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මගේ අංකය : සී.ප්රා.ව /1/5/2019, 

සිතාලක ප්රාගගේශීය වභාල, 

ශංලැල්. 

2019.07.03. 

සීතාලක ප්රාගගේශීය වභාගේ, 

 
ගරු වභාඳති/උඳ වභාඳති/මන්ත්රී , 

 
.................................................................................... 
 
මැතිතුමනි / මැතිතුමියනි, 
 
 

2019  ජූලි මව මශ වභා රැව්වීම  –  16  ලන මශ වභාල. 
 
 

සීතාලක  ප්රා.ගේශීය වභාගේ 2019 ජූලි මාවයට නියමිත  1 6  ලන මශ වභා රැව්වීම 2019 ජූලි මව 1 1 ලන 

බ්රාශව්ඳතින්දා  දින, ගඳ.ල. 10.00 ට සීතාලක ප්රා  ීගේශීය වභාගේ වභා ාාගේ දී ඳැලැත්ගේ. 

 

එදිනට ඔබතුමාගේ / ඔබතුමියගේ ඳැමිණීම ගගෞරලගයන්  බාගඳොගරොත්තු ගලමි. 
 

 

ගමයට, 

ගරු වභාඳතිතුමාගේ නියමය ඳරිදි, 

 

 

 

ගේ.ඒ. චන්දන ඳේමසිරි, 

ගල්කම්, 

සීතාලක ප්රා  ීගේශීය වභාල, 

ශංලැල්. 

 

 

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. 

 

 

 

 



2 
 

04. යථා පරිදි කල් දී ඇති ප්ර ්න. - ඉදිරිපත්ල නැත.  

 
 

 

05. යථා පරිදි කල් දී ඇති මයෝජනා.  

 

05 – (01). ගරු ප්රා.මේශීය වභා මන්ත්රිර ලියනමේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතාලක ප්රා  ීගේශීය වභා බ ප්රුගේය තු ගම්ලන විට මශා ඳරිමාණගේ කළුගල් කැඩීම වශ ඉතා විා රබර් 

වශ ගඳොල් ලැනි ලගා ඉලත් කර ඉඩම් කැබලි කර ගලන්ගේසි වමාගම් මගින් විකිණීම සිදු කරමින් යනු බයි. 

ගම් ගශේතුල නිවා අඳගේ සුන්දර ඳරිවරය දලසින් දලව විනා ගලමින් ඳලතී. අඳට ව්ලාභාවිකල ැගබන ජ 

වම්ඳතද අහිමි ගලමින් ඳලතී. ලගා බිම්ද ගම් ලන විට විනා වී ඇත. ගම් නිවා මශජනතාල මශත් 

අසීරුතාලයකට ඳත්ල ඇත. ඉශත කාරණා ව ශා අනුමැතිය බා ගදනු බන ආයතනය වශ පුේගයන්ගේ 

අලධානය ගම් වශා ගයොමු ගකොට ගමය ලෂකා ගැනීම ගනොකෂගශොත් අඳගේ අනාගත ඳරපුරට  හිමි ලන්ගන් 

විනා වු ඳරිවරයකි. ගම් ව ශා අනුමැතිය බා ගදනු බන ආයතන ලන මධ්යමම ඳරිවර අධිකාරිය, භූ විේයාර 

ශා ඳතල් කැණීම් කාර්යාංය, නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය, පුරා විේයාන ගදඳාර්තගම්න්තුල, ගගොඩනැගිලි 

ඳර්ගේණ ආයතනය, ඳාදුේක, ශංලැල්, ගකොව්ගම ගඳොලිව් ව්ථාන, සීතාලක, ඳාදුේක ප්රාී්ගේශීය ගල්කම් 

කාර්යා, අඳ බ ප්රයගේගේ සියළු ේරා ම නිධාරිලරුන් යන ආයතන වශ පුේගයන් ගල් කැඩීමට වශ ඉඩම් 

ගලන්ගේසි කිරිම වශා අනුමැතිය බා දීමට ගඳර අදා ඉඩම් අලට ඳදිංචිල සිටින මශජනතාල ගම් පිළිබ ල 

දැනුලත් කිරිමේ කරන ගමන් ඉල්ා සිටිමු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා කරමි.  

එම ගයෝජනා වම්මුතිගේ පිටඳත් අතිගරු ජනාධිඳති මමත්රිගීඳා සිරිගවේන මැතිතුමා, ගරු අේරා මාත්ේ රනිල් 

විේරජමසිංශ මැතිතුමා, ගරු විඳේ නායක මහින්ද රාජඳේ මැතිතුමා, ඳාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රිරලරුන් ලන දිගන්් 

ගුණලර්ධන මැතිතුමා, විමල් වීරලං මැතිතුමා ශා උදය ගම්මන්පි මැතිතුමා යන අය ගලත ගයොමු කරන 

ගවද ඉල්ා සිටිමි.  

05 – (02).ගරු ප්රා  ිමේශීය වභා මන්ත්රිත අමයෝම මධු ප්ර වාේ මේලමේ මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

ඳාදුේක මැල්ලත්ත මාර්ගගේ එයාගටල් කුළුන අවලින් ඇති මීටර් 45 ේ දිග ශා ආරම්භක ඳෂ 5.60 ශා 

අලවාන ඳෂ 5.50 ේ ලන අතුරු මාර්ගය සීතාලක ප්රාකගේශීය වභාලට ඳලරාගගන වංලර්ධනය කෂ යුතු යැයි 

මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා කරමි. 

05 – (03).ගරු ප්රාමමේශීය වභා මන්ත්රිත වනී මශක්ටර් පීරිව් මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

ගකොෂඹ දිව්ත්රිීාේකගේ නැගගනහිර ගශේලාගම් ගකෝරෂගේ සීතාලක ප්රා ගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාවගේ අංක 

428/සී මිරිව්ලත්ත ේරාශම නිධාරි ලවගම් මිරිව්ලත්ත (ඇව්ලත්ත) ප්රිධාන මාර්ගගේ ගේ. ශැරල්ඩ් මශතාගේ 

කඩය ෂඟින් ආරම්භ වී දිගින් මීටර් 109 ශා ඳෂලින් මීටර් 4.84 ේ ලන මිරිව්ලත්ත ප්ර4ධාන මාර්ගගේ අතුරු 

මාර්ගය සීතාලක ප්රානගේශීය වභාලට ඳලරාගගන වංලර්ධනය කෂ යුතු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා 

කරමි. 
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05 – (04).ගරු ප්රාරමේශීය වභා මන්ත්රි  වනී මශක්ටර් පීරිව් මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

ගකොෂඹ දිව්ත්රි  ීේකගේ නැගගනහිර ගශේලාගම් ගකෝරෂගේ සීතාලක ප්රා ගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාවගේ 428/සී 

මිරිව්ලත්ත ේරාීාම නිධාරි ලවගම් වරැව ප්රාගති මාලත ගකොෂඹ - අවිව්වාගේල් ප්රවධාන මාර්ගගේ ඳෂමු දුම්රිය 

ශරව් මාර්ගයට ලම් ඳසින් ආරම්භ වී චමි ආරියලං මශතාට අයත් පුේගලික ඉඩගමන් අලවන් ලන දිගින් 

මීටර් 277 ේ ශා ඳෂ මීටර් 4.5 ේ ලන ප්රනධාන මාර්ගය ශා එම මාර්ගගේ ඳවක ඳදිංචි එල්.ඒ.ඩී.එල්.ඩබ්. 

වමරසිංශ මශතාට අයත් පුේගලික ඉඩගමන් අලවන් ලන දිගින් මීටර් 122 ශා ඳෂ මීටර් 4.5 ේ ලන ඳෂමු 

ඳටුමගද සීතාලක ප්රාගගේශීය වභාලට ඳලරාගගන වංලර්ධනය කෂ යුතු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා 

කරමි. 

05 – (05).ගරු ප්රාටමේශීය වභා මන්ත්රිය නිමල් යවසිරි කළුපශන මැතිතුමා විසින් මයෝජනා කරයි. 

සීතාලක ප්රාටගේශීය වභා බ ප්රදගේගේ පිහිටි අරුේලත්ත ජයසුන්දර ගඳගදව ආරාම ඳාගර් 1 ලන ඳටුමග දිගින් 

මීටර් 140 ශා ඳෂලින් මීටර් 3.5 ේ ලන ගඳෞේගලික ඉඩමකින් අලවන් ලන මාර්ගය සීතාලක ප්රාමගේශීය වභාලට 

ඳලරාගගන වංලර්ධනය කෂ යුතු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා කරමි. 

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

2018.05.11 ලන දින ඳැලති මශා වභාගේ තීරණ අංක 05 (06) යටගත් මශා වභාගේ ආලරණ අනුමැතියට 

යටත්ල මා ගලත ගගවිම් කිරිමට ඳලරන ද බය අනුල මා විසින් කරන ද ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ විව්තර 

කරන්නට ගයදී ඇති ගගවීම් ඊට අනුරපිල ඇති ගගවීම් බන්නා ගලත ඊට ඉදිරිගයන් දේලා ඇති මුද ගගවීම 

අනුමත කෂ යුතු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා කරමි. 

අනු 

අංක 

ලවුචර් අංකය ශා 

දිනය 

 

විව්තරය මුද රු. 

01 1468 – 1472 

2019.06.07 

2019 මැයි මව ප්රගධාන කාර්යාගේ, ඳාදුේක උඳ කාර්යාගේ , 

ගකොව්ගම උඳ කාර්යාගේ , ශංලැල් උඳ කාර්යාගේ ශා 

කශගශේන උඳ කාර්යාගේ මාර්ග , ගවෞඛ්යඳ, ආයුර්ගේද, පුව්තකා 

ශා ේයාඳඳෘති අංයන්හි ගවේලගේ නියුතු ආගේක ගවේලකයින් 103  

ගදගනකු ගලනුගලන් මදනික ලැටුප් ගගවීම. 

 

2,609,435.79 

02 1589 – 1593 

2019.06.24 

2019 ජුනි මව ප්රඳධාන කාර්යාගේ, ඳාදුේක උඳ කාර්යාගේ , 

ගකොව්ගම උඳ කාර්යාගේ , ශංලැල් උඳ කාර්යාගේ ශා 

කශගශේන උඳ කාර්යාගේ ගවේලගේ නියුතු ව්ථිර වි්රාීාම ලැටුප් 

වහිත ගවේලකයින් 198 ගදගනකු වශා ලැටුප් ගගවීම. 

 

7,206,634.43 

 

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

සීතාලක ප්රානගේශීය වභා බ ප්රුගේය තු ේරිටයාත්මක කෂ යුතු ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ විව්තර කරන්නට ගයදී 

ඇති ේයාී්ඳෘති ඊට අනුරපිල ඇති ගකොන්ත්රාත් වමිති/ ආයතන/ පුේගයින් වමඟ ඊට ඉදිරිගේ දේලා ඇති 

ගිවිසුම් ගත මුද අනුල ගිවිව ගනිමින් ගිවිසුම් ප්ර කාරල කටයුතු කෂ යුතු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා 

කරමි. 

 
 



4 
 
අ.අ ේයා.පෘතිය මුල්යු 

වේපාදනය 

මකොන්ත්රා ත් 

වමිතිය/ 

ආයතනය/ 

පුේගයා 

ගිවිසුේගත 

මුද රු. 

 

01 අයාගල්යනගලයන්අල්ාඇඹිලිපිටියගකොවුල්ආරගලඅනාථාගා

රයගලතරැගගනයාම. (ගලයින් 20 ගදගනකු) 

1. ගලයන් රැගගන යන ලාශන වශා ගගවීම  

(එේ ලාශනයේ වශා ගලයින් 10 - ලාශන 02)  

                       (රු.30,000 .00 x 2)රු.60,000.00 

2. නිර්වින්දන මලේයිලරුන් වශා ගගවීම  

එේ ගලගයේ වශා = (රු.5000.00 x 20)       

රු. 100,000.00 

3. නිර්වින්දන මලේය,ලරුන් වශා ප්ර0ලාශන වියදම්  

(ගප්රාගදණිය සිට ශංලැල් දේලා)රු. 8000.00 

4. ඳශු මලේය  කාර්ය මණ්ඩය වශා ගගවීම 

(මලේයලරයා වශා රු. 5000/-, කාර්ය මණ්ඩගේ 

                               (3 x රු. 2500.00)     රු. 12,500.00 

5. ගඳොලිව් නිධාරීන් වශා (ගදගදගනකු වශා )  

රු. 4000.00 

6. ගල අනාථාගාරගේ ගලයින්ගේ ආශාර වශා වියදම  

දින 05 කට තණගකොෂ ට්රැශේටරයේ වශා වියදම   

(රු.5000.00 x 5)                                      රු.25,000.00 

7. වභා ගවේලකයන් 10 ේ වශා (රාත්රී  ගවේලය)රු.15,000.00 

8. වංේගර්ශ වශ ගලනත් වියදම්   රු.15,000.00 

එකතුල     රු.254,500.00 

වභා 

අරමුදල් 

වරප්, 

ගේ.ඩී. වන්ධ්යාද 

මානී මිය, 

ප්රනධාන 

කෂමනාකරණ 

වශකාර. 

254,500.00 

02 සීතාලක ප්රාී්ගේශීය වභාල ගයෝජිත රථගා තැනීම. 

 (ගමෝටර් වයිකල් වශා) අතිගර්ක ඇව්තගම්න්තුල 

(2019.04.10 මශ වභාගේ  05 - (11)  25 තීරණගේ රු. 

37,325.55 ක මුද වංගෝධනය කිරිම.) 

වභා 

අරමුදල් 

වභාඳති, 

443/B ශංලැල් 

නගරය ේරාම 

වංලර්ධන වමිතිය. 

90,738.95 

03 ශංලැල් උත්වල ාාල උඩ ගකොටව ගබඩාල ශා 

ගල්ඛනාගාරය ඉදිකිරිම. 

වභා 

අරමුදල් 

වභාඳති, 

443/B ශංලැල් 

නගරය ේරාම 

වංලර්ධන වමිතිය. 

446,393.60 

04 අරුේලත්ත ගේරග ගගබොඩ මාර්ගය තාර දැමීම. වභා 

අරමුදල් 

වභාඳති, 

ගමොරගශතැන්න 

ප්රගජා ම 

වංවිධානය. 

278,585.79 

05 අරුේලත්ත ගේලා ඳාර තාර දැමීම. වභා 

අරමුදල් 

වභාඳති, 

ගමොරගශතැන්න 

ප්රගජා ම 

වංවිධානය. 

79,414.14 

06 ගගගදර නිදශව් මාලත ගකොටවේ ගකොන්ේරීමට් කිරිම. වභා 

අරමුදල් 

වභාඳති, 

ගගගදර 

නැගගනහිර 

ගගොවි වංවිධානය. 

533,619.64 

07 සීතාලක ප්රානගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාවගේ තුන්නාන කඩළුවි 

ප්රාධාන මාර්ගගයන් ශැරී යන විගේසිංශ මාලගත් සිහින දනේල 

මැද ඳාර වංලර්ධනය කිරිම. 

ඳෂාත් 

වංලර්ධන 

වභාඳති, 

මමත්රින ලැඩිහිටි 

වංවිධානය, 

කඩළුවි. 

399,995.47 
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08 සීතාලක ප්රාධගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාවගේ ඇල්කන්ද ප්ර6ධාන 

මාර්ගගේ ඉතිරි ගකොටව සුදුසු ඳරිදි වංලර්ධනය කිරිම. 

ඳෂාත් 

වංලර්ධන 

වභාඳති, 

ඇල්කන්ද වමඟි 

ප්රජා මු 

වංවිධානය. 

399,958.34 

09 සීතාලක ප්රාධගේශීය වභාගේ ගබොරළුලතැන්න අයර්ලත්ත 

රත්ඇ ඳාර ඳාම ඉඳිකිරිම. 

ඳෂාත් 

වංලර්ධන 

වභාඳති, 

වැදෑ ලැඩිහිටි 

වංවිධානය, ලග 

දකුණ. 

2,499,952.48 

10 ඳාදුේක ප්රා ගේශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාවයට අයත් ඳාදුේක 

මීරියගල් ගබෝධිය ඉදිරිපිට ඇති සුනිල් මශතාගේ නිලව 

ඉදිරිපිටින් ඇති ගඳොදු අතුරු මාර්ගය වංලර්ධනය කිරිම. 

ඳෂාත් 

වංලර්ධන 

වභාඳති, 

එේවත් 

සුභවාධක 

වංගමය, 

මීරියගල්. 

299,961.71 

 

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

1987 අංක 15 දරණ ප්රාවගේශීය වභා ඳනගත් 146 ලගන්තිය මත සීතාලක ප්රාතගේශීය වභාලට ඳැලරී ඇති බත 

ප්ර7කාරල දැනට ලරිඳනම් බදු අයකරනු බන දියුණු ගම් ප්රඳගේ ල ේරිලයාත්මක ලන ලරිඳනම් බදු තේගවේරුල 

2020 ලර්ගේදී ප්රරතිගෝධනය කෂ යුතු බලටත් එම තේගවේරු ප්රදතිගෝධන කටයුතු තේගවේරු 

ගදඳාර්තගම්න්තුල ලා සිදු කර ගත යුතු බලටත් මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා කරමි.  

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

සීතාලක ප්රාතගේශීය වභාල වතු ඳශත වශන් ගේඳ 2019 ලර්යට බදු බා දීම ව ශා 2019.06.28 දින ඳැලති 

ගටන්ඩර් මණ්ඩ තීරණ ය අනුල ඳශත උඳ ගල්ඛනගේ ඳෂමු තීරගේ ව ශන් ගේඳ එකී උඳ ගල්ඛනගේ 

ගදලන ශා ගතලන තීරයන්හි ව ශන් ගටන්ඩර්කරුගේ නම ශා ගටන්ඩර් මුද අනුල ගිවිසුම් ගත ගලමින් එකී 

ගිවිසුම් ප්ර කාරල කටයුතු කෂ යුතු යැයි මම ගමම ගරු වභාලට ගයෝජනා කරමි. 

මේප විව්තරය මටන්ඩර් කරුමේ නම ශා ලිපිනය මටන්ඩර් මුද රු. 

ගකොව්ගම ඌරු මව් 

කඩය 

ගගොඩැල්ලත්තගේ නුලන් සුගේ් කුමාර, 

 310, මිල්ගශලත්ත, කනම්ඳැල්, ගකොව්ගම. 

34,490.00 

 

 

06. කාරකවභාලාර්තා. 
 

06 – (01) 2019.06.24  නිලාව ශා ප්රඑජා වංලර්ධන කාරක වභා රැව්විගම් ලාර්තාල. 

06 – (02) 2019.06.25 ඳරිවර ශා ඳශසුකම්  කාරක වභා රැව්වීගම් ලාර්තාල. 

06 – (03) 2019.06.27 කාර්මික ගවේලා කාරක වභා රැව්වීගම් ලාර්තාල. 

06 - (04)  2019.06.28  මුදල් ශා ප්රකතිඳත්ති වැකසීගම්  කාරක වභා රැව්වීගම් ලාර්තාල. 

06 - (05)  2019.06.10ගටන්ඩර් මණ්ඩ රැව්වීගම් ලාර්තාල. 

06 - (06)  2019.06.28 ගටන්ඩර් මණ්ඩ රැව්වීගම් ලාර්තාල. 
 

 

07.ැබීේශාවියදේපිළිබඳමාසිකප්ර2කාය. 
 

 07 – (01) 2019මැයි  මාවය ැබීම් ශා වියදම් පිළිබ  ප්ර්කාය. 

 
 

08. ගරු ප්රා0මේශීය වභා මන්ත්රිලරුන්මේ මපෞේගලික ප්ර්කා. 
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