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2018.07.20 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට ෙමණ සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී 

ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති  - පේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා  

2. ගරු කාරක සභික   - එේ.ඒ.පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය  

3. ගරු කාරක සභික   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා  

4. ගරු කාරක සභික   - ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා  

5. ගරු කාරක සභික   - ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

6. ගරුකාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

7. ගරු කාරක සභික   - ඊ.ජී. ඩී. ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා ෙේමසිලි මැතිතුමිය  

8. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

 

සහභාගී පනොවූ : 

 

1. ගරුකාරක සභික   - එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා  

2. ගරු කාරක සභික   - ඩී. පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ    - පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මහතා 

2. ප්රධාන කළමනාකරණ සහකාර  - පේ.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය 

3. පුස්තකාලයාධිෙති - හංවැල්ල - එස්.එේ. රංජනී මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරී - ොදුේක - ඩී.සී.පේ. අමරසිංහ මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරී - කහපහේන - ජී. චමරි ෙත්මලතා මිය  

6. තාේෂණ නිලධාරී - ොදුේක - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය 

7. තාේෂණ නිලධාරී - පකොස්ගම - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය 

8. සංවර්ධන නිලධාරී   - ඩී.ජී. ඉෂානි කමලිකා මිය 

9. පුස්තකාල සහායක - කහපහේන - එේ.ඩී. දුලීකා ලේමිණි මිය 

10. පුස්තකාල සහායක - පකොස්ගම - පේ.පී. කුමුදිනී ප්රියන්තා මිය 

11. පුස්තකාල භාරකරු   - ඩබ්. ප්රියන්ති පර්ණුකා මිය 

 

හතරවන නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාවට ෙැමිණි සියලු මන්ත්රීවරුන් හා පල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය 

මණ්ඩලය සාදරපයන් පිළිගත් ගරු කාරක සභා සභාෙතිතුමා කාරක සභාපේ කටයුතු ආරේභ කරන ලදි. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 
 

1. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් 2018.06.18 දිනැතිව මඟින් 

මාවල්ගම පූර්ව ළමාවිය මධයස්ථානපේ පගොඩනැගිල්පල් අඩුොඩු සේබන්ධව ඉදිරිෙත් කර තිබූ ලිපිය 

සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිළධාරී විසින් රුපියල් 195,812.10 ක මුදලේ වැය වන බවට කරුණු 

දේවන කරන ලද අතර ප්රතිොදන අනුමත කරවා ගැනීම සඳහා මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක 

සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. කළුඅේගල නගරපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසින් ඉදිකර ඇති සාප්පු සංකීර්ණපේ බිේමහල කිසිඳු 

ප්රපයෝජනයකට පනොපගන අෙවිත්රව ෙවතින පහයින් පමම ස්ථානපේ විවිධ විෂමාචාරී ක්රියාවන් සඳහා 

උෙපයෝගී කරගන්නා බැවින් පමම ප්රපේශපේ ජනතාවට මූලික අවශයතාවයේව ෙවතින වැසිකිළි 

ෙේධතියේ එම ස්ථානපේ සකස් කරපදන පලස ඉල්ලීමේ කරමින් 2018.06.01 දිනැතිව හංවැල්ල, 

කළුඅේගල, ඈගල ොර, අංක 96 හි ෙදිංචි ග්රීන් පශේඩ් ඉංග්රීසි අධයාෙන ආයතනය සහ ඉංග්රීසි මාධය 

පෙර ොසල් හි අධයේෂ ඩී.ආර්.එස්.ඩබ්. පෙොල්ගේෙල මහතා විසින් පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී විසින් වාර්තාවේ ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර ප්රතිොදන අනුමත 

කරවා ගැනීම සඳහා මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

3. මීපප් පුර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධයස්ථානපේ හා දිවා සුරැකුේ මධයසථ්ානපේ ොලිකා ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. 

විපේතුංග මිය විසින් 2018.05.01 දිනැතිව එම ආයතනපේ  ෙහත අඩුොඩු ෙවතින බව සදහන් 

කරමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරි විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද 

වාර්තාව අනුව පෙර ොසපල් ආරේෂාව සඳහා දැනට ෙවතින මල්වැට අසලින් දැල් වැටේ ගැසීම 

සුදුසු බවටත් පෙොදු වැසිකිළි අදාල ස්ථානපයන් ඉවත් කිරිම සේබන්ධපයන් ඉදිරි මුදල් කමිටුවට 

පයොමුකිරීමටත් තීරණය කරන ලදී.  

 

02. ලිපි පල්ඛණ සලකා බැලිම. 

 

1. හංවැල්ල පෙර ොසල් ගුරුතුමිය වන ජී. ඩී.එල්. එරංගි මහත්මිය විසින් පෙර ොසලට ආධාරයේ පලස 

ලැබුණු ෙරිඝනකය රැඳවීමට පේසයේ හා  පෙොත් තබා ගැනීමට අල්මාරියේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

2018.06.19 දිනැතිව ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරිනිය මඟින් ඉදිරිෙත් කර තිබූ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව එම අඩුොඩු සේපූර්ණ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන ලදි. 

 

2. හංවැල්ල පෙර ොසල් ගුරුතුමිය වන ජී. ඩී.එල්. එරංගි මහත්මිය විසින් පෙර ොසල තුළ දිවා සුරැකුේ 

මධයස්ථානය ආරේභ කිරීමට සියලු උෙකරණ ඇති බැවින් එය ආරේභ කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

2018.06.19 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කර තිබූ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2019 වර්ෂපේ සිට දිවා සුරැකුේ 

මධයස්ථානය ආරේභ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන ලදි. 
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3. හංවැල්ල පෙර ොසල් ගුරුතුමිය වන ජී. ඩී.එල්. එරංගි මහත්මිය විසින් ‘‘ඉදිරිෙස බිත්තිපේ චිත්ර ඇඳීම” 

යන හිසින් යුතුව 2018.06.19 දිනැතිව හංවැල්ල පෙර ොසපල් බිත්තිපේ හා තාප්ෙපේ අලංකාරය සඳහා 

චිත්ර ඇඳ පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කර තිබූ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී 

අධීේෂණය යටපත් අදාල ඉල්ලීම ඉටුකරලීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

4. හංවැල්ල පෙර ොසල් ගුරුතුමිය වන ජී. ඩී.එල්. එරංගි මහත්මිය විසින් ‘‘පෙරොසැල් අවශයතා කිහිෙයේ 

පිළිබඳ දැනුේ දීමට” යන හිසින් යුතුව ෙහත සඳහන් අඩුොඩු දන්වා 2018.05.14 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සේබන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව, සභාව සතු සියලුම පෙර ොසල් සඳහා 

අදාල උෙකරණ ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. දරුපවකුපේ උස ඇති, මුහුණ බලන කණ්නාඩියේ 

ii. ොට පදකකින් කුණු බඳුන් 2 ේ (දිරන හා පනොදිරන කුණු දැමීමට) 

iii. පකොේපෙෝස්ට් බඳුනේ 

iv. දරුවන්පේ බර කිරීමට තරාදියේ 

v. උණ බැලීමට උණ කටුවේ 

vi. පයෝජනා පෙට්ටියේ 

vii. දැන්වීේ පුවරුවේ 

 

5. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ඩයස් මැතිතුමිය විසින් 2018.06.20 දිනැතිව ගැමි කාන්තා කටයුතු 

නංවාලීම සඳහා ගේ මට්ටමින් පතෝරාගත් කාන්තාවන්ට ස්වයං රැකියා පුහුණුවේ හා පුහුණුපවන් ෙසු එය 

දිගටම කරපගන යාමට අවශය උෙකරණ හා අමුද්රවය ලබාගැනීමට කිසියේ ප්රතිොදනයේ ප්රාපේශීය සභා 

අරමුදලින් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා 

කළ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොට්ඨාශ මට්ටමින් ප්රජා මණ්ඩල පිහිටුවා ඒ හරහා ප්රතිොදන 

ලබාදීම සුදුසු බවත් පේ සඳහා වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ස්ත්රී පුරුෂ පේදයකින් පතොරව ඕනෑම පකපනකුට 

සහභාගී විය හැකි බවටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

6. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් ‘‘2019 වර්ෂය සඳහා පෙර ොසල්වලට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම” යන 

හිසින් යුතුව අදාල අයදුේ ෙත්රපේ පිටෙතේ ද සහිතව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් දීර්ඝ 

වශපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව, ප්රාපේශීය සභාව සතු පෙර ොසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කරගැනීම 

සඳහා අයදුේෙත්ර සෑම පෙර ොසලකටම එකම දිනයක නිකුත් කිරීමට 2018.07.16 දින ෙැවති 

කළමනාකරණ කමිටුපේදී ගත් තීරණය ෙරිදි 2018.09.03 දින පෙ.ව. 9.00 සිට කාර්යාල පේලාව තුළ දී 

පෙර ොසලට අදාල උෙ කාර්යාලපයන් ලබාගත හැකි බවත් ඒ සඳහා කාර්යභාර නිලධාරී විසින් මුදල් 

අයකර රිසිට්ෙතේ නිකුත් කරනු ලබන අතර පේ සේබන්ධපයන් අදාල උෙ කාර්යාලවල ෙැහැදිලිව 

විස්තර සහිතව දැන්වීේ ප්රදර්ශනය කිරීම සුදුසු බවටත් තීරණය කරන ලදි.  
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7. පකොස්ගම ඩී.ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ ඉදිරිෙස වහලය දිරා යාම සේබන්ධපයන් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

8. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල සඳහා ෙහත සදහන් කර්තෘවරුන් විසින් 

පයොමුකරන ලද පෙොත් ඉදිරිපයන් දේවා ඇති වටිනාකේ යටපත් පිටෙත් 4 බැගින් පුස්තකාල හතර 

සඳහා  මිලදී ගැනිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

පෙොත් නම     කර්තෘපේ නම   වටිනාකම රු. 
 

i. සුපිපි කුසුේ     ප්රියන්ත අරුණ කුමාර  120.00 

ii. පමොනවා වරදින්න ද?    වවදය ලංකා සිරිවර්ධන 350.00 

iii. නියාමාරිරා          500.00 

iv. පසොඳුරු පසෝබර දිවියේ    කුමාර පෙපර්රා   750.00 

v. හයිකු පමොපහොත    ොලිත පසේනාරත්න  250.00 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 
 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු ොදුේක පෙර ොසල හැර අපනකුත් පෙර ොසල් සඳහා සුදුසු නමේ ලබාදීම 

තුළින් එම පෙර ොසල්වල අනනයතාවය පගොඩනැගීමට හැකි වන බැවින් පෙර ොසල් සඳහා අදාල පෙර 

ොසැපල් ගුරුතුමිය අදහස ් කරන ෙරිදි සුදුසු නමේ පයෝජනා කර ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී මඟින් ඉදිරි 

කමිටුවට ඉදිරිෙත් කිරීමට දන්වන ලදි. 

 

2. 2018.07.22 දින 2018 වර්ෂපේ අපගෝස්තු මාසපේ ෙැවැත්වීමට නියමිත ශිෂයත්ව විභාගය සඳහා පෙනී 

සිටින සිසුන් සඳහා සේමන්ත්රණයේ රාජසිංහ මධය විදයාලපේ ද ශිෂයත්වය විභාගය සඳහා පෙනී සිටින 

සිසුන්පේ පදමාපියන් සඳ සේමන්ත්රණයේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභා උත්සව ශාලාපේදී ද හංවැල්ල මහජන 

බැංකුපේ ද අනුග්රහය ඇතිව ෙැවැත්වීමට කටයුතු සූදානේ කර ඇති බව දන්වන ලදි. 

 

3. ප්රාපේශීය සභාව සතු රු. 2,250,000/- ක මුදල අඩු ආදායේලාභී ෙවුල් සඳහා නිවාස සෑදීමට ද්රවයමය 

ආධාර වශපයන් ලබාදීමට සාකච්ඡා කළ අතර ඒ සඳහා අඩි 10 ඇසබ්ැස්ටස් තහඩු ලබාදීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

4. ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පෙර ොසල් ළමුන් සඳහා පෙෝෂයදායී ආහාර පේලේ ලබාදීමට ගරු සභාෙති 

ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා විසින් පයෝජනා කරන ලද අතර සතිපේ දින 05 සඳහා පෙෝෂයදායී ආහාර 

වර්ග 05 ේ පසෞඛය වවදය නිලධාරී කාර්යාලපේ නිර්පේශ මත මසකට වරේ ලබාදීම පිණිස අදාල 

ආහාර වර්ග පිළිබඳව පසෞඛය වවදය නිලධාරී නිර්පේශ වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ මාතෘ සායන සඳහා ෙැමිපණන ගර්භණී මේවරුන් සඳහා පසෞඛය වවදය 

නිලධාරී කාර්යාලපේ අධීේෂණය යටපත් කිරි ෙැකට් එකේ ලබාදීමට ගරු සභාෙති ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා විසින් කරන ලද පයෝජනාවට අදාලව කටයුතු කිරීම පිණිස මේවරුන්පේ ෙැමිණීපේ සංඛයා 

පල්ඛන පසෞඛය වවදය නිලධාරීන් පවතින් ලබාගන්නා පලසට දන්වන ලදි.  
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6. ප්රාපේශීය සභාව සතු සියලුම සුසාන භූමි එළිපෙපහලි කිරීපේ කටයුතු නැවතත් ආරේභ කිරීම හා ඒ 

අතරින් ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී අධීේෂණය යටපත් ප්රධාන ොරට මුහුණලා ඇති සුසාන භූමි අලංකාරව 

ෙවත්වාපගන යාම සේබන්ධපයන් ද අවධානය පයොමුකර ශ්රමදාන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

 


