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භගේ අංකඹ : සී.ප්යහ . /1/5/2019, 

සිතහක ප්යහනගේශීඹ බහ, 

වංළල්ර. 

2019.06.02. 

සීතහක ප්යහනගේශීඹ බහගේ, 

 
ගරු බහඳති/උඳ බහඳති/භන්ත්රී , 

 
.................................................................................... 
 
භළතිතුභනි / භළතිතුමිඹනි, 
 
 

2019  ජුනි මව මශා වභා රැව්වීම  –  15  ලන මශා වභාල. 
 
 

සීතහක  ප්යහ.ගේශීඹ බහගේ 2019 ජුනි භහඹට  නිඹමිත  1 5  න භවහ බහ රැසවීභ 2019 ජුනි භ 10 න 

ඳුදහ  දින, ගඳ.. 10.00 ට සීතහක ප්යහ ිගේශීඹ බහගේ බහ ලහරහගේ දී ඳළළත්ගේ. 

 

එදිනට ඔඵතුභහගේ / ඔඵතුමිඹගේ ඳළමිණීභ ගගෞයගඹන්  ඵරහගඳොගයොත්තු ගමි. 
 

 

ගභඹට, 

ගරු බහඳතිතුභහගේ නිඹභඹ ඳරිදි, 

 

 

 

ගේ.ඒ. චන්දන ඳේභසිරි, 

ගල්කම්, 

සීතහක ප්යහ  ිගේශීඹ බහ, 

වංළල්ර. 

 

 

න්යාය පත්රය. 
 

 
 

 

01. පසුගිය රැව්වීමේ ලාර්තාල වේමත කර ගැනීම.  

 

02. වභාපතිලරයා විසින් කරනු බන විමේ නිමේදන. 

03. ප්රාතමේශීය වභාල අමතා එලන ද වංමේ, මපත්වේ, පැමිණිලි ශා වන්නිමේදන වභාලට ඉදිරිපත් කිරිම. 
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04. යථා පරිදි කල් දී ඇති ප්ර ්න. 

 
 

04  - (01) ගරු ප්රා.මේශීය වභා මන්ත්රි. මංජු වීරරත්න මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරයි.  

01.වින්ගෂස ගඳය ඳහර ගම් නවිට බහට ඳයහ ගගන ඳත්හගගන ඹනහද? 

02.එගේ නම් කදහ සිටද? 

03.ගම් වහ ගඳය ඳහරට ගුරුරු කීගදගනේ ගඹොදහ තිගේද? 

04.ඔවුනගේ නම් ගභොනහද? 

05.ගභොවුන් ගනුගන් ගම් න විට බහ භගින් දීභනහ ගර ගගහ ඇති මුදර ගකොඳභණද? 

06.දළනට භහ කීඹක දීභනහ ගගහ තිගේද? 

07.ගභභ ගඳය ඳහල් දරුන්ගගන් භහසික මුදල් අඹ කයනහද? 

08.ගභභ ගඳය ඳහගල් ංර්ධනඹ වහ දහඹකත්ඹ දයන්ගන් කිනම් ආඹතනගඹන්ද? 

09. විවහයසථහනඹ ගභභ ගඳය ඳහරට කයනු රඵන භළදිවත්වීම් ගභොනහද? 

10.විවහයසථහනඹ භහසික ඳරිඳහරන විඹදම් ගවෝ ප්රැේධන විඹදම් ගර ගභභ ගඳය ඳහරට විඹදම් දයනහද? 

11.බහගේ ගඳය ඳහල් රට රඵහ ගදන සිඹළු ඳවසුකම් ගභභ ගඳය ඳහරටද බහ රඵහ ගදනහද? 

12.ගභභ ගඳය ඳහර අධිේණඹ කයනු රඵන්ගන් කවුරුන්ද? 

13.ගභභ ගඳය ඳහර ඵසනහහිය ඳශහත් ගඳය ඳහල් ප්යදඥප්තිඹ ඹටගත් ලිඹහඳදිංචි කය තිගේද? එගේ නම් ඒ 

කහගේ නභටද? ලිඹහඳදිංචි අංකඹ කුභේද? 

 

05. යථා පරිදි කල් දී ඇති මයෝජනා.  

 

05 – (01) ගරු වභාපති ජී. ජයන්ත මරෝශණ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

2018.05.11 න දින ඳළති භවහ බහගේ තීයණ අංක 05 (06) ඹටගත් භවහ බහගේ ආයණ අනුභළතිඹට 

ඹටත් භහ ගත ගගවිම් කිරිභට ඳයන රද ඵරඹ අනු භහ විසින් කයන රද ඳවත උඳ ගල්ඛනගේ විසතය 

කයන්නට ගඹදී ඇති ගගවීම් ඊට අනුරපි ඇති ගගවීම් රඵන්නහ ගත ඊට ඉදිරිගඹන් දේහ ඇති මුදර ගගවීභ 

අනුභත කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ කයමි. 

අනු 

අංක 

ලවුචර් අංකය ශා 

දිනය 

විව්තරය මුද රු. 

01  

1163 -1167 

2019.05.09 

2019 අප්ගර්5ල් භ ප්යජධහන කහර්ඹහරගේ, ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරගේ , 

ගකොසගභ උඳ කහර්ඹහරගේ , වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරගේ වහ 

කවගවේන උඳ කහර්ඹහරගේ භහර්ග , ගෞඛ්ඹඳ, ආයුර්ගේද, පුසතකහර 

වහ ේඹහඳඳෘති අංලඹන්හි ගේගේ නියුතු ආගේලක ගේකයින් 101  

ගදගනකු ගනුගන් දදනික ළටුප් ගගවීභ. 

2,230,134.26 

02  

1313-1317 

2019.05.23 

2019භළයි භ ප්යඳධහන කහර්ඹහරගේ, ඳහදුේක උඳ කහර්ඹහරගේ , 

ගකොසගභ උඳ කහර්ඹහරගේ , වංළල්ර උඳ කහර්ඹහරගේ වහ 

කවගවේන උඳ කහර්ඹහරගේ ගේගේ නියුතු සථිය විලසයහඋභ ළටුප් 

හිත ගේකයින් 201 ගදගනකු වහ ළටුප් ගගවීභ. 

 

7,313,810.95 



3 
 

05 – (02) ගරු වභාපති ජී. ජයන්ත මරෝශණ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහනගේශීඹ බහ ඵර ප්යනගේලගේ විලහර ලගඹන් දදනික එකතු න දියන කර ගකොම්ගඳෝසට් 

ගඳොගවොය ඵට ඳත් කිරිගම් අයමුණින් ගකොසගභ ප්යයගේලගේ පිහිටුහ ඇති ගකොම්ගඳෝසට් ගඳොගවොය 

නිසඳහදනඹ කිරීගම් ේඹහඅඳෘතිගේ ේඹහදඳෘති කහර සීභහ 2019.06.30 දින අන් වීභට නිඹමිත ඵළවින්, 

හර්ථක ේරි සිඹහත්භක න එභ ේඹහලඳෘතිගේ ේඹහභඳෘති කහර සීභහ 2019.07.01 දින සිට 2019.12.31 දින දේහ 

භහ 06 කින් දිර්ඝ කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ කයමි. 

 

05 – (03) ගරු වභාපති ජී. ජයන්ත මරෝශණ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහ ිගේශීඹ බහ ඵර ප්ය ගේලගේ විලහර ලගඹන් එකතු න ගනොදියන කර ර්ග කය 

ප්යහතිචේරිලඹකයණඹ කර වළකි අඳේයලේඹඹ ප්යනතිචේරි ඹකයණඹ කයන භධ්යිසථහන රට ඹළවීභට කර ර්ග කය 

ගේල් කිරිභ වහ වංළල්ර ප්යඹගේලගේ පිහිටුහ ඇති ගඳොලිතින් කළට ගේල් කිරිගම් ේඹහකඳෘතිගේ ේඹහයඳෘති කහර 

සීභහ 2019.07.31 දිගනන් අන් වීභට නිඹමිත ඵළවින් හර්ථක ේරිඹඹහත්භක න එභ ේඹහිෘඳෘතිගේ ේඹරඳෘති 

කහර සීභහ 2019.08.01 දින සිට 2020.01.31 දින දේහ භහ 06 කින් දිර්ඝ කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු 

බහට ගඹෝජනහ කයමි. 

05 – (04) ගරු වභාපති ජී. ජයන්ත මරෝශණ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහ(ගේශීඹ බහ ඵර ප්යහගේලඹ තුර ේරිනඹහත්භක කශ යුතු ඳවත උඳ ගල්ඛනගේ විසතය කයන්නට ගඹදී 

ඇති ේඹහ–ඳෘති ඊට අනුරපි ඇති ගකොන්ත්යහජත් මිති/ ආඹතන/ පුේගරයින් භඟ ඊට ඉදිරිගේ දේහ ඇති 

ගිවිසුම් ගත මුදර අනු ගිවි ගනිමින් ගිවිසුම් ප්ය කහය කටයුතු කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ 

කයමි. 
 

අ.අ ේයා.පෘතිය මුල්යු 

වේපාදනය 

මකොන්ත්රා ත් 

වමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගයා 

ගිවිසුේගත 

මුද රු. 

 

01 සීතහක ප්යහභගේශීඹ බහ භගින් හර්ෂික ංවිධහනඹ කයනු 

රඵන හහිත්ඹභ තයඟහලිඹ ව හහිත්ඹක උත්ඹ 2019 

ර්ගේ ඳළළත්වීභ. 

තයඟ ඳළළත්වීභ වහ විනිලසචඹ වහ තයඟ ඳත්න දිනට 

ංේගර්ව කටයුතු                                                       40,000.00 

තෆගි චුචය වහ විඹදම්                        

ප්රිථභ සථහනඹ 1500/- ×24 -   36,000.00 

ගදන සථහනඹ 1000/- ×24 - 36,000.00 

ප්යනථභ සථහනඹ 750/- ×24 -      18,000.00              78,000.00 

වතිකඳත් මුේයභණඹ වහ                                      40,000.00 

කුරහන (ප්යහථභ සථහනඹන් වහ)                         50,000.00 

විගලේ කරහකරු උඳවහය (භරු තිළිණ 05)           25,000.00 

විගලේ කරහකරු උඳවහය මුදල් ප්රුදහනඹන්               35,000.00 

හහිත්ඹර ගේලනඹ වහ                                         90,000.00 

ංේර්ව කටයුතු  

(ආයහධිත අමුත්තන් වහ නයමන්නන් වහ)          100,000.00 

ළයසිලි වහ ලේද විකහලන ඹන්ත්යන වහ                   80,000.00 

බහ 

අයමුදල් 

යප් 

ප්ර්ධහන කහර්ඹහරඹ 

745,000.00 
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ඡහඹහරඳ වහ වීඩිගඹෝ                                              30,000.00 

විදුලිජනක ඹන්ත්ගයෝඹේ කුලිඹට ගළනීභ                     15,000.00 

ආයහධනහඳත්යඹ මුේය ණ කටයුතු  (250 ේ) වහ           25,000.00 

භරු කරහඳ 100 ේ මුේයටණඹ වහ                        60,000.00 

නර්තන කණ්ඩහඹභ වහ                                     47,000.00 

අවිනිලසචිත විඹදම්                                                  30,000.00 

745,000.00 

02 "සුයකිමු භහතෘත්ඹ " භහතෘ හඹන ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගත්  ගඳොගොන් ගඳොගවොඹ නිමිති කයගගන ඳවත්ගභ භහතෘ 

හඹනගේ ගළබිණි භේරුන් 75 ගදගනකු  වහ ගඳෝසඹතදහයි 

ආවහය ගේරේ රඵහ දීභ වහ එභ භේරුන් ගනුගන් ධර්භ 

ගේලනඹේ ඳළළත්වීභ.  

ඵළනයඹ වහ                                                         2,000.00 

ගළබිණි භේරුන් වහ රඵහගදන ආවහය ගේර වහ  

(අතුරුඳ භඟ රු.250 /- × 75 )                           18,750.00 

ධර්භ ගේලනඹ වහ අටපිරිකය වහ                        10,000.00         

30,750.00 

බහ 

අයමුදල් 

යප් 

ප්ර්ධහන කහර්ඹහරඹ 

30,750.00 

03 සීතහක ප්යහ ගේශීඹ බහ ඵර ප්ය ගේලගේ ඳහල් ර දරු දළරිඹන්  

1000 ක ඳභණ කණ්ඩහඹභේ ඉරේක කයගගන 2019 

අගගෝසතු භ ඳළළත්වීභට නිඹමිත ශිසඹකත් විබහගඹ 

ගනුගන් ම්භන්ත්රීණඹේ ඳළළත්වීභ. 

ප්රුචහයක කටයුතු                                                    20,000.00 

(සගට්ජ් ඵළනයඹ වහ ප්ය ධහන නගය ආලසරි ත  

ඵළනර් ප්ර්දර්ලනඹ)                          

නිඵන්ධන, අත් ඳත්රි කහ වහ ලිපි ේය ේඹ                         35,000.00 

දරුන් වහ ංේයඳවඹ                                         100,000.00      

ගේලන ගහසතු                                                       20,000.00 

අවිනිලසචිත විඹදම්                                                  10,000.00 

185,000.00 

බහ 

අයමුදල් 

යප් 

ප්ර්ධහන කහර්ඹහරඹ 

185,000.00 

04 කවගවේන කවටගවරන්ද ඳහය වහ ජර ඳවසුකම් රඵහ දීභ.  ඳශහත් බහ හභහන්ඹහිහධිකහරි, 

ජහතික ජර 

ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ. 

1,553,857.00 

05 ඳහදුේක ප්යහ..ගල් ගකොට්ඨහඹට අඹත් ඳහදුේක ඉංගිරිඹ 

භහර්ගගේ ගගන්ත්ත භංන්ධිගඹන් භට වළගයන 

ගගන්ගගොඩ ගඳගද අතුරු භහර්ගගේ අංක 177 /ජී නි 

අලින් වළරී ඹන ගඳොදු අතුරු භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරිභ. 

ඳශහත් බහ බහඳති, 

ගගොඩගර අමුණ 

ගගොවි  

ංවිධහනඹ, 

460/බී, 

ගගන්ගගොඩ. 

500,000.00 

06 උේගල්ර, දිේගදණිඹ, ගේයගගොල්ර වහ කවගවේන ඹන  

ගකොට්ඨහඹන්හි 2019 ර්ගේ ෘත්තිඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

ඳළළත්වීභ. 

( එේ ගකොට්ඨහඹේ වහ රු.35,000 ඵළගින්) 

 

බහ 

අයමුදල් 

යප්, 

ප්ර්ධහන 

කහර්ඹහරඹ. 

140,000.00 

 

05 – (05) ගරු වභාපති ජී. ජයන්ත මරෝශණ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහ ගේශීඹ බහ තු වංළල්ර න ගශ ංකීර්ණගඹහි ගශගඳොශ කුලිඹ 2018.07.30 න දින 

දයණ තේගේරු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ CD/RP/2591 අංක දයණ ලිපිඹ භගින් දන්හ එහ තිබු තේගේරු 
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හර්තහ අරංගු කය, 2019.05.03 න දින දයණ තේගේරු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ CD/RP/2591 අංක දයණ 

ලිපිඹ භගින් දේහ ඇති ඳවත උඳ ගල්ඛනගේ වන් භහසික ගශගඳොශ කුලිඹ 2018.11.01 න දින සිට 

ේරිඹඹහත්භක න ඳරිදි විධිභත් ඵදුකරුන් භඟ ගිවිසුම්ගත විඹ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ 

කයමි. 
 

උප මල්ඛනය 

නල මලෂඳ වංකිර්ණමයහි මලෂඳමපොෂ කුලිය 

කඩ කාමර අංකය මාසික කුලිය රු. 

1 8,100.00 

2 4,600.00 

3 3,900.00 

4 4,600.00 

5 3,900.00 

7 3,900.00 

8 10,000.00 

9 5,300.00 

10 3,900.00 

11 10,000.00 

12 4,800.00 

13 3,900.00 

14 4,800.00 

15 3,900.00 

16 9,500.00 

17 2,100.00 

18 9,500.00 

19 4,800.00 

19 a 3,900.00 

20 4,800.00 

20 a 3,900.00 

22 6,300.00 

23 5,500.00 

24 3,900.00 

25 4,400.00 

26 3,900.00 

27 4,400.00 

28 3,900.00 

29 4,400.00 

30 3,900.00 

31 4,400.00 

32 3,900.00 

33 4,400.00 

34 2,400.00 

35 3,500.00 

36 3,900.00 

37 3,500.00 

38 3,900.00 

39 3,500.00 
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40 3,900.00 

41 3,500.00 

42 3,900.00 

43 3,500.00 

44 3,900.00 

45 5,100.00 

46 4,800.00 

47 3,500.00 

48 4,200.00 

49 3,500.00 

50 4,200.00 

51 3,500.00 

52 4,200.00 

53 3,500.00 

54 4,200.00 

55 3,500.00 

56 4,200.00 

57 3,500.00 

58 4,200.00 

59 3,500.00 

60 4,200.00 

61 3,500.00 

62 4,200.00 

63 3,500.00 

64 4,200.00 

65 3,500.00 

66 3,500.00 

67 භ.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 වහ 
2015.10.15දින දයණ ලිපිඹ භඟින් එහ 

ඇති තේගේරු රංගු ගේ. 

68 3,500.00 

69 3,500.00 

70 3,500.00 

71 භ.අංක සීඩී/ආර්පී/2591 වහ 
2015.10.15දින දයණ ලිපිඹ භඟින් එහ 

ඇති තේගේරු රංගු ගේ. 
 

 

05 – (06) ගරු වභාපති ජී. ජයන්ත මරෝශණ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහගේශීඹ බහ තු ඳවත වන් ගේඳර 2019 ර්ඹට ඵදු රඵහ දීභ  වහ 2019.05.10 දින ඳළති 

ගටන්ඩර් භණ්ඩර තීයණ ඹ අනු ඳවත උඳ ගල්ඛනගේ ඳශමු තීයගේ  වන් ගේඳර එකී උඳ ගල්ඛනගේ 

ගදන වහ ගතන තීයඹන්හි  වන් ගටන්ඩර්කරුගේ නභ වහ ගටන්ඩර් මුදර අනු ගිවිසුම් ගත ගමින් එකී 

ගිවිසුම් ප්ය කහය කටයුතු කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ කයමි. 

මේප විව්තරය මටන්ඩර් කරුමේ නම ශා ලිපිනය මටන්ඩර් මුද රු. 

 

ඳහදුේක ේරීග ේි ඩහංගනගේ ගඳොල් 

ගස 06 හි පරදහ 

ගදල්ගගොඩගේ චන්ේරි ිකහ,  

ගනො. 59, ගකොශම ඳහය, ඳහදුේක. 

800.00 
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05 – (07) ගරු ප්රා,මේශීය වභා මන්ත්රිම වනී මශක්ටර් පීරිව් මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහනගේශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහගේ අංක 428/ඒ අළුත් අම්ඵරභ ේයහභ නිරධහරි ගම් ගකොශම 

අවිසහගේල්ර ප්යයධහන භහර්ගගේ කි.මී.50 කණු අලින් දකුණු ගදට දුම්රිඹ වයවහ භහර්ගගඹන් ආයම්බ වී 

ගදන ගන්ගේසිත්ත දේහ වු ප්යහධහන භහර්ගගේ සිට කි.මී.01 ක ඳභණ දුය ගළට් භහර්ග ගල්ඛනගේ 377 

ගර දළේගන අළුත් අම්ඵරභ ගන්ගේසිත්ත ඳහය  "භඟි භහත" ගර නම් කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු 

බහට ගඹෝජනහ කයමි.  

05 – (08) ගරු ප්රා්්මේශීය වභා මන්ත්රිබ ලියනමේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතහක ප්යහ ගේශීඹ බහ ඵර ප්යතගේලඹ තුර ගම්න විට භවහ ඳරිභහණගේ කළුගල් කළඩීභ ව ඉතහ විලහර යඵර් 

ව ගඳොල් ළනි ගහ ඉත් කය ඉඩම් කළඵලි කය ගන්ගේසි භහගම් භගින් විකිණීභ සිදු කයමින් ඹනු රඵයි. 

ගම් ගවේතු නිහ අඳගේ සුන්දය ඳරියඹ දසින් ද විනහල ගමින් ඳතී. අඳට සහබහවික රළගඵන ජර 

ම්ඳතද අහිමි ගමින් ඳතී. ගහ බිම්ද ගම් න විට විනහල වී ඇත. ගම් නිහ භවජනතහ භවත් 

අසීරුතහඹකට ඳත් ඇත. ඉවත කහයණහ  වහ අනුභළතිඹ රඵහ ගදනු රඵන ආඹතන ව පුේගරඹන්ගේ 

අධහනඹ ගම් වහ ගඹොමු ගකොට ගභඹ ශකහ ගළනීභ ගනොකශගවොත් අඳගේ අනහගත ඳයපුයට  හිමි න්ගන් 

විනහල වු ඳරියඹකි. ගම් වහ අනුභළතිඹ රඵහ ගදනු රඵන ආඹතන න භධ්ඹභභ ඳරිය අධිකහරිඹ, භූ විේඹහගි 

වහ ඳතල් කළණීම් කහර්ඹහංලඹ, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, පුයහ විේඹහන ගදඳහර්තගම්න්තු, ගගොඩනළගිලි 

ඳර්ගේණ ආඹතනඹ, ඳහදුේක, වංළල්ර, ගකොසගභ ගඳොලිස සථහන, සීතහක, ඳහදුේක ප්යහ සිගේශීඹ ගල්කම් 

කහර්ඹහර, අඳ ඵර ප්ර්ගේලගේ සිඹළු ේයහ ිභ නිරධහරිරුන් ඹන ආඹතන ව පුේගරඹන් ගල් කළඩීභට ව ඉඩම් 

ගන්ගේසි කිරිභ  වහ අදහර ආඹතන ගත අනුභළතිඹ  වහ අඹදුම්ඳත් බහය දීගභන් ඳසු එභ ඉඩගම් සිදු 

කයනු රඵන ංර්ධන කටයුතු ම්ඵන්ධගඹන් අට ප්රුගේලහසින්ගේ විගයෝධතහ ති 2 ේ ඇතුශත ඉදිරිඳත් 

කයන ගර ඉඩභ අට ඳදිංචි සිටින භවජනතහ දළනුත් කිරිභේ සිදු කශ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට 

ගඹෝජනහ කයමි.  

එභ ගඹෝජනහ ම්මුතිගේ පිටඳත් අතිගරු ජනහධිඳති දභත්රිඳහර සිරිගේන භළතිතුභහ, ගරු අේයහ ිභහත්ඹ යනිල් 

විේයජභසිංව භළතිතුභහ, ගරු විඳේ නහඹක භහින්ද යහජඳේ භළතිතුභහ, ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රිතරුන් න දිගන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ, විභල් වීයංල භළතිතුභහ වහ උදඹ ගම්භන්පිර භළතිතුභහ ඹන අඹ ගත ගඹොමු කයන 

ගරද ඉල්රහ සිටිමි.  

05 – (09) ගරු ප්රාරමේශීය වභා මන්ත්රිප ඩී. ප්රිමයන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

යගටහි ර්තභහනගේ ඇති වී ඇති අර්බුදකහරි තත්ඹට ගවේතු වී ඇත්ගත් ඳසුගිඹ අප්ගර් ල් භහගේ සිදු වු 

මිගල්ච්ඡ ප්යහවහයඹ සිදු කර අන්තහදි කණ්ඩහඹම් රට වහ පුේගරඹන්ට රැකයණඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ 

ප්ගර්සිේධ භහධ්ඹඹගඹන් දිගින් දිගටභ ගචෝදනහ එල්ර න්ගන් නළගගනහිය ඳශහත් ආණ්ඩුකහය හිසබුල්රහ 

ආණ්ඩුකහයතුභහත්, ඵසනහහිය ඳශහත් ආණ්ඩුකහය අහේ හලි ආණ්ඩුකහයතුභහත්, අභහත්ඹර රිහඩ් ඵදීයුදීන් 

අභහත්ඹහතුභහ වහ ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රි සි  මුජිඵල් යහුභහන් භළතිතුභහ ඹන අඹටඹ. ගම් පිළිඵ  ඳරිේණඹේ 

ඳත්හ කරුණු අනහයණඹ කය ගන්නහ ගතේ ගභභ අඹ දළනට දයණ සිඹළු තනතුරු ලින් ඉත් කයන 

ගභන් අතිගරු ජනහධිඳති දභත්රිනඳහර සිරිගේන භළතිතුභහගගන් ව ගරු අේයහනභහත්ඹ තුභහ ප්යහධහන එේත් ජහතික 

ඳේ යජගඹන් ඉල්රහ සිටිඹ යුතු ඹළයි භභ ගභභ ගරු බහට ගඹෝජනහ කයමි.  
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06. කාරකවභාලාර්තා. 
 

06 – (01) 2019.05.24  නිහ වහ ප්යඅජහ ංර්ධන කහයක බහ රැසවිගම් හර්තහ. 

06 – (02) 2019.05.27 කහර්මික ගේහ කහයක බහ රැසවීගම් හර්තහ. 

06 – (03) 2019.05.28 ඳරිය වහ ඳවසුකම්  කහයක බහ රැසවීගම් හර්තහ. 

06 - (04)  2019.05.28  මුදල් වහ ප්ය තිඳත්ති ළකසීගම්  කහයක බහ රැසවීගම් හර්තහ. 

06 - (05)  2019.05.10ගටන්ඩර් භණ්ඩර රැසවීගම් හර්තහ. 

06 - (06)  2019.05.28ගටන්ඩර් භණ්ඩර රැසවීගම් හර්තහ. 

 

 

07.ැබීේශාවියදේපිළිබඳමාසිකප්ර2කා. 
 

 07 – (01) 2019 අප්ගර්8ල්  භහඹ රළබීම් වහ විඹදම් පිළිඵ  ප්යකකහලඹ. 

 
 

08. ගරු ප්රා0මේශීය වභා මන්ත්රිලරුන්මේ මපෞේගලික ප්ර්කා. 
 


