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2018.04.23 ලන දින පෙ.ල. 10.00ට ෙමණ සීතාලක ප්රාරපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී 

ෙලත්ලන ද නිලාස හා ප්රභජා සංලර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කහයක බහ බහඳති  - කේ.ඒ.විභල්  ප්කේන්න භළතිතුභහ  

2. ගරු කහයක භික    - එම්.ඒ.  කම්රි භහග්යයට් භළතිතුමිඹ  

3. ගරු කහයක භික   - එස.ඒ. ප්කේඒභයත්න භළතිතුභහ  

4. ගරු කහයක භික   - ඩී. කකෝකිර ම්ඳත්  ේණසිරි භළතිතුභහ  

5. ගරු කහයක භික   - ඩී. ප්රිරඹන්ත අරුණ කුභහේ ගුණයත්න භළතිතුභහ  

6. ගරු කහයක භික   - දනුසකි ප්යඹබහනි අල්කම්දහ භළතිතුමිඹ  

7. ගරු කහයක භික   - ඩී.ඩී.  අකඹෝභ භධු ප්යභහද් කද්කග් භළතිතුභහ 

8. ගරු කහයක භික   - එස.  චන්ද්යඅකුභහේ භළතිතුභහ  

9. ගරු කහයක භික   - ඊ.ජී. ඩී. ඉන්ද්යහගනි කකනකවරතහ ඳද්භසිලි භළතිතුමිඹ  

10. ගරු කහයක භික   - ඥහණ ප්යඹකහම් ෂසරැභන්සිස භළතිතුභහ  
 

සහභාගී පනොවූ : 

 

1. ගරු කහයක භික   - ඩබ්.ඩී.  චින්තක කද්වින්ද භයවීය භළතිතුභහ 

 

සහභාගී වූ නිධාරීන් : 
 

1. කල්කම්     - කේ.ඒ. චන්දන ඳද්භසිරි භවතහ  

2. ප්යභධහන කශභනහකයණ වකහය   - කේ.ඩී. න්ධ්ඹහැළ භහරනී මිඹ  

3. ළඩ අධිකහරී    - ජඹන්තහ ජල්කතොටකග් මිඹ  

4. ප්ය ජහ ංේධන නිරධහරී   - ලේමිරහ දුහනි මිඹ  

5. පුසතකහරඹහධිඳති - වංළල්ර  - එස.එම්. යංජනී මිඹ  

6. කහේඹබහය නිරධහරී - ඳහදුේක  - ඩී.සී.කේ. අභයසිංව මිඹ  

7. කහේඹබහය නිරධහරී - කකොසගභ  - කේණුකහ ඉද්දභල්කගොඩ මිඹ  

8. තහේණ නිරධහරී - ඳහදුේක  - එන්.පී. දිවිගල්පිටිඹ මිඹ  

9. තහේණ නිරධහරී -  වංළල්ර  - එල්. ඒ. ධේභකේන භඹහ  

10. තහේණ නිරධහරී - කකොසගභ  - එච්.ය. නිලහන්ති මිඹ  

11. ංේධන නිරධහරී    - ඉහනි කභලිකහ මිඹ  

12. පුසතකහර වහඹක -    - එම්.ඩී. දුලීකහ රේමිණි මිඹ  

13. පුසතකහර වහඹක -    - කේ.පී. කුමුදිනී ප්රිැ ඹන්තහ මිඹ 

14. පුසතකහර බහයකරු    - ඩබ්.  ප්රිඹඹන්ති කේණුකහ මිඹ 
 

වඹන බහ හයකේ ඳශමුන නිහ වහ ප්යයජහ ංේධන කහයක බහට ඳළමිණි සිඹලු භන්ත්රීඹරුන් වහ 

කල්කම්තුභහ ඇතුළු කහේඹ භණ්ඩරඹ හදයකඹන් පිළිගත් ගරු කහයක බහ බහඳතිතුභහ ඳසුගිඹ ේ 

තුනක ඳභණ කහර සීභහකේ කල්කම්තුභහ ඇතුළු කහේඹ භණ්ඩරඹ සීතහක ප්යහැ කද්ශීඹ බහ ඵසනහහිය 

ඳශහත තුශ සුවිකලේෂි භට්ටභකට රැකගන ඒභට දළඩි කළඳවීකභන් ඉටුකශ කේඹ අගඹ කයමින් ඒ 

කනුකන් එතුභහකග් සතතිඹ පුදකය සිටි අතය සිඹලු ළඩ කටයුතු කයකගන ඹහභට සිඹලු 

භන්ත්රීැසතුභන්රහකග් ඳළමිණීභත් වහඹේ රඵහකදන කර ඉල්රහ සිටින රදි. 
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01. ලිපි පේඛණ සකා බැලිම. 

 

1. කකොසගභ ඳළයණි ආයුේකේද භධ්යිසථහනඹ  කනුට න අංග ම්පේණ ආයුේකේද 

භධ්ඹ.සථහනඹේ ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධ ලහරහ, යණවිරුගභ ඳදිංචි බී.බී. කෝභහතී මිඹ විසින් කඹොමු 

කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ , න ආයුේකේද කගොඩනළගිල්රේ ඉදිකිරීභට තයම් 

සුදුසු භූමිඹේ බහ තු කනොභළති ඵළවින්, දළනට කකොසගභ ඳළයණි ආයුේකේද 

කගොඩනළගිල්කරහි වරඹ අඵරන් ඇති අතය එහි අළුත්ළඩිඹහ කටයුතු නිභන කතේ සුදුළල්ර 

නළණර භධ්කඹසථහනඹ පිහිටි කගොඩනළගිල්ර කත තහකහලික කකොසගභ ආයුේකේදඹ  

කගනඹහභ සුදුසු ඵට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදි. 

 

2. ‘‘මීකප් ප්යකජහ ලහරහ අන්තිභ අඩිකේ ” ඹන හිසින් යුතු ඳශහත් ඳහරන කකොභහරිස විසින් 

පුත්ඳත් හේතහේ භඟ කඹොමුකයන රද අංක LGD/03/02/අභහ වහ 2018.01.30 දිනළති ලිපිඹ 

වහ තහේණ නිරධහරී විසින් රඵහදී ඇති නිරීේණ හේතහ රකහ ඵළල කහයක බහ, මීකප් 

ප්යහජහලහරහට පිවිසුම් භහේගඹ අහිය කයමින් ඉදිකය ඇති කඳොදු ළසිකිලිඹ ඉත් කිරීභ 

ම්ඵන්ධකඹන් සථහනීඹ ඳරීේණඹේ සිදු කිරීභට ද ප්රිජහලහරහකේ වරඹට නළමී ඇති කඳොල් ග 

බහ භඟින් කඳහ ඉත් කිරීභට ද තීයණඹ කයන රදි. 

 

3. එස.ඒ. අභයදහ භඹහ විසින් නීත්ඹහැහනුකූර ඳයහ දුන් ග්යහැසභ කේක කකොට්ඨහල අංක 443/ඒ 

ඳවත්ගභ ප්ේකද්ලකේ කඳොදු සුහන භූමිඹ පිහිටි ඉඩභ ආඳසු රඵහකදන කර ඉල්රමින් ඉවශ 

වංළල්ර, අංක 537 ලිපිනකඹහි ඳදිංචි එස.එල්.කළුඳවන මිඹ විසින් කඹොමු කයන රද 2018.04.18 

දිනළති ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක බහ, බහ තු ඳතින කභභ කද්ඳර ආයේහ කයගළනිභට 

සුදුසු පිඹය ගන්නහ කරත් කඳය කභභ ඉඩකම් හිමිකරුකග් බිරි විසින් කයන රද ඉල්ලීභට 

අදහර බහට කටයුතු කශ කනොවළකි ඵත් ඔවුන් විසින් කඳෞද්ගලික සුදුසු ේරිරඹහභහේග ගන්නහ 

කර දළනුත් කයන කර  අංක ACLG/CO/03/13/ආ.ඳළ./2018 වහ 2018.0 2.15 දිනළති 

වකහය ඳශහත් ඳහරන කකොභහරිසතු මිඹ එන රද  නිේකද්ලඹ අනු කටයුතු කිරීභ සුදුසු ඵට 

තීයණඹ කයන රදි. 

 

4. සුහන භූමි භහයිම් තහප්ඳ අර ඵළනේ ප්ය/දේලනඹ කිරීභ වහ අය ඉල්රමින් කලින්කකෝ 

හභහන්ඹය යේණ භහගභ විසින් 2018.03.22 දින කඹොමුකයන රද අඹදුම්ඳත්කයෝඹ පිළිඵ රකහ 

ඵළල කහයක බහ  කභභ භහගභ වහ කශ දළන්වීම් පුරු ප්රීදේලනඹ කිරීභ වහ න 

ගහසතු කම් නවිට බහට කගහ ඇති ඵළවින් ඒ වහ අය රඵහදී මින් ඉදිරිඹට කඳොදු සුහන 

භූමිර සථිය කශ ප්යහචහයක නහභ පුරු ප්යයදේලනඹ කිරීභට අය රඵහ කනොදීභට ප්ය තිඳත්තිභඹ 

ලකඹන් තීයණඹ කයන රදි. 
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5. ‘‘වංළල්ර, කූඩළුවිර, සිහින දනේ කඳොදු ඳවසුකම් බිම් කකොට පිළිඵයි.” ඹන හිසින් යුතු 

වංළල්ර, කූඩළුවිර, සිහින දනේ ඳදිංචි ප්යදකද්ලහසීන් විසින් 2018.03.21 දිනළති කඹොමුකයන 

රද ලිපිඹ ම්ඵන්ධකඹන් ළඩ අධිකහරීතුමිඹ විසින් සිදුකයන රද සථහනීඹ ඳරීේණකේදී 

නිරීේණඹ ව කරුණු කහයක බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. කම් ම්ඵන්ධකඹන් දීේඝ ලකඹන් 

හකච්ඡහ කයන රද කහයක බහ කභභ කඳොදු ඉඩකභහි ඳන්ර ඉදිකයන රද ගරු තුන්නහන 

සුභනහරංකහය සහමීන් වන්කේ ඉදිරි කහයක බහ කත කළහ හකච්ඡහ කිරීභ සුදුසු ඵට 

තීයණඹ කයන රදි.  

 

6. අංගම්පිටිඹ කඳොදු සුහන භූමිඹ ට ඹහඵද ඉඩම් කකොට කේ ඳදිංචිකරුන් නිඹභහනුකූර කිරීභටත්, 

සුහන භූමි කකොටකේ අනයකරුන්  නිඹභහනුකූර කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් එකඟතහඹ විභහ 

ඳහදුේක ප්යහකැොකද්ශීඹ කල්කම්තුභහ විසින් 2017.12.08 දිනළති ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ වහ 

තහේණ නිරධහරී විසින් රඵහ දී ඇති හේතහ රකහ ඵළල කහයක බහ කම් ම්ඵන්ධකඹන් 

හකච්ඡහ කිරීභ දවහ කකොට්ඨහකේ භන්ත්රීැ තුභහ ඇතුළු ග්යහභ ංේධන මිති බහඳතිතුභහ, 

භයණහධහය මිති බහඳතිතුභහ කහයක බහ කත කළවීභට තීයණඹ කයන රදි.    

 

7. ‘‘ධේභග්යහතභකේ ප්යතජහ හරහ වහ ේරීතඩහ පිටිඹ ංේධනඹ කිරීභ” ඹන හිසින් යුතු 2018.04.23 

දිනළති ගරු ප්යහතකද්ශීඹ බහ භන්ත්රී  කකෝකිර ම්ඳත් භළතිතුභහ විසින් කඹොමු කයන රද ලිපිඹ 

රකහ ඵළල කහයක බහ, තහේණ නිරධහරී හේතහේ වහ දර ඇසතකම්න්තුේ රඵහගළනීභට 

තීයණඹ කයන රදි. 

 

8. ‘‘දහතුරුකගොඩ ප්යහජහ ලහරහ ප්යණතිංසකයණඹ කිරීභ.” ඹන හිසින් යුතු 2018.04.23 දිනළති ගරු 

ප්යහ.කද්ශීඹ බහ භන්ත්රීක කකෝකිර ම්ඳත් භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල 

කහයක බහ , තහේණ නිරධහරී හේතහේ ව දර ඇසතකම්න්තුේ රඵහගළනීභට තීයණඹ 

කයන රදි. 

 

9. ‘‘මුරුතගභ ප්යතජහ ලහරකේ ඉවශ භවරඹ ප්යතිංසකයණඹ කිරීභ” ඹන හිසින් යුතු 2018.04.23 

දිනළති ගරු ප්යහභකද්ශීඹ බහ භන්ත්රී කකෝකිර ම්ඳත් භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ 

රකහ ඵළල කහයක බහ, තහේණ නිරධහරී හේතහේ වහ දර ඇසතකම්න්තුේ රඵහගළනීභට 

තීයණඹ කයන රදි. 

 

10. ‘‘ප්යහජහ ලහරහේ රඵහගළනීභ වහ” ඹන හිසින් යුතු ගරු ප්යහැසකද්ශීඹ බහ භන්ත්රී. ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. 

සේණරතහ භළතිතුමිඹ විසින් 2018.04.20 දිනළති ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළල කහයක 

බහ, ප්යකජහ ලහරහ ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් අදහර කන්කද්සි ඉඩකම් ඉඩම් හිමිඹන්කග් අයිතිඹ 

තවවුරු කිරීභට පිඹුය පිටඳත්, ඔප්පු පිටඳත් භඟ කළභළත්ත ප්කේකහශිත අත්න් හිත ලිපිඹේ ඉදිරි 

කහයක බහ කත  ඉදිරිඳත් කයන කර දන්න රදි.  
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11. ඳශහත් ඳහරන කදඳහේතකම්න්තු (ඵසනහහිය ඳශහත) විසින් ංවිධහනඹ කයන රද කකොශම දිසත්රිැ ේ 

පුසතකහර ඇගයීභ - 2017 තයඟහලිකේ මුළු රකුණු 667 රඵහගත් වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන 

භවජන පුසතකහරඹ කකොශම දිසත්රි2ේකකේ ප්යඳථභ සථහනඹ, මුළු රකුණු 435 රඵහගත් කකොසගභ 

ඩී.ඒ. යහජඳේ අනුසභයණ භවජන පුසතකහරඹ තුන්න සථහනඹ, රකුණු 423 රඵහගත් 

කවකවේන පිලිප් ගුණේධන භවජන පුසතකහරඹ කුරතහ ම්භහනඹේ රඵහගළනීභ 

ම්ඵන්ධකඹන් ඳශහත් ඳහරන කකොභහරිසතුමිඹ (ඵ.ඳ.) විසින් 2018.04.06 දින එන රද ලිපි 

රකහ ඵළල කමිටු කභභ ජඹග්යවණ රඵහගළනීභ වහ දහඹක ව සිඹලු කහේඹ භණ්ඩරඹට සතතිඹ 

ඳරකශ අතය, රකුණු ප්රිභහණ අඩුකන් රඵහගත් නිේණහඹකඹන් කකකයහි ළඩි අධහනඹේ 

කඹොමුකය 2018 ේකේ ඇගළයීම් තයඟ වහ ඉදිරිඳත් වීභ සුදුසු ඵට කහයක බහ තීයණඹ 

කයන රදි. 

 

12. ඳශහත් ඳහරන කදඳහේතකම්න්තු (ඵ.ඳ.) විසින් ංවිධහනඹ කයන රද කඳය ඳහළල් ඇගයීභ - 2017 

තයඟහලිකේ උඳරිභ රකුණු 1000 කි.  

 

i. කළුඅග්ගර කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 637 (කුරතහ)  

ii. වංළල්ර කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 614 (කුරතහ)  

iii. භහල්ගභ කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 474  

iv. ඳහදුේක කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 471  

v. මීකප් කඳය ඳහර   - මුළු රකුණු 388  

vi. කනම්ඳළල්ර කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 388  

vii. කකොසගභ කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 267  

viii. කවකවේන කඳය ඳහර  - මුළු රකුණු 136  

 

රඵහගත් රකුණු ප්ය භහණ වහ හේතහ වී ඇති අඩුඳහඩු පිළිඵ දන්හ ඳශහත් ඳහරන කකොභහරිසතුමිඹ 

විසින් 2018.03.12 දිනළති එන රද ලිපි රකහ ඵළල කහයක බහ හේතහ වී ඇති විකලේ අඩුඳහඩු 

ම්පේණ කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් හකච්ඡහ කිරීභ වහ සිඹලුභ කඳය ඳහල් ගරුරුන් භග 

හකච්ඡහේ 2018.04.26 දින ඳ.. 2.30ට ප්රුධහන කහේඹහරකේදී ඳළළත්වීභට තීයණඹ කයන රදි. 

 

13. සීතහක ප්යහ.කද්ශීඹ බහට අඹත් භවජන පුසතකහර වහ කතුරුන් විසින් කඹොමුකයන රද 

ඳවත වන් කඳොත්  පිටඳත් 4 ඵළගින් පුසතකහර 4 වහ  මිරදී ගළනීභට කමිටු තීයණඹ කයන 

රදි. 

 

පෙොත් නම    කර්තෘපේ නම    ලටිනාකම  

  

i. භහහිත ළ    න්දිකහ ඵන්දුකේන මිඹ   රු. 1000/-  

ii. සිේකවශ කද්තහවිකඹෝ   යණඳහර නුයඳේ භඹහ  රු. 150/-  
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iii. කකරහ බන   ලීරහයත්න ද සිල්හ භඹහ   රු. 490/-  

iv. තහනහඳතිනිඹ    අමිර කකොඩිකහය භඹහ   රු. 975/-  

v. භළල්ලුම් ත්ත    අනුයහ ලසරීකැො කුභහරි වීයසිංව මිඹ  රු. 200/-  

vi. කුයහකග් ජඳන් යව   අනුයහ ලසරී  කුභහරි වීයසිංව මිඹ  රු. 195/-  

vii. ළේ දිඹ දවය     ඵණ්ඩහය පිරර භඹහ   රු. 250  

 

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. කඳොදු සුහන භූමි වහ ප්යහඩකද්ශීඹ බහට අඹත් කඳොදු සථහනර නහභ පුරු ප්ය දේලනඹ කශයුතු 

ඵට ද එභ නහභ පුරු බහහ තුකනන්භ ප්යබදේලනඹ කශ යුතු ඵට ද ව කදභශ බහහට 

ඳරිේතනඹ කිරීකම්දී කදෝ වගත කනොවීභට බහහ වළකිඹහ ඇති නිරධහරිකඹකුකග් 

අධීේණඹට කඹොමු කිරීභ සුදුසු ඵට හකච්ඡහ කයන රදි.  

 

2. අඳකග් කඳය ඳහල් ගුරුරුන් වහ පිළිගත් ආඹතනඹේ භඟින් පුහුණු ළඩමුළු ේ ංවිධහනඹ 

කශ යුතු ඵට බහඳතිතුභහ විසින් කඹෝජනහ කයන රදි. 

 

3. ඳසුගිඹ කදයක කහරඹ තුරදී කල්කම්තුභහ විසින් ේරිැ ඹහත්භක කයන රද කඳොදු සුහන භූමි සුද්ධ 

ඳවිත්රු කිරීකම් ේඹහකඳෘතිඹ ඵර ප්යකද්ලකේ ජනතහකග් අගඹ කිරීභට රේව ඉතහභත් පරදහයී 

ේඹහැසඳෘතිඹේ ඵට අගඹ කශ කහයක බහ එභ ේඹහැසඳෘතිඹ නළතත් කඳය ඳරිදිභ ේරි ඹහත්භක 

කිරීභට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදි. 

 

4. ඳහදුේක, කකොසගභ, කවකවේන පුසතකහර  03 වහ නතභ සඹංේරීකඹ ඳද්ධති 03 ේ රඵහදීභට 

කහයක බහ නිේකද්ල කයන රදි. 

 

5. වංළල්ර, ඳහදුේක, කකොසගභ, කවකවේන පුසතකහර විසින් 2018 ේඹ දවහ කස කයන රද 

ේරි.ඹහකහරී ළරසුම්ර කහයක බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 

6. සීතහක ප්යහැ කද්ශීඹ බහකේ කඳය ඳහල් දවහ ේඹහයඳෘති ඳදනභ භතකඳය ඳහල් ගුරුරු ඵදහ 

ගළනිභට අදහර නිකේදනඹ කහයක බහට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 
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අද දින ඳළති නිහ වහ ප්යහජහ ංේධන කහයක බහ රැසවීකම්දී ගන්නහ රද ඉවත වන් තීයණ ඇතුරත් 

නිහ වහ ප්ය ජහ ංේධන කහයක බහ හේතහට එකඟ කමින් ඳවත අත්න් තඵමි.  

 

1. ගරු කහයක බහ බහඳති - කේ.ඒ.විභල්  ප්යහන්න භළතිතුභහ   

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

2. ගරු කහයක භික  - එම්.ඒ.  කම්රි භහග්යඵට් භළතිතුමිඹ    

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

3. ගරු කහයක භික  - එස.ඒ. ප්කේ භයත්න භළතිතුභහ    

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

4. ගරු කහයක භික  - ඩී. කකෝකිර ම්ඳත්  ේණසිරි භළතිතුභහ   

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

5. ගරු කහයක භික  - ඩී. ප්රිැසඹන්ත අරුණ කුභහේ ගුණයත්න භළතිතුභහ  

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

6. ගරු කහයක භික   - දනුසකි ප්යයබහනි අල්කම්දහ භළතිතුමිඹ   

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

7. ගරු කහයක භික  - ඩී.ඩී.  අකඹෝභ භධු ප්යකහද් කද්කග් භළතිතුභහ   

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

8. ගරු කහයක භික   - එස.  චන්ද්ය.කුභහේ භළතිතුභහ   

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

9. ගරු කහයක භික  - ඊ.ජී. ඩී. ඉන්ද්යහැ නි කකනකවරතහ ඳද්භසිලි භළතිතුමිඹ  

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

10. ගරු කහයක භික  - ඥහණ ප්යයකහම් ෂසරැභන්සිස භළතිතුභහ  

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

 

කහයක බහකේ ළඩ කටයුතු ඳ.. 13.20 ට ඳභණ නිභහට ඳත්විඹ. 

 

2018.04.23 න දින  

සීතහක  ප්යහ.කද්ශීඹ බහ කමිටු ලහරහකේදී. 


