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ශි ලංකා සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව  
2017 ද්විතිය කාර්තුෙව් වාර්තාව 
( 2017 අෙපේල් 1 සිට 30 දක්වා ) 

 

හැදින්විම 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදි ජනරජෙය් ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථානුකුලව පිහිටුවන ලද සීමා නිර්ණය 
ෙකොමිෂන් සභාව ආචාර්ය ෙක්. තවලිංගම් ෙග් සභාපතිත්වෙයන් ද ආචාර්ය ඒ.ඩී බණ්ඩාරනායක හා 
මහචාර්ය එස් . එච් හස්බුල්ලා ෙග් සාමාජිකත්වෙයන්ද යුතුව 2015 ෙනොවැම්බර් 13 දින සිට 
කියාත්මක ෙවමින් පවතී. 

සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව සිය කාර්යාලය ස්ථාපිත ෙකොට එහි මනා කියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්ය 
කාර්ය මණ්ඩලය පත්ෙකොට ගත්තාය. “සදාචාරාත්මක හා සාධාරණ මුලධර්ම මත සීමා නිර්ණය 
කිරිෙමහි, විශිෂ්ඨත්වය ලබා ගැනිම” ෙකොමිෂන් සභාෙව් දැක්ම වශෙයන්ද “ආණ්ඩු කම 
ව්යවස්ථාෙවන් බලය ලැබී ඇති පරිදි ස්වාධීන ෙලස, සදාචාරාත්මක ෙලස, කාර්යක්ෂමව, පාරදෘෂ්ය 
භාවෙයන් යුතුව විශ්වාසනිය ෙලස හා නීතියට අනුකුලව සීමා නිර්ණය කිරිම එහි ෙමෙහවර වශෙයන්ද 
පිළිෙගන තිෙබ්. තවද ෙකොමිෂන් සභාව එහි ෙමෙහවර “නීතියට අනුකුලව ස්වාධීන, ආචාරශිලි, 
සාධාරණ, කාර්යක්ෂම, පාරදෘශ්ය හා විශ්වාසනිය ෙලස සාක්ෂාත් කර ගැනිෙමහි ලා” උත්සුක 
වන්නීය.  

තවද ෙම රට ජනතාවෙග් පජාතාන්තික අයිතිවාසිකම් ඵලදායි ෙලස සුරක්ෂිත කිරිෙම් හා එම පරිසරය 
සුරකෂිත කිරිෙම් අධ්යාශෙයන් යුතුව, අ) ෙද්ශපාලන නිෙයෝජනය, පුරවැසියන්ට පරිපාලනමය සහ / 
ෙහෝ සමාජ-ආර්ථික ෙසේවාවන් වන අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය ෙහෝ ආරක්ෂාව සැලැස්වීම සඳහා නියමිත 
කාල වකවානුවන් තුළ භූෙගෝලීය සීමා මායිම් ලකුණු කරදිම, ආ) ආණ්ඩුවටත් ෙවනත් ආයතන 
වලටත් සිය තීරණ ගැනිම පහසුකර විම සඳහා සීමා නිර්ණය පිළිබඳ දැනුම හා අවශ්ය දත්ත සපයාදිම, 
ඇ) සීමා නිර්ණය පිළිබඳ ෙතොරතුරු හා ඊට අනුපාතික වු ෙවනත් කාරණා පිළිබද ෙතොරතුරු 
මධ්යස්ථානයක් බිහි කිරිම යන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනිමට ෙකොමිෂන් සභාව කියා කරන්නීය. 

ෙකොමිෂන් සභාව සිය සීමා නිර්ණය කාර්යභාරය ආරම්භ කිරිම සඳහා අවශ්ය අධිකාරය ලැෙබන තුරු 
මහත් අෙප්ක්ෂාෙවන් බලා සිටින්නීය. 

2017 ෙදවන කාර්තුෙව් වාර්තාව  

2017 අෙපේල් 1 සිට ජුනි 30 දක්වා වූ ෙමම ෛතමාසික වාර්තාෙවහි ෙකොමිෂන් සභාව ගත් තිරණ හා 
ඉටු කරන ලද කාර්යයන් දැක්ෙව්. එම කාලච්ෙඡ්දය තුළ ෙකොමිෂන් සභාව රැසව්ීම් 2 ක් පවත්වන ලද 
අතර වැදගත් කාර්යයන් කිහිපයක්ම ඉටු කර ඇත. 

සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව රැස්වීම්  

ෙදවන කාර්තුව තුළ රැස්වීම ෙදකක් පැවැත්විණ. 

1. 2017 -04-05 දින 19 වැනි රැස්වීම 
2. 2017-06-28 දින 20 වැනි රැස්වීම 

 

 



ෙවනත් රැස්වීම 

1. 2017.05.07 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග පැවති රැස්වීම: සියලුම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා වල පගතිය, ගැටලු හා අනාගත සැලසුම් සාකච්ඡා කිරිමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒවාහි 
සභාපතිවරුන් හා ෙල්කම්වරුන් කැඳවිය. ඒ ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල පගතිය හා ගැටලු පිළිබඳ ව 
සියලුම ෙකොමිෂන් සභා සභාපතිවරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කළහ. 
 

2. 2017.05.29 දින ජනාධිපති ෙල්කම් සමග පැවති රැස්වීම : 2017.05.17 දින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ පැවති රැස්වීම ට අනතුරුව ජනාධිපති ෙල්කම් එම රැස්විෙම් සාකච්ඡා වූ 
කරුණු පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරිම සඳහා 2017.05.29 දින ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභාවල ෙල්කම්වරුන් කැඳවිය. ෙමම රැස්විෙම්දී සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභා පනතක් සඳහා 
ෙකටුම්පත් ෙයෝජනාවක් සකස් කරන ෙලස සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්ට 
උපෙදස් දුන්ෙන්ය. 
 

3. 2017.05.30 දින ගරු කථානායකවරයා සමග පැවති රැස්වීම: සියලුම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභාවල පගතිය හා ගැටලු පිළිබඳව ගරු කථානායකවරයා ෙකොමිෂන් සභා සභාපතිවරුන් හා 
ෙල්කම්වරුන් සමග සාකච්ඡා කෙළේය. ජනාධිපති ෙල්කම් උපෙදස් දුන් පරිදි සීමා නිර්ණය 
ෙකොමිෂන් සභා පනතක් සඳහා ෙකටුම්පතක් නුදුරු අනාගතෙය් ඉදිරිපත් කිරිමට සීමා නිර්ණය 
ෙකොමිසම පියවර ගන්නා බව සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙමම රැස්විෙම්දී 
පැහැදිලි කෙළේය. ස්වාධින ෙකොමිෂන් සභා වලට අවශ්ය ෙගොඩනැගිලි සංකිර්ණයක් 
සම්බන්ධෙයන් කළ සාකච්ඡාෙව්දි සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනාගත පුලුල් කාර්ය 
භාරයට සරිලන ෙසේ අවශ්ය ඉඩ පහසුකම් පමාණයක් ඉල්ලා සිටින ෙලස උපෙදස් දුන්ෙන්ය. 

පරිපාලන කටයුතු 

1. නිල හැදුනුම්පත්: සභාපතිවරයාට ද ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ට ද කාර්ය මණ්ඩලයට ද 
නිල හැදුනුම්පත් නිකුත් කරන ලදි. 

2. පරිපාලන නිලධාරි :2017.06.01 දින එච්.ඩී ජයසිරි මහතා රාජකාරි සඳහා වාර්තා කෙළේය. 
3. සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙවන් බැහැරවි යන ෙල්කම්වරයා ෙග් ෙසේවය අගය කිරිෙම් 

ලිපිය: ඔහුෙගන් සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම ට ඉටු වූ අගනා ෙසේවය අගය කරමින් ලිපියක් 2017 
මැයි මස මැද භාගෙය්දි යවන ලදි. 

ඉටු කරන ලද කටයුතු 

1. 2016 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව: 2016 වර්ෂෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධනය පිළිබඳ 
පරිපුර්ණ වාර්තාවක් සකස් ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට හා ව්යවස්ථා සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 
ෙමහිදී සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම සතු බලතල හා කාර්ය භාරය හා පත්කිරිම් වලට අදාළව 
පවත්නා ව්යවස්ථා පතිපාදන, සීමා නිර්ණය ෙකොමිසමට කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කිරිම, සීමා 
නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් මුල්ය කටයුතු හා පිරිවැය ඇතුළත් ෛතමාසික කාර්ය සාධන 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම, 2016 වර්ෂය තුළ සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව ෙගන ඇති වැදගත් 
පියවරයන් යන කරුණු වලට අදාළ ගැටලු හා සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාවට අදාළ ෙවනත් 
කාරණා වාර්ෂික වාර්තාෙව් අන්තර්ගත විය. 
 

2. මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශිය සභාවලින් පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය 
පිළිබඳ වු ගැසට් නිෙව්දන එක් රැස්කිරිම: තම ආයතනය සංස්ථාපනයට අදාල ගැසට් නිෙව්දන 



ඉදිරිපත් කරන ෙලස පථම කාර්තුෙව්දී සියලුම පළාත් පාලන ආයතන වලට ලිපි යවන ලදි. 
ජූනි අග වන විට ලැබුණු අති මහත් පතිචාරය 1 වගුෙව් ඇතුළත් ෙකෙර්. 
 
 
1 වගුව: 2017 ජූනි මස අග වන විට ලැබුණු ගැසට් නිෙව්දන
  මහ නගර සභා නගර සභා  පාෙද්ශිය සභා එකතුව

පළාත් පාලන ආයතන ගණන 22 42 272  336
ලැබුණු ගැසට් නිෙව්දන සංඛ්යාව ( සිංහල) 22 42 272 336 
 
  

3. පාෙද්ශිය ෙල්කම් කාර්යාල පිහිටුවිම පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දන එකතු කිරිම: 
තම පාෙද්ශිය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවිම සිදු කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනෙය් පිටපත් එවන 
ෙලස පාෙද්ශිය ෙල්කම් කාර්යාල වලට දන්වා යවන ලදි. ලැබුණු පතිචාරය දිරිගන්වන සුලු 
විය. ෙකෙසේ වුවත් එය නැවත මතක් කිරිමට සිමා නිර්ණය ෙකොමිසමට සිදුවිය. ජුනි අග වන 
විට ෙමහි පගතිය 2 වගුෙව් සඳහන් ෙව්. 
 

2 වගුව : 2017 ජුනි අග වන විට ලැබුණු ගැසට් නිෙව්දන
  එකතුව

පාෙද්ශිය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ගණන 331
ලැබුණු ගැසට් නිෙව්දන සංඛ්යාව ( සිංහල ) 127 

  

අනාගතය සඳහා සැලසුම් කර ඇති කටයුතු: 
 
කාර්තුෙව් අවසන් රැස්විෙම්දී සැලසුම් කරන ලද  සාකච්ඡාවට භාජනය කරන ලද අනාගත 
කියාකාරකම් ෙදකකි. ඒවා පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 
 
1. පතිපත්ති ෙකටුම්පත: ෙයෝජිත සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභා පනත සඳහා අවශ්ය වන්නා 

වු ෙකටුම්පත් පතිපත්ති පකාශය පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරන ලදි. ෙමහි ලා 
පතිපත්ති පකාශෙය් අන්තර්ගතය හා එය සකස් කිරිෙම්හි දී ගත යුතු කියා මාර්ගය සීමා 
නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව සාකච්ඡා කළාය. 

2. කියාකාරි සැලැස්ම: ෙමම කාර්තුෙව්දී කියාකාරි සැලැස්ම සකස් ෙකොට නිම කරන ලදි.           
( ඇමුණුම බලන්න) 
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