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2019.03.21 වන දින පෙ.ව. 10.00ට ෙමණ සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී 

ෙවත්වන ලද නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභා රැස්වීපේ වාර්තාව. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති  - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා  

2. ගරු කාරක සභික   - ඇේ.ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

4. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

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

6. ගරු කාරක සභික   - ඇේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය 

7. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

 

සහභාගී පනොවූ 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති  - පේ.ඒ.විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා  

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

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

4. ගරු කාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

3. පුස්තකාලයාධිෙති - ොදුේක - එේ.ජී. චන්ද්රරත්න මයා 

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

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

6. තාේෂණ නිලධාරී - පකොස්ගම - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය. 

7. තාේෂණ නිලධාරී - හංවැල්ල - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

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

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

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

11. පසෞඛ්ය කේකරු   - එච්.ඒ. වත්සලා විපනෝදනී 

 

කාරක සභා සභාෙති පේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා අද දින අතයවශය කරුණේ මත ෙැමිණිය පනොහැකි 

බව දන්වා ඇති බැවින් කාරක සභාපේ ඉදිරි කටයුතු ෙවත්වාපගන යාම සඳහා ෙැමිණ සිටි සියලු 

මන්ත්රිවරුන්පේ එකඟතාවපයන් ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා කාරක සභා සභාෙති 

වශපයන් ෙත්කරගන්නා ලදි.  
 

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. 
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01. ලිපි පල්ඛ්ණ සලකා බැලිම. 

 

1. පකොළඹ අගරදගුරු මැල්කේ කාදිනල් රංජිත් හිමිොපණෝ විසින් “පෙොදු සුසාන භූමිපයන් 

පකොටසේ කපතෝලික බැතිමතුන් භූමදාන කිරීමට ලබාගැනීම සඳහායි.” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.31 දිනැතිව හංවැල්ල මීසපේ ෙහල හංවැල්ල සාන්ත මරියා පේවස්ථානයට අයත් 

කපතෝලික සුසාන භූමිය කාලයක සිට කැලණි ගඟට පසෝදාපගන යාම නිසා භූමදාන කටයුතු 

කිරිමට අවශය ඉඩකඩ පනොමැති වීම නිසා ජනතාව අෙහසුතාවයට ෙත්ව ඇති බැවින් කපතෝලික 

ජනතාව භූමදාන කිරීමට ඉඩේ පකොටසේ හංවැල්ල සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පෙොදු 

සුසාන භූමිපයන් පවන්කර පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, හංවැල්ල පෙොදු සුසාන භූමිපේ ඉඩකඩ ප්රමාණවත් පනොවන බැවින්, ෙහත්ගම පිහිටි ජුපසේ 

මුනිඳුන්පේ කනත්පතන් පකොටසේ පේ සඳහා ලබාගන්නා පලස ලිපියේ මඟින් දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

2. ොදුේක මහජන පුස්තකාලය II වන පරේණියට උසස්වීේ ලබා ස්වයංක්රීයකරණයට ලේව ඇති 

අතර පෙොත් 8000 ක ප්රමාණයේ හා ළමා, වැඩිහිටි සාමාජිකයින් (ක්රියාකාරී) 4000 ේ ෙමණ 

පමම වර්ෂය අවසානයට පෙර ස්වයංක්රීය කිරීම සඳහා ෙරිගණක පුහුණු පසේවකපයකු ලබාපදන 

පලස ඉල්ලා ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙති විසින් 2019.03.19 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන මඟින් ප්රාපයෝගික 

පුහුණුව ලබාගැනීම සඳහා පයොමුකරන ලද සිසුන් ොදුේක, හංවැල්ල, පකොස්ගම සහ කහපහේන 

යන මහජන පුස්තකාල 04 සඳහා පයදවීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

3. 2019.02.21 දින ෙැවති නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කාරක සභාපේ තීරණ අංක 01 – (04) ට 

අදාලව පකොස්ගම, පකොසග්ම විපල්ජ්, පකොස්ගම විපල්ජ් නිවාස වාසීන්පේ සුභසාධක සහ 

අපනයෝනයාධාර සංගමය විසින් “පසේවා පියසේ ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.20 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛ්නය කාරක සභාවට 

ඉදිරිෙත් කළ අතර, පමම අත්සන් පල්ඛ්ණපේ සඳහන් ප්රපේශවාසීන්පේ ඔප්පු හා පිඹුරු පිටෙත් 

ලබාදී පනොමැති බැවින් ඉඩේ හිමියන්දැයි තහවුරු කර ගැනීමට පනොහැකි බවට පකොස්ගම 

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තා කර ඇති බැවින් අත්සන් පල්ඛ්නපේ සඳහන් ප්රපේශවාසීන්පේ ඔප්පු 

පිටෙත් හා පිඹුරු පිටෙත් මීළඟ කාරක සභාව සඳහා ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. 2019.03.13 දින හංවැල්ල මහජන පුස්තකාලපේ රැස්වීේ ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද පුස්තකාල 

උෙපේශක කමිටු රැස්වීේ වාර්තාව කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කළ අතර ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමාපේ පයෝජනාවේ මත වයස අවුරුදු 14 – 

29 අතර දමිළ දරුවන්පේ දමිළ භාෂාපවන් ලියන ලද නවකතා ද ඉදිරිෙත් කිරීමට අවස්ථාව 

ලබාදීමටත් සිංහල හා දමිළ යන අංශවලින් ඉදිරිෙත් කරන ලද නවකතා අතුරින් වඩාත් සුදුසු 

නවකතාව මුද්රණය කිරීමටත් තීරණය විය. (උෙපේශන කාරක සභා වාර්තාව උෙපල්ඛ්න අංක 

01) 
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5. “සිංහල භාෂා විෂය සේමන්ත්රණය” යන හිසින් යුතුව 2019.03.17 දිනැතිව 2019.03.02 දිනට 

පයදුන සිංහල භාෂා දිනයට සමගාමීව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් ජාතික රූෙවාහිනිපේ 

“ජාතික ොසල” අධයාෙනික වැඩසටහන ඉදිරිෙත් කරනු ලබන සිංහල භාෂා විෂය නිර්පේශිත 

කමිටු සාමාජික සහ පෙළ පෙොත් පල්ඛ්ක මණ්ඩල සාමාජික පකොළඹ නාලන්දා විදයාලපේ 

ආචාර්ය අරුණ පේරගල මහතාපේ පේශනයේ 2019.03.27 දින පෙ.ව. 8.30 ට වග ශ්රී රතනසාර 

විදයාලපේදී ෙහත සඳහන් ොසල්වල 10 සහ 11 පරේණිවල සිසු දරු දැරියන් සහභාගී කරපගන 

ෙැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

      සිසුන් සංඛ්යාව 

i. වග ශ්රී රතනසාර මහා විදයාලය     46 

ii. පින්නවල රාජපෙොල මහා විදයාලය    79 

iii. කහපහේන පබොරළුපගොඩ මහා විදයාලය    55 

iv. ඉලුේඕවිට කනිෂ්ඨ විදයාලය     28 

v. වැලිකන්න පරෝමානු කපතෝලික කනිෂ්ඨ විදයාලය  13 

එකතුව    221 

 

6. හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාල කළයාණි ගංගා ොඨක සමාජය විසින් 

සංවිධානය කරනු ලබන කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම හා ස්වයං රැකියා සඳහා දිරි ගැන්වීම සඳහා 

2019 ජාතයන්තර කාන්තා දිනයට සමාගාමීව ෙවත්වනු ලබන “බෑේ මැසීපේ වැඩමුළුව” 

2019.03.22 දින පෙ.ව. 09.00 ට හංවැල්ල මහජන පුස්තකාල රැස්වීේ ශාලාපේදී ෙැවැත්පවන 

බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

7. 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. ප ංෂුයි          රු. 780/- 

ii. තාපවෝ           රු. 360/- 

iii. මපේ රට     එච්.එස්. පෙපර්රා මහතා   රු. 360/- 

iv. My country         රු. 360/- 

 

8. “ලිඛිත අවසරයකින් පතොරව මාවල්ගම පෙර ොසපල් තිබූ ලිපිපගොනු හා භාණ්ඩ රැපගන යාම” 

යන හිසින් යුතුව 2019.03.15 දිනැතිව ගරු පල්කේතුමා විසින් 2019.03.11 දින පල්කේතුමාපේ 

ලිඛිත අවසරයකින් පතොරව මාවල්ගම පෙර ොසපල් තිබී රැපගන යන භාණ්ඩ පල්ඛ්ණයේ සමඟ 
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එම ලිපිපගොනු හා භාණ්ඩ දින 03 ේ ඇතුළත නැවත මාවල්ගම පෙර ොසලට භාර දී ඒ බව 

මාවල්ගම පෙර ොසපල් ගුරුතුමිය මඟින්, ප්රජා සංවර්ධන නිළධාරී මඟින් හා පකොස්ගම 

කාර්යභාර නිළධාරී මඟින් දැනුේ පදන පලස දන්වමින් සුදුවැල්ල පෙර ොසල් ගුරු ඩී.ජී. අපශෝකා 

මාපනල් මිය පවත යවන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පල්කේතුමා විසින් පමපතේ 

ක්රියාකර ඇති ආකාරය නීතයානුකූල හා නිවැරදි බව කමිටුව ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදි. 

 

9. කහපහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය විසින් “පවෝටර් ඩිස්පෙන්සර් මැෂින් 

එක ලබාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.19 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ කහපහේන 

පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ ොඨකයින්ට පිරිසිදු ොනීය ජලය ලබාදීමට 

අවශය පවෝටර් ඩිස්පෙන්සර් මැෂින් එකේ ලබාගැනීමට අවශය අනුමැතිය ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, කහපහේන පිලිප් ගුණවර්ධන 

අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය සඳහා පවෝටර් ඩිස්පෙන්සර් මැෂින් එකේ ලබාදීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

10. කහපහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය විසින් “වායු සමීකරණය නඩත්තු 

කිරීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.03.19 දිනැතිව කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ වායු 

සමීකරණ යන්ත්ර 03 කාලයේ ගතවන විට ක්රියා විරහිත වීම සිදුවන බැවින් මාස තුපනන් තුනට 

නඩත්තු කිරීමට අවශය කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ වායු සමීකරණ යන්ත්ර 03 සුදුසු ආයතනයේ 

පතෝරාපගන නඩත්තු කටයුතු ඉටුකිරීම සඳහා ගිවිසුේ ගතවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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