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2019.04.25 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   - ඇේ.ඒ. පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය 

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

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

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

 

සහභාගී පනොවූ 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

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

5. ගරු කාරක සභික   - එස්. චන්ද්රකුමාර් මැතිතුමා  

6. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. පසෞඛ්ය කේකරු   - එච්.ඒ. වත්සලා විපනෝදනී 
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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 පල්ඛ්ණ සලකා බැලිම. 

 

1. වග, කහපහේන, කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ අරුණළු ොඨක සමාජය විසින් “ොඨකයින්පේ 

ප්රපයෝජනය සඳහා “අරුණ” පුවත්ෙත කහපහේන මහජන පුස්තකාලය සඳහා ලබාපදන පලස 

ඉල්ලීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.04.21 දිනැතිව දැනට ඉතා ජනප්රිය සතිඅග පුවත්ෙතේ වන 

“සතිඅග අරුණ” පුවත්ෙත පමම පුස්තකාලය පවත පනොලැබීම විශාල අඩුොඩුවේ පලස දැනී 

ඇති බැවින් එම පුවත්ෙත කහපහේන පුස්තකාලය පවත ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, “සතිඅග අරුණ” පුවත්ෙත කහපහේන, දප ෝර, ොදුේක සහ 

පකොස්ගම මහජන පුස්තකාල සඳහා ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

2. කහපහේන මහජන පුස්තකාලය විසින් “ක්රියාකාරී සැලැස්ම - මැයි මාසය” යන හිසින් යුතුව 

2019.04.24 දිනැතිව කහපහේන මහජන පුස්තකාලපේ මැයි මාසයට නියමිත ක්රියාකාරී සැලැස්මට 

අනුව පවසේ උත්සවය නිමිති කරපගන කඩල දන්සලේ 2019.05.18 දින ෙ.ව. 4.00 ට 

කහපහේන මහජන පුස්තකාලය ඉදිරිපිටදී ෙැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බැවින් ඒ 

සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. පකොස්ගම, ඩී.ඒ. රාජෙේෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය විසින් “පල් දන්දීපේ කඳවුරේ 

ෙැවැත්වීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.04.24 දිනැතිව ක්රියාත්මක සැලැස්පේ එේ පියවරේ 

වශපයන් පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලය විසින් පල් දන්දීපේ කඳවුරේ 2019.05.29 වන බදාදා 

දින පෙ.ව. 9.30 ට පකොස්ගම මහජන පුස්තකාලපේ ෙැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති 

බැවින් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ොදුේක මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙති විසින් “පුස්තකාල ජංගම පසේවා ෙැවැත්වීම.” 

යන හිසින් යුතුව 2019.04.23 දිනැතිව ොදුේක මහජන පුස්තකාලය මඟින් ජංගම පසේවාව 

2013.11.10 දින සිට 2016.09.13 දින දේවා ජංගම පසේවා 03 ම අඛ්ණ්ඩව හා විධිමත්ව 

ෙවත්වාපගන ගිය අතර පේ වනවිට උඩගම හා හල්පේ  ජංගම පසේවා විවිධ පහේතූන් මත 

අකර්මනය වී ඇති නමුත් මාහිංගල දහේ ොසපල් ජංගම පසේවාව පේ දේවා අඛ්ණ්ඩව 

ෙවත්වාපගන යන බව දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ පිළිබඳව 

පසොයා බලා අංගමුව සහ පේරගල දහේ ොසල් ආශ්රිතව ජංගම පසේවා පදකේ ඇතිකිරීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි.  
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5. ගපේෂණ ෙර්පේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය විසින් “ෙර්පේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනපයන් 

නිකුත් කරනු ලබන “ගපේෂණ” සඟරාව ප්රාපේශීය පුස්තකාල පවත නිකුත් කිරීම සේබන්ධවයි.” 

යන හිසින් යුතුව පමම “ගපේෂණ” සඟරාපේ පිටෙත් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව යටපත් ොලනය 

වන මහජන පුස්තකාල පවත මිලදී ගන්නා පලසත් මිල රු. 100 ේ වන සඟරාව වසරකට කලාෙ 

04 ේ  නිකුත් කරන අතර රු. 800.00 ේ පගවා වාර්ෂිකව දායකත්වය ලබාගැනීපමන් සඟරාව 

නිකුත් වූ විගස ම ලබාගත හැකි බවත් අෙ ප්රපේශපේ සිදුකරනු ලබන ෙර්පේෂණ, ෙර්පේෂණමය 

පසොයාගැනීේ හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරකේ /වැඩසටහන් සේබන්ධපයන් වූ ලිපි/පුවත් ද “ගපේෂණ” 

සඟරාපේ ෙළ කිරීම සඳහා ලබාදිය හැකි බව දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පමම “ගපේෂණ” සඟරාව පිටෙත් 5 බැගින් පුස්තකාල 5 සඳහා මිලදී ගැනීමට කමිටුව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

6. 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. හපත් ෙන්තිය    පඩොනල්ඩ් කලුආරච්චි මහතා  රු. 230/- 

ii. පෂරීනා     පඩොනල්ඩ් කලුආරච්චි මහතා  රු. 250/- 

iii. භාව විපර්චන     ධර්මවංශ කිත්සිරි වීරසූරිය මහතා  රු. 125/- 

iv. සිංහල දනේව 14 වැනි පකොටස  මහීොල කටුවාවල මහතා  රු. 650/- 

v. සමාජ විදයාව    බී.ඒ. පටනිසන් පෙපර්රා මහතා  රු. 400/- 

vi. තෘේතිමත් මාපියන් හා  

චරිතවත් දරුවන්   රනිල් කුමාරනායක මහතා  රු. 400/- 

vii. සමාජ විදයාව විවාහය පිළිබඳ  

මෑතකාලීන ප්රවණතා   නදීරා ජයතුංග මහත්මිය   රු. 

300/- 

viii. පුංචි මහත්තයා    කඩවත ගුණානන්ද හිමි   රු. 120/- 
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