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2018.11.26 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. ගරු කාරක සභික   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා  

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

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

6. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

 

සහභාගී පනොවූ 

 

1. ගරු කාරක සභික   - එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා  

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

3. ගරු කාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

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

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

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

2. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

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

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

6. ප්රධාන සංවර්ධන නිලධාරී  - පේ.ජී. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

8. තාේෂණ නිලධාරී - පකොස්ගම - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

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

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

    

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. පකොස්ගම පෙර ොසල් ප්රධාන ගුරුතුමිය විසින් “පෙර ොසපල් පිවිසුේ කෙරාරු කර චිත්ර ඇඳ 

ගැනීම සඳහා.” යන හිසින් යුතුව 2018.10.10 දිනැතිව පෙර ොසල් මායිපේ ඇති තාප්ෙය 

(ලැපවන්පරෝ ගාඩ්න් පහෝටලපේ මායිේ තාප්ෙය) කෙරාරු කර පනොමැති පහයින්, එම තාප්ෙය 



2 
 

කෙරාරු කර චිත්ර ඇඳ සිඟිති දූ දරුවන්ට උචිත අයුරින් නිර්මාණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම තාප්ෙය කෙරාරු කර සිඟිති දූ දරුවන්ට 

උචිත අයුරින් චිත්ර නිර්මාණය කරපදන පලස ලැපවන්පරෝ ගාඩ්න් ආයතනපයන් ඉල්ලීමේ 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. කහපහේන මහජන පුස්තකාලය විසින් “පෙොත් ප්රේර්ශනය - 2018 ෙරිතයාග වශපයන් ලැබුන 

පෙොත්” යන හිසින් යුතුව 2018.11.23 දිනැතිව කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ 2018 

පනොවැේබර් මස 11, 12 පදදින ෙැවති සදීො පෙොත් ප්රදර්ශනපයන් ආරාධිත ෙරිතයාග 

රු.35,230/- ේ ද, සදීො පෙොත් සමාගපේ 10% වට්ටේ වශපයන් රු. 6,050/- වශපයන් රු. 

41,280/- ේ වටිනා පෙොත් කහපහේන මහජන පුස්තකාලය සඳහා ෙරිතයාග වශපයන් ලැබී ඇති 

බවට කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

3. ෙළාත් ොලන පදොර්තපේන්තුව (බස්නාහිර ෙළාත) විසින් අංක LGD/03/01/04 යටපත් 

“රජපයහි පමපහයට රන් අත්වැල මාර්පගෝෙපේශ සංග්රහය” යන හිසින් යුතුව 2018.11.12 

දිනැතිව රාජය පසේවපේ නියුතුව සිට විශ්රාම ලබා සිටින එච්.පී.එල්. ද සිල්වා මහත්මිය විසින් රචිත 

‘රජපයහි පමපහයට රන් අත්වැල මාර්පගෝෙපේශ සංග්රහය’ නැමති ග්රන්ථය පුස්තකාල ොඨකයින් 

සඳහා ෙරිශීලනයට සුදුසු ග්රන්ථයේ පලස ජාතික පුසත්කාල හා ප්රපල්ඛන පසේවා මණ්ඩලය විසින් 

නිර්පේශ කර ඇති බැවින් පුස්තකාල සඳහා මිලදී ගන්නා පලස දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, ‘රජපයහි පමපහයට රන් අත්වැල මාර්පගෝෙපේශ සංග්රහය’ නැමති 

ග්රන්ථය පිටෙත් 5 ේ පුස්තකාල 05 සඳහා මිලදී ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල සඳහා කතුවරුන් විසින් පයොමුකරන ලද 

ෙහත සඳහන් පෙොත් පිටෙත් 5 බැගින් පුස්තකාල 5 සඳහා  මිලදී ගැනීමට කමිටුව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

පෙොත් නම    කර්තෘපේ නම    වටිනාකම 
  

i. භාවාත්මක ඥාන වර්ධන උෙක්රම පී.ඒ. ගුණරත්න මයා   රු. 650/- 

ii. නුවණ වඩන භාව පගෝචර උෙක්රම පී.ඒ. ගුණරත්න මයා   රු. 400/- 

iii. ොෙයට එපරහිව මනුෂයත්වය  අමිල පකොඩිකාර මයා   රු. 1250/- 

 

02. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. වාර්ෂිකව ෙවත්වනු ලබන සභාව සතු පෙර ොසල් 8 හි වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්රසංගය 2018.12.06 

දින හංවැල්ල රාජසිංහ විදයාලපේදී ෙැවැත්වීමටත් සීතාවක ප්රතිභා ගී සරණිය හා කාර්ය මණ්ඩල 

ඇගයීම වර්ෂ අවසානපේ ෙැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇති බවත් ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය 

විසින් කාරක සභාවට දන්වා සිටින ලදි. 

 

2. නව පෙර ොසල් 02 ේ පබෝපප් හා පේරගල ප්රපේශ සඳහා ලබන වර්ෂපේදී ඉදිකිරීම පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන ලදි. 

 


