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2018.10.22 ලන දින පෙ.ල. 10.00 ට ෙමණ සීතාලක ප්රානපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී 

ෙලත්ලන ද නිලාස හා ප්රරජා සංලර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 

 

සහභාගී වූ : 

 

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

2. ගරු කළරක වභික   - එම්.ඒ.කම්රි  මළග්රතට් මෆතිතුමිය  

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

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

5. ගරු කළරක වභික   - ඩී.ඩී.  අකයෝම මධු ප්ර්වළේ කේලකග් මෆතිතුමළ 

6. ගරු කළරක වභික   - ඥළණ ප්රඳකළවම් සහරැ හ්න්සිවහ මෆතිතුමළ  

7. ගරු කළරක වභික   - දනුහකි ප්රළභළනි අල්කම්දළ මෆතිතුමිය  

 

සහභාගී පනොවූ 

 

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

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

3. ගරු කළරක වභික   - එවහ.  චන්ේරඅකුමළර් මෆතිතුමළ  

4. ගරු කළරක වභික   - ඊ.ජී. ඩී. ඉන්ේරළගනි කවකනකශතළ ඳේමසිලි මෆතිතුමිය  

 

සහභාගී වූ නිධාරීන් : 

 

1. කල්කම්    - කේ.ඒ. චන්දන ඳේමසිරි මශතළ  

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

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

4. කළර්යභළර නිධළරී - ඳළදුේක - ඩී.සී.කේ. අමරසිංශ මිය  

5. කළර්යභළර නිධළරී - කකොවහගම - කර්ණුකළ ඉේදමල්කගොඩ මිය  

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

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

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

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

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

11. පුවහතකළ භළරකරු   - ඩබ්. ප්රි යන්ති කර්ණුකළ මිය 

    

නිලළව ශළ ප්රඳජළ 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. පෙර කමිටු ප්රරගතිය 

 

1. කළුඅග්ග කඳර ඳළව ඉදිකර ඇත්කත් කඳොදු කටයුතු වශළ කලන් කරන ද ඉඩමක කමන්ම 

සියලුම ඉඩම් ලට යන මළර්ගයක කකෂලර බෆවින් එහි නිලෆසියන්කග් කඳොදු අලවහථළ ලදී ද 

කොකු ලළශනයේ ශෆරවීකම්දී එම වහථළනකේ පිහිටීම අනුල අඩි 20 ේ ඳමණ ඳවහවට කගන කග්ට්ටුල 

වවිකරකදන කව ඉල්මින් කළුඅග්ග ප්රළ ්කේශීය වභළ කඳර ඳළවල් ගුරුතුමිය ලන නයනළ 

වතිවහචන්ේරව මශත්මිය විසින් කයොමු කරන ද ලිපියට අදළල 2018.10.17 දින වහථළනීය 

ඳරීේණයේ ඳෆලෆත්ව අතර එහිදී ඉඩම් හිමිකරුලන් විසින් කඳොදු ඳශසුකම් කකොටවට කග්ට්ටුලේ 

වවිකිරීමට විකරෝධය දේලන දි.  ඒ අනුල කඳර ඳළවට අලහයත කකොටව ඳමණේ කලන්කර දෆල් 

ලෆටකින් ආලරණය කර කග්ට්ටුලේ දෆමීමටත් ඉතිරි කකොටව (කඳොදු ඳශසුකම් කකොටව) නිදශකවේ 

තෆබීමටත් තීරණය කෂ අතර ශංලෆල් තළේණ නිධළරී විසින් කග්ට්ටුලේ වවිකිරීම වශළ 

දෆනට වකවහ කර ඇති ඇවහතකම්න්තුල ඉශත තීරණය අනුල වංකෝධනය කිරීමටත් තීරණය කරන 

දි.  

 

02. ලිපි පේඛණ සකා බැලිම. 

 
1. ගරු ප්රළ කේශීය වභළ මන්ත්රී  දනුහකි ප්රභළනි අල්කම්දළ මෆතිතුමිය විසින් 2018.08.31 දිනෆතිල 

සීතළලක ප්රළ කේශීය වභළ බ ප්රළකේයට අයත් 443 ඒ ඉශෂ ශංලෆල් ග්රළතම නිධළරී ලවකම් අංක 

537 නිලකවේ ඳදිංචි වංකඳළ ආචළරිකග් අමරදළව යන විසින් එම කකොට්ඨළකේ පිහිටි මීගශලත්කත් 

කෆබෆල් නෆමති අේකර භළගයේ ඳමණ විළ ඉඩකමන් උතුරු ඳෆත්තට ලන කවේ කනොකබද 

ඳර්චවහ 20 ේ විළ බිම් ප්රනමළණයේ කඳොදු සුවළන භූමියේ වශළ ප්රකකයෝජන ගෆනීම පිණිව අංක 

3808 වශ 1994.05.30 දින දරණ ඔප්පුල මඟින් සීතළලක ප්රළ2කේශීය වභළල කලත තගි කර ඇති 

අතර එකවේ තගි කර ඇත්කත් ඔහු මළනසික ආබළධයකින් කඳකෂමින් සිටින අලවහථකේදී කලනත් 

අකයකුකග් කඳෂඹවීමේ මත බෆවින් වශ එය නෆලත ඳලරළකදන කව ඉල්ළ ඇති බලත් වශන් 

කරමින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම ගෆටළුලට අදළල ඳෂළත් ඳළන 

කකොමවළරිවහතුමිය විසින් 2018.02.15 දිනෆතිල එලන ද ලිපිය මඟින් අදළ ඉල්ලීම ඉටුකෂ 

කනොශෆකි බල දන්ලළ ඇති බලත්, වභළල වතුල ඳලත්නළ කමම කේඳ ආරේළ කර ගෆනීමට සුදුසු 

පියලර ගෆනීම වභළකේ ලගකීමේ බලත් කල්කම්තුමළ විසින් කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි. කම් 

පිළිබල දීර්ඝ ලකයන් වළකච්ඡළ කෂ කළරක වභළල කමම අය ඳත්ල ඇති අවරණ තත්ලය වකළ 

බළ ගරු ප්රළදකේශීය වභළ මන්ත්රීක දනුහකි ප්ර භළනි මෆතිතුමිය විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති කයෝජනළල ඉදිරි 

මශ වභළලට ඉදිරිඳත් කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

2. ඳළදුේක මශජන පුවහතකළය විසින් “වහලයංේරීනයකරණය වශළ අලහය  උඳකරණ ශළ භළණ්ඩ 

බළගෆනීම” යන හිසින් යුතුල 2018.10.20 දිනෆතිල ඳළදුේක මශජන පුවහතකළය 

වහලයංේරී්ළයකරණය කිරීකම් ලෆඩවටශන වශළ ඳශත වශන් උඳකරණ ශළ භළණ්ඩ ඉතළ ඉේමණින් 

බළකදන කව ඉල්මින්, හරීශ ංකළ විලෘත විහලවිේයළඉය විසින් එලන ද කළර්යය වෆසුම් 

ඳත්රිනකළල ද වමඟ ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම ඉල්ලීම ඉටුකිරීම 

සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 
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 කමොනිටර් වශ UPS වමඟ ඳරිගණක යන්ත්ර  - 4  

 ඳරිගණක කම්ව      - 4  

 කඳොත් බෆශෆරදීකම් කවුන්ටර්    - 1  

 

3. කකොවහගම, කකොවහගම විකල්ේ, කනො. 1/185 හි පිහිටි කකොවහගම විකල්ේහි නිලළවලළසීන්කග් 

සුභවළධක වශ අන්කයෝමන්යළවධළර වංගමය විසින් “කවේලළ පියවේ බළගෆනීම වශළ” යන හිසින් 

යුතුල 2018.09.04 දිනෆතිල කකොවහගම විකල්ේ ග්රළ හ්මය, අංක 426 තළලල්කගොඩ ග්රළ මකවේලක 

කකොට්ඨළකේ ග්රළ1ම නිධළරී කළර්යළයේ, වමෘේධි නිෂධළරී, කගොවි නිෂධළරී කශෝ කෘෂි නිෂධළරී 

කළර්යළ කිසිලේ පිහිටළ කනොමෆති අතර නිෂධළරීන්ට ජනතළලට කවේලය වෆසීමට වහථළනයේ 

කනොමෆතිකමින්ද ප්රඳකේලළසීන්ට කමම නිෂධළරීන්කග් කවේලය බළගෆනීකම්දී මශත් 

අඳශසුතළලයන්ට මුහුණඳමට සිදුවී ඇති බෆවින් කඳොදු ඳශසුකම් වශළ කලන්කර ඇති සුවළන භූමිය 

අව ඇති භූමිකයහි සුදුසු කකොටවක කවේලළ පියවේ තෆනීමට අලහයව කටයුතු වවළකදන කව 

ඉල්මින් ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වම්බන්ධකයන් කමම 

ප්රකේකේ ඳදිංචිකරුලන්කග් එකඟතළලය දෆේකලන අත්වන් කල්ඛනයේ ඉදිරිඳත් කරන කව 

අදළ වංගමය කලත දන්ලළ යෆවීමටත්, කමම ඉඩම් කකොටව වම්බන්ධකයන් කකොවහගම තළේණ 

නිධළරී කලතින් ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලටත් තීරණය කරන දි.  

 

4. කශකශේන මශජන පුවහතකළය විසින් “ලළර්ෂික කඳොත් ප්රධදර්නය 2018 වශළ අනුමෆතිය 

බළගෆනීම” යන හිසින් යුතුල 2018.10.22 දිනෆතිල ජළතික කියවීකම් මළවය කලනුකලන් කශකශේන 

මශජන පුවහතකළකේ “අරුණළු ” ඳළඨක වමළජය වංවිධළනය කරන කඳොත් ප්රතදර්නය 2018 

කනොලෆම්බර් මව 11, 12 දිනයන්හි ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු වංවිධළනය කර ඇති බෆවින් ඒ වශළ 

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

අනුමෆතිය බළදීමට තීරණය කරන දි.  

 

5. කශකශේන මශජන පුවහතකළය විසින් “කවුන්ටරයේ බළගෆනීම ” යන හිසින් යුතුල 2018.10.22 

දිනෆතිල කශකශේන මශජන පුවහතකළකේ කඳොත් නිකුත් කිරීකම් අංය වශළ අඩි 7 ක ප්රනමළණකේ 

කවුන්ටරයේ බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් 

වශළ අනුමෆතිය බළදීමට තීරණය කරන දි.  

 

6. කකොවහගම මශජන පුවහතකළය විසින් “කවුන්ටරයේ බළගෆනීම ” යන හිසින් යුතුල 2018.10.22 

දිනෆතිල කකොවහගම මශජන පුවහතකළකේ කඳොත් නිකුත් කිරීකම් අංය වශළ අඩි 7 ක ප්රුමළණකේ 

කවුන්ටරයේ බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් 

වශළ අනුමෆතිය බළදීමට තීරණය කරන දි.  

 

7. ශංලෆල් පිලිප් ගුණලර්ධන අනුවහමරණ මශජන පුවහතකළකේ පුවහතකළයළධිඳතිතුමිය විසින් 

“ඡළයළ පිටඳත් කවේලය බළදීම” යන හිසින් යුතුල 2018.10.16 දිනෆතිල ශංලෆල් පිලිප් ගුණලර්ධන 

පුවහතකළය ඳරිශරණය කරන වළමළජික වළමළජිකළලන්කගන් වශනදළයී ගළවහතුලේ බළකගන 

ඡළයළ පිටඳත් බළදීමට අලහයන අනුමෆතිය වශ A 4 කකොෂයක තනි ඳෆත්තේ වශළ අයකරන 
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ගළවහතුල තීරණය කරකදන කවත් ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, 

කමම ඉල්ලීම මුදල් ශළ ප්ර තිඳත්ති වෆකසීකම් කළරක වභළල කලත ඉදිරිඳත් කිරීම සුදුසු බලට තීරණය 

කරන දි. 

 

8. සීතළලක ප්රළ කේශීය වභළලට අයත් මශජන පුවහතකළ වශළ කතුලරුන්  විසින් කයොමුකරන ද 

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

දි. 

 

පෙොත් නම    කර්තෘපේ නම    ලටිනාකම  
  

i. ද තුඩුකලෝ ඉගියති   විකේකවේන කදොඩම්කගොඩ මයළ  රු. 600/- 

ii. අලළකර් ලෆහි    ඳේමි පින්කදණිය මිය   රු. 575/- 

iii. සිවිල් ශළ ලෆන්දඹු අනත්දරු 

විහරළමම ලෆටුප් විධිවිධළන   කන ආරච්චිකග් තිකරත්න මයළ  රු. 800/- 

iv. ඳෂළත් වභළ    කන ආරච්චිකග් තිකරත්න මයළ රු. 1600/- 

 

9. “අඩු ආදළයම්ළභී ඳවුල් වශළ ලෆසිකිළි ආධළර බළදීම - 2018 ” යන හිසින් යුතුල ප්රණජළ වංලර්ධන 

නිධළරී විසින් 2018.09.02 දිනෆතිල 2018 ලර්ය වශළ අයලෆය කල්ඛනය මඟින් ලෆසිකිළි ආධළර 

වශළ රු. 750,000/- ක මුදේ කලන්කර ඇති අතර එේ මන්ත්රීමලරකයකු වශළ රු. 17,440/- ක 

මුදේ කලන්කර ඇත. එම මුදල් ප්ර මළණයන් වකළ බළ ඳශත වශන් අයිතමයන් වහිත කට්ට 

බළගෆනීමට මි ගණන් කෆවීම වශළ අනුමෆතිය බළකදන කව ඉල්මින් කයොමු කරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ඇවහතකම්න්තුල ප්රනකළරල ඳශත වශන් ේරිේේ ශළ අලහයකතළලය මත 

කකොන්ේරීකට් සිලින්ඩර් (ගලිල) බළදීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

i. ලෆසිකිළි කඳෝච්චි   01  

ii. සිකමන්ති    04  

iii. ඇවහබෆවහටවහ කවවිලි තශඩු  8 ’ Sheet 

iv. බ්කොේ ගල්   80 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. අඩු ආදළයම්ළභී ඳවුල් වශළ කවවිලි තශඩු ආධළර බළදීම වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ කෂ අතර 

2018.10.30 දිනට කඳර කවවිලි තශඩු වශ ලෆසිකිළි ආධළර බළදීමට අදළල වම්පර්ණ කරන ද 

අයදුම්ඳත්රු ප්ර්ජළ වංලර්ධන නිධළරී කලත බළදීමට කටයුතු කරන කව සියලු මන්ත්රී හ්ලරුන් 

දෆනුලත් කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

2. කකොවහගම ඩෆනී විකේසුන්දර ේරීක්ඩළංගනකේ ඉඩකඩ විවිධ කශේතන් මත ඇහිරී ඇති බෆවින් එය ේරී  ්ඩළ 

කිරීමට සුදුසු ඳරිදි වකවහ කරගෆනීම වම්බන්ධකයන් දීර්ඝ කව වළකච්ඡළ කෂ අතර ේරී ඩළංගනය 

පිටුඳව ලෆඩ ඒකකය පිහිටි ප්රමකේකේ විධිමත් ඳරිදි ජය ගළයළමට ඇ ඳෆත්තට ආවන්නකයන් 

ගලි ලේ වළදළ ලළශන කවේදීමට සුදුසු වහථළනයේ වකවහ කිරීම වශළ  කඩිනමින් ඇවහතකම්න්තුලේ 

වකවහ කිරීමට තීරණය කරන දි. 


