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2019.02.21 වන දින පෙ.ව. 10.00ට ෙ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   - එස්. චන්ද්රකුමාර් 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   - ඩී.ඩී.අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

2. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

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

5. කාර්යභාර නිලධාරී - පකොස්ගම - පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

7. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

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

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

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

12. පුස්තකාල සහායක - හංවැල්ල - පේ.පී. නිල්මිණි මිය 

 

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

මණ්ඩලය සාදරපයන් පිළිගත් ගරු කාරක සභාසභාෙතිතුමා කාරක සභාපේ කටයුතු ආරේභ කරන ලදි. 
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01. ලිපි පල්ඛණ සලකා බැලිම. 

 

1. 2019.01.07 දිනැතිව ොදුේක, මාලගල, රඹුටන් ගස ්හන්දිය අසල, අංක 203/7 සමඟි සුභසාධක 

සංගමපේ සභාෙති අපශෝක බී ගමපේ මහතා විසින් වීථි ෙහන් සවිකර පදන පලස හා පෙොදු 

සුසාන භූමියේ සහ ආදාහනාගාරයේ ඉදිකර පදන පලස ඉල්ලමින් ගරු අග්රාමාතයතුමාපේ 

අවධානය පිණිස 2018.12.30 දිනැතිව යවන ලද ලිපිපේ පිටෙතේ සමඟ අවශය කටයුතු සිදුකිරිම 

සඳහා පකොළඹ 03, ආර්.ඒ. ද මැල් මාවත, 101 හි පිහිටි අග්රාමාතය  කාර්යාලපේ මහජන 

සේබන්ධතා අංශය විසින් “මහජන සුභසාධන ඉල්ලීේ සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව අංක 

PMO/10/09/Jan/51-6/2019 යටපත් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

ඉදිරිපේදී අදාල ඉල්ලීම ඉටුකිරීමට පියවර ගන්නා බවට දන්වා සමඟි සුභසාධක සංගමපේ 

සභාෙති  අපශෝක බී. ගමපේ මහතා පවත ලිපියේ යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් “ප්රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා 

කරගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2018.12.13 දිනැතිව දිේපදණිය උතුර ග්රාම පසේවා වසපමහි 

බංඩාරවත්ත පවන්පේසි ඉඩපේ ඇති ප්රජා ශාලාපේ වහලය දිරාෙත් වී ඇති අතර කඩිනමින් 

නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට පනොහැකි වුවපහොත් බිත්ති කඩා වැපටන බැවින් පිළිසකර කරපදන 

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

නිලධාරී ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. “වැසිකිළි ආධාර ඉල්ලුේ කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.03 දිනැතිව ඉහළ පකොස්ගම, 

බැපර්ගල, 244/ඊඊ හි ෙදිංචි ඩබ්.ඊ. ඇේ. විනී සුරවීම මහතා විසින් ප්රපේශපේ නිවාස වලට 

පබොපහෝ කලක සිට ෙවතින දරුණු ඌරු මී උවදුර නිසා මින්පෙර ඉදිකරන ලද වැසිකිළි පදකේම 

කැඩීමට ලේව ඇති අතර ආර්ථික අෙහසුතා පහේතුපවන් වැසිකිළියේ ඉදිකරගැනීමට පනොහැකි 

බැවින් වැසිකිළියේ ඉදිකරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පමම වර්ෂපේදී ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැසිකිළි ආධාර ලබාදීපේ වැඩසටහන 

යටපත් ගරු මන්ත්රීතුමා මඟින් වැසිකිළි ආධාර ලබාදීමට හැකි  බව දන්වා යැවීමට  තීරණය කරන 

ලදි. 

 

4. 2018.10.22 දින ෙැවති නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාපේ තීරණ අංක 02 – (03) ට 

අදාලව පකොස්ගම, පකොසග්ම විපල්ජ්, පකොස්ගම විපල්ජ් නිවාස වාසීන්පේ සුභසාධක සහ 

අපනයෝනයාධාර සංගමය විසින් “පසේවා පියසේ ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.20 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනය කාරක සභාවට 

ඉදිරිෙත් කළ අතර, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීපමන් අනතුරුව 

ඉදිරි කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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5. 2019.01.28 දින ෙැවති නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාපේ තීරණ අංක 01 – (12) ට 

අදාලව ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් “ජාතයන්තර කාන්තා දිනය - 2019” යන හිසින් 

යුතුව 2019.02.18 දිනැතිව පෙරදී ඉදිරිෙත් කරන ලද ඇස්තපේන්තුව නැවත සංපශෝධන සහිතව 

සකස් කරන ලද රු. 235,000.00 ක ෙහත සඳහන් ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පමම ඇස්තපේන්තුව සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

අනු 

අංක 

කාරණය අනුමත වූ 

ඇස්තපේන්තු 

මුදල 

සංපශෝධන 

ඇස්තපේන්තු 

මුදල 

සංපශෝධනයට පහේතුව 

01. ප්රචාරණ කටයුතු රු.4000.00 රු.8000.00 පගවතු වගාව පිළිබඳ 

ලියවුනු ෙත්රිකාවේ 

මුද්රණය කිරීම. 

02. පේශකතුමාපේ පේශණ ගාස්තු 

හා රාත්රී නවාතැන් ෙහසුකේ 

රු.25000.00 රු.25000.00 - 

03. එළවළු බීජ 

(360  පදපනකු සඳහා) 

රු.45000.00 රු.45000.00 - 

04. කෘෂි උෙකරණ 

(300  පදපනකු සඳහා) 

රු.45000.00 රු.102000.00 පේ සඳහා රාජය නිතිගත 

සංස්ථාපේ පගවතු වගාව 

සඳහා ඉතා ප්රපේජනවත් 

උදලු මුල්ලුවේ ලබා දීම 

සඳහා. 

05. සංග්රහ කටයුතු රු.15000.00 රු.15000.00 - 

06. පකොේපෙෝස්ට් පෙොපහොර - රු.30000.00 

(5kg ෙැකට් 300) 

සහභාගී වන කාන්තාවන් 

සඳහා පකොේපෙෝස්ට් 

පෙොපහොර ලබා දීම. 

07. අවිනිශ්චිත වියදේ රු.5000.00 රු.10000.00 අවිනිශ්චිත දෑ සඳහා. 

 එකතුව රු.139000.00 රු.235000.00  

 

6. “ක්රීඩා පිටියේ ලබාගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.11 දිනැතිව අවිස්සාපේල්ල 

ආසනපේ 425/ඒ කනේෙැල්ල නැපගනහිර ග්රාමපසේවා වසමට අයත් මූකලාන රේෂිතපයන් වටවූ 

රන්පදවිගම ගේමානපේ තරුණ පිරිස විසින් වසර පදකකට පෙර සිට ආරේභ කරන ලද පයෞවන 

සමාජපේ සාමාජිකයන් 40 ේ ෙමණ වන අතර ඔවුන්පේ ශාරීරික හා මානසික වර්ධනය උපදසා 

ක්රීඩා කිරීමට ක්රීඩාපිටියේ සඳහා යාබද රේෂිතපයන් බිේ පකොටසේ ලබාගැනීමට අවශය කටයුතු 
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සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී විමල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

මූකලාන රේෂිතපයන් බිේ පකොටසේ ලබාගත යුතු බැවින් අදාල විෂයභාර අමාතයතුමාපගන් පේ 

සේබන්ධපයන් ඉල්ලීමේ කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසින් “සිංහල භාෂා දිනය - 2019” යන හිසින් යුතුව 2019.03.02 

දිනට පයපදන සිංහල භාෂා දිනය නිමිතිපකොටපගන පබෝපේ රාජසිංහ විදයාලපේ 9,10,11 

පරේණිවල සිසුන් සඳහා සිංහල විෂය පිළිබඳ විශ්වවිදයාල කථිකාචාර්යවරපයකු සේබන්ධකර 

පේශනයේ ෙැවැත්වීම සඳහා සකස ්කරන ලද රු. 41,500.00 ක ෙහත සඳහන් ඇස්තපේන්තුව 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල ඇස්තපේන්තුව සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

01. බැනරයේ      -  රු.1500.00 

02. නිබන්ධන     -  රු.10000.00 

03. පේශන ගාස්තු     - රු.10000.00 

04. දරුවන් සඳහා සංග්රහ   - රු.10000.00 

(දරුවන් 300 පදපනකුට) 

05. අවිනිශ්චිත වියදේ    -  රු.10000.00 

     රු.41500.00 

 

8. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසින් “පකොට්ඨාශ මට්ටමින් 

ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජනා ලබාගත් රමදාන වයාොරය සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව 

2019.02.21 දිනැතිව උේත වැඩසටහන සඳහා රු. 10,000/- ක මුදලේ ලබාපදන බැවින් 

පයෝජනා ලබාපදන පලස දන්වා සිටි නමුත් පේ වනවිට එම වැඩසටහන අවලංගු කර ඇති බව 

දන්වා ඇත. නමුත් ග්රාමීය මට්ටමින් අදාල පයෝජනාව ලබාගත් ොර්ශවයන් මා විසින් දැනුවත් කර 

දිනයන්ද පවන්කර ඇති බැවින් පමම වැඩසටහන අවලංගු කළ පනොහැකි අතර සභා අරමුදල් 

යටපත් පහෝ පකොට්ඨාශ මට්ටමින් පමම පයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය කටයුතු සලසා පදන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ප්රධාන 

අමාතයතුමාපේ අවධානය පයොමුකර ලිපියේ යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට හංවැල්ල පිලිේ ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය සඳහා 

ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමා විසින් ෙරිතයාග කරන ලද ගේෙහ දිසත්්රිේ ොර්ලිපේන්තු 

මන්ත්රී ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාපේ 2000 – 2015 දේවා ොර්ලිපේන්තු කථා ඇතුලත් 

පරෝහණ ද සිල්වා මහතා විසින් සේොදනය කළ “හෘද සාේෂිපේ පේශොලනය” කෘතිය කාරක 

සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 



5 
 

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

ෙහත සඳහන් පෙොත්පිටෙත් 5 බැගින් පුස්තකාල 5 සඳහා  මිලදී ගැනීමට කමිටුව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

පෙොත් නම    කර්තෘපේ නම    වටිනාකම 

  

i. ග්රාම නිලධාරී වංශ කතාව මඩලගම පජ්.එේ. ධර්මපසේන බණ්ඩාර මහතා රු. 250/- 

ii. පබොල්පගොඩ ගීතය        රු. 600/- 

iii. තවද එේ සමපයක පහවත්   ඩී.පේ. වීරසූරිය මහතා 

සුර අසුර ජාතකය        රු. 250/- 

iv. බක.. බක.. බක.. නිදහපසේ ගීතය      රු. 125/- 

v. රැය පගවිනි         රු. 250/- 

vi. බැ බැ බැ නැ නැ නැ බැ බැ බැ 

නැහැ බැහැ          රු. 150/- 

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. පෙර ොසල් සඳහා වැසිකිළි සකස් කිරීපේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර ඇස්තපේන්තු 

සකස් කර කඩිනමින් වැසිකිළි ඉදිකිරීපේ කටයුතු ආරේභ කරන පලසට කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි.   

 

2. කසළ පවන් කර ඉවත් කිරීපේ වයාෙෘතිය යටපත් පෙර ොසල් ළමුන් සඳහා ලබාපදන ලද කසළ 

බඳුන්වල කසළ ඉවත් කිරීපේ ක්රියා පිළිපවල සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ධර්මවංශ කිත්සිරි වීරසුරිය මහතා 
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