
1 
 

2018.06.25 වන දින පෙ.ව. 11.30ට ෙමණ සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී 

ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරුකාරක 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   - ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා  

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

7. ගරුකාරක සභික   - එස්.චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

9. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

10. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

 

සහභාගී පනොවූ : 

 

1. ගරුකාරක සභික   - එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා  

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     - පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මහතා 

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

3. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

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

6. කාර්යභාර නිලධාරී - පකොස්ගම  - පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

8. තාේෂණ නිලධාරී - ොදුේක  - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය 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 කේකරු    - පේ.ඩී. ශාන්තිකා සිරිවර්ධන මිය 

 

හයවන සභා වාරපේ තුන්වන 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. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිංහ මැතිතුමා විසින් 2018.06.18 දිනැතිව මඟින් මාවල්ගම 

පූර්ව ළමාවිය මධයස්ථානපේ පගොඩනැගිල්පල් අඩුොඩු සේබන්ධව ඉදිරිෙත් කර තිබූ ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව එම අඩුොඩු සේබන්ධව තාේෂණ නිළධාරී මඟින් දළ ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

2. ොදුේක, මාවතගම, රිටිගහපහේන සිංහ පයොවුන් ක්රීඩා සමාජය විසින් මාවතගම රිටිගහපහේන 

පවන්පේසිවත්ත 521 ප්ලෑන් හිමි ඉඩේ පකොටස්වල ශරීර සුවතා සඳහා පවන්කර ඇති ප්රාපේශීය සභාව 

සතු භූමිය දැනට පවොලිපබෝල් ක්රීඩා පිටියේ පලස භාවිතා කරන බවත් ඒ සඳහා අසල්වැසියන් විසින් බාධා 

ෙමුණුවන බැවින් අදාල භූමිය නිරවුල් කරපදන පලස ඉල්ලා 2018.06.21 දින ඉදිරිෙත් කර තිබූ ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල භූමිය පවොලිපබෝල් ක්රීඩා පිටියේ පලස භාවිතා කිරීම සේබන්ධපයන් 

පවන්පේසි ඉඩේකට්ටි හිමියන්පේ කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපියේ ඉදිරි කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන 

පලස දැන්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය විසින් 2018.06.20 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ ෙවතින වතු ආශ්රිත ළමා සුරැකුේ මධයස්ථානවල තිපබන අඩුොඩු පසොයා 

බැලීමත් එම මධයසථ්ානවලට අවශය උෙකරණ ලබාදීම සේබන්ධව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පමම ළමා සුරැකුේ මධයස්ථාන භාර අදාල ආයතනයන් දැනුවත් 

කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පුස්තකාලපේ 2018 වර්ෂපේ පුස්තකාල උෙපේශක සභාව සඳහා 

ෙත්කරගන්නා ලද සාමාජික නාමපල්ඛණය නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා 

හංවැල්ල පුස්තකාලයාධිෙතිතුමිය විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

i. උෙපේශක කාරක සභාපේ අනුශාසක - ශාස්ත්රෙති රාජකීය ෙණ්ඩිත පූජය රුවන්පුර ධේමාලංකාර හිමි 

ii. උෙපේශක කාරක සභාපේ සභාෙති - සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ගරු සභාෙති ජයන්ත පරෝහණ 

මැතිතුමා 

 

නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාපේ ගරු මන්ත්රීවරුන්  

 

iii. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

iv. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා  

v. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

vi. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ. ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

vii. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා ෙේමසීලි මැතිතුමිය 

viii. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා 
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ix. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා 

x. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා 

xi. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා 

xii. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

xiii. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය 

 

xiv. උෙපේශක කාරක සභාපේ කැඳවුේකරු - සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පල්කේ පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි 

මහතා 

xv. උෙපේශක කාරක සභාපේ පල්කේ - සීතාවක ප්රාපේශීය සභා ප්රධාන පුස්තකාලපේ පුස්තාලයාධිෙති 

එස්. එේ. රංජනී මිය 

xvi. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී - ෂර්මිලා දුෂානි මිය 

xvii. පකොට්ඨාශ අධයාෙන අධයේෂකතුමිය - ඩී.එේ.එස්.පේ. දිසානායක මිය 

xviii. විශ්රාමික විදුහල්ෙති - පේ.එච්. ධර්මපසේන බණ්ඩාර මයා 

xix. විශ්රාමික විදුහල්ෙති - ඩබ්.ඒ. චන්ද්රපසේන මයා 

xx. ෙහල හංවැල්ල කණිෂ්ඨ විදයාලපේ සංගීතාචාර්ය - කමල්සිරි පහේවාවසේ මයා 

xxi. පකොස්ගම සංස්කෘතික මධයස්ථානපේ සංගීතාචාර්ය - ප්රියන්ත නන්දසිරි මයා 

xxii. පහෝමාගම අධයාෙන කලාෙපේ සමාජීය විදයා ගුරු උෙපේශක - හර්බි කහඳවල මයා 

xxiii. විශ්රාමික ොඨශාලාචාරිනී, ප්රවීන ගත්කතුවර - ෙේමි පසපනපහලතා පින්පදණිය මිය 

xxiv. විශ්රාමික ොඨශාලාචාරිනී - පුෂ්ො මුණසිංහ මිය 

xxv. විශ්රාමික ොඨශාලාචාර්ය - පී. අත්තනායක මයා 

 

5. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල සඳහා ෙහත සදහන් කර්තෘවරුන් විසින් පයොමු 

කරන ලද පෙොත් ඉදිරිපයන් දේවා ඇති වටිනාකේ යටපත් පිටෙත් 4 බැගින් පුස්තකාල හතර සඳහා  

මිලදී ගැනිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

පෙොත් නම          කර්තෘපේ නම        වටිනාකම රු. 

 

i. තිසරණ ගුණ භාවනා        230.00 

ii. ජාතක කතා කවිපයන්          වි. නන්ද පෙපර්රා  250.00 

iii. නිවන්මඟට ෙහසුවන්න උොදාපන අතහරින්න     200.00 

iv. තංගිලා          220.00 

v. පසල්ලේපකෝලි පසේරා         එච්.එල්. එේ. නිසාර  250.00 

vi. පිනනමින්ඩ මාන්        250.00 

vii. පකෝදුමයිේකනි         400.00 

viii. පුවිදලුේ පුනිදමුේ        350.00 
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6. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය සඳහා පලෝක 

බැංකුපේ හා ඕස්පේලියානු රජපේ ආධාර මඟින් ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොලන අමාතයාංශපේ 

මූලිකත්වපයන් විවෘත විශ්වවිදයාලපේ තාේෂණික දායකත්වය ඇතිව පනොමිපල් ලැබුණු පකොහා 

මෘදුකාංගය මඟින් පුස්තකාලය ස්වයංක්රීයකරණය කර අංග සේපූර්ණ පුස්තකාල පගොඩනැගිල්ලේ 

සීතාවක බල ප්රපේශයට තිපබන බවට ප්රපේශපේ ොසල් රාජය ආයතන හා ජනතාව දැනුවත් කිරීමටත් 

සීතාවකපුර යුගය සේබන්ධව නිරීේෂණ මැදිරියේ ෙවත්වාපගන යාමට කටයුතු සලසා එම අවස්ථාව 

උත්සවාකාරපයන් විවෘත කිරීම සුදුසු බව සඳහන් කරමින් 2018.06.14 දින හංවැල්ල පිලිප් 

ගුණවර්ධන මහජන පුස්තකාලපේ ෙැවැත්වූ කලයානි ගංගා ොඨක සමාජය මහා සභා වාර්තාව නිවාස 

හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

7. කළුඅේගල නගරපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසින් ඉදිකර ඇති සාප්පු සංකීර්ණපේ බිේමහල කිසිඳු 

ප්රපයෝජනයකට පනොපගන අෙවිත්රව ෙවතින පහයින් පමම ස්ථානපේ විවිධ විෂමාචාරී ක්රියාවන් සඳහා 

උෙපයෝගී කරගන්නා බැවින් පමම ප්රපේශපේ ජනතාවට මූලික අවශයතාවයේව ෙවතින වැසිකිළි 

ෙේධතියේ එම සථ්ානපේ සකස් කරපදන පලස ඉල්ලීමේ කරමින් 2018.06.01 දිනැතිව හංවැල්ල, 

කළුඅේගල, ඈගල ොර, අංක 96 හි ෙදිංචි ග්රීන් පශේඩ් ඉංග්රීසි අධයාෙන ආයතනය සහ ඉංග්රීසි මාධය 

පෙර ොසල් හි අධයේෂ ඩී.ආර්.එස්.ඩබ්. පෙොල්ගේෙල මහතා විසින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා සතු පෙරොසල් වර්ෂ අවසානපේ ෙවත්වනු ලබන විවිධ ප්රසංගය විධිමත් ෙරිදි 

ෙැවැත්වීම සේබන්ධපයන් පෙර ොසල් ගුරු භවතුන් සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතු බවට අදහස් ප්රකාශ කරන 

ලදි. 


