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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ස /1/5/2019, 

සිතාවක ප්රාගේශීය සභාව, 

හංවැල්ල. 

2019.05.04 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ, 

 

ගරු සභාපති/උප සභාපති/මන්ත්රී, 

 

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

 

මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 

 
 

2019  මැයි මස මහා සභා රැස්වීම  –  14  වන මහා සභාව. 
 
 

සීතාවක  ප්රාගේශීය සභාගේ 2019 මැයි මාසයට  නියමිත  14  වන මහා සභා රැසව්ීම 2019 මැයි මස 10 වන 

සිකුරාදා  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. 

 

01. සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ 2006 සිට 2019.03.30 දිනට අනුමැතියලත් ගවන්ගේසි ඉඩම්   

ප්රමාණය ගකොපමණද? 

 

02. එම එේ එේ ඉඩම් ගවන්ගේසි භූමි ප්රගේශ වලින් සභාව යටගත් ගපොදු පහසුකම් සඳහා ගවන්කර ඇති 

ඉඩම් ප්රමාණය අේකර, පර්චස්, රූට් වශගයන් ගවන් ගවන්ව ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

03. සභාව යටතට පැවරුණු දැනට ගපොදු පහසුකම් සංවර්ධනය කර ඇති ගවන්ගේසි ඉඩම් ගමොනවාද යන්න 

ගවන් ගවන්ව සඳහන් කරන්න.  

 

04. දැනට ගපොදු පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමේ සිදු ගනොවී හිස්ව පවතින ඒ සඳහා ගවන් කර ඇති ඉඩම් 

ගමොනවාද යන්න ගවන් ගවන්ව සඳහන් කරන්න.  

 

05. ඉඩම් ගවන්ගේසිකරුගේ ඉල්ලිගම් සිට නීතයානුකූල ඉඩමේ දේවා පැමිණිගම්දී ගවන්ගේසිකරු 

අනුගමනය කළ යුතු ක්රමගේදය පිළිගවලින් සහ ප්රාගේශිය සභාව අනුගමනය කළ යුතු ක්රමගේදයන් 

අනුපිළිගවලින් සඳහන් කරන්න.  

 

06. දැනට ගවන්ගේසි කර ඇති හා ගවන්ගේසි කරමින් පවතින ඉඩම් එම ක්රියාවලිගේ ක්රම ගේදයන් විධිමත්ව 

අනුගමනය කරමින් සිදුව ඇති බවට සභාව පිළිගන්ගන්ද? 

 

08.   i. ගකොස්ගම බාලිකාව පාර බාලසුරිය ගපගදස, සාලාව පලගපොගට්ලන්ද, මාවතගම අරලිය ලෑන්ඩ් 

ගසේල් යන ගවන්ගේසි ඉඩම් ගවන්ගේසිකරු විසින් අනුගමනය කළ යුතු විධිමත් අනුපිළිගවල 

අනුගමනය කර ඇත්ද? 

ii. සභාව විසින් අනුගමනය කළ යුතු විධිමත් පටිපාටීන් අනුපිළිගවලට අනුගමනය කර ඇත්ද යන්න? 

 

09. එවැනි අවිධිමත් ක්රියාවලියේ ඇගතොත් වගකිව යුත්ගත් ගවන්ගේසිකරුද?  ප්රාගේශීය සභාවද යන්න? 

 

10. ගවන්ගේසි ඉඩම් පිළිබඳව මතුවන පාරිසරික ගැටළු, ජනතා පැමිණිලි ආදිය විධිමත්ව ඇගයීමකට 

ලේකර මහජන නිගයෝජිතයන්ටද විනිවිදභාවයකින් ගපනී සිටිය හැකි ආකාරගේ අදාල වැඩපිළිගවල 

ක්රමවත් විය යුතු බවට පිළිගන්ගන්ද? 

 

11. එගසේ පිළිගන්ගන් නම් ඒ සඳහා ක්රියාත්මක කිරිමට අගේේෂිත වැඩපිළිගවල කුමේද? 
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05. යථා පරිදි කල් දී ඇති ගයෝජනා.  

 

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

සිඝ්රගයන් නාගරිකරණය ගවමින් පවතින සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුළ හංවැල්ල, පාදුේක, 

ගකොස්ගම, කහගහේන, වග, තුම්ගමෝදර, මීගේ හා  කළුඅේගල නගර ආශ්රිත මාර්ග, කාණු දදනිකව පිරිසිදු 

කිරිගම් කටයුතු සිදු කළ යුතු බවත්, දදනිකව දිරන කසල එකතු කළ යුතු මාර්ග ප්රමාණය, එකතුවන කසල 

ප්රමාණය වැඩිවීමත්, ගනොදිරන කසල එකතු කිරිම්, වැසිකිලි පිරිසිදු කිරිම් ආදි කටයුතු සඳහා දැනට අනුමතව 

ඇති ගසෞඛ්ය කම්කරු  තනතුරු 35 ක ප්රමාණය කිසිගසේත් ප්රමාණවත් ගනොවන බැවින් ඊට  අමතරව තවත් 

ගසෞඛ්ය කම්කරු  තනතුරු 40 ේ සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව සඳහා ඇති කර ගසේවා මුර ගදකේ මගින් නගර 

පිරිසිදු කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

කාර්යාලය දැනට සිටින ප්රමාණය  ඇතිකළ යුතු නව 

තනතුරු ප්රමාණය 

පාදුේක උප කාර්යාලය 10 10 

හංවැල්ල උප කාර්යාලය 11 11 

ගකොස්ගම උප කාර්යාලය 12 12 

කහගහේන උප කාර්යාලය 02 7 

එකතුව 35 40 
 

05 – (02).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 ගල්ඛ්නගේ 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. 

01 933 – 937 
2019.04.09 

2019 මාර්තු මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, 
ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා 

කහගහේන උප කාර්යාලගේ මාර්ග, ගසෞඛ්ය, ආයුර්ගේද, 
පුස්තකාල හා වයාපෘති අංශයන්හි ගසේවගේ නියුතු ආගේශක 

ගසේවකයින් 104  ගදගනකු ගවනුගවන් දදනික වැටුේ ගගවීම.  

2,766,189.47 

02 976 – 980 
2019.04.10 

2019අගප්රේල් මස ප්රධාන කාර්යාලගේ, පාදුේක උප කාර්යාලගේ, 
ගකොස්ගම උප කාර්යාලගේ, හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ හා 

කහගහේන උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු ස්ථිර විශ්රාම වැටුේ 

7,184,167.49 



4 
 

සහිත ගසේවකයින් 199 ගදගනකු සඳහා වැටුේ ගගවීම.  
03 970 

2019.04.10 

හංවැල්ල උප කාර්යාලගේ ගසේවගේ නියුතු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 

2019 මාර්තු මස අතිකාල දීමනා ගගවීම. 
 

282,230.52 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශය තුල ක්රියාත්මක කළ යුතු පහත උප ගල්ඛ්නගේ 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 ගදොළ ඉහළ මාර්ගගේ ගබෝේකුව අසල තුංමන්හන්දිය 

ගකොන්ක්රීට්  දමා සංවර්ධනය කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

මිරිස්වත්ත ගගොවි 

සංවිධානය. 

132,192.15 

02 වග ඉරිදාගපොළ හන්දිය ගදස සිට වැසි ජලය බැසයාම 

සඳහා සභාව ගවත පවරා ඇති කාණුව ගකොන්ක්රිට් කිරිම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

සුහද මිතුරු සංසදය, 

වග. 

943,748.08 

03 සිතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ සීතාවක ප්රාගේශීය 

සභාවට අයත් නිරිගපොළ ගල්කැටිකන්ද මාර්ගගේ 1 වන 

පටුමග සංවර්ධනය කිරිම. 

පළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාපති, 

නිරිගපොළ වැඩිහිටි 

සංවිධානය. 

498,435.12 

04 සුදුවැල්ල ආදාහනාගාර භුමිය වටා තාේපයේ ඉඳිකිරිමට 

අත්තිවාරම් දැමීම හා කම්බි වැට තැනීම. 

සභා අරමුදල් සභාපති, 

සුදුවැල්ල ප්රගති 

ගගොවි සංවිධානය. 

1,065,374.72 

05 සීතාවක ප්රා.ගල් ගකොට්ඨාසගේ අංක 435/ඒ ගිරාඉඹුල 

ග්රාම නිලධාරි වසගම් කුඩා ගගොඩැල්ල තිලේ ගේකරිය 

ගපොදු මාර්ගගේ පැති බැම්ම ඉදිකිරිම. 

පළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාපති, 

ගිරාඉඹුල එකමුතු 

වැඩිහිටි සමිතිය. 

999,922.40 

06 සීතාවක ප්රා.ගල්. ගකොට්ඨාසගේ ගවල්වුඩ්වත්ත පටුමග 

ගපොදු  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.   

(2019.02.11 මහ සභාගේ 05 (15) - 21 තීරණගේ 

වයාපෘති නාමය සංගශෝධනය කිරිම.) 

පළාත් 

සංවර්ධන 

ප්රදාන 

සභාපති, 

ශ්රි නාගසවණ 

වැඩිහිටි සංවිධානය 

II, 443/ඩී, 

ජයවීරගගොඩ. 

297,178.20 

07 උඩුමුල්ල ගපොල්කඳවල පාර තාර දැමීම. සභා අරමුදල් සභාපති, 

උඩුමුල්ල පැරකුම් 

ගගොවි සංවිධානය. 

176,558.74 

08 ඇණවුම් අංක 13951 හා භාණ්ඩ ලැබිම් පත්රිකා අංක 

2681 පරිදි සපයා ගන්නා ලද ගටොන් 01 මාර්ග තලනය 

ගවනුගවන් ගගවිම් කිරිම. 

සභා අරමුදල් ගසගනොේ ගේඩ් 

කම්බයින් ප්රයිවට් 

ලිමිටඩ්, ගකොළඹ. 

1,590,000.00 

 
 

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



5 
 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාව මගින් පාලනය වන ගපර පාසල් වල ලබාගදන ගසේවාව විධිමත් කිරිම හා 

ගුණාත්මක ගලස පුළුල් කිරිගම් අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද ගපර පාසල් ගුරු වයාපෘතිය සඳහා රු.700 ක 

දදනික දීමනාව මත පළාත් පාලන ගකොමසාරිස්තුමාගේ අනුමැතිය මත ගපර පාසල් සහායිකාවන් 11 

ගදගනකු බඳවා ගන්නා ලදී. වයාපෘති පදනම මත බඳවා ගන්නා ලද එම ගුරුවරුන් සඳහා ගපර පාසල් නිවාඩු 

කාල සීමාව තුළ ගවනත් රාජකාරි කටයුතු වල ගයදවිම තුළ ඔවුන් වෘත්තිමය වශගයන් අපහසුතාවයන්ට ලේ 

වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ වෘත්තිගේ ගගෞරවය ආරේෂා කිරිම පිණිස වයාපෘති පදනමින් බඳවාගගන 

ඇති ගපර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ද ගපර පාසල් නිවාඩු කාල සීමාගේදී ද සතිගේ රාජකාරි දිනයන්ට අදාල 

දදනික දීමනාව ගගවිය 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 2019.04.10 දින 

පැවති ගටන්ඩර් මණ්ඩලගේ තීරණය අනුව 2019.04.15 දින සිට 2019.12.31 දින දේවා පහත උප 

ගල්ඛ්නගේ පළමු තීරගේ සඳහන් ගේපල එකී උප ගල්ඛ්නගේ 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.) 

පාදුේක එළු කුකුළු 

මස් කඩය 

අේදුල් මජිඩ් අයන් ගමොගහොමඩ් 

488/ඒ, අරුේවත්ත වත්ත, පාදුේක. 

360,100.00 

 

 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ ක්රියාත්මක බලධාරිත්වය ගලස නම් කර 2019 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා 

ප්රතිපාදන ගවන් කර ඇති පළාත් සභා, විමධයගත, 3/84 ආදායම් ශිර්ෂය හා ඊට අදාල වියදම් ශිර්ෂය වන 309 

(2) වැය ශීර්ෂය පාදක ගකොට ගගන ආදායම් වියදම් සඳහා වු පරිපුරක ඇස්තගම්න්තුව ගමම ගයෝජනාගේ 

ගකොටසේ වශගයන් සැලකිය යුතු බවත්, එය 2019 වර්ෂය සඳහා වු 1  වන පරිපුරක ආදායම් වියදම් 

ඇස්තගම්න්තුව වශගයන් පිළිගත යුතු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

     
ආදායම්වියදම්සඳහා වු පරිපුරක ඇස්තගම්න්තුව.  

 
  

අ.අ ලිපිගගොනුඅං

කය 
වයාපෘතිනාමය ආදායම් 

3/84 
අ.අ වයාපෘතිනාමය වියදම් 

309(2) 



6 
 

1 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/01 

පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේගසෝමානන්දමාර්ගගේ 2 
වනගපොදුඅතුරුමාර්ගයගකොන්ක්රීට්ගයොදාසං

වර්ධනයකිරිම 

1,247,700.00 1 පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේගසෝමානන්දමාර්ගගේ 2 
වනගපොදුඅතුරුමාර්ගයගකොන්ක්රීට්ගයොදා

සංවර්ධනයකිරිම 

1,247,700.00 

2 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/02 

පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේපිටුම්ගේගලබඩවත්තගපොදු

මාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 

917,500.00 2 පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේපිටුම්ගේගලබඩවත්තගපො

දුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 

917,500.00 

3 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/03 

පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේගසෝමානන්දමාර්ගගේ  1 
වනගපොදුඅතුරුපාරසංවර්ධනයකිරීම 
 

898,150.00 3 පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේගසෝමානන්දමාර්ගගේ  
1 වනගපොදුඅතුරුපාරසංවර්ධනයකිරීම 
 

898,150.00 

4 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/04 

පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේපිටුම්ගේගප්රේමතිලකමහ

තාගේනිවසඅසලින්යනගපොදුමාර්ගයසංවර්

ධනයකිරීම 

830,170.00 4 පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේපිටුම්ගේගප්රේමතිලක

මහතාගේනිවසඅසලින්යනගපොදුමාර්ග

යසංවර්ධනයකිරීම 

830,170.00 

5 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/05 

පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේපාදුේකසියඹලාවරූප

සිංහමාවතගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

4,000,000.00 5 පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේපාදුේකසියඹලාවරූ

පසිංහමාවතගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකි

රීම 
 

4,000,000.00 

6 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/06 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේගකොසග්ම

බාලිකාවගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

4,000,000.00 6 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේගකොසග්

මබාලිකාවගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරී

ම 
 

4,000,000.00 

7 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/07 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානග

ම්මැේදගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම. 
 

4,000,000.00 7 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නාන

ගම්මැේදගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම. 
 

4,000,000.00 

8 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/08 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේමිරිස්වත්තඇස්වත්ත

ගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම. 
 

4,000,000.00 8 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේමිරිස්වත්

තඇස්වත්තගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකි

රීම. 
 

4,000,000.00 

9 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/09 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේජයවීරගගොඩඅමුණඅ

සලඇතිගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරි

ම 
 

626,350.00 9 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේජයවීර

ගගොඩඅමුණඅසලඇතිගපොදුඅතුරුමාර්ග

යසංවර්ධනයකිරිම 
 

626,350.00 

10 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/10 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේමිහිදුම්උය

නමාර්ගගේ 3 
වනපටුමගගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනය

කිරිම. 
 

589,550.00 10 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේමිහිදුම්උ

යනමාර්ගගේ 3 
වනපටුමගගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධන

යකිරිම. 
 

589,550.00 

11 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/11 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේජයවීරගගො

ඩවිමලගසේනමහතාගේනිවසඅසලින්යන

ගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරම 
 

284,580.00 11 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේජයවීර

ගගොඩවිමලගසේනමහතාගේනිවසඅසලි

න්යනගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකි

රම 
 

284,580.00 

12 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/12 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේරිටිගහගහේනගදොස්ත

රසිරිවර්ධනමහතාගේනිවසඅසලඇතිගපොදු

මාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

497,715.00 12 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේරිටිගහගහේනගදොස්

තරසිරිවර්ධනමහතාගේනිවසඅසලඇති

ගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

497,715.00 

13 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/13 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේමිහිදුම්උයනගවන්

ගේසිවත්ත 2 
වනපටුමගගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 

490,840.00 13 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේමිහිදුම්උයනගව

න්ගේසිවත්ත 2 
වනපටුමගගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරී

490,840.00 



7 
 

 ම 
 

14 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/14 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේජයවීරගගො

ඩ, ගවන්ගේසිවත්ත, පන්සලපාර, 01 
වනපටුමගගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 

341,750.00 14 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේජයවීර

ගගොඩ, ගවන්ගේසිවත්ත, පන්සලපාර, 
01 
වනපටුමගගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරී

ම 

341,750.00 

15 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/15 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානග

ම්මැේදප්රධානමාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම 
 

500,000.00 15 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නාන

ගම්මැේදප්රධානමාර්ගයසංවර්ධනයකිරි

ම 
 

500,000.00 

16 සීප්රාස/ 
පස/2019/16 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානධ

ම්මිකමහතාගේනිවසඅසලඇතිගපොදුමාර්ග

යසංවර්ධනයකිරිම 

500,000.00 16 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නාන

ධම්මිකමහතාගේනිවසඅසලඇතිගපොදු

මාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම 

500,000.00 

17 සීප්රාස/3/1/ 
පස/2019/17 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානරිටිගහගහේ

නගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම 
 

500,000.00 17 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානරිටිගහ

ගහේනගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම 
 

500,000.00 

18 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/18 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානගම්මැේද

ගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 

500,000.00 18 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානගම්මැේ

දගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකිර 

500,000.00 

19 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/19 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානගම්මැේදවි

ගේසිංහමාවතගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරි

ම 
 

500,000.00 19 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානගම්මැේ

දවිගේසිංහමාවතගපොදුමාර්ගයසංවර්ධන

යකිරිම 
 

500,000.00 

20 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/20 

පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේපාදුේකඅංගමුවදංගරමු

ල්ලගපොදුමාර්ගගේමුල්ගකොටසසංවර්ධනය

කිරීම 
 

4,000,000.00 20 පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේපාදුේකඅංගමුවදංගර

මුල්ලගපොදුමාර්ගගේමුල්ගකොටසසංවර්

ධනයකිරීම 
 

4,000,000.00 

21 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/21 

සීතාවක ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේඅංක 
435/ඒගිරාඉඹුලග්රාමනි. 
වසගම්කුඩාගගොඩැල්ලතිලේගේකරියගපො

දුමාර්ගගේපැතිබැම්මඉදිකිරීම 
 

1,000,000.00 21 සීතාවක ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේඅංක 
435/ඒගිරාඉඹුලග්රාමනි. 
වසගම්කුඩාගගොඩැල්ලතිලේගේකරිය

ගපොදුමාර්ගගේපැතිබැම්මඉදිකිරීම 
 

1,000,000.00 

22 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/22 

සීතාවකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේඇල්ලකන්දප්රධානමාර්

ගගේඉතිරිගකොටසසුදුසුපරිදිසංවර්ධනයකි

රිම. 
 

400,000.00 22 සීතාවකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේඇල්ලකන්දප්රධානමා

ර්ගගේඉතිරිගකොටසසුදුසුපරිදිසංවර්ධන

යකිරිම. 
 
 

400,000.00 

23 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/23 

පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේඅංගම්පිටියගබෝගහහන්

දියඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

250,000.00 23 පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේඅංගම්පිටියගබෝගහහ

න්දියඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

250,000.00 

24 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/24 

පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේහල්ගේගප්රේමදාසමහතා

ගේනිවසඅසලින්ඇතිගපොදුමාර්ගයසංවර්ධ

නයකිරීම 
 

250,000.00 24 පාදුේකප්රා. 
ගල්.ගකොට්ඨාශගේහල්ගේගප්රේමදාසමහ

තාගේනිවසඅසලින්ඇතිගපොදුමාර්ගයසං

වර්ධනයකිරීම 
 

250,000.00 

25 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/25 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේගවල්වුඩ්වත්තපටුම

ගගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම. 

341,750.00 25 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේගවල්වුඩ්වත්තපටු

මගගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම. 

341,750.00 
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26 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/26 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානකූඩළුගපො

ලගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

500,000.00 26 සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේතුන්නානකූඩළු

ගපොලගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

500,000.00 

27 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/27 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශයටඅයත්අකරවි

ටකළුඅේගලමාර්ගගේඅකරවිටවිහාරස්ථා

නයඅසලින්හැරීයනනාගස්වැටියගපොදුමාර්

ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

500,000.00 27 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශයටඅයත්අක

රවිටකළුඅේගලමාර්ගගේඅකරවිටවිහාර

ස්ථානයඅසලින්හැරීයනනාගස්වැටිය

ගපොදුමාර්ගයසංවර්ධනයකිරීම 
 

500,000.00 

28 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/28 

සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේරජගේඉඩ

ගම්පිහිටිගගෝනබරුවප්රජා 

ශාලාගේඉතිරිවැඩනිමකිරිම 
 

500,000.00 28 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේරජගේඉ

ඩගම්පිහිටිගගෝනබරුවප්රජාශාලාගේඉති

රිවැඩනිමකිරිම 
 

500,000.00 

29 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/29 

පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශයටඅයත්පාදුේකඉංගිරියමාර්ග

ගේගගන්වත්තමංසන්ධිගයන්වමටහැගරන

ගගන්ගගොඩගපගදසඅතුරුමාර්ගගේඅතුරු

මාර්ගගේඅංක 
177/ජීනිවසඅසලින්හැරීයනගපොදුඅතුරුමා

ර්ගයසංවර්ධනයකිරිම 
 

500,000.00 29 පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශයටඅයත්පාදුේකඉංගිරියමාර්

ගගේගගන්වත්තමංසන්ධිගයන්වමටහැ

ගරනගගන්ගගොඩගපගදසඅතුරුමාර්ග

ගේඅතුරුමාර්ගගේඅංක 
177/ජීනිවසඅසලින්හැරීයනගපොදුඅතුරු

මාර්ගයසංවර්ධනයකිරිම 
 

500,000.00 

30 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/30 

පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශයටඅයත්පාදුේකමීරියගල්ල

ගබෝධියඉදිරිපිටඇතිසුනිල්මහතාගේනිවස

ඉදිරිපිටින්ඇතිගපොදුඅතුරුමාර්ගයසංවර්ධ

නයකිරිම. 
 

500,000.00 30 පාදුේකප්රා. ගල්. 
ගකොට්ඨාශයටඅයත්පාදුේකමීරියගල්ල

ගබෝධියඉදිරිපිටඇතිසුනිල්මහතාගේනි

වසඉදිරිපිටින්ඇතිගපොදුඅතුරුමාර්ගයසං

වර්ධනයකිරිම. 
 

500,000.00 

31 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/31 

සීතාවක 

ප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේසීතාවකප්රාගේශීයස

භාවටඅයත්නිරිගපොලගල්කැටිකන්දමාර්ග

ගේ 1 වනපටුමගසංවර්ධනයකිරීම 
 

500,000.00 31 සීතාවකප්රා.ගල්.ගකොට්ඨාශගේසීතාවක

ප්රාගේශීයසභාවටඅයත්නිරිගපොලගල්කැ

ටිකන්දමාර්ගගේ 1 
වනපටුමගසංවර්ධනයකිරීම 
 

500,000.00 

32 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/32 

සීතාවකකුමරිඇල්ලසංචාරකගමනාන්ත

සංවර්ධනයකිරිම 
 

5,000,000.00 32 සීතාවකකුමරිඇල්ලසංචාරකගමනාන්

තසංවර්ධනයකිරිම 
 

5,000,000.00 

33 සීප්රාස/3/1 
/පස/2019/33 

සීතාවකප්රා.ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේතුන්නානකූඩළුවිලප්රධානමා

ර්ගගයන්හැරීයනවිගේසිංහමාවගත්සිහින 
දනේවමැදපාරසංවර්ධනයකිරීම 
 

400,000.00 33 සීතාවකප්රා.ගල්. 
ගකොට්ඨාශගේතුන්නානකූඩළුවිලප්රධාන

මාර්ගගයන්හැරීයනවිගේසිංහමාවගත්සි

හින 
දනේවමැදපාරසංවර්ධනයකිරීම 
 

400,000.00 

  එකතුව 39,866,055.00  එකතුව 39,866,055.00 
 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභාගේ කහගහේනමහජන පුස්තකාලගේපුස්තකාල සහායක තනතුරක ගසේවය කරන 

එම්.ඩී. දුලිකා ලේමිණි මහත්මිය ජාතික ඉතිරිකිරිගම් බැංකුගේ හංවැල්ල ශාඛ්ාව 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 බැංකුගේ හංවැල්ල ශාඛ්ාව 

ගවත ගගවිය යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 
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05 – (08).ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිේකුමාර මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

උේගල්ල ගකොට්ඨාසගේ ගල්කඩුව මාර්ගගේ පිහිටි "මිහිදුවනාරාමය" විහාරස්ථානය පිහිටි අළුතින් ඉදිකරන 

ලද  දිගින් මීටර් 405 ේ වන හා පළලින් මීටර් 3.66 ේ වන මාර්ගය සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන 

සංවර්ධනය කළ යුතු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (09).ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිේකුමාර මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශයට අයත් උේගල්ල ගකොට්ඨාසගේ අංගම්පිටිය හල්ගේ මාවතින් ආරම්භ වී 

අංගම්පිටිය ෆවුසි මාවතින් අවසන් වන පළලින් 5.8 m ේ වන හා දිගින් 1.8  km ේ වන උේගල්ල 

සිරිසුමන මාවත මින් ඉදිරියට "සිරිසුමන නාහිමි මාවත" වශගයන් නම් කළ යුතු යැයි මම ගමම ගරු සභාවට 

ගයෝජනා කරමි.  

05 – (10).ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රි  වරුණ දිලිේකුමාර මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

උේගල්ල ගකොට්ඨාසගේ පිහිටි පළලින් 3.6  m ේ වන හා දිගින් 77 m ේ වන  "මැටිඋළුව අඹගහවත්ත 

මාර්ගය"සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන සංවර්ධනය කළ යුතු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා 

කරමි. 

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

සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ ජනතාව ඇතුළු විශාල ජනතාවේ පානීය ජල අවශයතාවය ගමන්ම 

අගනකුත් අවශයතා සඳහාත්, විවිධ කර්මාන්ත සඳහාත් කැළණි ගං දියවර ප්රගයෝජනයට ගන්නා බව 

පැහැදිලිය.  

අවිස්සාගේල්ල නගර සීමාව, සීතාවක ප්රාගේශීය සභා සිමාගේ සිට ගමෝදර දේවා කැළණි ගඟට විවිධ 

රසායනික ද්රවය, අප ජලය ඇතුළු විවිධ දෑ මගින් ජලය දුෂණය ගවමින් පවතින බව බස්නාහිර පළාත් සභාව 

මගින් මෑතකදී සිදුකල සමීේෂණයකින්ද තහවුරු කර ඇත. 

කැළණි ගං දියවර සුරකීම ගවනුගවන් අප බල ප්රගේශගේ කැළණි ගඟ සීමාගේ විධිමත් සමීේෂණයේ සිදු කර 

කැළණ ගගේ ජලයට අපද්රවය, රසායනික ද්රවය හා ගවනත් දෑ මගින් ජලය දුෂණය කරන පුේගලයින් , 
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ආයතන හඳුනා ගැනීම, වේඔය, පුස්සැලිඔය ඇතුළු කැළණි ගඟට ජලය එකතු කරන ප්රධාන ඇල මාර්ග 

පරිේෂාවට ලේකර හානි පමුණුවන්නන් සඳහා ප්රාගේශීය සභා පනත මගින් පැවරී ඇති බලතල උපගයෝගි කර 

ගනිමින් නීතියට අනුව නිසි පියවර ගැනීමත්, ගං දියවර සුරකීම සඳහා වැඩපිළිගවලේ සැකසීමටත්, එම 

වැඩපිළිගවල සීතාවකපුර නගර සභාවට, ගහෝමාගම ප්රාගේශීය සභාවට, කඩුගවල නගර සභාවට, 

ගකොගලොන්නාව ප්රාගේශීය සභාවට, බියගම ප්රාගේශීය සභාව යන ආයතන ප්රධානින් ගවත හා ගල්කම්, 

වාරිමාර්ග අමාතයාංශය බස්නාහිර පළාත් සභාව, අධයේෂ ජනරාල් වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්තුව ගවතත් 

ගයොමු කළ යුතු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි.  

 

05 – (12).ගරු උප සභාපති මංජුල ප්රදිේ කුමාර්මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

නැගගනහිර ගහේවාගම් ගකෝරළගේ සීතාවක ප්රාගේශීය සභා බල ප්රගේශගේ ගබෝගේ රතුගම මාර්ගගයන් 

ආරම්භ වී ගපෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන  "මුත්ගත්ට්ටුව වත්ත ( රතුගම මාවත 1 පටුමග) "මාර්ගය 

දිගින් මීටර් 115 ේ වන හා පළලින් මීටර් 4.6  ේ වන මාර්ගය සීතාවක ප්රාගේශීය සභාවට පවරාගගන 

සංවර්ධනය කළ යුතු බවට මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (13).ගරු උප සභාපති මංජුල ප්රදීේ කුමාර් මැතිතුමා විසින් ගයෝජනා කරයි. 

දශක තුනකට අධික කාලයේ අප මාතෘ භුමිය පුරා පැතිරි ගිය මිගල්ච්ඡ ත්රස්තවාදය මුලිනුපුටා දමා වසර 10 

ේ ගගවීයන ගම් ගමොගහොගත් අප මාතෘ භුමිය යළිත් මිගල්ච්ඡ කෲර ත්රස්තවාදි අභිගයෝගයකට මුහුණ දී ඇති 

බව පහුගිය පාස්කු ඉරිදා සිදු වු මහා ගේදවාචකය මගින් ගපන්නුම් ගකොට සිටී. යළිත් වරේ අවාසනාවන්ත 

අයුරින් අප මාතෘ භූමිය කෲර ත්රස්තවාදගේ ගගොදුරේ බවට පත්වීමට ගහේතු වු කරුණු විමසිලිමත්ව හා 

ගැඹුගරන් සලකා බැලීගම්දී ජාතික ආරේෂාව සම්බන්ධගයන් වර්තමාන රජය දේවන ලද අලස, 

අකාර්යේෂම, මන්ගදෝත්සාහි සැලකිල්ල ඒ සඳහා ගහේතු සාධක වු බව මනාව ගපන්නුම් කරනු ලබයි. තවද 

පසුගිය කාලය තුළ හුදු ගේශපාලන නයායපත්රයන් මත කටයුතු කරමින් රණවිරුවන් විවිධ ආකාරයට දඩයම් 

කරමින් බුේධි අංශයන් අඩපණ හා අකර්මනය කරමින් ගගනගිය වර්තමාන රජගේ අදුරදර්ශි වැඩපිළිගවල 

යළිත් අප මාතෘ භූමිය තුළ මිගල්ච්ඡ කෲර ත්රස්තවාදය ගරෝපණය වීමට ගහේතු වු බව අවධාරණය කර සිටින 

අතර එමගින් රගට් ආර්ථිකය ජනතාවගේ ජන ජිවිතය ඇතුළු සියළු අංශයන් දැඩි පසුබෑමකට හා අර්බුදයකට 

ලේ වී ඇති බව ප්රකාශ ගකොට  සිටිමු. 
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ගම් සියළු අර්බුදයට මුලික ගහේතුව වු ජාතික ආරේෂාව බිඳ වැටීම පිළිබඳව කරුණු ගැඹුගරන් සලකා බලමින් 

ජාතික ආරේෂාව අ ප රගට් නයායපත්රගේ ප්රමුඛ්ස්ථානය බවට පත් කිරිමට ජාතිගේ අනාගතය ගවනුගවන් 

සියළු පටු වාද ගේද ඉවතලා වර්තමාන රජයට අවශය ක්රියාමාර්ග වහාම කඩිනම්ව ගැනීමට බල කළ යුතු යැයි 

මම ගමම ගරු සභාවට ගයෝජනා කරමි. 

ගමහි පිටපත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා. ගරු විපේෂ නායකතුමා හා ආරේෂක ගල්කම් 

ගවත ගයොමු කරන ගමන්ද ඉල්ලා සිටිමි. 

 

06. කාරකසභාවාර්තා. 
 

06 – (01) 2019.04.23 පරිසර හා පහසුකම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 – (02) 2019.04.25 නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්විගම් වාර්තාව. 

06 – (03) 2019.04.26 කාර්මික ගසේවා කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (04)  2019.04.29  මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීගම්  කාරක සභා රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (05)  2019.04.10ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 

06 - (06)  2019.04.29ගටන්ඩර් මණ්ඩල රැස්වීගම් වාර්තාව. 
 

07.ලැබීම්හාවියදම්පිළිබඳමාසිකප්රකාශ. 
 

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

08. ගරු ප්රාගේශීය සභා මන්ත්රිවරුන්ගේ ගපෞේගලික ප්රකාශ. 

 

 


