටර් 3.05  ේ වන 

"ගපොකුණුගල වත්ත පාර" සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි. 

05 - (10) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි එම්.ඒ ගම්රි මාග්රේ මැතිතුමිය විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොේඨාසගේ අංක 443/ඒ ග්රාම 

නිලධාරි වසගම් පහත්ගම, ඉහළ හංවැල්ල ඊරියගහගදනිගේ කුඹුර සහ වත්ත යන ඉඩගම් මීටර් 111 ේ දිග හා මීටර් 3 ේ 

පළල ඊරියගගොල්ල මාර්ගගයන් ආරම්භ වී ගීත් මහතාගේ ඉඩගමන් අවසන් වන මාර්ගය ප්රාගේශීය සභාවට පවරා ගත යුතු 

යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 - (11) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොේඨාසයට අයත් පාදුේක දකුණ මීගහවත්ත මාර්ගය දිේගදණිය ගම තිගබන 

ගකොස්ගහවත්ත ගහවත් ගකොස්ගහලන්ද ඉඩගම් ගසේන ඉේදමල්ගගොඩ මිනින්ගදෝරු මහතා විසින් මනින ලද අංක 4570 

දරණ පිඹුගරහි සඳහන්  ගේවැල්පනාව ප්රධාන බස් මාර්ගගයන් පටන්ගගන ගේ.ඩී. මැණිගේ නැමැති අයගේ පුේගලික 

ඉඩගමන් අවසන් වන මීටර් 4.57 ේ පළල ඇති දිගින් මීටර් 140.6 ේ ඇති ගමම මාර්ගය සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට 

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

05 - (12) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.ඩී. අගයෝම මධු ප්රසාේ ගේවගේ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

පාදුේක ගමොරගහතැන්න ශ්රි මහා විහාරගේ විහාරාධිපති හිමියන් ගලස වර්තමානගේ කටයුතු කරන ශ්රාස්ත්රපති පණ්ඩිත 

පුජය ගබරන්නාගේ විමල නායක හිමියන් ගබෞේධ චිරස්ථිතිය උගදසා සුවිශාල කාර්යභාරයේ සිදු කරනු ලබයි. 

එගමන්ම නිවාස ගනොමැති දුප්පත් පවුල් සඳහා නව නිවාස ඉඳිකර ගදමින් ආගමික ගසේවයට අමතරව සුවිශාල සමාජ 

ගසේවයේ ප්රගේශයට සිදු කරනු ලබයි.  

ගමවැනි උතුම් ශාස්තෘවර අගප් නායක හිමිපාණන් නමින් පාදුේක පුස්සැලි මාවත හා එම මාවගත් ඇති  I, II, III, IV, V 

යන අතුරු මාර්ගද "ගබගරන්නාගේ විමල නාහිමි මාවත්" ගලස නම් කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා 

කරමි.  
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05 - (13)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට අයත් මාර්ග ගල්ඛනගේ අංක 796 දරණ, පාදුේක අංක 461 ග්රාම නිලධාරි වසගම් පාදුේක, 

ගහොරණ පාර, අතුරු මාර්ගය (ඩයස් ඉන්ධන පිරවුම්හල අසලින් ඇති) සඳහා හැඳින්වීගම් නාමයේ ගනොමැත. මාර්ගය 

පළලින් මීටර් 5 ේ ගලසද දිග මීටර් 100 ේ ගලසද එහි සඳහන් ගේ. පාදුේක ගේන්ද්ර කරගගන නගරයේ නිර්මාණය 

කිරිගම් නියමුගවකු ගලස ගමම මාර්ගගේ පදිංචිකරුගවකු වු මිය පරගලොව සැපත් සරත් ගුණගසේකර මහතා අපිට 

හැඳින්විය හැකි හරවත් චරිතයකි.  එතුමා සුප්රකට වසර 62 ක ඉතිහාසයේ ඇති සරත් විදයාලගේ නිර්මාතෘවරයා ගමන්ම 

පාදුේක ගමොරගහතැන්න ශ්රී මහා විහාරස්ථ දායක සභාගේ ගරු ගල්කම්වරයා ගලස දශක හතරකට ආසන්න කාලයේ 

කටයුතු කළ අතර ප්රගේශගේ සමාජ සංවිධාන ගණනාවකටද නායකත්වය දුන් අගයකි. උේත මාර්ගය "සරත් ගුණගසේකර 

මාවත" ගලස නම් කිරිම සුදුසු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

 

06.කාරක සභා වාර්තා. 

 

06 – (01) 2019.01.22 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (02) 2019.01.24 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03) 2019.01.28 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 - (04)  2019.01.28  මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05)  2019.01.10 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (06)  2019.01.16 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (07)  2019.01.28 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

 
 

07.ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

 

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

 
 

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


