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2018.08.21 වන දින ප.ව. 02.30 ට පමණ සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කමිටු ශාලාදේදී 

පවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාපති  - දේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා  

2. ගරු කාරක සභික   - එේ.ඒ.දේරි මාග්රට් මැතිතුමිය  

3. ගරු කාරක සභික   - ඩී. දකෝකිල සේපත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා  

5. ගරු කාරක සභික   - ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා  

6. ගරු කාරක සභික   - ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ දේවදේ මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   - ඊ.ජී. ඩී. ඉන්ද්රානි දසදනදහලතා පේමසිලි මැතිතුමිය  

8. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය  

 

සහභාගී දනොවූ : 

 

1. ගරුකාරක සභික   - එස්.ඒ. දප්රේමරත්න මැතිතුමා  

2. ගරුකාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

3. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. දල්කේ    - දේ.ඒ. චන්දන පේමසිරි මහතා 

2. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්දතොටදේ මිය 

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

4. කාර්යභාර නිලධාරී - දකොස්ගම - දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරී - පාදුේක - ඩී.සී.දේ. අමරසිංහ මිය 

6. කාර්යභාර නිලධාරී - කහදහේන - ජී. චමරි පත්මලතා මිය  

7. තාේෂණ නිලධාරී - හංවැල්ල - එන්.ඩී. දහට්ටිආරච්චි මිය 

8. ප්රධාන සංවර්ධන නිලධාරී  - දේ.යූ. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

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

11. පුස්තකාල සහායක - දකොස්ගම - දේ.පී. කුමුදිනී ප්රියන්තා මිය 

12. පුස්තකාල භාරකරු   - ඩබ්. ප්රියන්ති දර්ණුකා මිය 

 

නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාවට පැමිණි සියලු මන්ත්රීවරුන් හා දල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය 

මණ්ඩලය සාදරදයන් පිළිගත් ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමා කාරක සභාදේ කටයුතු ආරේභ කරන ලදි. 
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01. ලිපි දල්ඛණ සලකා බැලිම. 

 

1. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානයේ පවරාදීම සේබන්ධවයි යන හිසින් යුතුව 2018.07.16 

දිනැතිව හංවැල්ල, කළුඅේගල, සුදුවැල්ල, මහාදබෝධි විහාරදේ විහාරාධිපති දකොරියාදේ ප්රධාන 

සංඝනායක ශ්රී ධේමානන්ද ධේමිස්සර වංශාලංකාර විශ්ව කීර්ති ශ්රී පණ්ඩිත ආචාර්ය 

දවලන්හින්දන් වාචිස්සර හිමියන් විසින් වින්දසේෆ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය 

මහාදබෝධි විහාරයට යාබද ඉඩමක පවත්වාදගන යනු ලබන අතර දමම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

මධයස්ථානය 2019 වසදර් සිට වසර කිහිපයකට ගිවිසුමේ යටදත් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට 

පවරා දීමට අවශය බව පවසමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා 

ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. පාදුේක - මීදේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය හා දිවා සුරැකුේ මධයසථ්ානදේ පාලිකා 

ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. විදේතුංග මිය විසින් 2019 වර්ෂය සඳහා අයදුේපත් ලබාදීම සේබන්ධවයි යන හිසින් 

යුතුව 2018.08.15 දිනැතිව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම සේබන්ධදයන් ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී 

වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, මීදේ දිවා සුරැකුේ මධයසථ්ානය සඳහා දරුවන් ඇතුළත් 

කිරීදේ අයදුේපත්ර අදාල දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානය මඟින් නිකුත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය 

ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

3. දකොස්ගම ඩී.ඒ. රාජපේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලදේ ඉදිරිපස වහලය දිරා යාම 

සේබන්ධදයන් හංවැල්ල කාර්යභාර නිලධාරී මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධදයන් 

තාේෂණ නිලධාරී ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, ප්රතිපාදන අනුමත කරවා 

ගැනීම සඳහා මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව දවත දයොමු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

4. බිත්තිවල තීන්ත ආදල්ප කරගැනීම යන හිසින් යුතුව 2018.08.17 දිනැතිව කහදහේන මහජන 

පුස්තකාලදේ බිත්ති අපවිත්ර වී ඇති බැවින් තීන්ත ආදල්ප කර දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමු කරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. ‘‘දපර පාසල් වත්ත සඳහා දේට්ටුවේ සහ දේට්ටු කණු දදකේ ලබාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 

කළුඅේගල ප්රාදේශීය සභා දපර පාසල් පාලිකා නයනා සතිස්චන්ද්ර මිය විසින් 2018.08.03 

දිනැතිව දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ වනවිට දමම ඉල්ලීදේ සඳහන් 

ප්රකාර වැඩ කටයුතු සිදුකිරීම ආරේභ කර ඇති බව වැඩ අධිකාරී විසින් කාරක සභාවට දැනුේදදන 

ලදි. 
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6. කහදහේන දපොළ පැවැත්දවන දිනවල කහදහේන මහජන පුස්තකාලයට පැමිදණන මාර්ගය අවහිර 

වනදසේ දවළඳාේ කටයුතු කිරීම දහේතුදවන් පුස්තකාලයට පැමිදණන පාඨකයන්ට පුස්තකාලයට 

පැමිණීම සඳහා මාර්ගයේ දනොමැති බැවින් ‘‘මහජන පුස්තකාලයට පැමිදණන මාර්ගය දවන්කර 

ගැනීම” යන හිසින් යුතුව දකොස්ගම මහජන පුස්තකාලදේ පුස්තකාල සහායිකාව විසින් 

2018.08.17 දිනැතිව දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් 

හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාදගන ඒ අනුව කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

7. කහදහේන මහජන පුස්තකාලය විසින් පුස්තකාලදේ පිවිසුේ දදොර දවනස් කිරීම සඳහා යන හිසින් 

යුතුව 2018.08.17 දිනැතිව කහදහේන මහජන පුස්තකාලදේ දැනට තිදබන පිවිසුේ දදොර 

පුස්තකාලයට ඉදිරිපසින් දනොව පැත්තකින් පිහිටා ඇති බැවින් පාඨකයින් හට පිවිසුේ දදොර 

දනොදපන බැවින් හැකි ඉේමණින් එය දවනස් කර දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් හංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරීතුමියදගන් 

වාර්තාවේ ලබාදගන මුදල් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

8. 2018 වර්ෂය ජාතික කියවීදේ මාසය දවනුදවන් පවත්වන දපොත් ප්රදර්ශනය සහ අදලවිය සදීපා 

ප්රකාශන සමාගම විසින් සැේතැේබර් මස 28, 29 යන දදදින තුළ පාදුේක පුස්තකාල ශාලා දේදී 

පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බවත්, ජංගම දසේවාව ලබාදදන මාහිංගල දහේ පාසදල් 

සිසු දරුවන්ට හා දදමේපියන්ට කියවීදේ අගය ගැන දැනුවත් කිරීදේ දේශන වැඩසටහනේ 

සැේතැේබර් 9 වන දින උදෑසන 9.00 එම දහේ පාසදල්දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර 

ඇති බවත් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් පාදුේක මහජන පුස්තකාලය විසින් 

2018.08.19 දිනැතිව ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා අනුමැතිය 

ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ‘‘කසළ කළමනාකරණ පුරුදු දපර පාසල් දිවිදේ සිට ආරේභ කිරීම” යන හිසින් යුතුව ගරු 

සභාපතිතුමාදේ උපදදස් පරිදි සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මඟින් පාලනය වන දපරපාසල්වල දූ 

දරුවන් සඳහා කුඩා කල සිටම කසළ කළමනාකරණ පුරුදු ඇති කිරීම හා ඔවුන් තුලින් ඒ 

ක්රියාකාරකම නිවස පාදක දකොටදගන ආරේභ කිරීම සඳහා කසළ දවන්කිරීදේ කුඩා බඳුන් පහත 

පරිදි  

 

ේලාස්ටිේ හා දපොලිතීන්  - තැඹිලි පාට බඳුන් 

වීදුරු    - රතු පාට බඳුන් 

දලෝහ වර්ග   - දුඹුරු පාට බඳුන් 

කඩදාසි හා කාඩ්දබෝඩ්  - නිල් පාට බඳුන් 
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පාට 04 කින් ලබාදීමට අනුමැතිය ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

සභාපතිතුමාදේ දමම දයෝජනාව අගය කරමින් මුදල් ප්රතිපාදන දවන් කරගැනිම සඳහා දමය 

මුදල් හා ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව දවත දයොමු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. 2018.08.17 දවනි දින පැවැත්වූ සීතාවක ප්රාදේශීය සභා පුස්තකාල උපදේශක සභා කමිටු 

වාර්තාව ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමා විසින් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර කාරක 

සභාව එම වාර්තාව අනුමත කරන ලදි.  

 

11. 2018 සඳහා පුස්තකාල දපොත් මිලදී ගැනීම, ග්රන්ථ නාමය : ඉන්දියානු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

යන හිසින් යුතුව 2018.07.25 දිනැතිව එේ.දේ. අලහදකෝන් මහතා විසින් දයොමු කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, දමම දපොත පුස්තකාල හතර සඳහා පිටපත් හතර බැගින් මිලදී ගැනීම 

සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ගරු සභාපතිතුමා විසින් දකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමා මූලික කරදගන ග්රාම දසේවා වසමට එේ ප්රජා 

මණ්ඩලයේ බැගින් ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීදේ උපදදස් මත පිහිටුවා ගන්නා දලසට මන්ත්රිවරුන් 

දැනුවත් කරන ලදි.  

 

2. වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සාහිතය උත්සවය දමවරත් සැේතැේබර් මාසදේදී දහෝ ඔේදතෝේබර් 

මස මුල් සතිදේ ‘‘කවිය” දත්මාව දකොටදගන පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානේ කරමින් පවතින බවත් 

එහිදී සමරු ප්රදානය කිරීම සඳහා අප ප්රදේශදේ කලාව දවනුදවන් තම දායකත්වය ලබාදුන් 

කලාකරුවන් සිටී නේ ඔවුන්දේ විස්තර ලබාදදන දලස දන්වා සිටින ලද අතර, සභාපතිතුමන් 

විසින් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද දකොළඹ යුගදේ ප්රකට කවිවරු කෘතිය දරුවන්දේ 

අධයාපනය සඳහා උචිත බවට අදහස් දැේවූ අතර එම දපොත මුද්රණය කර සාහිතය උත්සවදේදී 

දබදාදීමට හා සියලුම පාසල්වල 9 වන දරේණිදයන් ඉහළ (10 වසර) සියලුම සිසුන් සඳහා 

ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. දසවිලි තහඩු හා වැසිකිළි ආධාර ලබාගැනීම සඳහා වන අයදුේපත්ර මන්ත්රීවරුන් දවත ලබාදදන 

දලසට ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය දවත දන්වන ලදි.    
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