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2019.06.24 ලන දින පඳ.ල. 10.00 ට ඳමණ සීතාලක ප්රා7පේශීය වභා කමිටු ාාපේදී 

ඳලත්ලන ද නිලාව ශා ප්රභජා වංලර්ධන කාරක වභා රැව්වීපේ ලාර්තාල. 

 

වශභාගී වූ : 

 

1. ගරු කළරක වභළ වභළඳති  - කේ.ඒ.විමල්  ප්රීවන්න මෆතිතුමළ 

2. ගරු කළරක වභික   - ඇම්.ඒ. කම්රි මළග්රළට් මෆතිතුමිය 

3. ගරු කළරක වභික   - ඩී. කකෝකි වම්ඳත්  ලර්ණසිරි මෆතිතුමළ 

4. ගරු කළරක  වභික   - ඩී. ප්රි යන්ත අරුණ කුමළර් ගුණරත්න මෆතිතුමළ  

5. ගරු කළරක වභික   - ඩබ්.ඩී. චින්තක කේවින්ද වමරවීර මෆතිතුමළ  

6. ගරු කළරක වභික   - ඩී.ඩී.අකයෝම මධු ප්රතවළේ කේලකග් මෆතිතුමළ  

7. ගරු කළරක වභික   - ඇම්.ඩී. මළනී චන්ේරරතළ මෆතිතුමිය 

8. ගරු කළරක වභික   - ඥළණ ප්ර කළවම් සහරැ  ුන්සිවහ මෆතිතුමළ  

 

වශභාගී පනොවූ 

 

1. ගරු කළරක වභික   - එවහ.ඒ. ප්කර්රමරත්න මෆතිතුමළ  

2. ගරු කළරක වභික   - දනුහකි ප්රණභළනි අල්කම්දළ මෆතිතුමිය  

3. ගරු කළරක වභික   - එවහ.  චන්ේරළකුමළර් මෆතිතුමළ  

 

වශභාගී වූ නිධාරීන් : 

 

1. කල්කම්     -  කේ.ඒ චන්දන ඳේමසිරි මයළ  

2. ප්රමධළන කෂමනළකරණ වශකළර  - කේ.ඩී. වන්ධ්යළුළ මළනී මිය  

3. ලෆඩ අධිකළරී   - ජයන්තළ ජල්කතොටකග් මිය  

4. පුවහතකළයළධිඳති - ශංලෆල් - එවහ.එම්. රංජනී මිය  

5. පුවහතකළයළධිඳති - ඳළදුේක - එම්.ජී. චන්ේරමරත්න මයළ  

6. ප්ර්ධළන වංලර්ධන නිධළරී  - කේ.ජී. ර්මිළ දුළනි මිය  

7. වංලර්ධන නිධළරී   - ඩී.ජී. ඉළනි කමලිකළ මිය  

8. පුවහතකළ වශළයක - කශකශේන - එම්.ඩී. දුලීකළ ේමිණි මිය  

9. පුවහතකළ වශළයක - කකොවහගම - කේ.පී. කුමුදිනී ප්රිනයන්තළ මිය 

10. කවෞඛ්යව කම්කරු   - එච්.ඒ. ලත්වළ විකනෝදනී  

 

නිලළව ශළ ප්රවජළ වංලර්ධන කළරක වභළලට ඳෆමිණි සියලු මන්ත්රී  ුලරුන් ශළ කල්කම්තුමළ ඇතුළු කළර්ය 

මණ්ඩය වළදරකයන් පිළිගත් ගරු කළරක වභළ වභළඳතිතුමළ කළරක වභළකේ කටයුතු ආරම්භ කරන දි. 
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01. ලිපි පේඛණ වකා බැලිම. 

 

1. ප්රයජළ වංලර්ධන නිෂධළරී විසින් “ශංලෆල් කඳර ඳළව වශළ දිලළ සුරැකුම් මධ්යනවහථළනයේ ආරම්භ 

කිරීම වම්බන්ධලයි.” යන හිසින් යුතුල 2019.06.18 දිනෆතිල ගරු වභළඳතිතුමළකග් උඳකදවහ ඳරිදි 

2020 ලර්කේ සිට ශංලෆල් කඳර ඳළව තුෂ දිලළ සුරැකුම් මධ්යවහථළනයේ ආරම්භ කිරීම වශළ 

ඳශත වශන් කරුණු වම්බන්ධකයන් උඳකදවහ ශළ අනුමෆතිය බළකදන කව ඉල්මින් 

කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, බලළගනු බන දරුලන් ගණන සීමිත බෆවින් 

අඩු ආදළයම්ළභී ඳවුල්ල දරුලන් වශළ ඳමණේ අලවහථළල බළදීම වම්බන්ධකයන් ගරු 

වභළඳතිතුමළ වමඟ වළකච්ඡළ කර තීරණයකට එෂඹීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

i. දෆනට කඳර ඳළවකල් ෂමුන් 54 ේ ඉකගනුම බන අතර දිලළ සුරැකුම් මධ්ය.වහථළනයේ ආරම්භ 

කරන්කන් නම් කඳර ඳළවල් ෂමුන් ගණන 40 ට සීමළ විය යුතු බල 

ii. දිලළ සුරැකුම් මධ්ය වහථළනය වශළ ෂමුන් 10 ේ සීමළ විය යුතු බල 

iii. දිලළ සුරැකුම් මධ්ය වහථළනකේ කවේලළ කළය කඳ.ල. 7.30 සිට ඳ.ල. 5.00 දේලළ විය යුතු බල 

iv.  දිලළ සුරැකුම් මධ්යරවහථළනය වශළ කවේලකයන් කදකදකනකු කයදවිය යුතු බල 

v. කඳර ඳළව වශළ තලත් එේ ගුරුලරියේ බලළගත යුතු බල 

vi. දිලළ සුරැකුම වශළ අලහයල අකනකුත් අලහේතළ ඉටුකර දිය යුතුය. (උඳකරණ ශළ ලෆසිකිළි 

ඳශසුකම්) 

 

2. ඳළදුේක, අංගමුල, Unity of Youth ේරීරඩළ වමළජය, වභළඳති විසින් “ප්රයජළළළල බළගෆනීම 

වම්බන්ධල” යන හිසින් යුතුල 2019.06.04 දිනෆතිල අංගමුල ප්රදජළ ළළල කක ඳටන් අබන් 

තත්ලකේ ඳලතින අතර එය දිගු කළයක සිට කිසිඳු ප්ර0කයෝජනයේ ගත කනොශෆකි ආකළරකයන් 

ලවළ දමළ ඇති බෆවින් ගකම් සුභවළධනය උකදවළ ප්ර.තිවංවහකරණය කකොට අංගමුල ේරී ඩළ වමළජකේ 

ලෆඩකටයුතු වශළ බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල,  

කම් වශළ ඳළදුේක තළේණ නිෂධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීමටත්, අංගමුල ප්රභජළ ළළල 

වංලර්ධනය කිරිම වශළ සීතළලක ප්රළලකේශීය වභළල කලත ඳලරළ කදන කව ඉල්ළ ලිපියේ 

ඳළදුේක ප්රළ ුකේශීය කල්කම්තුමළ කලත යෆවීමටත් තීරණය කරන දි.  

 

3. ශංලෆල් පිලිප් ගුණලර්ධන අනුවහමරණ මශජන පුවහතකළකේ පුවහතකළයළධිඳතිතුමිය විසින් 

“කියලමු ජීවිතය - පුවහතකළ වංලර්ධන ලෆඩවටශන ” යන හිසින් යුතුල 2019.06.21 දිනෆතිල 

සීතළලක ප්රළජකේශීය වභළ බප්රුකේකේ ජීලත්ලන කල්ඛකයින් කෆලළ කල්ඛක ශමුලේ 2019.07.04 

දින කඳ.ල. 09.30 ට ශංලෆල් මශජන පුවහතකළ රැවහවීම් ළළකේදී ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු 

වංවිධළනය කර ඇති බෆවින් ඒ වශළ 607-9-111 යටකත් පුවහතකළ ලෆඩවටශන් වශළ කලන්කර 

ඇති මුදලින් රු. 7500/- ක ඳමණ මුදේ බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ 

බෆල කළරක වභළල, කම් වශළ 607-9-111 යටකත් පුවහතකළ ලෆඩවටශන් වශළ කලන්කර ඇති 

මුදලින් රු. 7500/- ක මුදේ බළදීමට අනුමෆතිය බළකදන දි.  
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4. ඳෂළත් ඳළන කදඳළර්තකම්න්තුල (බවහනළහිර ඳෂළත) විසින් “ „රණවිරුකලකුට කඳොතේ‟කඳොත් 

ේයළ.ඳෘතිය - 2019” යන හිසින් යුතුල අංක LGD/03/01/04 – (කඳොත් මිදී ගෆනීම්) යටකත් 

2019.06.11 දිනෆතිල 30 ලවරක කුරිරු යුේධකයන් වදළකළලික අබළධිත තත්ලයට ඳත් කවබළුන් 

ප්ර9තිකළර බන රළගම, රණවිරු කවලන පුනරුත්ථළඳන කරෝශකල් බවහනළහිර ඳෂළකත් ඳෂළත් 

ඳළන කකොමවළරිවහකග් ප්රබධළනත්ලකයන් පුවහතකළයේ ආරම්භ කිරීමට බවහනළහිර ඳෂළකත් ඳෂළත් 

ඳළන පුවහතකළයළධිඳතිලරුන්කග් වංගමය තීරණය කර ඇති බෆවින් ඉතිශළවය, මකනෝවිේයළෂල ශළ 

මළනසික වංලර්ධනය, නල කතළ, කකටිකතළ, බුේධළගම, කළේයළ වංග්රරශය, කවෞඛ්ය0 ශළ කඳෝණය 

යන වියන් වම්බන්ධ කෘතීන් ඳශත වශන් මධ්ය වහථළන කලත එම දුරකතන අංක අමතළ 

ඳරිත්යළනගයන් බළකදන කව දේලමින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල,  කම් 

වශළ සියලුම මන්ත්රීලරුන් දෆනුලත් කර ඔවුන්කග් දළයකත්ලය බළගෆනීමට ද, වභළල වතු සියලුම 

පුවහතකළ මඟින් කඳොත් බළගෆනීමට ද තීරණය කෂ අතර කම් වම්බන්ධකයන් ඉදිරි කටයුතු 

කිරීම වශළ ශංලෆල් මශජන පුවහතකළකේ පුවහතකළයළධිඳතිතුමිය මඟින් සිදුකිරීමට තීරණය 

කරන දි. 

 

මධ්යව්ථානය නම දුරකතන අංකය 

කිරුෂඳන මශජන පුවහතකළය 

ශයිකලල් ඳළර, කිරුෂඳන 

එල්.පී.කේ. උදයනළථ මශතළ 0718051157 

කශොරණ මශජන පුවහතකළය, 

කශොරණ, නගර වභළල 

සුකන්ත්රළ, කශේමමළලි මශත්මිය 0702578553 

ගම්ඳශ මශජන පුවහතකළය, ගම්ඳශ ඩී.එම්.ඩබ්.වී. ජයසිංශ මශතළ 0718275168 

 

5. ඳළදුේක, මීකප් පර්ල ෂමළවිය වංලර්ධන මධ්ය වහථළනය ශළ දිලළ සුරැකුම් මධ්ය වහථළනකේ ඳළලිකළල 

විසින් “ආයතනකයහි අනළරේෂිත බල දෆනුම් දීම. ” යන හිසින් යුතුල 2019.05.09 දිනෆතිල 2010 

ලර්කේ සිට ඳලත්ලළකගන යනු බන දරුලන් 38 කදකනකු ඳමණ අධ්යළයඳනය ශදළරන කමම කඳර 

ඳළව තුෂ ඳශත කශේතන් මත අනළරේෂිත තත්ලයේ ඳලතින බෆවින් ශෆකි ඉේමණින් සුදුසු 

ේරි යළමළර්ගයන් කයදීමට කටයුතු වවළ කදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපියට අදළල  

දෆනට තණකකොෂ කඳළ පිරිසිදු කර ඇති අතර ලළශන ශෆරවීම ශළ නෆලෆත්වීම ලෆෂෆේවීම වශළ 

තළලකළලික ලෆටේ ඉදිකර එම ලෆට ශරශළ කඳොදු ලෆසිකිළිය ශළ කඳර ඳළවකල් ඉඩම කලන්කර ඇති 

බලත් දිලළ සුරැකුම් මධ්ය වහථළනකේ ලියළඳදිංචි කිරීම ශළ ප්කර්මිතිය වම්බන්ධ ගෆටළු ප්රජළ වංලර්ධන 

නිෂධළරීතුමිය කලත දෆන්වීම සුදුසු බලට ඉදිරිඳත් කරන ද තළේණ නිෂධළරී ලළර්තළල ශළ කඳර 

ඳළවකල් ආරේෂිත ලෆට වකවහ කිරීම වශළ වකවහ කරන ද ඇවහතකම්න්තු ද වමඟ ඉදිරිඳත් කරන 

ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වශළ තළේණ නිෂධළරී බළදුන් ලළර්තළල අනුල 

වම්පර්ණ කර කනොමෆති අඩුඳළඩු වකවහ කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

i. ආරේෂිත ලෆටේ කග්ට්ටුලේ කනොමෆත. 

ii. නළම පුලරුලේ කනොමෆත. 

iii. නිතර නිතර විවිධ පුේගයන් කඳොදු ලෆසිකිළියට ඳෆමිකණ්. (එහි අවභ්යු සිදුවීම් ද සිදුකේ.) 
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iv. වලවට පිට්ටනිකේ විවිධ පුේගයන් මත්ඳෆන් ඳළවිච්චි කර කබෝතල්, බියර් ටින් දමළ යයි.  

v. ප්ර්ජළ ළළ භූමියට ඳෆමිණ විවිධ ලළශන ශරලළ යයි. ඒ කවම එහි විවිධ ලළශන දමළ යයි.  

 

6. ප්ර්ජළ වංලර්ධන නිධළරී විසින් “වළහිත්යල තරඟළලලිය වශ වළහිත්යය උත්වලය - 2019 වංකෝධිත 

ඇවහතකම්න්තුල (විවහතරළත්මක)” යන හිසින් යුතුල 2019.06.24 දිනෆතිල 2019 ජුනි මව ඳෆලති 

මශළ වභළ රැවහවීකම් න්යළජය ඳත්රළකේ අංක 05 (04) අනු අංක 01 යටකත්  ඉදිරිඳත් කර ඇති වළහිත්යි 

තරඟළලලිය ශළ වළහිත්යය උත්වලය කලනුකලන් ඉදිරිඳත් කරන ද  ඇවහතකම්න්තුකේ වංකෝධිත 

ඇවහතකම්න්තුල (විවහතරළත්මක) කළරක වභළකේ දෆනගෆනීම වශළ ඉදිරිඳත් කරන දි.  

 

අනු 

අංක 
විව්තරය  මුද (රු.)  

1 තරඟ විනිහචය      26,000.00  

කථික (කනිහඨ, ජ්කය හඨ, ජ්කයවහඨ ේවිතීය තිකදකනකු වශළ) 

 රු. 2000.00 x 3 = 6000.00 

ගළයන (කනිහඨ, ජ්කය0හඨ, ජ්කයවහඨ ේවිතීය තිකදකනකු වශළ)  

රු. 2000.00 x 3 = 6000.00 

චිත්රු (පර්ල ප්රළ.ථමික, ප්රළවථමික, කනිහඨ, ජ්කය හඨ, ජ්කයුළහඨ 

ේවිතීය)  විනිහචය වශළ කදකදකනකු කයොදළගනී. 

රු. 2000.00 x 2 = 4000.00 

ඳේයත රචනළ (කනිහඨ, ජ්කයනහඨ, ජ්කයලහඨ ේවිතීය)  = 2000.00 

ගේයත රචනළ (කනිහඨ, ජ්කයනහඨ, ජ්කයලහඨ ේවිතීය) = 2000.00  

කකටිකතළ (කනිහඨ, ජ්කය,හඨ, ජ්කය,හඨ ේවිතීය) = 2000.00 

අේර වින්යළ(වය (කනිහඨ, ජ්කය,හඨ) = 2000.00 

අත් අකුරු (ප්රළ ථමික) = 2000.00 

2 තරඟ ඳෆලෆත්කලන දින කළර්ය මණ්ඩ වංග්රමශ කටයුතු 

(ඳළදුේක ශළ ශංලෆල් ලකයන් මධ්කයවහථළන කදකකදී 30 

කදකනකු වශළ) 

      14,000.00  

උදවන කත් වශළ - රු. 150.00 x 30 = 4500.00 

දිලළ ආශළර වශළ - රු. 180.00 x 30 = 5400.00 

අමතර වියදම් (කප්ඳර් වර්වියට්, කප්ඳර් ප්කල්ට් ලෆනි) - 

රු.4100.00 

3 ත්යළ ග     108,000.00  

2000.00 x 24 = 48,000.00 (ප්කරථම වහථළන) 

1500.00 x 24 = 36,000.00 (කදලන වහථළන) 

1000.00 x 24 = 24,000.00 (කතලන වහථළන) 

4 වශතික ඳත්ර2 මුේර0ණය - 120 කදකනකු වශළ      12,000.00  

රු. 100.00  x 120 = 12,000.00 

5 කුවළන - 22 (ප්ර ථම වහථළන)      66,000.00  

රු. 3000.00  x 22 = 66,000.00 

6 කළකරු උඳශළර - 05 කදකනකු වශළ      25,000.00  

රු.5000.00  x 5 = 25,000.00 
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7 මුදල් ප්ර5දළනයන් - 05 කදකනකු වශළ 35,000.00  

රු. 7000.00  x 5 = 35,000.00 

8 වළහිත්ය0 කේනය (කමහිදී නර්තනළංගද, ගළයනළලන් වශ ලළදක 

කණ්ඩළයම් ද ඇතුත්ල වමශයේ මඟින් ආරළධිත කේනය 

සිදුකෂ කශොත්)  

90,000.00  

9 වංග්ර0ශ කටයුතු     100,000.00  

උත්වල දිනකේදී 500 කකග් වශභළගීත්ලය කලනුකලන් 

රු. 165.00 x 500 = 82,500.00 

උත්වලයට කඳර වෆරසිලි කටයුතු වශළ වශභළගී ලන අය 

වශළ වංග්රරශ කටයුතු = 17,500.00 

10 වෆරසිලි කටයුතු      50,000.00  

11 බ්ද විකළන වශ විදුලි ආකෝකකරණය       30,000.00  

12 ඡළයළරඳ ශළ වීඩිකයෝකරණය       30,000.00  

13 ආරධනළ ඳත්ර  (රු. 100.00 x 250)       25,000.00  

14 වමරු කළඳ 100 (Four colour)       60,000.00  

15 නර්තන කණ්ඩළයම් වශළ       44,000.00  

16 අවිනිහචිත වියදම්      30,000.00  

  මුළු එකතුල     745,000.00  

 

7. ඳළදුේක මශජන පුවහතකළකේ පුවහතකළයළධිඳති විසින් “අඩු ආදළයම්ළභී වශ විකේ අලහය තළ 

ඇති දරුලන් වශළ වශනළධළර බළදීම. ” යන හිසින් යුතුල 2019.06.22 දිනෆතිල ප්ර කේකේ අඩු 

ආදළයම්ළභී දරුලන් ශළ විකේ අලහයබතළ ඇති දරුලන් 25 කදකනකු කතෝරළ ඔවුන්කග් ජීලන 

තත්ලය නඟළ සිටුවීකම් අධ්යළක ේු ඳනික වත්ේරි ුයළලේ කව එේ ෂමකයකුට රු. 1300 – 1500 අතර 

ඳළවෆල් උඳකරණ කට්ටයේ කබදළදීම 2019 ජුලි මව 20 ලන කවනසුරළදළ දින කඳ.ල. 9.00 ට 

ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති බෆවින් ඒ වශළ 607-9-111 යටකත් පුවහතකළ 

ලෆඩවටශන් වශළ කලන්කර ඇති මුදලින් රු. 37500/- ක ඳමණ මුදේ බළකදන කව 

ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වශළ 607-9-111 යටකත් 

පුවහතකළ ලෆඩවටශන් වශළ කලන්කර ඇති මුදලින් රු. 37500/- ක මුදේ බළදීමට අනුමෆතිය 

බළකදන ද අතර එම අඩු ආදළයම්ළභී දරුලන් 25 කදනළ වශළ කනොමිකල් පුවහතකළ 

වළමළජිකත්ලය බළදීමට ද තීරණය කරන දි.  

 

8. ප්ර ජළ වංලර්ධන නිෂධළරී විසින් “2020 ලර්ය වශළ සීතළලක ප්රළකේශීය වභළ කඳර ඳළවල්ලට 

ෂමුන් ඇතෂත් කිරීම. ” යන හිසින් යුතුල 2019.06.18 දිනෆතිල කළුඅග්ග, කකොවහගම, 

කනම්ඳෆල්, ඳළදුේක, කශකශේන, මළලල්ගම, සුදුලෆල් සීතළලක ප්රළෂකේශීය වභළ කඳර ඳළවල්ලට 

2020 ලර්ය වශළ ෂමුන් ඇතුෂත් කර ගෆනීමට ඳශත ඳරිදි අයදුම්ඳත් නිකුත් කිරීමට ශෆකි බලත් 

මීකප් වශ ශංලෆල් දිලළ සුරැකුම් මධ්ය වහථළනලට පිළිකලලින් ෂමුන් 08 වශ 10 ලකයන් ෂමුන් 

ඇතුෂත් කරගත ශෆකි බලද දේලමින් අයදුම්ඳත්රයය වමඟ කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල 

කළරක වභළල, කමම කඳර ඳළවල් කනොමිකේ ේරිලයළත්මක ලන බෆවින් අඩු ආදළයම්ළභී ඳවුල්ල 



6 
 

දරුලන් වශළ අලවහථළල බළදීම වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ කෂ අතර ගරු වභළඳතිතුමළ වමඟ 

වළකච්ඡළ කර ඒ අනුල කටයුතු කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

අනු 

අංක 
පඳර ඳාවපේ නම 

දැනට සිටින ෂමුන් 

ගණන 

2020 ලර්ය වශා 

ඉතිරිලන ෂමුන් 

2020 වශා බලාගත 

ශැකි ප්ර මාණය 

01 ඳළදුේක කඳර ඳළව 63 32 31 

02 කකොවහගම කඳර ඳළව 60 24 36 

03 කශකශේන කඳර ඳළව 25 12 20 

04 වින්කවසහ කඳර ඳළව 23 10 20 

05 කනම්ඳෆල් කඳර ඳළව 35 21 19 

06 මීකප් කඳර ඳළව 36 19 21 

07 කළුඅග්ග කඳර ඳළව 36 15 25 

08 ශංලෆල් කඳර ඳළව 54 25 15 

09 මළලල්ගම කඳර ඳළව 23 16 20 

එකතුල 355 174 207 
 

9. ලග, පින්නල, කිරිලළන, 173/2 හි පිහිටි පින්නල දකුණ, රන්දිය ප්රවජළ ම වංවිධළනය විසින් 

“පින්නල (කිරිලළන) ප්ර ජළ ළළල වම්බන්ධලයි. ” යන හිසින් යුතුල 2019.05.17 දිනෆතිල 

පින්නල (කිරිලළන) ප්රදජළ ළළල වම්බන්ධකයන් සීතළලක ප්රළශකේශීය වභළල විසින් අංක 

1/15/නිලළව-කමිටු/නි/19 ශළ 2019.02.12 දිනෆතිල යලන ද ලිපියට පිළිතුරු කව එලන ද 

ලිපිය වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ කරන ද කළරක වභළල, අදළ ප්ර්ජළළළල නීත්යළක ේු නුකූල 

වංවිධළනයේ කලත ඳලරළදීමේ කෂ කනොශෆකි බෆවින් රන්දිය ප්ර,ජළ ම වංවිධළනකේ 

වභළඳතිතුමළකග් ලිපිය ප්රකකළරල එම වංවිධළනය කලත වම්පර්ණ අයිතිය ඳෆලරීමට කටයුතු කෂ 

කනොශෆකි බල දන්ලළ යෆවීමට කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 

 

10. සීතළලක ප්රළකකේශීය වභළලට අයත් මශජන පුවහතකළ වශළ කතුලරුන් විසින් කයොමු කරන ද 

ඳශත වශන් කඳොත් පිටඳත් 5 බෆඟින් පුවහතකළ 5 වශළ මිදී ගෆනීමට කමිටුල තීරණය කරන 

දී. 

පඳොපත් නම   කර්තෘපේ නම    ලටිනාකම 
 

i. දන්නලනම් හිත ශෆඬුල තරම්  නිළ කවකනවිරත්න මිය  රු. 475.00     

ii. රළජ්යශ කවේලකේ නිලළඩු වශ   චන්දිමළල් විකජ්රත්න මයළ  රු. 390.00  

නිලළඩු ඳනත        

iii. විකසිත මකග සිත   අනුරළ හරීකු කුමළරි වීරසිංශ මිය  රු. 200.00  

  

වාකේජා වටශන් 

 

1. සීතළලක ප්රළමකේශීය වභළල කලත ඳලරළ කනොමෆති සුවළන භූමි ශළ කඳොදු ඳශසුකම් ඉඩම් කකොටවහ ඳලරළ 

කදන කව ඳළදුේක ප්රළ කේශීය කල්කම් කළර්යළකයන් ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කරන දි.  
 

2. 2019.05.24 දින ඳෆලති කළරක „වභළකේ තීරණ අංක 0 1 – (05) යටකත් දෆේකලන  ප්රිජළ වංලර්ධන 

නිධළරිතුමිය විසින් “අඩු ආදළයම් ළභින් වශළ ලෆසිකිළි ආධළර බළ දීම - 2019” යන හිසින් යුතුල 

2019.06.14 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපියට අදළල  කමම ලර්කේ කලන්කර ඇති ප්රලතිඳළදන මුද 

අනුල එේ මන්ත්රී ලරකයකු වශළ උඳරිම ලකයන් අයදුම්ඳත් 02 ේ බළ දීමට කළරක වභළල තීරණය 

කරන දී. 


