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2019.05.24 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   - ඩී. ප්රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා  

5. ගරු කාරක සභික   - දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය  

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

7. ගරු කාරක සභික   - ඥාණ ප්රකාසේ ෆ්රැන්සිස් මැතිතුමා 

 

සහභාගී පනොවූ 

 

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

2. ගරු කාරක සභික   - ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර 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. කාර්යභාර නිලධාරී - හංවැල්ල - සුමනා ජයසූරිය මිය  

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

5. කාර්යභාර නිලධාරී - පකොස්ගම - පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය  

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

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

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

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

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

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

12. පසෞඛ්ය කේකරු   - එච්.ඒ. වත්සලා විපනෝදනී 

 

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. ප්රජා සංවර්ධන නිළධාරී විසින් “වෘත්තීය පුහුණු ොඨමාලා - 2019” යන හිසින් යුතුව 2019.05.24 

දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මගින් සභා ප්රතිොදන පයොදා ගනිමින් බල ප්රපේශපේ ජනතාව 

සඳහා රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමටත්, අමතර ආදායේ උත්ොදනයටත් අවස්ථාව උදාකර ගැනීමට 

අවශය වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම සඳහා දැනට ඉල්ලීේ කර ඇති ොඨමාලාවන් පිළිබඳ විස්තර හා 

ඇස්පේන්තු සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, බල ප්රපේශයම ආවරණය 

වන ෙරිදි පකොට්ඨාශ මට්ටමින් ප්රජා අවශයතා මත වෘත්තීය පුහුණු ොඨමාලාවන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

තීරණය කරන ලදී. 

 

2. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරිතුමිය විසින් “ශිෂයත්ව විභාගය සඳහා ෙවත්වනු ලබන අධයාෙනික 

සේමන්ත්රණය 2019” හිසින් යුතුව 2019.05.13 දිනැතිව අපගෝස්තු මස ෙැවැත්වීමට නියමිතව 5 

වසර  ශිෂයත්ව විභාගය සඳහා සීතාවක ප්රාපේශිය සභා බල ප්ර පේශපේ ොසල් දරුදැරියන් 1000 කට 

ෙමණ සේමන්ත්රණයේ ෙැවැත්වීමට කටයුතු පයොදා ඇති බැවින් ඒ සඳහා සකස් කරන ලද 

රු.185,000.00 ක ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලු කාරක සභාව, පමම ඇස්තපේන්තුව මුදල් හා 

ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

3. හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ පුස්තකාලයාධිෙතිතුමිය විසින් 

“ගැබිණි මේවරුන් සඳහා “සුරකිමු මාතෘත්වය” සේබන්ධ වැඩසටහන” යන හිසින් යුතුව 

2019.05.24 දිනැතිව මාතෘ සායන සංවර්ධන වැඩසටහන යටපත් හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන 

අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලපේ 2019 ක්රියාකාරි සැලැස්මට අනුව පෙොපසොන් පෙොපහොය නිමිති 

කරපගන ෙහත්ගම මාතෘ සායනපේ ගැබිණි මේවරුන් සඳහා පෙෝෂයදායී ආහාර පේලේ 

පිරිනැමීමට හා මාතෘත්වය සේබන්ධව කාලීන වු විපශේෂිත පේශනයේ ෙැවැත්වීම පවනුපවන් සකස් 

කරන ලද රු. 30,750.00 ක ඇස්තපේන්තුව සලකා බැලු කාරක සභාව, පමම ඇස්තපේන්තුව 

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

4. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරිතුමිය විසින් “අඩු ආදායේ ලාභින් සඳහා පසවිලි තහඩු ආධාර ලබා දීම - 

2019” යන හිසින් යුතුව 2019.06.14 දිනැතිව 2019 වර්ෂපේ අයවැය පල්ඛ්නපේ වැය ශීර්ෂය 607 

(11) යටපත් රු.3000. 000.00 ක මුදලේ පවන් කර ඇති අතර එේ මන්ත්රීවරපයකු සඳහා හිමි 

තහඩු ප්රමාණය හා ඒ අනුව රු.69,767.00 මුදලේ හිමි වන අතර අඩි.10 ේ දිග ඇස්බැස්පටෝ සීට් 

සඳහාත් මිල ගණන් ලබා ගැනීමත් අදාල අයදුේ ෙත්රය අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිෙත් කර තිබු අතර එය 

මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමු කිරීමට සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

පෙර වර්ෂපේ පමපසේ ලබාපදන ලද පසවිලි තහඩු නිවසක වහලේ සඳහා ලබා දුන්නත් එය පවනත් 

අවශයතාවයන් සඳහා පයොදවා ඇති බවට මන්ත්රීතුමාලා විසින් ප්රකාශ කරන ලදී. පමම වර්ෂපේ එේ 

මන්ත්රීවරපයකු සඳහා උෙරිම වශපයන් අයදුේෙත් 03 ේ ලබා දීමටත් එම තහඩු ලබා දීමට පෙර 
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නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කමිටුව මගින් අදාල අයදුේ කරන ලද නිපවස් ෙරීේෂා කර බලා නිර්පේශ 

කිරීපමන් ෙසු තහඩු ලබාදීමට තීරණය කරන ලදී. 

 

5. ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරිතුමිය විසින් “අඩු ආදායේ ලාභින් සඳහා වැසිකිළි ආධාර ලබා දීම - 2019” 

යන හිසින් යුතුව 2019.06.14 දිනැතිව ලිපිය මගින් වැසිකිලි ආධාර වැය ශිර්ෂය 207 (2) යටපත් 

රුපියල් ලේෂ 15 ේ පවන් කර ඇති අතර එේ මන්ත්රීවරපයකු සඳහා පවන්කර ඇති රු.34,880.00 

මුදලේ සඳහා අයදුේෙත්ර 3 ේ ලබාදීමටත් නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධන කමිටුව මඟින් ෙරීේෂා කර 

බලා නිර්පේශ කිරීපමන් ෙසු අදාල ආධාර ලබාදීමටත් තීරණය කරණ ලදී. 

 

6. හංවැල්ල දිේපදණිය උතුර එකමුතු ප්රජා මණ්ඩලය විසින් “ප්රජා මණ්ඩලය ලියාෙදිංචි කරගැනීම 

සඳහායි” යන හිසින් යුතුව 2019.05.25 දිනැතිව අංක 439 දිේපදනිය - උතුර වසපමහි පිහිටුවාගත් 

ප්රජා මණ්ඩලය ලියාෙදිංචි කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා සියලු පල්ඛ්න 

සෙයා ඇති බැවින් ලියාෙදිංචියට සුදුසු බවට ප්රජා සංවර්ධන නිලධාරී විසින් නිර්පේශ කරන ලද 

වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, එකමුතු ප්රජා මණ්ඩලය ලියාෙදිංචි කිරීම සඳහා අනුමැතිය 

ලබාදීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. ෙළාත් ොලන පදොර්තපේන්තුව (බ.ෙ) විසින් LGD/03/01/04 පෙොත් මිළදී ගැනීේ හා 

2019.05.10  දින මහජන පුස්තකාල සඳහා පෙොත් ලබා ගැනීම සඳහා හිසින් යුතුව ආචාර්ය රන් 

බණ්ඩා ජයවර්ධන මහතා විසින් රචීත ෙහත සඳහන් පෙොත් පිටෙත් 5 බැඟින් පුස්තකාල 5 සඳහා 

මිලදී ගැනීමට කමිටුව තීරණය කරන ලදී. 

 

1. පේශොලන විදයාව - 01 

2.  පේශොලන විදයාව - 02 

3.  ජනසන්නිපේදනය හා සන්නිපේදන මූලධර්ම 

4. ජනනායක මන්ත්රී 

5.  ශ්රී ලංකාදීෙ පේශපේ ගීත 

6.  ළමා රචනා හුරුව   

 

8. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල සඳහා කතුවරුන් විසින් පයොමු කරන ලද ෙහත 

සඳහන් පෙොත් පිටෙත් 5 බැඟින් පුස්තකාල 5 සඳහා මිලදී ගැනීමට කමිටුව තීරණය කරන ලදී. 

 

පෙොපත් නම    කර්තෘපේ නම    වටිනාකම 

 

i. ජීවිතයට අලුත් හුස්ම       රු.490.00 

ii. පමොපළන් බිස්නස ්   මංගල පසෝම ලාල් මහතා  රු.490.00 

iii. සිත දිළිදු නැත        රු.390.00 

iv. නර්තනය අතිපර්ක කියවීේ   ඩබ්.ඒ.පර්ණුකා සුසාන්තනි මිය  රු.300.00 

පෙොත I 
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සාකේජා සටහන් 

 

1. සභාව සතු කළුඅේගල වින්පසෆ් පෙර ොසල ආරේභ කරන අවස්ථාපේ එහි පෙර ොසල් ොලිකාව 

විසින් මාවල්ගම පෙර ොසපලහි ඉපගනුම ලැබූ දරුවන් කිහිෙපදපනකු එම පෙර ොසල පවත 

රැපගන පගොස් ඇති අතර එපසේ රැපගන යන ලද එේ දරුපවකු ගමන් අෙහසුතාව මත නැවතත් 

මාවල්ගම පෙර ොසලට ඇතුළත් කරපදන පලස ගරු මන්ත්රී උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

පවත කරන ලද ඉල්ලීමේ සේබන්ධපයන් ගරු මන්ත්රීතුමා විසින් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

එහිදී පේ සේබන්ධපයන් සාකච්ඡා කරන ලද කාරක සභාව ලබන වසපර් ොසලට ඇතුලත් කළයුතු 

දරුපවේ බැවින් හා පමය අපනකුත් පදමේපියන්ට පූර්වාදර්ශයේ පනොවන පලස සානුකේපිතව 

සලකා බලා පමම දරුවා ෙමණේ මාවල්ගම පෙර ොසල පවත නැවතත් ඇතුලත් කර ගැනීමට 

අවසර ලබාදීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. එහිදී ගරු සභාෙතිතුමා විසින් අදහස ්

දේවමින් ෙසුගිය දිනවල මාවල්ගම පෙර ොසපලහි පෙර ොසල් ොලිකාව සේබන්ධපයන් ඇතිවූ 

ගැටළුකාරී තත්වය හා මාවල්ගම පෙර ොසපල් දරුවන් අළුතින් ආරේභ කරන ලද වින්පසෆ් පෙර 

ොසල පවත රැපගන යාම සඳහා එකඟතාවය ලබාදීපමන් ෙසු නැවතත් පමපසේ දරුවන්පේ පෙර 

ොසල් පවනස් කිරීම පහේතුපවන් සභාව හෑල්ලුවට ලේවන බැවින් තමන් පේ සේබන්ධපයන් 

විරුේධ වන බව ගරු සභාෙතිතුමා ප්රකාශ කරන ලදි. 
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