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2018.05.21 ලන දින පෙ.ල. 10.00ට සීතාලක ප්රාතපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී ෙලත්ලන ද 

නිලාස හා ප්ර0ජා සංලර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 

 

 

සහභාගී වූ : 
 

1. ගරු කහයක බහ බහඳති   - කේ.ඒ.විභල් ප්ය0න්න භළතිතුභහ . 

2. ගරු කහයක භික    - එම්.ඒ. කම්රි භහග්යඳට් භළතිතුමිඹ . 

3. ගරු කහයක භික    - එස.ඒ. ප්කේ ස්භයත්න භළතිතුභහ . 

4. ගරු කහයක භික    - ඩී. කකෝකිර ම්ඳත් ේණසිරි භළතිතුභහ . 

5. ගරු කහයක භික    - ඩී. ප්රිරඹන්ත අරුණ කුභහේ ගුණයත්න භළතිතුභහ . 

6. ගරු කහයක භික    - ඩබ්.ඩී. චින්තක කේවින්ද භයවීය භළතිතුභහ . 

7. ගරු කහයක භික    - ඩී.ඩී. අකඹෝභ භධු ප්ේහේ කේකග් භළතිතුභහ . 

8. ගරු කහයක භික    - එස. චන්ේයකුභහේ භළතිතුභහ . 

9. ගරු කහයක භික    - ඊ.ජී. ඩී. ඉන්ේයහ  ්නි කකනකවරතහ භළතිතුමිඹ . 

10. ගරු කහයක භික    - ඥහණ ප්යහකහම් ෂසරැභන්සිස භළතිතුභහ . 

11. ගරු කහයක භික    - දනුසකි ප්යබහනි අල්කම්දහ භළතිතුමිඹ . 

 

සහභාගී වූ නිධාරීන් : 
 

1. කල්කම්     - කේ.ඒ. චන්දන ඳේභසිරි භඹහ. 

2. ප්යභධහන කශභනහකයණ වකහය   - කේ.ඩී. න්ධ්ඹහන භහරනී මිඹ.  

3. ප්යභජහ ංේධන නිරධහරී   - ලේමිරහ දුහනි මිඹ . 

4. පුසතකහරඹහධිඳති - වංළල්ර පුසතකහරඹ - එස.එම්. යංජනී මිඹ . 

5. කහේඹබහය නිරධහරී - ඳහදුේක   - ඩී.සී.කේ. අභයසිංව මිඹ . 

6. කහේඹබහය නිරධහරී - කකොසගභ  - කේණුකහ ඉේදභල්කගොඩ මිඹ . 

7. කහේඹබහය නිරධහරී - වංළල්ර  - සුභනහ ජඹසුරිඹ මිඹ. 

8. කහේඹබහය නිරධහරී - කවකවේන  - චභරි ඳේභරතහ මිඹ. 

9. තහේණ නිරධහරී - ඳහදුේක   - එන්.පී. දිවිගල්පිටිඹ මිඹ . 

10. පුසතකහර වහඹක -  කවකවේන පුසතකහරඹ - එම්.ඩී. දුලීකහ රේමිණි මිඹ  

11. පුසතකහර වහඹක - කකොසගභ පුසතකහරඹ - කේ.පී. කුමුදිනී ප්රිණඹන්තහ මිඹ. 

12. පුසතකහර බහයකරු- ඳහදුේක පුසතකහරඹ - ඩබ්.  ප්රිදඹන්ති කේණුකහ මිඹ. 

 

 

කහයක බහ දවහ ඳළමිණි සිඹලුකදනහ හදයකඹන් පිළිගත් ගරු බහඳතිතුභහ කහයක බහකේ ළඩ කටයුතු ආයම්බ 

කයන රදී. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්රදගතිය. 

 

01.වංළල්ර, කූඩළුවිර සිහින දනේ කඳොදු ඳවසුකම් බිම් කකොට පිළිඵදයි ඹන හිසින් යුතු වංළල්ර, කූඩළුවිර, සිහින 

දනේ ඳදිංචිකරුන් විසින් 2018.03.21 දිනළති කඹොමු කයන ලිපිඹ ම්ඵන්ධකඹන් ඳසුගිඹ කහයක බහකේදී 

හකච්ඡහ කය, කඳොදු ඳවසුකම් ඉඩකභහි ඳන්ර ඉදිකයන රද ගරුතය තුන්නහන සුභනහරංකහය සහමින් වන්කේ 

කහයක බහ කත කළදවීභට ගත් තීයණඹ ඳරිදි උන් වන්කේ කහයක බහට කළදවු අතය සුභනහරංකහය සහමින් 

වන්කේ කහයක බහ කත ළඩභ කයන රදී. 

 කභභ ඳන්ර  2008 කේ ආයම්බ කශ ඵත් ඒ කහරකේ  කම් දවහ කිසිකකුකග් විරුේධත්ඹේ කනොතිබු ඵත්, 

බහකේ දළනුත් වීභ භත කම් කටයුතු සිදු වු ඵත් දළන් විරුේධත්ඹ දේන්කන්ද සුළු පිරිේ ඵත්එහි කකෝටි 04 

කට ළඩි ටිනහකභක ඉදිකිරිම් කම් න විට සිදු කය ඇති ඵටත් උන් වන්කේ විසින් දිේඝ ලකඹන් කහයක බහ 

කත කරුණු ඉදිරිඳත් කයන රදී. ත දුයටත් කම් ම්ඵන්ධකඹන් හකච්ඡහ කිරිභ දවහ සිහින දනේ 

ඳදිංචිකරුන්දඉදිරි දිනක බහ කත කළදවීභසුදුසු ඵටකහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

02. අංගම්පිටිඹ කඳොදු සුහන භූමිඹ ට ඹහඵද ඉඩම් කකොට කේ ඳදිංචිකරුන් නිඹභහනුකූර කිරීභටත්, සුහන භූමි 

කකොටකේ අනයකරුන්නිඹභහනුකූර කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් එකඟතහඹ විභහ ඳහදුේක ප්යහකේශීඹ කල්කම්තුභහ 

විසින් 2017.12.08 දිනළති ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ වහ තහේණ නිරධහරී විසින් රඵහ දී ඇති හේතහ රකහ 

ඵරහ  කකොට්ඨහකේ භන්ත්රී  ්තුභහ ඇතුළු ග්යහදභ ංේධන මිති බහඳතිතුභහ, භයණහධහය මිති බහඳතිතුභහ කහයක 

බහ කත කළවීභට ඳසුගිඹ කහයක බහකේ ගත් තීයණඹ ඳරිදි, ඔවුන් සිඹළුකදනහ කහයක බහ කත කළදවුද, 

කකොට්ඨහඹබහය ගරු භන්ත්රි  ්තුභහ න රුණ දිලිප් කුභහය භළතිතුභහ ඳභණේ වබහගි වු අතය කළදන රද ග්යහ  ්භ 

ංේධන මිතිකේ වහ භයණහධහය මිතිකේ කිසිකේ ඒ දවහ වබහගි කනොවු ඵළවින් හකච්ඡහ ඳළළත්වීභට 

කනොවළකි විඹ. 

 

02.ලිපි පේඛන සකා බැලීම. 
 

01. කවකවේන භවජන පුසතකහරකේ 2018 ේකේ ේරි්හඹහකහරි ළරළසභ අනු භළයි භහකේ ඳළළත්වීභට නිඹමිත 

ධේභ කේලනහ ළඩටවනකවකවේන භවජන පුසතකහරඹ වහ ඳහඨක භහජඹ එේ 2018 භළයි භ 28 න දින 

කඳ..9.00 සිට 10.00 දේහ පුේඹහ කවකවේන කම්ධහනන්ද නහඹක සහමින් වන්කේ විසින් සිදු කිරිභට නිඹමිත 

ඵ දවන් කයමින් කඹොමු කය ඇති ලිපිඹ වහ ඳහදුේක භවජන පුසතකහරඹ වහ ඳහඨක භහජඹ එේ ංවිධහනඹ 

කයන ධේභ කේලනහ ළඩටවන 2018 භළයි භ 28 න දින ඳ..3.00 ට ඳහදුේක පුසතකහරකේදී ඳළළත්වීභට 

නිඹමිත ඵත් දවන් කයමින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපි ගරු බහඳතිතුභහ විසින් සිඹළුකදනහකග් දළන ගළනීභ දවහ 

කිඹහ ඉදිරිඳත් කයන රද අතය ඒ දවහ වබහගි න කරට ගරු බහඳතිතුභහ විසින්සිඹළුකදනහට ඇයයුම් කය 

සිටින රදී. 

02. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරඹ කම් න විට කකොශම දිසත්රි  ්ේකකේ තුන්න 

ලසකේනණිකේ පුසතකහර අතරින් ප්යකථභ සථහනඹ රඵහ කගන කවොදභ පුසතකහරඹ ඵට  ඳත් ඇති අතය කම් ේකේ 

ජූලිභ න විට කදන ලසකේ  ්ණිඹට ලසකේයණිගත වීභට නිඹමිත අතය ඒ දවහ පුයහලිඹ යුතු අලසේතහඹේ න වහ 

ප්රිකේලකේ ඳහල්, දවම් ඳහල් වහ කනත් ආඹතන ේකේත්යත චහරිකහ දවහ වංළල්ර පුසතකහරඹ කතෝයහකගන 

ඇති ඵළවිනුත් පුසතකහරකේ අයමුණු ඳයභහේථ ව අගඹන් රට අනු පුසතකහරකේ අභ්ඹ න්තයඹ ළරසුම් කිරිභ 

දවහ උදහවයණ කර සීතහක ඵර ප්යයකේලකේ කපතිවහසික සථහන පිළිඵද ඡහඹහරඳ භගින් ප්යභදේලනඹ කිරිභ 
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ළනි කටයුතු ප්යරදේලන පුරු භගින් කය ගළනීභට අලසඹ අනුභළතිඹ රඵහ කදන කර ඉල්රහ 2018.05.21 දිනළති 

පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අලසඹ  ළරසුම් 

කස කිරිභ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵටත්, එඹ දිේඝකහලීන ඳළළත්භේ ඇති ආකහයඹට වළකි නම් 

නිරිේණ භළදිරිඹේ කරට කස කය කභභ ඡහඹහරඳ ප්ය දේලනඹ කිරිභ ඩහත් සුදුසු ඵටද ළඩිදුයටත් කරුණු 

හකච්ඡහ කයන රදී. 

03. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරඹ ඳරිවයණඹ කයන ඳහඨකයින් වහ කහේඹ භණ්ඩරඹ 

දවහ ජරඹ ඳහනඹ කිරිභට වහ අත් කේදීභට දළනට ඇත්කත් පුසතකහරඹ ඉදිරිපිට ඇති ජර කයහභඹ වහ ළසිකිලි 

ඳේධතිඹ භග තිකඵන ජර කබ්ම් ඵළවින්, එඹ ඳහඨකයින් දවහ ඹටිතර ඳවසුකම් නිඹභහකහයකඹන් ළඳයීභ 

දවහ ප්යභහණත් කනොන ඵළවින් පුසතකහර කගොඩනළගිල්කල් බිම් භවකල් ගඵඩහ අරට ජර කබ්ම් 03 ේ වි 

කය ගළනිභ දවහ අලසඹණ අනුභළතිඹ රඵහ කදන කර ඉල්රහ පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් 2018.05.10 දිනළති 

ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

04. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරකේ ගඵඩහ ඳළත්තට ඇති කදොය වහ ප්ය ධහන 

කහේඹහරකේ පිවිසුභ ඳළත්තට ඇති කදොය දවහ සඹංේරීජඹ කදොය අගුළු විකය ගළනීභ, ගඵඩහ ඳළත්තට ඇති කදොය 

ටින්ටඩ් කය ගළනීභ වහ එභ කදොය කදක වහ ප්ය ධහන කදොය දවහ දම්ළල් හිත කරොේ 03 ේ රඵහ ගළනීභ දවහ 

අනුභළතිඹ රඵහ කදන කර ඉල්රහ 2018.05.10 දිනළති පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ 

රකහ ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

05. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරකේ ඇති ම්භහන තළබීභ දවහ අඩි  6 ×4 ප්යනභහණකේ 

වීදුරු හිත අල්භහරිඹේ රඵහ ගළනීභ දවහ අලසඹන අනුභළතිඹ රඵහ කදන කර ඉල්රහ 2018.05.18 දිනළති 

පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ 

සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

06. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරකේ බිම් භවකල් ඇති කඳොත් කවුන්ටයඹට විලහර 

කඳොත් ප්ය.භහණඹේ රළකඵන ඵළවින් වහ එභ කඳොත් යහේක ගත කිරිභ දවහ ඳශමු භවරට කගන ඒභට සිදුන 

ඵළවින්, එභ කඳොත් ඳවසුකන් යහේක ගත කිරිභ දවහ ඉදිරිඳත් කයන රද ආකෘතිඹ අනු කඳොත් ට්කයොලිඹේ රඵහ 

ගළනීභ දවහ අලසඹය අනුභළතිඹ රඵහ කදන කර ඉල්රහ පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් 2018.05.18 දිනළති 

ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

07. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහරකේ පුත්ඳත් අංලඹට වහ ඳශමු භවර දවහ LOBBY 

CHAIR 16 ේ රඵහ ගළනීභ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ කදන කර ඉල්රහ පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් 2018.05.18 

දිනළති ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ 

කයන රදී. 

08. වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන අනුසභයණ භවජන පුසතකහර දවහ ඳළමිකණන ඳහඨකයින්ටී ඳහනඹ කිරිභ දවහ 

පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට කෝටේ ඩිසකඳන්ේ භළෂින් 01 ේ රඵහ ගළනීභ දවහ අලසඹක අනුභළතිඹ රඵහ කදන 

කර ඉල්රහ 2018.05.18 දිනළති පුසතකහරඹහධිඳතිතුමිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක 

බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 
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09. ගරු ප්යහවකේශිඹ බහ භන්ත්රිඵ ඩී.පී.ඒ.කේ ගුණයත්න භළතිතුභහ විසින් 2018.05.21 දිනළති, කුභහරි ඇල්ර අට කම් 

න විට ඉතහභ අපිරිසිදු තත්කඹන් ඳතින ඵත්, ේයරභහනුකූර කර ඵළවළය කිරිකම් ළඩටවනේ ේරි2ඹහත්භක 

කිරිකභන් වහ ළසිකිලි කළසිකිලි ඳේධතිඹේ කස කය භනහ කශභනහකයණඹ කිරිකම් වළකිඹහේ ඳතී නම් 

ඳළමිකණන ජනතහ කගන් කිසිඹම් හධහයණ මුදරේ අඹ කර වළකි ඵත් දවන් කයමින් ඉදිරිඳත් කයන රද 

ලිපිඹ රකහ ඵළලු කහයක බහ, කම් පිළිඵද ඉදිරි ේරි ඹහභහේග ගළනීභ දවහ තහේණ නිරධහරි හේතහේ රඵහ 

ගළනීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

10. කේයකගොල්ර ගම්භහනකේ 431/ඒ භ දවහ ක්රිඩහපිටිඹක අලසඹ තහඹ ප්යහඵර ඳතින ඵත්, ේරී2ඩහ පිටිඹේ 

කස කය ගළනීභ දවහ ඉඩම් කකොටේ රඵහ කදන කරකේයකගොල්ර ත්කත් තු අධිකහරිතුභහ කත ඉල්ලිම් 

කයන රද ඵත්, කභඹ හේථක කය ගළනීභ දවහ තු අධිකහරිතුභහට කඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් කයන කරට 

2018.05.21 දිනළති ගරු ප්යහයකේශිඹ බහ භන්ත්රින ඩී.පී.ඒ.කේ ගුණයත්න භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ 

රකහ ඵළලු කහයක බහ, ගරු බහඳතිතුභහකග් අත්නින් යුතු තු අධිකහරි, එලිසටන් ත්ත ප්ය1ධහන 

කහේඹහරඹ, එලිසටන්ත්ත ( අවිසහකේල්ර ත්ත) පුේපිටිඹ, අවිසහකේල්ර ඹන ලිපිනඹට ලිපිඹේ කඹොමු 

කිරිභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී.  

11. භහල්ගභ කඳය ඳහකල් වහයිකහ ත දුයටත් කඳය ඳහකල් යදහ ගන්නහ කර ඉල්රමින් 2018.04.25 දිනළති 

භහල්ගභ කඳය ඳහකල් දරුන්කග් කදභේපිඹන් 35 කදකනකුකග් අත්නින් යුතු ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ 

ම්ඵන්ධකඹන් කහයක බහ විසින් දිේඝ ලකඹන් කරුණු හකච්ඡහ කයන රද අතය සීතහක ප්යහ  ්කේශීඹ බහ 

විසින් අනුභත කයකගන ඇති කඳය ඳහල් ේඹහ ඳෘතිකේ දවන් න සුදුසුකම් කභභ කඳය ඳහල් වහයිකහ පුයහ 

කනොභළති ඵට ප්යඳධහන කශභනහකයණ වකහය තුමිඹ විසින් කහයක බහ කත කරුණු ඳළවළදිලි කය දීකභන් 

අනතුරු කභභ ඉල්ලීභ ඉටු කශ කනොවළකි ඵට කහයක බහ විසින් තීයණඹ කයන රදී. 

12. වංළල්ර ප්යහභකේශීඹ බහ කඳය ඳහකල් ඳහලිකහ ජී.ඩී. රේෂිකහ භවත්මිඹ විසින් 2018.04.18 දිනළති කඳය ඳහර 

දවහ කදොය කදකේ අල්භහරිඹේ ව ඳරිඝනක කම්ඹේ රඵහ කදන කර ඉල්රහ ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ රකහ 

ඵළලු කහයක බහ, ඒ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභට තීයණඹ කයන රදී. 

13. මීකප් පුේ ශභහ විඹ ංේධන භධ්යුසථහනකේ වහ දිහ සුරැකුම් භධ්ඹසථහනකේ ඳහලිකහ ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. විකේතුංග මිඹ 

විසින් 2018.05.01 දිනළති එභ ආඹතනකේ  ඳවත අඩුඳහඩු ඳතින ඵ දවන් කයමින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ 

රකහ ඵළලු කහයක බහ, එභ අඩුඳහඩු ම්ඵන්ධකඹන් තහේණ නිරධහරි හේතහ රඵහ ගළනීකභන් ඳසු ඉදිරි 

කටයුතු සිදු කිරිභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී.  

 1.නහභ පුරු අේට පිච්චි දුේේණ වී භළකි කගොස ඇත.  

 2.ආයේෂිත ළටේ නළත. පිට්ටනිඹ ඉවළින් ඇති ළටද බිභටභ ළටී ඇත.  

3.ඔන්චිල්රහකහි කණු 04 හි කකොන්ේරිට් ගළරවීභ නිහ දරුන් ඔන්චිල්රහ ඳදින විට කණු 4 උඩට 

ඉසසීභ සිදු කේ. 

       4.ලිසන කඵෝට්ටුකේ ලිසහ ඹන කකොට ම්පුේණකඹන්භ කළඩී කගොස ඇත. 

 ( ඳළදීභට කනොවළකි වී ඇත.) 

 5.සීකෝ එකේද හඩි වීභට ඇති පුටු ගළරවී බිභට ළටී ඇත. (දරුන්ට එඹද ඳළදිභට කනොවළක.)  

 6.කඳොදු ළසිකිලිකඹහිද නුසුදුසු අභ්ඹ සිදුවීම් සිදු කේ.  

 7.පිට්ටනිකඹහි භත්ේයරේඹ ඳහනඹ කිරිම් වහ විවිධ සිදුවීම් සිදු කේ.  
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14. සීතහක ප්යහ කේශීඹ බහට අඹත් කඳය ඳහල් ලින් භහඹකට එේ දරුකකුකගන් රු. 600.00 ක මුදරේ 

අඹකයන රද ඵළවින් අඩු ආදහඹම් රහභින් න  අඳ වට  කභභ මුදර කගහ ගළනීභට කනොවළකි ඵළවින් කම් 

පිළිඵද රකහ ඵරහ හධහයණඹේ ඉටු කය කදන කර ඉල්රමින් 2018.05.02 දිනළති කවකවේන ප්යහ0කේශීඹ 

බහ කඳය ඳහකල් දරුන්කග් කදභේපිඹන් 18 කදකනකුකග් අත්නින් යුතු කඹොමු කයන රද ලිපිඹ රකහ 

ඵළලු කහයක බහ, කභභ මුදර කඳය ඳහල් ේඹහක්ඳෘතිඹ අනුභත කය ගළනීකම්දි අඹ කිරිභට තීයණඹ කයගත් 

මුදරේ ඵළවින් එඹ ංකලෝධනඹ කශ කනොවළකි ඵත් එභ මුදර කගහ ගත කනොවළකි කදභේපිකඹකු සිටිනම් 

ප්යරකේලකේ ග්යහඹභ නිරධහරි භවතහකගන් ඒ ම්ඵන්ධකඹන් රඵහ ගන්නහ රද හේතහේ ඉදිරිඳත් කිරිභට කටයුතු 

කයන්කන් නම් කභභ මුදකරන් නිදවස කශ වළකි ඵටත් ප්යරධහන කශභනහකයණ වකහයතුමිඹ විසින් කහයක 

බහ දළනුත් කය සිටින රදී. එකේභ කඩිනමින් කභභ කඳය ඳහකල් ඳතින අඩුඳහඩු ම්ඵන්ධකඹන් කොඹහ 

ඵරහ  අලසඹත ඳවසුකම් කඩිනමින් රඵහ දීභ සුදුසු ඵටත් කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී.   

15. කකොසගභ, ඳවශ කකොසගභ, අංක 25 හි ඳදිංචි විභ රකේන යහජකරුණහ භඹහකග් ඉල්ලිම් ලිපිඹේද භගින් ගරු 

ප්යහ කේශීඹ බහ භන්ත්රිශ කකෝකිර ම්ඳත් ේණසිරි භළතිතුභහ විසින් 2018.05.21 දිනළති කකොසගභ ඩළනි 

විකේසුන්දය ේරීක ේ් ඩහ පිටිකේ ඳසුගිඹ කහරකේ කොලිකඵෝල් ේරියඩහ පිටිඹේ ඉදිකය තිබු අතය කිසිඹම් කවේතුේ 

නිහ එඹ ඉත් කය ඇති ඵළවින් කභඹ නළත කස කිරිභට අලසයි කටයුතු රහ කදන කර දවන් 

කයමින් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ ම්ඵන්ධකඹන් රකහ ඵළලු කහයක බහ, කම් ම්ඵන්ධකඹන් තහේණ 

නිරධහරි හේතහේ රඵහ ගළනීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන රදී. 

16. ලසරි්හරංකහට ේජන ඡන්ද ඵරඹ රළබී 85 න ංත්යඹ නිමිතිකකොට කගන භළතියණ කකොමින් බහ 

ප්යධකහලඹට ඳත් කයන රද ේජන ඡන්ද ඵරඹ 1931 – 2016 කඩොනකභෝේ කකොමින් බහකේ සිට භළතියණ 

කකොමින් බහ දේහ විසතය කකකයන ලසයහසත්රි1ඹ ංග්ය0වඹ ප්ය කහලඹට ඳත් කය ඇති අතය,එභ ංග්ය වකඹන් 

පිටඳත් පුසතකහර ඳරිවයණඹ දවහ මිරදී ගන්නහ කර දවන් කයමින් භළතියණ කකොමින් බහකේ 

බහඳති භහින්ද කේලප්රිණඹ භවතහ විසින් 2018.04.06 දිනළති කඹොමු කයන රද ලිපිඹ රකහ  ඵළලු කහයක 

බහ, බහ තු පුසතකහර දවහ එභ ංග්රිවකඹන් පිටඳත් 04 ේ මිරදී ගළනීභ සුදුසු ඵට තීයණඹ කයන 

රදී. 

17. සීතහක ප්යහකේශීඹ බහට අඹත් භවජන පුසතකහර වහ ඳවත දවන් කයන රද කේතෘරුන්  විසින් 

කඹොමුකයන රද ඳවත වන් කඳොත් ලින් ඉදිරිකඹන් දේහ ඇති ටිනහකම් ඹටකත් පිටඳත් 4 ඵළගින් 

පුසතකහර වතය වහ  මිරදී ගළනිභ සුදුසු ඵට කහයක බහ තීයණඹ කයන රදී. 

 

පෙොත් නම      කර්තෘපේ නම   ලටිනාකම  රු. 

01.කකනකවඵය ඇදුරුතුභනි    කේ.එම්.ධේභකේන ඵණ්ඩහය  275.00  

02.WEDDING OF SRI LANKA (අේධ හේෂික)          400.00  

03.ය යණිඹ    ( භහසික)     ගයහ   80.00  

04.සඳකේදඹ ම්ඵන්ධ කදභශ භහධ්ඹකඹන්        50.00  

  ඳශ කයන රද ගයහ ( භහසික)  
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18. 2018 ේකේ ඳළළත්වීභට නිඹමිත හහිත්ඹ8 උත්ඹ කනුකන් ඳත්නු රඵන හහිත්ඹ  තයගහලිඹ 2018.05.26 

න දින භහඹහදුන්න භවහ විේඹහ රකේ වහ ඳහදුේක සිරි පිඹයතන විේඹහ රකේදී ඳළළත්වීභට කටයුතු ංවිධහනඹ කය 

ඇති ඵ දවන් කයමින් වංළල්ර පිලිප් ගුණේධන භවජන පුසතකහරකේ පුසතකහරඹහධිඳති විසින් 2018.05.21 

දිනළති  ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ කහයක බහකේ ගරු බහඳතිතුභහ විසින් සිඹළුකදනහකග් දළන ගළනීභ දවහ කිඹහ 

ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

 

01. කඳය ඳහල් කහේඹහධන තයගහලිකේ ප්යහථභ සථහනඹ රඵහ ගත් කදහිර භවහ නගය බහ කඳය ඳහර නිරීේණ  

චහරිකහ දවහ දිනඹේ පිළිඵද කභකතේ දළනුත් කය කනොභළති ඵළවින් ඒ දවහ කථහ කකොට කඩිනමින් දිනඹේ 

කඹොදහකගන සිඹළුකදනහ දළනුත් කයන ඵට වහ කම් අසථහකේදී කදහිර භවහ නගය බහ සුහන භුමිඹද දළක ඵරහ 

ගතවළකි ඵත් ප්යයජහ ංේධන නිරධහරිතුමිඹ විසින් කහයක බහ කත කරුණු ඉදිරිඳත් කශ අතය, එදිනට කහයක 

බහකේ සිඹළු භන්ත්රි්ළතුභන්රහ,  දළනට සිටින කඳය ඳහල් ගුරුරුන් වහ අළුතින් කඳය ඳහල් ේඹහ ස් ඳෘතිඹ දවහ ඵදහ 

ගන්නහ රද ගුරුරුන් කම් දවහ වබහගි විඹ යුතු ඵට වහ කභභ චහරිකහකන් භකට ඳසු කම් තුළින් ඇති වු 

ප්යනගතිඹ පිළිඵද කඳය ඳහල් ගුරුරුන් කළදහ හකච්ඡහේ ඳළළත්විඹ යුතු ඵටත් ගරු බහඳතිතුභහ විසින් කහයක 

බහ කත අදවස ප්යඳකහල කය සිටින රදී. 

 

 

02. ඉදිරිකේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත සීතහක ප්යහකේශීඹ බහ හහිත්ඹ  උත්කේප්යහ හංගික කේලනඹ ඳළළත්වීභ දවහ 

සුදුසු කේලකයින් ම්ඵන්ධකඹන් කඹෝජනහ ඉදිරිකේදි රඵහ කදන  කරට ප්යඵජහ ංේධන නිරධහරිතුමිඹ විසින් කහයක 

බහ කත දළනුම් කදන රදී. 

 

 

03. කම් න විට ඳතින අධික ේහ කවේතුකන් ඇති වී ඇති වදිසි ආඳදහ තත්ඹ ම්ඵන්ධකඹන් වහ ඒ පිළිඵද කම් 

න විට කගන ඇති ේරි  ්ඹහභහේග ම්ඵන්ධකඹනුත්  කහයක බහකේදී කරුණු  හකච්ඡහ කයන රදී. 

 

 


