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2019.07.25 ලන දින පෙ.ල. 10.00 ට ෙමණ සීතාලක ප්රාරපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී 

ෙලත්ලන ද නිලාස හා ප්රදජා සංලර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කළරක වභළ වභළඳති  - කේ.ඒ.විමල්  ප්රරවන්න 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   - ඇම්.ඩී. මළනී චන්ේර්තළ මෆතිතුමිය 

 

සහභාගී පනොවූ 

 

1. ගරු කළරක වභික   - එවහ.ඒ. ප්කර්  ීමරත්න මෆතිතුමළ  

2. ගරු කළරක වභික   - දනුහකි ප්රලභළනි අල්කම්දළ මෆතිතුමිය  

3. ගරු කළරක වභික   - ඩී.ඩී.අකයෝම මධු ප්රළවළේ කේලකග් මෆතිතුමළ  

4. ගරු කළරක වභික   - එවහ.  චන්ේරකකුමළර් මෆතිතුමළ  

5. ගරු කළරක වභික   - ඥළණ ප්ර කළවම් සහරැමන්සිවහ මෆතිතුමළ  

 

සහභාගී වූ නිධාරීන් : 

 

1. ප්රිධළන කෂමනළකරණ වශකළර  - කේ.ඩී. වන්ධ්යළ  ී  මළනී මිය  

2. ලෆඩ අධිකළරී   - ජයන්තළ ජල්කතොටකග් මිය  

3. කළර්යභළර නිධළරී- කකොවහගම - කර්ණුකළ ඉේදමල්කගොඩ මිය  

4. කළර්යභළර නිධළරී- කශකශේන - ජී. චමරි ඳත්මතළ මිය  

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

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

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

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

9. පුවහතකළ වශළයක - ශංලෆල් - කේ.පී.  නිල්මිණි මිය 

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

11. පුවහතකළ වශළයක - කකොවහගම - කේ.පී. කුමුදිනී ප්රි යන්තළ මිය 

12. කවෞඛ්යක 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 සකා බැලිම. 

 

1. කශකශේන, කකොවහගම, ඳළදුේක මශජන පුවහතකළ වශළ ඡළයළ පිටඳත් යන්ත්රර බළකදන කව 

ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපි වකළ බෆල කළරක වභළල, පුවහතකළ වශළ ඡළයළ පිටඳත් යන්ත්ර  

බළදීම නිර්කේ කර ඉදිරි මුදල් ශළ ප්ර තිඳත්ති වෆකසීකම් කළරක වභළල කලත කයොමු කිරීම සුදුසු 

බලට තීරණය කරන දි. 

 

2. ඳෂළත් ඳළන කදඳළර්තකම්න්තුල (බවහනළහිර ඳෂළත) විසින් “ඇත්ත පුලත්ඳත ශඳුන්ලළදීම. ” යන 

හිසින් යුතුල අංක LGD/03/01/04 - (කඳොත් මිදී ගෆනීම්) යටකත් 2019.05.28 දිනෆතිල වති අන්ත 

පුලත්ඳතේ ලන “ඇත්ත” පුලත්ඳකතහි කතෘ ජිනදළව කංකළනම්කග් මශතළ විසින් පුලත්ඳත ලඩළත් 

පුළුල් ඳළඨක පිරිවේ අතරට කගනයළම වශළ ඳෂළත් ඳළන ආයතන ශරශළ අලවහථළලේ බළකදන 

කව කරන ද ඉල්ලීම ප්රනකළරල සීතළලක ප්රළශකේශීය වභළල වතු පුවහතකළ වශළ “ඇත්ත ” 

පුලත්ඳත මිදී ගෆනීකම් අලහයරතළලයේ ඳලතින්කන්ද යන්න පිළිබදල දන්ලළ එලන කව දේලමින් 

කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම “ඇත්ත ” පුලත්ඳකතහි එේ පිටඳතේ 

කගන්ලළ පුවහතකළ ඳළඨකයින් ඳරිශීනය කරනු බන්කන්ද යන්න ඳරීේළකර බළ අකනකුත් 

පුවහතකළ වශළ මිදී ගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

3. ඳෂළත් ඳළන කදඳළර්තකම්න්තුල (බවහනළහිර ඳෂළත) විසින් “පුවහතකළ වශළ කඳොත් අකවි 

කිරීම.” යන හිසින් යුතුල අංක LGD/03/01/04 - (කඳොත් මිදී ගෆනීම්) යටකත් 2019.06.22 

දිනෆතිල “ගෘශවහථ ගිනි ” ග්රණන්ථකයහි කතෘ එවහ. කළරියලවම් මශතළ විසින් ඳෂළත් ඳළන ආයතන 

යටකත් ඳලත්නළ පුවහතකළ වශළ ඳරිශීනයට සුදුසු ග්රDන්ථයේ කව කයෝජනළ කර එම ග්රන්ථය 

පුවහතකළ වශළ අකවියට අලවහථළල වවළ කදන කව කරන ද ඉල්ලීමේ කර ඇති අතර 

අධ්යළකඳන අධ්යේ ජනරළල් විසින් එම ග්රරන්ථය බඳත්රත අංක අග්රීප්රවඋම/2/21587 යටකත් ඳළවල් 

පුවහතකළ කඳොතේ කව ද අනුමත කර ඇති බෆවින් සීතළලක ප්රළ කේශීය වභළල වතු පුවහතකළ 

වශළ “ගෘශවහථ ගිනි” ග්ර්න්ථය මිදී ගෆනීකම් අලහයුතළලයේ ඳලතින්කන්ද යන්න පිළිබදල දන්ලළ 

එලන කව දේලමින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම “ගෘශවහථ ගිනි ” 

ග්ර න්ථය පිටඳත් 5 බෆඟින් පුවහතකළ 5 වශළ මිදී ගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

4. කශකශේන මශජන පුවහතකළය විසින් “ේරිබයළකළරී වෆෆවහම - ජූලි මළවය ” යන හිසින් යුතුල 

2019.07.24 දිනෆතිල කශකශේන මශජන පුවහතකළකේ ජූලි මළවයට නියමිත ේරි යළකළරී වෆෆවහමට 

අනුල 6 – 7 හකර්ජණි සිසුන් වශළ සිංශ භළළ රවවින්දනය පිළිබල ලෆඩවටශනේ 2019.08.01 

දින කඳ.ල. 8.00 සිට 09.30 දේලළ බඳ/කශෝ කබොරළුකගොඩ මශළ විේයළ හීකේදී සිදුකිරීමට අරුණළු 

ඳළඨක වමළජය කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති බෆවින් ඒ වශළ අනුමෆතිය බළකදන කව 

ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම ලෆඩවටශන ඳෆලෆත්වීම වශළ 

කයොදළකගන ඇති දිනය ඳළවෆල්හි ලළර අලවළන නිලළඩු දිනය ලන බෆවින් කඳර දිනයේ කයොදළකගන 

ලෆඩවටශන වළර්ථකල සිදු කිරීම වශළ අනුමෆතිය බළදීමට තීරණය කරන දි. 
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5. 2019.01.28 දින ඳෆලති නිලළව ශළ ප්රරජළ වංලර්ධන කළරක වභළකේ 01 – (03) යටකත් දෆේකලන 

සීලලී ගම්මළනකේ කරන ද වහථළනීය ඳරීේළල පිළිබල ලළර්තළල ” යන හිසින් යුතුල 2019.01.21 

දිනෆතිල 2019.01.14 දින සීලලී ලත්ත ග්රළතමකේ සිදුකෂ වහථළනීය ඳරීේණකේදී අනළලරණය ව 

කරුණු දේලමින් කයොමු කරන ද ලළර්තළල වම්බන්ධකයන් 2019.01.28 දින සිදුකරන ද 

වහථළනීය ඳරීේණය අනුල බයත් මිනින්කදෝරු මශකතකු ලළ මෆනුම් කටයුතු කර පිඹුරුඳත් 

වකවහ කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

6. “කඳර ඳළවල් දරුලන් වශළ ප්රිගති ලළර්තළ මුේර ණය කරගෆනීම” යන හිසින් යුතුල ප්රකජළ වංලර්ධන 

නිධළරී විසින් 2019.07.25 දිනෆතිල සීතළලක ප්රළරකේශීය වභළ කඳර ඳළවල්ල දරුලන් වශළ 

ලළර්ෂික ේරි යළකළරී වෆෆවහමට අදළල ඳශත වශන් කරුණු ඇතුත්ල ප්ර ගති ලළර්තළ කඳොතේ 

මුේරිණය කර බළදීමට අනුමෆතිය බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල 

කළරක වභළල, කම් වශළ අනුමෆතිය බළදීමටත් ඇවහතකම්න්තු වකවහ කර ප්රතිඳළදන කලන්කරලළ 

ගෆනීම වශළ මුදල් ශළ ප්රනතිඳත්ති වෆකසීකම් කළරක වභළල කලත කයොමුකිරීමටත් තීරණය කරන 

දි.  

 

i. භළළ කුවතළ තේකවේරු ඳත්රිතකළල 

ii. ළරීරික ලර්ධන තේකවේරු ඳත්රිඳකළල 

iii. කවෞන්දර්යළත්මක ශළ නිර්මළණළත්මක තේකවේරු ඳත්රිවකළල 

iv. තර්කළනුකූල සිතීම වශ ගණිත වංකල්ඳ තේකවේරු ඳත්රි  ීකළල 

v. වජීවී අජීවී කෝකය පිළිබ තේකවේරු ඳත්රික ේී කළල 

vi. යශජීලන පුරුදු තේකවේරු ඳත්රිතකළල 

vii. වංවහකෘතික උරුමයන් ශළ ශර ඳේධති තේකවේරු ඳත්රි  ීකළල 

 

7. ඳළදුේක මශජන පුවහතකළය විසින් “කුඩළ වීදුරු අල්මළරියේ බළගෆනීම. ” යන හිසින් යුතුල 

2019.07.24 දිනෆතිල ඓතිශළසික සීතළලක යුගය ශළ එම යුගය පිළිබ ලියවුනු කඳොත්ඳත්, වඟරළ, 

අත්පිටඳත්, පුලත්ඳත් ලළර්තළ ශළ ඡළයළරඳ විළ ප්රයමළණයේ වඟරළ රළේකයක තබළ ඇති බෆවින් 

කම් වශළ සුදුසු කුඩළ ප්රතමළණකේ වීදුරු අල්මළරියේ බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වශළ අනුමෆතිය බළදීමටත් ඇවහතකම්න්තු වකවහ කර 

ප්රිතිඳළදන කලන්කරලළ ගෆනීම වශළ මුදල් ශළ ප්ර තිඳත්ති වෆකසීකම් කළරක වභළල කලත 

කයොමුකිරීමටත් තීරණය කරන දි.  

 

8. කශකශේන මශජන පුවහතකළය විසින් “ේරි යළකළරී වෆෆවහම - අකගෝවහතු මළවය” යන හිසින් යුතුල 

2019.07.24 දිනෆතිල කශකශේන මශජන පුවහතකළකේ අකගෝවහතු මළවයට නියමිත ේරික ේී යළකළරී 

වෆෆවහමට අනුල වහලයං රැකියළළභීන්ට දිරිගෆන්වීමේ ලකයන් “හරී  ී  සුශළවහ මල් වංගමය” විසින් 

ඳලත්ලන විසිතුරු මල් ඳෆ ප්රළදර්නය වශ අකවිය 2019.08.24 ශළ 25 දිනලදී කඳ.ල. 9.00 සිට 

05.00 දේලළ කශකශේන මශජන පුවහතකළය අව කශකශේන වතිකඳො භූමිකේදී සිදුකිරීමට 

අරුණළු ඳළඨක වමළජය කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති බෆවින් ඒ වශළ අනුමෆතිය බළකදන කව 
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ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ඳෆ අකවිකයන් ඳසු ෆකබන 

ළභකයන් 10% ේ කශකශේන මශජන පුවහතකළ අරුණළු ඳළඨක වමළජය වශළ ඳරිත්යළ  ීග කිරීමට 

යටත්ල අදළ අනුමෆතිය බළදීමට තීරණය කරන දි. 

 

9. සීතළලක ප්රළ කේශීය 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. 

 

පෙොපත් නම    කර්තෘපේ නම   ලටිනාකම 

 

i. ඉත්තිපුරකේ රළලණළ        රු. 450.00     

ii. ඔකරලියළ කෆම්බල්කග් පුනරුත්ඳත්තිය ජයරත්න ඉශෂ කකොඩිප්පිලි මයළ රු. 400.00  

iii. කෘතිම බුේධිය වශ මළනල ඳෆලෆත්ම        රු. 400.00 

iv. ශෆට ඳකශේ ලත්ත    හිකරෝෂිනී සිරිලර්ධන මිය  රු. 450.00  

v. අපි දිනුම්          රු. 200.00  

vi. කුරුලු යළළුකලෝ    ජයන්තිමළළ කඳකර්රළ මිය  රු. 200.00  

vii. කල්න් පුංචි වශ පවහ බබළ         රු. 400.00 

viii. ඔබ එනතුරළ    ඩඩ්ලි කඳකර්රළ මයළ   රු. 150.00  

ix. හිමි අහිමි     කශේමසිරි නළනළයේකළර මයළ  රු. 200.00  

x. හරීශ ංකළ අධ්යළරඳනකේ    මඩගම කේ.එම්. ධර්මකවේන බණ්ඩළර මයළ රු.  275.00  

කන්නන්ගර වකුණ 

xi. තළයිමයි     එච්.එල්.එම්. නිවළර් මයළ  රු. 350.00  

xii. පචයිේ කේට්ටුප්ඳළර්        රු. 250.00  

xiii. කුරුලු කොවින් ඇමතුමේ   ගළමිණී ජයරත්න මයළ   රු. 200.00  

  

සාකේජා සටහන් 

 

1. සීතළලක ප්රළකේශීය වභළල මඟින් ශංලෆල් රළජසිංශ මධ්ය. විේයළ3කේදී ඳලත්ලන ෆබ ශිහයකත්ල 

ලෆඩමුළුල ෂමුන් 750 කකග් ඳමණ වශභළගීත්ලකයන් ඉතළ වළර්ථක කව ඳෆලෆත්වීමට ශෆකිව බලත්, 

ඒ වම්බන්ධකයන් ප්ර ජළ වංලර්ධන නිෂධළරීතුමිය ඇතුළු වශකයෝගය බළදුන් වෆමට කමිටු 

වභළඳතිතුමළ විසින් වහතතිය ඳෂකරන දි.  

 

2. සීතළලක ප්රළ හීකේශීය වභළල මඟින් ඳලත්ලනු ෆබීමට නියමිත 2019 වළහිත්යළ උත්වලය වශළ සීතළලක 

ප්රළ.කේශීය වභළ බප්රීකේකේ වහථිර ඳදිංචි විවිධ ේකේත්ර ල ඳරීපර්ණත්ලයට ඳත්ව කළකරුලන්කග් 

විවහතර 2019.08.10 දිනට කඳර බළකදන කවත් අදළ නිර්නළයක අනුල විකේෂිත කමිටුලේ මඟින් 

වම්මළනළභීන් කතෝරළඳත් කරගනු බන බලත් කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි.  
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3. 2019 ලර්ය වශළ ලෆසිකිළි ආධළර බළදීකම්දී ලෆඩවටශන සිදුකරනු බන දිනකේදී ඳමණේ 

භළණ්ඩ බළදීම සිදුකරනු බන බලත් එම දිනකයන් ඳසුල ඳෆමිකණන කිසිඳු අකයකු වශළ නෆලත 

භළණ්ඩ නිකුත් කිරීම සිදුකනොකරන බලටත් කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි.  

 

4. 2020 ලර්ය වශළ සීතළලක ප්රළ කේශීය වභළල වතු කඳර ඳළවල් වශළ ෂමුන් ඇතුෂත් කරගෆනීකම් 

අයදුම්ඳත්ර2 සියලුම උඳ කළර්යළය මඟින් 2019.09.02 දින නිකුත් කරනු බන බලට කළරක වභළල 

දෆනුලත් කරන දි.  

 

5. ගර්භණී මේලරුන් වශළ අලහයකතළ කට්ට බළදීකම්දී මතුලන ගෆටළු වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ කෂ 

අතර ඒලළ අලම කරගෆනීම වශළ කකොට්ඨළ මන්ත්රීයතුමළ, ඳවුල් කවෞඛ්යය කවේලළ නිෂධළරිණියන් ශළ 

කවෞඛ්යල වලේය  නිධළරී කළර්යළ ශළ ඒකළබේධල කටයුතු කෂ යුතු බලට කළරක වභළල තීරණය 

කරන දි. 

 

6. සීතළලක ප්රළ කේශීය වභළල මඟින් කකොට්ඨළ මට්ටමින් ඳලත්ලනු බන ලෘත්තීය පුහුණු ඳළඨමළළ 

වශළ කලන්කර ඇති ප්ර තිඳළදන මුද ප්ර මළණලත් කනොලන බලට ගරු ප්රළබකේශීය වභළ මන්ත්රීව චින්තක 

කේවින්ද වමරවීර මෆතිතුමළ කරුණු දේලන දි.  


