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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2019, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2019.04.03. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/ මන්ත්රී, 

 

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

  

මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 
 

2019  අගප්රේල් මස මහා සභා රැස්වීම  –  13  වන මහා සභාව. 
 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2019 අගප්රේල් මාසයට  නියමිත  13  වන මහා සභා රැස්වීම 2019 අගප්රේල් මස 10 

වන බදාදා  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 ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ 429/සී ඇස්වත්ත ග්රාම ගසේවා වසගම් පිහිටි අවිස්සාගේල්ල ගකොළඹ 

මාර්ගගේ හිඟුරල සිට මිරිස්වත්ත යා ගකගරන "දිගපත මාර්ගය" සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ හිටපු 

මන්ත්රිවරගයකු ගමන්ම ප්රගේශයට විශාල සමාජ ගසේවාවේ කල "වසන්ත කුමාර රත්නසිරි" මහතා නමින් නම් 

කරන ගලස මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (02)  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.  

05 – (03)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය බල ප්රගේශගේ පවත්වාගගන යන වැඩිහිටි නිවාස ඉමහත් සමාජ ගසේවාවේ සිදු වන ස්ථාන 

ගේ. ගමම නිවාස තුල අසරණ ගදමාපියන් හා ගරෝගීන් ඉතාමත් ගහොඳින් රැක බලා ගනිමින් විශාල මුදලේ වැය 

කරනු ලබයි. 

වැඩිහිටි නිවාස තුල මිය යන අයවලුන්ගේ මාතෘගේහය ආදාහනය කිරිම සඳහා මුදල් ගයදවීගම්දී ගමම පාලක 

පාලිකාවන් ඉමහත් අසරණ හා ගැටළු සහගත තත්වයකට පත් ගේ. එගහයින් සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සතු 

ආදාහනාගාර ඔවුන් හට ගනොමිගල් ලබා දීමට කටයුතු කරමු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

පිටපත්  - සියළු වැඩිහිටි නිවාස ගවත ගයොමු කරන්න.  

05 – (04)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි එම්.ඒ ගම්රි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් ගයෝජනා කරයි. 

ගකොළඹ දිස්ත්රිේකගේ නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ 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 වන්නමුවත්ත වඩුගේ  ෆ්රැන්ේගලෝස් 
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ප්රනාන්දු මහතාගේ ඉඩගමන් අවසන් වන මාර්ගය ප්රාගේශීය සභාවට පවරා ගත යුතු යැයි මම ගමම ගරු 

සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසයට අයත් 439 දිේගදණිය උතුර ග්රාම ගසේවා වසමට අයත් දිේගදණිය ගම 

තිගබන කම්මල්වත්ත අතුරු පාර ( 5 වන පටුමග) ටී.ඩී.ගේ. ගපගර්රා මිනින්ගදෝරු මහතා විසින් 1996.07.07 

දින අදින ලද කම්මල්වත්ත ප්රධාන පාගරන් පටන්ගගන කම්මල්වත්ත ප්රධාන පාගරන් අවසන් වන දිගින් 

137.5 m හා පළලින් 3.0 m පාර සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම 

ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

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 දිේගදණිය ප්රාර්ථනා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට ඇති අතුරු පාර  ගසේන ඉේදමල්ගගොඩ  

මහතා විසින් 3/2013  පිඹුගරහි අදින ලද කම්මල්වත්ත අතුරු පාර 06 වන පටුමග, කම්මල්වත්ත ප්රධාන 

පාගරන් පටන්ගගන සිරිල් ගසේනාධිර මහතාගේ පුේගලික ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් 90 m හා පළලින් 5.79 

m ේ වන අතුරු පාර සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි.  

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

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

ගම තිගබන හල්ගස්ගහේන ජනපදගයහි අතුරු පාර ටී.ගේ ද එස්. ජයරත්න මිනින්ගදෝරු මහතා විසින් 

1982.04.27 දින අදින ලද හල්ගස්ගහේන ජනපද ප්රධාන පාගරන් පටන්ගගන එච්.ඒ.ඩී. සුනිල් ශාන්ත මහතාගේ 

ඉඩගමන් අවසන් වන දිගින් 76 m හා පළලින් 3 m ේ මාර්ගය  සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන 

සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

 

05 – (08)  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 

535 -539 

2019.03.08 

2019 ගපබරවාරි 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 

2,424,102.32 



4 
 

ආගේශක ගසේවකයින් 102  ගදගනකු ගවනුගවන් දදනික වැටුප් 

ගගවීම.  
 

02 

722-726 

2019.03.21 

2019 මාර්තු මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, 

ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා 

කහගහේන උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුප් 

සහිත ගසේවකයින් 200 ගදගනකු සඳහා වැටුප් ගගවීම.  

7,178,340.22 

03 608 

2019.03.13 

2019.02.03 වන දින සිට 2019.02.28 වන දින දේවා සභාගේ 

වාහන සඳහා ණයට ලබා ගත් ඉන්ධන වලට අදාල බිල්පත් ගගවීම. 

(එස්.ඒ.ඩී.සී. සමන්ත, ලංකා ඉන්ධන පිරවුම්හල, පරණ පාර, 

හංවැල්ල.) 

 

336,863.00 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශයට අයත් පාදුේක ගසෞඛය දවදය නිලධාරි බල ප්රගේශය පුරා වර්ධනය 

ගවමින් පැවති ගඩංගු උවදුර මර්ධනය කිරිගම් අරමුණින් ආරම්භ වු "ගඩංගු මර්දන වයාපෘතිය" ගම් වන විට 

සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින අතර ඉදිරියටද ගඩංගු ගරෝගය මර්දනය කිරිම සඳහා  ගඩංගු ගරෝගය 

මර්දන වයාපෘතිගේ ගසේවකයින්ගේ ගසේවය අතයවශය බැවින්,  2019.05.01 දින සිට 2020.04.30 දින දේවා 

වසරක කාල සීමාවේ සඳහා පාදුේක ගඩංගු මර්ධන වයාපෘතිගේ වයාපෘති කාල සීමාව දිර්ඝ කිරිම සුදුසු බවට 

මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශයට අයත් හංවැල්ල ගසෞඛය දවදය නිලධාරි බල ප්රගේශය පුරා වර්ධනය 

ගවමින් පැවති ගඩංගු උවදුර මර්ධනය කිරිගම් අරමුණින් ආරම්භ වු "ගඩංගු මර්දන වයාපෘතිය" ගම් වන විට 

සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින අතර ඉදිරියටද ගඩංගු ගරෝගය මර්දනය කිරිම සඳහා  ගඩංගු මර්දන 

වයාපෘතිගේ ගසේවකයින්ගේ ගසේවය අතයවශය බැවින් 2019.05.01 දින සිට 2020.04.30 දින දේවා වසරක 

කාල සීමාවේ සඳහා හංවැල්ල ගඩංගු මර්ධන වයාපෘතිගේ වයාපෘති කාල සීමාව දිර්ඝ කිරිම සුදුසු බවට මම 

ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

 

05 – (11)   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. 
 

අ.අ වයාපෘතිය මුලය 

සම්පාදනය 

ගකොන්ත්රාත් සමිතිය/ 

ආයතනය/ පුේගලයා 

ගිවිසුම්ගත 

මුදල රු. 

01 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් බස්නාහිර 

පළාත් ක්රිඩා තරඟාවලියට සහභාගි කරවීම. 

ප්රවාහන වියදම්                                       රු. 30,000.00 

ප්රථමාධාර                                              රු. 10,000.00 

ක්රීඩක ක්රිඩිකාවන් සඳහා උගේ ආහාරය  

දිවා ආහාරය හා ගත් ලබා දීම   

සභා අරමුදල් සරප් 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

130,000.00 
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( දින 03 ේ සඳහා)                                   රු.75,000.00 

අවිනිශච්ිත වියදම්                                    රු.15,000.00 

                                                            රු.130,000.00 

02 නිරිගපොල ගල්කැටිය කන්ද පාර තාර දමා ප්රතිසංස්කරණය 

කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති,  

නිරිගපොල වැඩිහිටි 

සංවිධානය,  

438, නිරිගපොල. 

493,491.61 

03 කහගහේන රජමල් උයන පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

කහගහේන සමඟි 

ගගොවි සංවිධානය. 

304,460.59 

04 රන්දිය ඇල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය, ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

143,669.98 

05 මහායාය වත්ත පාර අවසන් ගකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය, ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

105,577.68 

06 නම්බිගගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

ස්වශේති ගගොවි 

සංවිධානය,  

අකරවිට. 

57,363.69 

07 ගකොස්ගම උප කාර්යාල ගගොඩනැගිල්ලට ගකොටසේ 

එකතු කිරීම. (අතිගර්ක ඇස්තගම්න්තුව) 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, පහළ 

ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

348,402.70 

08 ගකොස්ගම සතිගපොළ වැසිකිළි වල සකස් කිරිම. 

 (අතිගර්ක ඇස්තගම්න්තුව) 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, පහළ 

ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

114,338.04 

09 කහගහේන පුස්තකාලය, ගපර පාසල හා මාතෘ සායනය 

සඳහා ගවනම ප්රගේශයේ ගවන්කිරිම. (11 අදියර) 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

කහගහේන සමඟි 

ගගොවි සංවිධානය. 

180,770.48 

10 රණවිරුගම ජල බැසයන කාණුව තැනීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

රණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය. 

266,165.40 

11 රණවිරුගම පාර මුල ගකොටස සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

ස්වර්ණ ජයන්ති 

රණවිරුගම 

සුභසාධක සමිතිය. 

270,884.50 

12 ඇස්වත්ත හත්දූව අතුරු මාර්ගය ගකොන්ක්රීට් දමා 

සංවර්ධනය කිරීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය. 

335,641.60 
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13 ඇස්වත්ත මිරිස්වත්ත පාගර් ගදොළ සල පැති බැම්ම තැනීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය. 

315,681.50 

14 ගේරගගොල්ල උඩමළුව පාගර් ජල බැසයන ගබෝේකුව 

තැනීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති,  

ගබෝධිභාරකාර 

සමිතිය, 

ගේරගගොල්ල උතුර. 

201,620.15 

15 ගේරගගොල්ල පළමු පටුමග ආරම්භක ස්ථානය ජල 

බැසයන කාණු තැනීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

ගබෝධිභාරකාර 

සමිතිය. 

77,229.65 

16 පරණගම කහවකන්ද මාර්ගය ගකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

තාවල්ගගොඩ ගගොවි 

සංවිධානය. 

283,694.75 

17 ඇස්වත්ත ප්රගතිපුර ගබෝේකුගේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම සහ 

ගදපස මාර්ගය සකස් කිරීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

ඇස්වත්ත එේසත් 

සුභසාධක සමිතිය. 

568,572.99 

18 බැගර්ගල ජම්බල ගහයට පාර ගකොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

අළුත්අම්බලම ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

428 ඒ. 

254,363.70 

19 ගකොස්ගම දුම්රියපල පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, පහළ 

ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

149,325.01 

20 ගකොස්ගම නාගහවත්ත පාගර් ගකොටසේ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

කැළණි මිටියාවත, 

427, පහළ 

ගකොස්ගම 

නැගගනහිර ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය 

379,893.75 

21 හිඟුරල මහවල ගදනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

හිඟුරල රන්දිරි 

වැඩිහිටි සමිතිය, 

හිඟුරල. 

417,402.51 

22 ගබොරළුගගොඩ  ඉලුේමණ්ඩිය පාර  සංවර්ධනය  කිරීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

සුමිතුරු ගගොවි  

සංවිධානය, 

කළුඅේගල 

198,222.34 

23 ගබොල්ලතාව ගගොනබරුව පාර තාර දමා සංවර්ධනය 

කිරීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

ජන ජය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය, 

ගබොල්ලතාව. 

544,059.88 

24 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර භූමිය වටා තාප්පයේ ඉදිකිරිමට 

අත්තිවාරම් දැමීම හා කම්බ් වැට තැනීම.  

( 1 අදියර) 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

සුදුවැල්ල ප්රගති  

ගගොවි සංවිධානය. 

1,065,374.72 



7 
 
25 මැේදගගොඩැල්ල පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

කනම්පැල්ල බටහිර 

ඒකාබේධ ගගොවි 

සංවිධානය. 

302,401.52 

26 සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව ගයෝජිත රථගාල තැනීම.  

( ගමෝටර් සයිකල් සඳහා ) අතිගර්ක ඇස්තගම්න්තුව. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

443/බී, හංවැල්ල 

නගරය ග්රාම 

සංවර්ධන සමිතිය. 

37,325.55 

27 සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ තුන්නාන 

ගම්මැේද ප්රධාන මාර්ගය ( ගකොන්ක්රිට් දමා) සංවර්ධනය 

කිරිම. 

පළාත් සංව 

සංවර්ධන 

සභාපති, 

ගපොදුජන ගසේවා 

සුභසාධක සමිතිය, 

444/බී, තුන්නාන 

බටහිර. 

434,716.34 

28 සීතාවක ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාසගේ තුන්නාන 

ගම්මැේද ධම්මික මහතාගේ නිවස අසල ඇති ගපොදු 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. 

පළාත් 

සංවර්ධන 

සභාපති, 

ගපොදුජන ගසේවා 

සුභසාධක සමිතිය, 

444/බී, තුන්නාන 

බටහිර. 

434,634.13 

29 කහගහේන උප කාර්යාලය අංශ ගවන්කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

කහගහේන සමඟි 

ගගොවි සංවිධානය. 

279,938.20 

30 කහගහේන ගබොරලුගගොඩ පාසැල් මාවත තාර දමා 

සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

කහගහේන සමඟි 

ගගොවි සංවිධානය. 

775,189.05 

31 ගබොගප් ගපගරෝලිස් මාවත ගකොන්ක්රිට් කිරිම. 

(2019.02.11 දින මහා සභාගේ  05 (15) -29 තීරණගේ 

මුදල රු. 361,937.50 සංගශෝධනය කිරිම.) 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

සියඹලාව ගගොවි 

සංවිධානය, 

ගබෝගප්, පාදුේක. 

400,289.22 

32 සභාව සතු ZA – 5041 දරණ බැගකෝ යන්ත්රගේ පැය  

4000 න් කළ යුතු ගසේවා වාරය.  

සභා අරමුදල් ඇවන්ස්මාර්ට් 

ඉංජිනියරින් (pvt) 

Ltd, අංක 33, 15 බී 

මහල, පාර්ේලන්ඩ් 

ගගොඩනැගිල්ල, 

පාර්ේ ස්ට් ර්ඩ්, 

ගකොළඹ 02. 

130,912.70 

33 මහජන ගසෞඛය පරිේෂක ගේ.ඒ.එල්. රාජපේෂ 

මහතාගේ ඉල්ලීම අනුව, හංවැල්ල මහජන ගසෞඛය 

පරිේෂක ගකොට්ඨාසගේ ආහාර පරිහරණය කරනු ලබන 

ආයතන වල පුේගලයින් දැනුවත් කිරිම. 

ලිපි 500 ේ ඩුප්ගලෝ කිරිම                           රු.2000.00 

සහභාගි වන 150 ගදගනේ සඳහා සංග්රහ     රු. 9750.00 

     ( කිරි පැකට් හා බනිස්)                         

රු.11,750.00 

සභා අරමුදල් සරප්, 

ප්රධාන කාර්යාලය. 

11,750.00 

34 සභාව සතු 252 – 6388  දරණ කැබ් රථගේ අළුත්වැඩියා 

කටයුතු සිදු කිරිම. 

සභා අරමුදල් ගසන්ට්රල් ගමෝටර්ස්, 

58/5, හංවැල්ල පාර, 

පාදුේක. 

250,500.00 

35 ගනළුවත්තුඩුව පල්ලිය පාර අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරිම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

වැඩිහිටි සංවිධානය, 

636,062.79 
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ගනළුවත්තුඩුව, වග. 

36 අරුේවත්ත ජයසුන්දර ගපගදස අජිත් මහතාගේ කඩය 

අසල සිට ප්රධාන මාර්ගය තාර දැමීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

ගමොරගහතැන්න 

ප්රජාමුල සංවිධානය, 

460/ඒ, අරුේවත්ත 

දකුණ. 

394,777.50 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ අභයන්තර විගණන කාර්යභාරය විධිමත් කිරිම සඳහා 2019 වර්ෂය ගවනුගවන් 

සකස් කරන ලද ගම් සමඟ අමුණා ඇති අභයන්තර විගණන සැලැස්ම පිළි ගත යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි. 

 

05 – (13)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමාර ගමගේ මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

පුගගොඩ, කනම්පැල්ල, මාර්ගගේ 7/2 දරණ ගබෝේකුව ඔස්ගසේ සහ කනම්පැල්ල ශ්රි සුමනාරාම විහාරසථ්ාන 

මාර්ගය ඔස්ගසේ ද,  ඊට ආසන්න ඉඩම් තුළින් ස්වාභාවිකව ගලා බසින වර්ෂා ජලය ගකොස්ගම, කනම්පැල්ල, 

ගනො.108 හි පදිංචි ජී.ගේ. ගසෝමසිරි චන්ද්රගසේන මහතාට අයත් ඉඩම හරහා බාධාවකින් ගතොරව ස්වාභාවිකව 

ගමන් කිරිමට හැකි වන පරිදි එම ඉඩගම් හා ඊට යාබද ඉඩම් තුළින් ස්වාභාවිකව ජල බැස්ම ගලා බැසීමට 

හැකිවන පරිදි මායිම් විවෘතව තැබිමට කටයුතු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (14)  ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

දැනට පවතින ත්රස්තවාදය වැලැේවීගම් පනත අගහෝසි කර ඒ ගවනුවට ප්රතිත්රස්ත පනත නීතිගත කිරිමට 

වත්මන් ආණ්ඩුව ක්රියා කරමින් පවතී. ගයෝජිත පහත 2018.09.14 ගැසට් මගින් ප්රසිේධියට පත් කර ඇත. 

මිනිසුන්ගේ නිදහස, රැස්වීගම් නිදහස, අදහස් පල කිරිගම් නිදහස ඇතුළු සමාජ හා මානව ප්රජාතන්ත්රවාදයට 

හානිකර වු කරුණු රැසේ අදාල පනගත් සඳහන් වන අතර ඕනෑම ක්රියාවේ ත්රස්ත ක්රියාවේ ගසේ අර්ථකථනය 

කිරිගම් හැකියාවේ ගපොලිස් ගකොස්තාපල්වරගයකුට ගවරළාරේෂක නිලධාරිගයකුට පවා ඉඩ ලබා දී ඇති 

පනතකි. 

අප සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ ජීවත් වන සිංහල, ගදමළ, මුස්ලිම් ඇතුළු සියළු ජන ගකොටස් වල 

නිදහස, අයිතිය සුරේෂිත කිරිගම් අයිතියේ මහජන නිගයෝජිතයින් වන අප කා සතුවත් ඇත. 

එම නිසා ගයෝජිත පනගත් ඇති හානිදායක තත්වයන් ඉවත් කර එවැනි පනතේ සමාජගේ ජීවත් වන සැමගේ 

මුලික අයිතින් උල්ලංඝනය කිරිමේ සිදු වන බවට විගරෝධය පල කිරිගම් මහා සභා ගයෝජනාවේ සභා සම්මත 

කර ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, ගරු විපේෂ නායකතුමා, ආරේෂක ගල්කම්, නීතිපති, ගරු 

කථානායකතුමා ඇතුළු අය ගවත ගයොමු කරන ගමන් ගයෝජනා කර සිටිමි. 
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06. කාරක සභා වාර්තා. 

 

06 – (01) 2019.03.21 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 – (02) 2019.03.22 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (03) 2019.03.26 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (04)  2019.03.28  මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05)  2019.03.11 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (06)  2019.03.28 ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 
 

07.ලැබීම් හා වියදම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශ. 

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

 
 

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 

 

 


