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2018.09.21 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට ෙ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   - එේ.ඒ.පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය  

3. ගරුකාරක සභික   - එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා  

4. ගරු කාරක සභික   - ඩී. පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා 

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

6. ගරු කාරක සභික   - ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා  

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

8. ගරුකාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

10. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

11. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ    - පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසිරි මහතා 

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

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

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

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  හංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

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

8. තාේෂණ නිලධාරී - ොදුේක - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය 

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

10. සංවර්ධන නිලධාරී   - ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස මිය 

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

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

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

14. පුස්තකාල භාරකරු   - ඩබ්. ප්රියන්ති පර්ණුකා මිය 
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නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාවට ෙැමිණි සියලු මන්ත්රීවරුන් හා පල්කේතුමා ඇතුළු කාර්ය 

මණ්ඩලය සාදරපයන් පිළිගත් ගරු කාරක සභා සභාෙතිතුමා කාරක සභාපේ කටයුතු ආරේභ කරන ලදි. 

01. ලිපි පල්ඛණ සලකා බැලිම. 

 

1. සීතාවක ප්රපේශීය සභාව මඟින් ොලනය වන පෙර ොසල් වලින් ලබාපදන ළමා සත්කාර පසේවාව විධිමත්ව 

හා ගුණාත්මක පලසින් ලබාදීපේ අරමුණින් ආරේභ කරන ලද පෙර ොසල් සහායිකාවන් 11 පදනාපේ 

වයාෙෘතිපේ වයාෙෘති කාලසීමාව 2018.10.10 දින සිට වසරක කාල සීමාවේ සඳහා දීර්ඝ සේබන්ධපයන් 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, 2018.10.10 දින සිට 2019.10.09 දින දේවා වසරක කාලයේ සඳහා වයාෙෘති 

කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. කළුඅේගල පෙර ොසල ඉදිකර ඇත්පත් පෙොදු කටයුතු සඳහා පවන් කරන ලද ඉඩමක පමන්ම සියලුම 

ඉඩේ වලට යන මාර්ගයක පකළවර බැවින් එහි නිවැසියන්පේ පෙොදු අවස්ථා වලදී ද පලොකු වාහනයේ 

හැරවීපේදී එම ස්ථානපේ පිහිටීම අනුව අඩි 20 ේ ෙමණ ෙස්සට පගන පේට්ටුව සවිකරපදන පලස 

ඉල්ලමින් කළුඅේගල ප්රාපේශීය සභා පෙර ොසල් ගුරුතුමිය වන නයනා සතිස්චන්ද්ර මහත්මිය විසින් පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

3. “පේරපගොල්පල් තවත් ළිඳේ ඉදිකිරීම පිළිබඳවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.07.30 දිනැතිව 

ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම 

ගැටළුව විසඳී ඇති බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා කාරක 

සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

4. පකොස්ගම ඩී.ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාල සහායිකාව විසින් 2018.08.23 

දිනැතිව “ළමා අංශය අලංකාර පලස සකස් කිරීම” යන හිසින් යුතුව පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපේ 

ළමා අංශපේ බිත්තිවල ළමයින් ආකර්ෂණය වන පලස ළමා චිත්ර ඇඳ අලංකාර කිරීමට අවශය කටයුතු 

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

තාේෂණ නිලධාරී සහ ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී අධීේෂණය යටපත් එම කාර්යය ඉටුකර දීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

5. මීපේ - ොදුේක පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානය හා දිවා සුරැකුේ මධයස්ථානපේ වැඩ බලන 

ොලිකාව විසින් 2018.09.18 දිනැතිව “ආයතනයට අවශය උෙකරණ ලබාගැනීම පිළිබඳවයි” යන හිසින් 

යුතුව වාපන් අල්මාරි 01, ගුරු පේස 01, ගුරු පුටු 02, ඇඳන් (ගිලන් පබ්බි ඇඳන්), තිර පරදි යාර 6 (ෙළල 

60) (නිල් පරෝස මිශ්ර පරේදේ), පයෝජනා පෙට්ටියේ යන ද්රවයයන් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ඉල්ලිම ඉදිරි මුදල් කමිටුව පවත ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

6. ‘‘පූර්ව ළමා සංවර්ධන මධයස්ථානයට අවශය අඩුොඩු සපුරා ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව පකොස්ගම, 

කනේෙැල්ල පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථානපේ ගුරුතුමිය විසින් 2018.08.23 දිනැතිව පෙර ොසල 
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ඇතුලත සහ පිටත තීන්ත ගෑම, පෙර ොසල් පිටත බිත්තිවල රූෙ ඇඳීම, පසල්ලේ මිදුල භාණ්ඩවල තීන්ත 

ගෑම, වත්ත වටා ඇති දැල තීන්ත ගෑම සහ බුදු මැදුර තීන්ත ගෑම යනාදිය ඉටු කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. පුවේපිටිය, මිරිසව්ත්ත, ශ්රී ජීවකාරාමය, ශ්රී ජීවකාරාම විහාර කාර්ය සාධක සමිතිපේ ගරු සභාෙති හා ගරු 

විහාරාධිෙති පූජය මහගල්කඩවල පියනන්ද හිමි විසින් උේත විහාරස්ථානපේ අභිනවපයන් 

පගොඩනගාපගන යනු ලබන පදමහල් පගොඩනැගිල්පල් (බහු කාර්ය සංඝාවාසය)  සිවිලිමට හා පදොර 

ජපනල් සඳහා අවශය දැව සපුරා ගැනීම සඳහා ඇස්වත්ත දකුණ පෙොදු සුසාන භූමිපේ පිහිටි පකොස්ගස් 

01ේ, වල්පදල් ගස් 02ේ, බටපදොඹ ගස් 01 යන ගස් කො ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් 2018.08.27 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 

ඇස්වත්ත දකුණ ශ්රී පබෝධිමාලාකාරාම විහාරස්ථානපේ විහාරාධිෙති ගරු අතිපූජය පෙොේපිටිපේ පසෝභිත 

නාහිමිොණන් වහන්පසේපේ අනුමැතියට යටත්ව ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

8. “ස්ථාන මාරුවේ ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව වග, මාවල්ගම, ප්රාපේශීය සභා පෙර ොසපල් ඩී.ජී. 

අපශෝකා මාපනල් ගුරුතුමිය විසින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 

පේ වනවිට පල්කේතුමා විසින් තීරණයේ පගන ඇති බැවින් එම තීරණය අනුව කටයුතු කිරීම වඩා සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

9. පකොස්ගම, ඩී. ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය විසින් “මල් ෙැළ ප්රදර්ශනය හා පේශනයේ 

ෙැවැත්වීම” යන හිසින් යුතුව මල් ෙැල ප්රදර්ශනය හා අපලවි වැඩසටහනේ 2018 සැේතැේබර් මස 28 හා 

29 යන පදදින තුළ ෙැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බවත් සැේතැේබර් 28 වන දින පෙ.ව. 

10.00 ට මල් වගාව හා සත්ව ොලනය පිළිබඳ පේශනයේද ෙැවැත්වීමට ද කටයුතු සූදානේ කර ඇති 

බැවින් ඒ සඳහා සියලුපදනාම සහභාගී වන පලස දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය කාරක සභාව පවත 

ඉදිරිෙත් කරන ලදි.   

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. 2018 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ෙවත්වනු ලබන සාහිතය උත්සවය ප්රවීණ ගීත රචක අතිපූජය රඹුකන 

සිේධාර්ථ හිමිොණන්, ප්රවීණ ගීත රචක මහින්ද චන්ද්රපසේකරයන් සහ පප්රේේ රංජිත් විපේවික්රමයන් සමඟ 

“රසදීෙනි” ගී රස වින්දනාත්මක පේශනයන් සමඟ සීතාවක ප්රතිභා සාහිතය උත්සවය 2018.10.04 දින 

පෙ.ව. 9.30 ට හංවැල්ල උත්සව ශාලාපේදී ෙැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා 

සියලුපදනාම සහභාගී වන පලස හංවැල්ල පුස්තකාලයාධිෙතිතුමිය විසින් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

2. කියවීපේ මාසය නිමිති කරපගන පුස්තකාල සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම සේබන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් 

සාකච්ඡා කළ අතර පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලපේ සහභාගීත්වපයන් ොසැල් පවත පගොස් සිසුන් දැනුවත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  
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3. පුස්තකාලයට ළමුන් බඳවා ගැනීම සඳහා අදාල අයදුේ ෙත්ර සහතික කිරිපේදී වරිෙනේ පගවන පහෝ රජපේ 

පසේවය කරන නිලධාරිපයකු අත්සන් කිරීම ප්රමාණවත් බවත් එබැවින් අයදුේප්රතය සංපශෝධනය කළයුතු 

බවත් සාකච්ඡා කරන ලදි.  

 

 

 

 


