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2018.12.27 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 සභාෙති   - ජී. ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා  

2. ගරු කාරක සභික   - එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා  

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

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

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

6. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

 

සහභාගී පනොවූ 

 

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

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

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

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

5. ගරු කාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

3. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

5. පුස්තකාලයාධිෙති - ොදුේක - එේ.ජී. චන්ද්රරත්න මයා 

6. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

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

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

9. ප්රධාන සංවර්ධන නිලධාරී  - පේ.ජී. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

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

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

    

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. ලිපි පල්ඛණ සලකා බැලිම. 

 

1. හංවැල්ල, ෙහත්ගම, හයිපලවල් ොර පිහිටි ලියාෙදිංචි අංක පකො/46/82 දරණ සැඳෑ පසවන 

වැඩිහිටි නිවාසය, හංවැල්ල සමාජ පසේවා සංවිධානය විසින් “හංවැල්පල් සාමාජික සීවලී 

ගේමානය පවනුපවන් කරනු ලබන ඉල්ලීමයි” යන හිසින් යුතුව 2018.11.30 දිනැතිව පජෝෂප් 

ස්ටීවන් පසනරත් මහතා (සීවලි මහතා) විසින් එතුමාට අයත් දැනට සීවලී ගේමානය පලස 

සඳහන් භූමිය හංවැල්ල ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා දී ඇති අතර පේ වනවිට විවිධ ගැටලු මතුව 

ඇති බැවින් “සීවලී ගේමානය” පලසත්, ක්රීඩා භූමියට පවන්කළ පකොටස “සීවලී ක්රීඩාංගනය” 

පලසත්  නේකර කුඩා පහෝ පබෝඩ් එකේ ස්ථාපිත කරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් සංවර්ධන සහකාර දීො එදිරිසිංහ මහත්මිය 

මඟින් වාර්තාවේ ලබාගැනිමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. වග, වැලිකන්න, ළහිරුගම, 442/ඩී හි පිහිටි පරඩ් ලයන්ස් ක්රීඩා සමාජය විසින් “ක්රීඩා මණ්ඩෙයට 

විදුලිය ගැනීමට අවසර ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2018.12.05 දිනැතිව පරඩ් ලයන්ස ්

ක්රීඩා සමාජපයහි ක්රීඩා මණ්ඩෙය ළහිරුගම ක්රීඩා පිටිපයහි පිහිටා ඇති අතර පේ සඳහා විදුලිය 

ලබාගැනීමට අවශය කටයුතු සලසා ඇති බැවින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු පමම ක්රීඩා 

මණ්ඩෙයට විදුලිය ලබාගැනීමට අවසර ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, ක්රීඩා මණ්ඩෙයට විදුලිය ලබාගැනීම සඳහා අවසර ලබාදීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

3. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් නිරිපෙොල මාතෘ සායනය 

ෙැවැත්පවන පගොඩනැගිල්ල මරියා මාවත ප්රධාන ොපරහි අේදර පිහිටා ඇති බැවින් පමහි ගසා 

ඇති දැල් වලින් මාර්ගපේ ගමන් කරන වාහනවල දූවිලි පගොඩනැගිල්ල ඇතුලතට එන බැවින් පේ 

සඳහා තිර පරදි දමා ආවරණය කරපදන පලසත්, ත්රීපෙෝෂ සහ අදාල ලිපිපල්ඛණ තබා ගැනීමට 

වාපන් අල්මාරියේ පහෝ ඒ සඳහා අදාල වන වාපන් කබඩ් එකේ ලබාපදන පලසත් ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. හංවැල්ල, නිරිපෙොල, ලබුගම ොර, 248 හි පිහිටි බ්රැන්ඩිගේෙල “පුබුදු” ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය 

විසින් “ළමා ක්රීඩා උෙකරණ සවිකිරීම සඳහා ඉඩකඩ ලබාගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2018.09.22 

දිනැතිව බ්රැන්ඩිගේෙල ග්රාමපේ ළමුන් සඳහා ක්රීඩා උෙකරණ ප්රමාණයේ අග්රාමාතය කාර්යාලය 

පවතින් ලැබී ඇති බැවින් එම උෙකරණ සවිකර ගැනීම සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු 

බ්රැන්ඩිගේෙල ක්රීඩා පිටිපයන් ඉඩකඩ ප්රමාණයේ පවන්කර පදන පලස ඉල්ලමින් 2018.09.16 

දින ෙැවැත්වූ බ්රැන්ඩිගේෙල “පුබුදු” ග්රාම සංවර්ධන සමිතිපේ මහා සභා රැස්වීේ වාර්තාපේ 

පිටෙතේ ද, එදින රැස්වීපේ අත්සන් පල්ඛණපේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 
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5. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල සඳහා ඊ.ඩී. ෙලිහපිටිය මහතා විසින් රචනා 

කරන ලද ෙහත සඳහන් නීතිපෙොත් මිලදී ගැනීම සේබන්ධපයන් පුසත්කාලයාධිෙතිතුමියපගන් 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

පෙොත් නම       වටිනාකම 

  

i. වානිජ/වයාොර නීතිය 1 වැනි පවලුම    රු. 1500/- 

ii. වානිජ/වයාොර නීතිය 1 වැනි පවලුම    රු. 1500/- 

iii. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා නීතිය     රු. 1500/- 

iv. රට කරවන හැටි (සරල සිංහපලන්)    රු. 500/- 

v. ෙරිොලන නීතිය      රු. 1500/- 

 

6. “සුදුවැල්ල වින්පසෆ් පෙර ොසල ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 

2018.12.17 දිනැතිව කලු අේගල, සුදුවැල්ල මහාපබෝධි විහාරාධිෙතිත්වය දරණ පකොරියාපේ 

ප්රධාන සංඝනායක ශ්රී ධේමානන්ද ධේමිසස්ර වංශාලංකාර විශ්ව කීර්ති ශ්රී ෙණ්ඩිත ආචාර්ය 

පවලන්හින්පන් වාචිස්වර ස්වාමින් වහන්පසේ විසින් විහාරස්ථානයට යාබදව, විහාරස්ථානයට 

අයත් භූමියක ෙවත්වාපගන යනු ලබන වින්පසෆ් පෙර ොසල සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා 

ගැනීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීම පිළිබඳව ප්රජා සංවර්ධන නිළධාරීතුමිය විසින් ෙවත්වන ලද 

ස්ථානීය ෙරිේෂණයට අදාල වාර්තාව හා ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස්තුමිය විසින් 

2018.11.16 දිනැතිව එවන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ඉදිරි මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම හා 2019 වර්ෂයට අදාලව සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා 

බැනරයේ ප්රදර්ශනය කිරිම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. හංවැල්ල, පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙතිතුමිය විසින් 

“2018 ඔේපතෝේබර් ජාතික කියවීපේ මාසය සීතාවක ප්රතිභා ගී සරණිය - ගී රස වින්දන 

වැඩසටහන” යන හිසින් යුතුව හංවැල්ල, පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය 

විසින් 2018 ජාතික කියවීපේ මාසය පවනුපවන් වාර්ෂිකව ෙවත්වනු ලබන සීතාවක ප්රතිභා ගී 

සරණිය ෙැවැත්වීම සේබන්ධපයන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2019 

ජනවාරි මස 31 දින ප්රසංගය ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “අංගේපිටිය ‘සීතාවක උයන’ 

ඉඩපමහි ප්රජාශාලාවේ ඉදිකිරීම පිණිසයි.” යන හිසින් යුතුව 2018.12.27 දිනැතිව සීතාවක උයන 

ඉඩපමහි පකොටස් 60 කට වැඩි ප්රමාණයක සිටින ෙදිංචිකරුවන් සඳහා පවන්වූ සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව සතු පෙොදු ෙහසුකේ පකොටපසහි අංගේපිටිය මැටිඋළුව, දැඩිගේපුර, සීතාවක උයන 

ප්රපේශයන්හි ජනතාව සඳහා විශාල අඩුොඩුවේව ෙවතින ප්රජාශාලාවේ ඉදිකරපදන පලස 

ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  
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9. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වර්ණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “උේගල්ල පකොට්ඨාශය සඳහා 

ළමා ක්රීඩාපිටියේ ඉදිකිරීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2018.12.27 දිනැතිව උේගල්ල 

පකොට්ඨාශපේ පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන් වූ ෙර්චස් 64 ක භූමි ප්රමාණපේ ඇවිදින මං තීරුවේ 

සහිත ළමා උදයානයේ සහ ක්රීඩාපිටිපේ පකොටසක ප්රජාශාලාවේ ද සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

මැදිහත්වී ඉදිකරපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

10. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල සඳහා කතුවරුන් විසින් පයොමුකරන ලද 

ෙහත සඳහන් පෙොත් පිටෙත් 5 බැගින් පුස්තකාල 5 සඳහා  මිලදී ගැනීමට කමිටුව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

පෙොත් නම    කර්තෘපේ නම    වටිනාකම 
  

i. The Great Mystery of        රු. 

425/-  

Sanerian Garden 

ii. With the ghost of        රු. 300/-  

Sanerian Theodore 

iii. විශ්ව හාස්කේ         රු. 375/- 

iv. පදනුවර අේදර    ධර්මා එස්. සමරනායක මිය  රු. 600/- 

v. රහස් තාරකාපේ අලුත්ම වික්රමය       රු. 375/- 

vi. මාරක අනතුරේ        රු. 300/- 

vii. ොතාලපේ උමං පදොර        රු. 425/- 

viii. පනත් ෙහන දැල්වුණා        රු. 600/- 

ix. ගල් ගුහාපවන් සමුවූ පයෝධයා       රු. 300/- 
 

x. ෙැරණි භාරත පතොරතුරු නගර හා  ඩී.බී.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මයා  රු. 300/- 

බුේධ භූමි සමඟ ධේමචේක සූත්රය  

හා වන්දනා ගාථා 
 

xi. ගමට නමේ හැදුණු හැටි - 1       රු. 120/- 

xii. තාත්තාපගන් අහන්න        රු. 120/- 

xiii. පුංචි අෙට කතාන්දර - 1   චින්තන විරාේ ලියනපේ මයා  රු. 120/- 

xiv. පකොපහොඹ පදේ අඩවිය         රු. 220/- 

xv. අසිරිමත් පයොවුන් විය        රු. 450/- 
 

xvi. පිපදල් කස්පත්රෝ        රු. 400/- 

xvii. සිහසුන් අරා         රු. 450/- 

xviii. ෙණ්ඩුකාභය රජතුමා        රු. 80/- 

xix. ධර්මාපශෝක රජතුමා   කුමාරදාස බාලසූරිය මයා  රු. 80/- 

xx. පේවානේපියතිස්ස රජතුමා       රු. 80/- 

xxi. වළගේබා රජතුමා        රු. 80/- 

xxii. ධාතුපසේන රජතුමා        රු. 80/- 
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02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමාපේ ඉල්ලීම ෙරිදි පින්නවල, කිරිවාන 

ප්රජාශාලාපේ පුස්තකාලයේ ස්ථාපිත කිරිම සේබන්ධපයන් නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාව 

කැමැත්ත ෙලකළ අතර එම ස්ථාපිත කිරීම සේබන්ධපයන් යේකිසි විපරෝධතාවයේ මතු වුවපහොත් 

එය විසඳීමට කටයුතු කරන බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා ෙවසා 

සිටින ලදි. 

 

2. අඩුආදායේලාභී ෙවුල් සඳහා ලබාපදන වැසිකිළි ආධාර ලබාදීපේ උත්සවය 2019 ජනවාරි මස 13 

වන ඉරුදින පෙ.ව. 9.00 ට පකොස්ගම ඩැනී විපේසුන්දර ක්රීඩාංගනපේ ෙැවැත්වීමට කටයුතු 

සංවිධානය කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. 2019 වර්ෂය සඳහා පෙරොසල් ළමුන් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා පදමේපියන් දැනුවත් කිරිපේ 

වැඩසටහන හා සියලුම පෙර ොසල් එේ දිනයකදී ආරේභ කිරිමට අවශය කටයුතු සූදානේ කරන 

පලසට ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී දැනුවත් කරන ලදි. 

 

4. 2019 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද අයවැය වාර්තාපේ ඉදිරිෙත් කර ඇති පයෝජනා ක්රියාත්මක 

කිරීම සේබන්ධපයන් ප්රජා අංශපේ අවධානය පයොමුකර ඒ සඳහා අළුත් සැලසුේ සකස් කරන 

පලසට ගරු සභාෙති ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා විසින් අදාල නිළධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

5. පුස්තකාලය විසින් එළිදැේවීමට නියමිත පෙොත සේබන්ධපයන් උෙපේශක කාරක සභාවේ 2019 

වර්ෂපේ ජනවාරි මස කැඳවා අවශය පියවර ගන්නා පලස පුස්තකාලයාධිෙතිතුමිය දැනුවත් කරන 

ලදි. 

 

6. ගරු සභාෙතිතුමාපේ සංකල්ෙයේ ෙරිදි සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ මාතෘසායන වලට 

සහභාගී වන ගර්භනී මේවරුන් සඳහා ළදරුවාපේ හා මවපේ ප්රපයෝජනය සඳහා අවශයතා 

කට්ටලයේ ලබාදීම ජනවාරි මස සිට ආරේභ කිරීමට කටයුතු කරන පලස දන්වා සිටින ලදි. 

 

7. ගංවතුපරන් පීඩාවට ෙත් උතුරු ෙළාපත් ජනතාව සඳහා වියළි ආහාර සහ අපනකුත් ද්රවය ලබාදීපේ 

හැකියාවේ ෙවතින්පන් නේ එම ද්රවය පකොට්ඨාශවල මන්ත්රීතුමා හරහා රැස්කර ලබාදීමට කටයුතු 

කරන පලස දැනුවත් කරන ලදි. 

 

8. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පබෝ පනොවන පරෝග හඳුනා ගැනීපේ 

වැඩසටහන 2018 පදසැේබර් මස 29 දින උඩුමුල්ල පුරාණ ගල්පලන් විහාරස්ථානපේදී 

ෙැවැත්වීමට කටයුතු පයොදා ඇති බවට දන්වා සිටින ලදි. 


