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2019.01.28 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   - ඇේ.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   - ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා  

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

7. ගරු කාරක සභික   - ඇේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

8. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

 

සහභාගී පනොවූ 

 

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

2. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

3. ගරු කාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

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

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

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

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

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

8. තාේෂණ නිලධාරී - ොදුේක - එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය. 

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

10. 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. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සාගරිකා රූෙසිංහ මැතිතුමිය විසින් “සාලාව පබොරළුපගොඩ ප්රජා 

ශාලාවට ජලය ලබාගැනීම හා ආනන්දගම ප්රජාශාලාවට ජලය ලබාගැනීම සඳහායි.” යන හිසින් 

යුතුව 2018.12.25 දිනැතිව සාලාව පබොරළුපගොඩ ප්රජා ශාලාවට ජලය ලබාගැනීම හා ආනන්දගම 

ප්රජාශාලාවට ජලය ලබාගැනීම සඳහා මන්ත්රී ප්රතිොදන මඟින් මුදල් පවන්කර මාවල්ගම වැඩිහිටි 

සංවිධානය මඟින් ගිවිසුේ අත්සන් කර ඇති බැවින් ජාතික ජල සේෙත් මණ්ඩලය මඟින් ජලය 

ලබාගැනිමට අවශය අයදුේෙත් හා ඉදිරි කටයුතු කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසින් “ොදුේක ප්රජා ශාලාව 

සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.20 දිනැතිව ොදුේක ප්රජා ශාලාව තුළ ොසල් 

ෙැවැත්පවන දිනයන්හිදී දරුවන් රැපගන යාමට පදමේපියන් කාලය ගත කිරීම වසර ගණනාවක 

සිට සිදුවන්නේ වන අතර මෑතකදී සිට එම ස්ථානපේ පසේවපේ නියුතු පසේවකපයකු පදමේපියන් 

එම ස්ථානපයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයා බලන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දැනට ප්රජාශාලා භූමිපේ ඇති වැඩ ඒකකයට 

අයත් ද්රවය ඉවත් කර ප්රජා ශාලාව ජනතාවපේ පෙොදු ෙරිහරණය සඳහා ලබාදීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

3. “2018.12.27 දින ෙවත්වනු ලැබූ නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේදී අංක 01 

කරුණ යටපත් වාර්තාවේ ලබාගැනීමට අදාලව සීවලී ගේමානපේ කරන ලද ස්ථානීය ෙරීේෂාව 

පිළිබඳව වාර්තාව” යන හිසින් යුතුව 2019.01.21 දිනැතිව 2019.01.14 දින සීවලී වත්ත ග්රාමපේ 

සිදුකළ ස්ථානීය ෙරීේෂණපේදී අනාවරණය වූ කරුණු දේවමින් පයොමු කරන ලද වාර්තාව 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 2019.01.28 දින එනේ අද දින ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ප්රජා සංවර්ධන නිළධාරීතුමිය විසින් “කළුඅේගල, සුදුවැල්ල වින්පසෆ් 

පෙර ොසපල් ෙරිොලන කටයුතු සඳහා අවපබෝධතා ගිවිසුම සකස් කිරීම.” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.10 දින මහ සභාපේ 05 – (17) දරණ සභා තීරණය ෙරිදි කළුඅේගල, සුදුවැල්ල 

මහපබෝධි විහාරාධිෙතිත්වය දරණ පකොරියාපේ ප්රධාන සංඝනායක ශ්රී ධේමානන්ද ධේමිස්සර 

වංශාලංකාරවිශ්ව කීර්ති ශ්රී ෙණ්ඩිත ආචාර්ය පවලන්හින්පන් වාචීස්වර ස්වාමීන් වහන්පසේ විසින් 

විහාරස්ථානයට යාබදව, විහාරස්ථානයට අයත් භූමියක ෙවත්වාපගන යනු ලබන වින්පසෆ් පෙර 

ොසපල් ෙරිොලන කටයුතු සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම සඳහා වන අවපබෝධතා ගිවිසුමට 

අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම පෙර 

ොසපල් ගුරු මණ්ඩලය හා පසේවකයින් සඳහා වැටුප් පගවීම සේබන්ධපයන් මුදල් කමිටුපේ 
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අනුමැතිය මත අවපබෝධතා ගිවිසුමට එළඹීමට තීරණය කළ අතර මුදල් කමිටුපේ අනුමැතිය 

සඳහා ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. “සීතාවක ප්රාපේශීය සභා පෙර ොසල් වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම - 2019” යන හිසින් යුතුව ප්රජා 

සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද සීතාවක ප්රාපේශීය සභා පෙර ොසල් වාර්ෂික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම කාරක සභාපේ දැනගැනීමට ඉදිරිෙත් කළ අතර එම සැලැස්ම සඳහා කාරක 

සභාපේ අනුමැතිය ලබාපදන ලදි. (සීතාවක ප්රාපේශීය සභා පෙර ොසල් වාර්ෂික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම පේ සමඟ අමුණා ඇත.) 

 

6. “සීතාවක /ොදුේක විදාතා මධයස්ථාන මඟින් ලබාදිය හැකි පුහුණු වැඩසටහන් (2019.01.25)” 

යන හිසින් යුතුව ොදුේක හා සීතාවක විදාතා මධයසථ්ාන මඟින් ලබාදිය හැකි වෘත්තිය පුහුණු 

වැඩසටහන් වලට අදාල වියදේ ඇස්තපේන්තුව එම ආයතන මඟින් ලබාදී ඇති අතර එම වෘත්තිය 

පුහුණු වැඩසටහන් හා වියදේ ඇස්තපේන්තු ඇතුළත් පල්ඛනය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම 

වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් පකොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගරු මන්ත්රීවරුන් 

දැනුවත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. (වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන් හා වියදේ 

ඇස්තපේන්තු ඇතුළත් පල්ඛනය පේ සමඟ අමුණා ඇත.) 

 

7.   “2014 සහ 2015 වර්ෂවල අස්ථානගත පුස්තකාල පෙොත් සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය, ොදුේක බණ්ඩාරනායක 

අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය, පකොස්ගම ඩී.ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය, 

කහපහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය යන ප්රාපේශීය සභා පුස්තකාල 

හතපරහි 2014 සහ 2015 වර්ෂවල ස්ථිර වශපයන්ම පනොමැති පුස්තකාල පෙොත් ජාතික 

පුස්තකාල හා ප්රපල්ඛන පසේවා මණ්ඩල ෙනපතහි සඳහන් උෙපේශක චක්රපල්ඛය 2004/පුස්/1 

(2016 සංපශෝධිත) අනුව ක්රියාත්මක කර ඒ සේබන්ධව කටයුතු කරමින් 100% කො හැරීමට 

උෙපේශක කාරක සභාව තීරණය කළ අතර 2018.08.21 දිනැති උෙපේශක කාරක සභා වාර්තාව 

නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාව ද කො හැරීමට තීරණය කරන ලද බැවින් මහා සභාපේ 

අනුමැතිය ලබාගැනීමට අවශය කටයුතු සලසාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව,  අසථ්ානගත පුස්තකාල පෙොත් 100% කො හැරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

8. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් “පිළිකා පරෝග මර්දන දිනය නිමිත්පතන් ෙවත්වනු ලබන 

වැඩසටහන - 2019.02.05” යන හිසින් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව ජාතයන්තර පිළිකා පරෝග 

මර්දන දිනය නිමිතිපකොටපගන ෙැවැත්වීමට නියමිත දැනුවත් කිරීපේ වැඩසටහනේ හා පිළිකා 

පරෝග හඳුනා ගැනීපේ සායනයේ 2019.02.05 දින පෙ.ව. 8.30 ට ළහිරුගම කණිෂ්ඨ 

විදයාලපේදී ෙැවැත්වීමට කටයුතු පයොදා ඇති බැවින් ඒ සඳහා සකස ්කරන ලද රු. 25,000.00 ක 
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ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ඇස්තපේන්තුව මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ 

කාරක සභාව පවත පයොමුකිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් “පබෝ පනොවන පරෝග හඳුනා ගැනීපේ වවදය සායන 

ෙැවැත්විම - 2019” යන හිසින් යුතුව 2019.01.14 දිනැතිව 2019 වර්ෂය සඳහා සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභා බලප්රපේශය ආවරණය වන ෙරිදි රුධිර සීනි මට්ටම හා පකොපලස්ටපරෝල් 

ෙරීේෂාව, අේෂි ෙරීේෂාව, දන්ත ෙරීේෂාව, සුවනාරී පරෝග ෙරීේෂාවන් ඇතුළු පබෝ පනොවන 

පරෝග හඳුනාගැනීපේ වවදය සායන 05 ේ ෙැවැත්වීමට කටයුතු පයොදා ඇති බැවින් ඒ සඳහා 

සකස් කරන ලද රු. 650,000.00 ක ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම 

ඇස්තපේන්තුව මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමුකිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

10. හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය, ොදුේක බණ්ඩාරනායක 

අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය, පකොස්ගම ඩී.ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය, 

කහපහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය යන ප්රාපේශීය සභා පුස්තකාල 

හතපරහි වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම කාරක සභාපේ දැනගැනීමට ඉදිරිෙත් කළ අතර එම 

සැලැස්ම සඳහා කාරක සභාපේ අනුමැතිය ලබාපදන ලදි. (ප්රාපේශීය සභා පුස්තකාල හතපරහි 

වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම පේ සමඟ අමුණා ඇත.) 

 

11. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් “දිස්ත්රිේ ෙළාත් ොලන ක්රීඩා උපළල - 2019” යන හිසින් 

යුතුව වාර්ෂිකව ෙවත්වනු ලබන දිස්ත්රිේ ක්රීඩා තරඟාවලියට සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ක්රීඩක 

ක්රීඩිකාවන් ඉදිරිෙත් කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද රු. 200,000.00 ක ඇස්තපේන්තුව සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පමම ඇස්තපේන්තුව මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත 

පයොමුකිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් “ජාතයන්තර කාන්තා දිනය - 2019” යන හිසින් යුතුව මාර්තු 

මස 08 වන දින සමරන ජාතයන්තර කාන්තා දිනය නිමිතිපකොටපගන සීතාවක ප්රාපේශීය සභා 

බල ප්රපේශපේ කාන්තාවන් පගවතු වගාව පකපරහි පයොමු කරමින් “වස විස පිරි එළවළු පවනුවට 

රස ගුණ පිරි එළවළු ඔපබ් පගවත්පතන්ම” උෙයා ගැනීමට සහායවීම හා මඟ පෙන්වීපේ 

වැඩසටහනේ 2019.03.08 දින පෙ.ව. 8.30 ට හංවැල්ල උත්සව ශාලාපේදී ෙැවැත්වීමට කටයුතු 

පයොදා ඇති බැවින් ඒ සඳහා සකස් කරන ලද රු. 139,000.00 ක ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පමම ඇස්තපේන්තුව මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත 

පයොමුකිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 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 
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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 සඳහා හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

පගොඩනැගිල්ල සභාව සතු පනොවන බැවින් පගොඩනැගිල්පල් ඉදිකිරීේ කටයුතු සභාව මඟින් 

සිදුකළ පනොහැකි අතර සායනය ෙවත්වාපගන යාම සඳහා අවශය උෙකරණ සේබන්ධපයන් 

පසෞඛය වවදය නිළධාරී නිර්පේශ මත අදාල උෙකරණ ලබාදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

14. 2019 වර්ෂපේ ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජිත වැඩසටහන් කාලරාමුව කාරක සභාපේ දැනගැනීම 

සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

15. 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. අමරාපේවී    වී. නන්දා පෙපර්රා මිය   රු. 350/- 

ii. ශ්රී ලංකාපේ පේශොලන ෙේෂ 

සහ ෙේෂ මාරු කිරීම   අතුල පප්මරත්න   රු. 300/- 

iii. ශ්රී ලංකාපේ පේශොලන ෙේෂ    

සහ මහ මැතිවරණ        රු. 300/- 

iv. නිවැරදි වැටුෙට සවිස්තර දැේම       රු. 650/- 

v. නිවැරදි වැටුෙට සවිස්තර දැේම - 2      රු. 350/- 

vi. වැටුෙ තරණයට පෙරමඟ    ලීලා ද සිල්වා මිය   රු. 1750/- 

vii. වැටුෙ තරණයට පෙරමඟ  2 - I       රු. 1150/- 

viii. වැටුෙ තරණයට පෙරමඟ  2 - II       රු. 

1000/- 

ix. වැටුෙ තරණයට පෙරමඟ  2 - III      රු. 1000/- 

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් මාවල්ගම පෙර ොසපල් ප්රධාන 

ගුරුතුමියපේ ක්රියාකලාෙය සේබන්ධව නිරන්තරපයන් ෙැමිණිලි ලැපබන බැවින් පේ 

සේබන්ධපයන් පසොයා බලා සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ හැකි ඉේමණින් ගන්නා පලස කාරක සභාපවන් 

ඉල්ලා සිටින ලදි.  
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