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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2019, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2019.03.04. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

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

  

මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 

2019  මාර්තු මස මහා සභා රැස්වීම  –  12  වන මහා සභාව. 

 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2019 මාර්තු මාසයට  නියමිත  12  වන මහා සභා රැස්වීම 2019 මාර්තු 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.  
 

04 – (01) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරයි.  

 

1. සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය යටගත් 2019.02.20 දිනට පවත්වාගගන යන ගල් වලවල් 

ප්රමාණය ගකොපමණද? 

 

2. ඒවාගේ හිමිකරුවන් හා ඔවුන්ගේ ලිපිනයන් ගවන ගවනම සඳහන් කරන්න. 

 

3. එම ගල් වලවල් සඳහා අවසරපත් ලබා දී ඇති 

        I.   A ගරේණිගේ ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද? ඒවාගේ හිමිකරුවන්ගේ නම් ගමොනවාද? 

  II.  B ගරේණිගේ ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද? ඒවාගේ හිමිකරුවන්ගේ නම් ගමොනවාද? 

  III. C ගරේණිගේ ගල් වලවල් ප්රමාණය කීයද? ඒවාගේ හිමිකරුවන්ගේ නම් ගමොනවාද? 

 

4. I.   A ගරේණිගේ බලපත්රයේ යටගත් දිනකට කැඩිය හැකි ගල් කියුබ් ප්රමාණය කීයද? දිනකට ප්රමාණය 

කළ හැකි කියුබ් ප්රමාණය කීයද? 

II. B ගරේණිගේ බලපත්රයේ යටගත් දිනකට කැඩිය හැකි ගල් කියුබ් ප්රමාණය කීයද? දිනකට   ප්රමාණය 

කළ හැකි කියුබ් ප්රමාණය කීයද? 

III. C ගරේණිගේ බලපත්රයේ යටගත් දිනකට කැඩිය හැකි ගල් කියුබ් ප්රමාණය කීයද? දිනකට  ප්රමාණය 

කළ හැකි ගල් කියුබ්  ප්රමාණය කීයද? 

 

5. A   ගරේණිගේ ගල් වලවල් බලපත්ර සඳහා 

 B ගරේණිගේ ගල් වලවල් බලපත්ර සඳහා 

 C ගරේණිගේ ගල් වලවල් බලපත්ර සඳහා 

සභාව මගින් නිකුත් කර ඇති ගවළඳ බලපත්ර ප්රමාණය ගවන ගවනම සඳහන් කරන්න. 

 

6. ගවළඳ බලපත්ර ගනොමැතිව ගල්වලවල් පවත්වාගගන යන වයාපාරිකයින් ප්රමාණය කීයද? ඔවුන්ගේ  

නම් සහ ලිපිනයන් ගමොනවාද? 

 

7. එගසේ ගවළඳ බලපත්ර ගහෝ නියමිත නීතිමය අවසරයට පිටින් ගල් වලවල් සීතාවක ප්රා ගේශීය සභා බල 

ප්රගේශගේ පවත්වාගගන යන බවට සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව පිළි ගන්ගන්ද? 

 

8. එගසේ පිළි ගන්ගන් නම් එවැනි අනීතික කටයුතු නැවැත්වීම සඳහා පියවර ගන්ගන්ද? ගත හැකි නීතිමය 

පියවර ගමොනවාද? 
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9. I. 2018.02.11 සිට 2019.02.20 දේවා අළුතින් ගවළඳ බලපත්ර නිකුත් කර ඇති ගල් වලවල් ප්රමාණය 

කීයද? 

       II. එම ගවළඳ බලපත්රලාභීන්ගේ නම් සහ ලිපිනයන් ගමොනවද? 

 

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 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 

 

253 – 257 

2019.02.08 

2019 ජනවාරි 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 97 ගදගනකු ගවනුගවන් දදනික 

වැටුප් ගගවීම. 

2,637,150.97 

 

02 

 

344 – 348 

2019.02.22 

2019 ගපබරවාරි මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප 

කාර්යාලගේ, ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප 

කාර්යාලගේ හා කහගහේන උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු 

ස්ථිර විරාම වැටුප් සහිත ගසේවකයින් 202 ගදගනකු සඳහා 

වැටුප් ගගවීම. 

7,296,636.63 

03 300 

2019.02.25 

හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ  ගසේවකයින් 50 ගදගනකු සඳහා 

2019 ජනවාරි මස අතිකාල දීමනා ගගවීම. 

257,067.93 

 

 

05 – (02) 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. 
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අ.අ වයාපෘතිය මුලය 

සම්පාදනය 

ගකොන්ත්රාත් 

සමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුදල රු. 
 

01 කහගහේන, වග මහජන ගසෞඛය පරිේෂක ගකොට්ඨාසගේ 

ගබ්කරි, ගහෝටල්, ගත් කඩ හිමියන් සහ ගසේවකයින් සඳහා 

පවත්වනු ලබන ආහාර පරිහරණය සම්බන්ධගයන් වන 

දැනුවත් කිරිගම් වැඩසටහන.  

බැනර් සඳහා                                             රු. 3000.00 

සහතිකපත්ර සඳහා                                    රු. 75000.00 

(හංවැල්ල ගසෞඛය දවදය නිලධාරි ගකොට්ඨාසය සඳහා) 

සංග්රහ කටයුතු ( 60 ගදගනකු සඳහා)          රු. 6000.00 

අවිනිශ්චිත වියදම්                                       රු.5000.00 

                                                               රු.89,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන 

කාර්යාලය. 

89,000.00 

02 2019.02.11 මහා සභාගේ තීරණ අංක 05 (05) – 7 

ඇස්තගම්න්තුව සංගශෝධනය කිරිම. 

 

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 ඔගබ් ගගවත්ගතන්ම" 

උපයා ගැනීමට මඟ ගපන්වීම සඳහා පවත්වනු ලබන 

වැඩසටහන. 

ප්රචාරණ කටයුතු                                       රු.18,000.00 

ගේශන ගාස්තු හා රාත්රි නවාතැන් පහසුකම්    

                                                                

රු.25,000.00   

එළවළු බීජ  (300 ගදගනකු සඳහා)             රු.45,000.00           

කෘෂි උපකරණ (300 ගදගනකු සඳහා)      රු.102,000.00                   

සංග්රහ කටයුතු                                          රු.15,000.00 

ගකොම්ගපෝස්ට් ගපොගහොර                           රු. 30,000.00 

( කිගලෝ 5 පැකට් 300 ) 

අවිනිශ්චිත වියදම්                                      රු.10,000.00 

                                                              .245,000.00 

සභා 

අරමුදල් 

සරප් 

ප්රධාන 

කාර්යාලය. 

245,000.00 
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05 – (03) ගරු සභාපති ජී. ජයන්ත ගරෝහණ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ප්රධාන කාර්යාලගේ සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරක ගසේවය කරන ඒ.එස්.ආර්. 

ධර්මදාස මහත්මිය ජාතික ඉතිරි කිරිගම් බැංකුගේ හංවැල්ල ශාඛාව මගින් ලබා ගැනීමට නියමිත ගේපල ණය 

සඳහා පළාත් පාලන ගදපාර්තගම්න්තුව විසින් ප්රතිපුර්ණය කළ යුතු ගපොලි මුදල, ගමම සභාවට ප්රතිපුර්ණය 

කරන ගතේ එම ගපොලි මුදල සභා අරමුදල් මගින් ජාතික ඉතිරිකිරිගම් බැංකුව හංවැල්ල ශාඛාව ගවත ගගවිය 

යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

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

 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු පාදුේක නව ගවළඳ සංකීර්ණගයහි හා පැරණි ගවළඳ සංකිර්ණගයහි 

ගවළඳගපොළ කුලිය 2019.01.22 වන දින දරණ තේගසේරු ගදපාර්තගම්න්තුගේ CD/RP/2592 අංක දරණ 

ලිපිය මගින් දේවා ඇති පහත උප ගල්ඛනගේ සඳහන් මාසික ගවළඳගපොළ කුලිය 2019.04.01 වන දින සිට 

ක්රියාත්මක වන පරිදි විධිමත්ව බදුකරුවන් සමඟ ගිවිසුම්ගත විය යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා 

කරමි. 

 

උප ගල්ඛනය 

නව ගවළඳ සංකිර්ණගයහි ගවළඳගපොළ කුලිය පැරණි ගවළඳ සංකිර්ණගයහි ගවළඳගපොළ කුලිය 

කඩ කාමර 

අංකය 
මාසික කුලිය රු. කඩ කාමර අංකය මාසික කුලිය රු. 

1 6,000.00 1 3,000.00 

2 6,000.00 2 3,000.00 

3 6,000.00 3 3,000.00 

4 6,000.00 4 3,000.00 

5 6,000.00 5 3,000.00 

6 6,000.00 6 3,000.00 

7 6,000.00 7 3,000.00 

8 6,000.00 8 3,000.00 

9 4,000.00 9 3,000.00 

10 4,000.00 12 3,000.00 

11 4,000.00 13 2,500.00 

12 4,000.00 14 2,500.00 

13 4,000.00 15 2,500.00 

14 4,000.00 16 2,500.00 

15 4,000.00 17 2,500.00 
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16 4,000.00 18 2,500.00 

17 4,000.00 

18 3,900.00 

19 5,800.00 

20 5,800.00 

21 5,800.00 

22 5,800.00 

23 5,800.00 

24 5,800.00 

25 5,800.00 

26 5,900.00 

27 3,500.00 

28 3,500.00 

29 3,400.00 

30 3,500.00 

31 3,400.00 

32 3,500.00 

33 3,500.00 

34 3,500.00 

35 3,500.00 

36 3,400.00 

 

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

 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ පාදුේක උප කාර්යාලීය බල ප්රගේශයට අයත් අේකර බදු අයකිරිමට ඇති ගේපල 

වලින් පහත උප ගල්ඛනගේ සඳහන් ගේපල ගභෞතිකව ගසොයා ගත ගනොහැකි බැවින් හා ගල්ඛනයන්හි ඇති 

ලිපිනයන්ට ලියාපදිංචි තැපෑගලන් ලිපි මගින් දැනුවත්කිරිම් සිදු කළද  එම ලිපි ආපහු ලද බැවින් වසර 13 කට 

වඩා වැඩි කාලයක සිට එම ගේපල වලින් අය විය යුතු අේකර බදු ප්රමාණය අයකර ගැනීමට හැකියාවේ 

ගනොමැති බැවින් 2018.12.31 දිනට  එම ගේපල මගින් අයවිය යුතු රු. 75,522.82 ක හිඟ මුදල  ගල්ඛන 

වලින් කපා හැර ගල්ඛන සංගශෝධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

 

අනු 

අංක 

අේකර බදු 

ගගවීගම් 

කුලි අංකය 

නම හා ලිපිනය වාර්ෂික 

බදු මුදල 

රු. 

හිඟ පැවත 

එන වසර 

ගණන 

2018.12.31 ට 

දිනට ගශේෂය 

(ගල්ඛන වලින් 

කපා හරින හිඟ 

මුදල) රු. 

1 1 ගේ.චගලෝ සිංග ෝ, අරකාවිල, 

හඳපාන්ගගොඩ. 

90.00 31 2,858.50 

2 3 එම්.ඩී. අජිත් කුලවර්ධන, 215/ඩී/2, උදයාන 

පාර, ගකොළඹ 05. 

50.00 22 1,100.00 

3 4 දම්ටිගයස් රණසිංහ, ගේරගල, පාදුේක. - - 400.00 

4 6 ඩී.එන්. ගසේනානායක, "ගසේනානි", 

හංවැල්ල. 

60.00 13 820.00 
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5 7 පියදාස ගේරගල, 

අරුේවත්ත, පාදුේක. 

70.00 31 2,170.00 

6 13 එම්.එච්.ආර්. අගබ්වර්ධන, 23, ගලොරිස් 

ගරෝඩ්, ගකොළඹ. 

60.00 31 1,860.00 

7 14 එම්.එම්. ජයවර්ධන, බංගලාවත්ත, 

ගකොට්ටාව, පන්නිපිටිය. 

90.00 31 2,790.00 

8 19 ගේ.පී.ඩී.ධර්මරත්න,  වග, තුම්ගමෝදර. 160.00 30 4,920.00 

9 20 ජනක චමින්ද ගමගේ, ගකළිමඩල, 

තුම්ගමෝදර. 

70.00 18 1,260.00 

10 25 එල්.එම්.එම්. ඩයස්, 33, රැජිණ වීදිය, 

ගකොල්ලුපිටිය. 

100.00 21 2,100.00 

11 26 එල්.එම්. මාලින් ඩයස්, 33/ඒ, රැජිණ වීදිය, 

ගකොල්ලුපිටිය, 

ගකොළඹ 03. 

210.00 14 2,940.00 

12 32 එස්. ගසෝමදාස, මලගල, පාදුේක. 70.00 31 2,170.00 

13 33 ඩී.පී.ඒ. ජයසිංහ, පනාගගොඩ, ගහෝමාගම. 100.00 31 3,100.00 

14 34 ගේ.ඒ. චන්ද්රගසේන, උේගල්ල, පාදුේක. 70.00 35 2,487.44 

15 39 ඩබ්.සී. චගලෝ සිංග ෝ, නන්දා ලියනගේ, 

වග ඉරිදාගපොළ. 

90.00 27 2,462.48 

16 40 සුරියප්ගපරුම හාමිගන්, වග ඉරිදාගපොළ, 

උඩගම දගඹෝර. 

160.00 28 4,490.00 

17 42 එස්. සුරියආරච්චි 900.00 22 20,610.00 

18 44 බී.එස්. සමරවීර, උඩගම, පාදුේක. 50.00 34 1,711.90 

19 45 ඒ.ඊ. වනිගසුරිය 60.00 39 2,340.00 

20 46 උේගල්ල, අංගම්පිටිය, ඩී.ආර් පියදාස, 

උඩගම. 

50.00 31 1,550.00 

21 47 ජනවසම, උඩගම. 270.00 28 7,707.50 

22 48 එම්.ඒ. ගරොසලින් ගනෝනා, මලගල, කහවල. 80.00 19 1,575.00 

23 49 තුම්ගමෝදර ඩබ්.එම්.එච්.එස්. ගපගර්රා, 

පින්නවල, වග. 

100.00 21 2,100.00 

කපා හරින මුළු හිඟ මුදල රු.  2960.00 - 75,522.82 

 

 

05 – (06) ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගීතාමණි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් ගයෝජනා කරයි. 

 

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසයට අයත් අංක 439/ඒ දිේගදණිය දකුණ ග්රාම ගසේවා වසමට අයත් 

දිේගදණිය ගම තිගබන සම්බුේධිවත්තට යන පාර ඩබ්.ඩී. සිරිල් මිනින්ගදෝරු මහතා විසින් අඳින ලද පිඹුරු 

අංක 1928 සහ 1995.03.09 දිනැති පිඹුගරහි ගලොට් අංක 6 හි දේවා ඇති පාර, පහත්ගම ගේවැල්පනාව 

ප්රධාන පාගරන් පටන් ගගන, එච්.ඒ.ඩී. ප්රදිප් සඳරුවන් මහතාගේ පුේගලික ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් මිටර් 

146 ේ ද පළලින් මීටර් 3.5 ේ පළල මාර්ගය සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු 

යැයි ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 
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06.කාරක සභා වාර්තා. 

 

06 – (01) 2019.02.21 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 – (02) 2019.02.22 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03) 2019.02.26 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (04)  2019.02.26  මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05)  2019.02.11 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

 
 

07.ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

 

    07 – (01) 2019  ජනවාරි  මාසය ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳ  ප්රකාශය. 

 

 

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


