
 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ 36 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම් වාර්තාව 

 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ 36 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්විම 2019 ක් වූ මාර්තු මස 28 වන දින සකොළඹ 07, 
සනළුම් සපොකුණ රඟහසේදී සප.ව. 11.30 සිට ප.ව.2.30 දක්වා පවත්වන ලදි. 
 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ ගරු සභාපති ප්රභාත් චන්ද්රකීර්ති මහතා වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම ආරම්භ කළ බව 
ප්රකාශ කිරීසමන් අනතුරුව මිය ගිය සාමාජිකයින් උසදසා විනාඩි සදකක නිශ්ශබ්දතාවයක් ආරම්භ කරන ලදි. ඉන් 
අනතුරුව ගරු සභාපතිතුමා අරමුණ පැහැදිලි කිරීම සිදු කරන ලද අතර 36 වන වාර්ෂික සමුළුව හා වාර්ෂික මහා සභා 
රැස්වීම සංවිධානය කිරීසම්දී සහය දැක්වූ සැමට ස්තූතිය පුද කරන ලදි. 
 
ගරු සේකම් පී.පී.එස්. සරෝහණ ද සිේවා මහතා 35 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීසම් වාර්තාව හා 2018.03.17 සිට 
2019.03.27 දින දක්වා කාලයට අදාළ වාර්ෂික වාර්තාව සභා ගත කරන ලදි. එම වාර්තා සදකම සාකච්ඡා කිරීසමන් 
අනතුරුව චන්ද්රරත්න පේසේගම මහතා සහ චන්දිත් මහතාසේ සයෝජනා ස්ථීරත්වසයන් සංසශෝධන රහිතව සභා 
සම්මත විය. 
 
ගරු භාණ්ඩාගාරික බී.ඒ.ප්රදීප් ලක්ෂාන්ත මහතා ඉදිරිපත් කරන ලද 2018.01.01 සිට 2018.12.31 දින දක්වා වූ 
විගණනය කරන ලද වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව ද සාකච්ඡා කිරීසමන් අනතුරුව සුදත් රත්නවීර මහතා සහ 
ඩබ්.ඒ.පී.රත්නායක මහතාසේ සයෝජනා ස්ථීරත්වසයන් සභා සම්මත විය. 
 
ඉන් අනතුරුව වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද පහත සඳහන් සයෝජනා සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන 
ලදි.  

1. ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ 35 වන වන විධායක සභාව විසින් සයෝජනා අංක 01 සිට 06 දක්වා කරුණු 
ඇතුළත්ව ඉදිරිපත් කර තිබූ සයෝජනාව 

2. ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ, හම්බන්සතොට දිස්ත්රික් ශාඛාව මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු 3ක් 
ඇතුළත් සයෝජනාව 

3. 2013 ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා නිලධාරී කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කර තිබූ සයෝජනාව 
4. එච්.ඒ.එස්.ප්රනාන්දු මහතා කරුණු සදකකින් යුතුව ඉදිරිපත් කර තිබූ සයෝජනාව 
5. ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ, අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ශාඛාව මඟින් කරුණු සදකක් ඇතුළත් කර ඉදිරිපත් 

කරන ලද සයෝජනාව 
 

එම සයෝජනාවන් පිළිබඳව ගරු සභාසේදී දීර්ඝ සලස කරුණු ඉදිරිපත් කල අතර ඒ සඳහා අනුරාධ විසේසකෝන් මහතා, 
ගිතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය, අරුණ ප්රනාන්දු මහතා, සුදත් රත්නවීර මහතා, සරෝෂණී මහත්මිය, තරංග මහතා, 
සුමිත් මහතා, චන්ද්රරත්න පේසේගම මහතා, කාංචනා තේනාවිල මහත්මිය, ජනක සප්රේමරත්න මහතා. බන්දුල 
හරිස්චන්ද්ර මහතා, චන්ද්රා මහත්මිය, ජයවීර ප්රනාන්දු මහතා, සගෝපල රන්ජන් මහතා ඇතුළු සාමාජික සාමාජිකාවන් 
සාකච්ඡාව සඳහා එක් විය. 
 

සියළුම කරුණු සලකා බැලීසමන් අනතුරුව එම සයෝජනාවන් පිළිබඳව පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කිරීමට ගරු සභාසේ 
ඒකමතික අනුමැතිය හිමිවිය. එනම්, ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ 35 වන විධායක සභාව ඉදිරිපත් කරන ලද 
සයෝජනා 6න් අංක 01,02,03.1 හා 04 සයෝජනා සංසශෝධන රහිතව සම්මත කිරීමටත් සයෝජනා අංක 03.2හි යාවජීව 
සාමාජිකත්වසේ පවතින ස්වභාවය සවනස් කිරීමකට ලක් සනොසකොට 2019 වර්ෂසේ සිට ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා 
සංගමසේ සුභ සාධන අරමුදල වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාමාජික සාමාජිකාවන් රුපියේ දහසක මුදලක් වාර්ෂිකව ශ්රී 
ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමය සවත ලබා දිය යුතු සලසද, සයෝජනා අංක 06 මහා මණ්ඩල රැස්වීම් පැවැත්වීසම් දී එක් 
රැස්වීමක් සකොළඹට ආසන්න ස්ථානයක පැවැත්වීම හා අසනක් රැස්වීම සකොළඹින් පිට පළාතක පැවැත්වීම සලස 
සංසශෝධනය කිරීමට යටත්ව ද ඒකමතිකව සභා සම්මත විය.  
 

සයෝජනා අංක 05 මහ සභාව විසින් සම්මත සනොකළ අතර පලාත් සම්බන්ධීකරණය සඳහා විධායක සභාව මගින් 
නිලධාරීන් පත්කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
 

ඩබ්.ඩබ්.නලින්ද ජයවීර ප්රනාන්දු මහතා ඉදිරිපත් කරන ලද සයෝජනා 3 සඳහාම මහා සභාසේ ඒකමතික අනුමැතිය හිමිවූ 
අතර අේලස් දූෂණය පිටුදැක ජනතා විශ්වාසය වඩාත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වැඩ සටහන් සංවිධානය කිරීම සුදුසු 
බවට ද බන්දුල හරිස්චන්ද්ර මහතා සයෝජනා කරන ලදී. 
 

ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ හම්බන්සතොට ශාඛාව මැසයන් ඉදිරිපත් කරන ලද සයෝජනා 3 ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා ද මහ සභාසේ ඒකමතික අනුමැතිය හිමි විය. 
 

2013 ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවසේ නිලධාරින් විසින් සමෝටර් රථ ආනයන බලපත්රය ලබා ගැනීසම්දී අසාධාරණයට ලක්වූ 
නිලධාරින්ට සහන සැලසීම සවනුසවන් කරන ලද සයෝජනාව පළමුවරට පමණක් සනොව වාහන ආනයන බලපත්ර හිමි 
සියළු නිලධාරින්ට ද එම සහනය ලබා ගැනීම සඳහා ක්රියා කල යුතු බවට වූ සංසශෝධනය ද ඇතුළත්ව ඒකමතිකව 
සම්මත විය. 
 

එච්.ඒ.එස්.ප්රනාන්දු මහතාසේ සයෝජනා අංක 02 ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒකමතික අනුමැතිය හිමි වූ අතර සයෝජනා 
අංක 01 සඳහා face book ගිණුම අයිතිකරු හා එහි පාලකයන් සලස ක්රියා කරන සාමාජිකයින් ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා 
සංගමය සලස සඳහන් සකොට ඇති බැනරය ඉවත් සකොට ගැලසපන සවනත් සුදුසු නමක් සයොදන සලස ඉේලා සිටීමටත් 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ සියළු සම්බන්ධතා සවබ් අඩවිය හරහා සිදු කිරීම සුදුසු බවටත් සයෝජනා විය. 



ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවා සංගමසේ අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ශාඛාව විසින් ඉදිරිපත් සකොට තිබූ සයෝජනා 2 පිළිබඳව ගරු 
සභාව දීර්ඝ සලස කරුණු සාකච්ඡා කල අතර එම කරුණු පිළිබඳව 36 වන විධායක සභාව මඟින් අනු කමිටුවක් පත් 
සකොට ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ක්රියා කළ යුතු බවට තීරණය විය. 
 

ඉන් අනතුරුව නාමේ කරුණාරත්න මහතා පළාත් ක්රිඩා අධයක්ෂ තනතුර සඳහා පත් කිරීසම්දී මතුවි තිසබන ගැටළු 
සහගත තත්වය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අප සේඛනගත තනතුරු වලට නිලධාරින් පත් කිරීසම්දී හා 
තනතුරු ඇති කිරීසම්දී වඩාත් විමසිලිමත්ව ඒ පිළිබඳව අවධානසයන් කටයුතු සකොට අවශය අවස්ථාවලදී මැදිහත් වීම 
සිදුකළ යුතු බවට වූ සයෝජනාව බන්දුල හරිසච්න්ද්ර මහතා විසින් ස්ථීර කරන ලදි. සයෝජනා වාරය නිම වීසමන් අනතුරුව 
නාම සයෝජනා කැඳවිම සඳහා වන වාර්තාව සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. ඉන් අනතුරුව 35 වන විධායක සභාව සහය දුන් 
සැමට ස්තූතිය පලකර ඉේලා අස්විය. ඉන් අනතුරුව ප්රධාන සත්රිම් භාර නිලධාරී විසින් නිලවරණය සඳහා ලැබී තිබූ 
නාම සයෝජනා සම්බන්ධසයන් පැවැත්වූ ජන්ද විමසිම පිළිබඳව වූ වාර්තාව සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 
 

36 වන විධායක සභාසේ තනතුරු 03ක් එනම් සභාපති, නිසයෝජය සභාපති හා කාරක සභික තනතුරු සඳහා 
නිලවරණයන් පැවැත්වූ අතර සහකාර භාණ්ඩාගාරික ධූරය හැර අසනකුත් තනතුරු සඳහා නිලධාරින් නිතරඟසයන් 
සත්රී පත්විය. 
 

නිලවරණසේ ප්රතිඵල අනුව වැඩි ඡන්ද සංඛයාවක් ලබා ගන්නා ලද නිලධාරින් ඒ ඒ තනතුරු සඳහා සත්රීපත් විය.  
 

ඒ අනුව නිලවරණසේ ප්රතිඵල අනුව වැඩි ඡන්ද ලබාගත් හා නිතරඟසයන් පහත සඳහන් නිලධාරින් ඒ ඒ තනතුරුවලට 
සත්රී පත් විය. 
 

ගරු සභාපති     -    බී.සක්.පී.චන්ද්රකීර්ති මහතා 
ගරු සේකම්    -    පී.පී.එස්.ආර්. ද සිේවා මහතා 
ගරු භාණ්ඩාගාරික   -    සක්.පී.සයෝගචන්ද්ර මහතා 
ගරු ජාතික සජවිධායක   -    ආචාර්ය සක්.ඒ.එස්.කීරගල මහතා 
ගරු සංස්කාරක    -    සුධර්මා කරුණාරත්න මහත්මිය    
ගරු නිසයෝජය සභාපතිවරු (05) 

- එස්.සේ.කහවත්ත මහතා 
- ආර්.ජී.ජනක සප්රේමරත්න මහතා 
- ආර්.එම්.එන්.සක්.කාංචන මහතා 
- බුද්ධික අමේ ජයතිස්ස මහතා 
- එම්.බී.එේ.රහුමාන් මහතා 

 
ගරු නිසයෝජය සේකම්   -    එච්.එච්.එන්.අමරසිංහ මහතා 
ගරු සහකාර සේකම්   -    ඒ.එම්.සි.ඩබ්.පී.අසබ්සකෝන් මහතා 
ගරු සහකාර සංස්කාරක  -    සසේහු සමොසහොමඩ් අේ අමින් මහතා 
විධායක කමිටු සාමාජිකයින් 

1. සේ.සක්.නිරංජලා දිේහානි මහත්මිය 
2. අර්ජුන රත්නායක මහතා 
3. දිසන්ෂ් විදානගමාච්චි මහතා 
4. සුරංග රණසිංහ මහතා 
5. එච්.ඒ.එස්.මධුශංක මහතා 
6. ටී.එච්.බී.ඒ.සද්ශප්රිය මහතා 
7. ආර්.පී.ඉසර්ෂා උදයංගනී මහත්මිය 
8. දර්ශන දසුන් රාජපක්ෂ මහතා 
9. දුලීප් සසෝමරත්න මහතා 
10. ජී.සක්.සමන් පුෂප් කුමාර මහතා 
11. එස්.ඩී.සතවරප්සපරුම මහතා 
12. බිනුප කැකුලාවල මහතා 
13. ගිනිසේ ප්රසන්න ජනක කුමාර මහතා 
14. එන්.ඒ.පී.එස්.එස්.වික්රමසිංහ මහතා 
15. පී.එම්.නානායක්කාර මහතා 

 
ඉන් අනතුරුව නාම සයෝජනා ඉදිරිපත්ව සනොතිබූ සහකාර භාණ්ඩාගාරික ධූරය සඳහා සුදුසු නිලධාරිසයකු පත්කර සදන 
සලස ගරු සභාව සවත දැනුම් සදනු ලැබූ අතර එහිදී සුදත් රත්නවීර මහතාසේ හා ඩබ්.ඒ.පී.රත්නායක මහතාසේ 
ස්ථීරත්වසයන් ඩබ්.ඩබ්.සක්.ජයවීර ප්රනාන්දු මහතා සහකාර භාණ්ඩාගාරික සලස සතෝරා පත්කර ගන්නා ලදි. 
 

ගිණුම් පරීක්ෂක ධුරය සඳහා මීට සපර වසරවල ඒ සඳහා පත් කර ගන්නා ලද ලංකා සපොසහොර සංස්ථාසේ 
සාමනයාධිකාරී (මුලය), පී.ආර්. සමරවීර මහතා පත් කිරීමට ද ඒකමතිකව තීරණය විය. 
 

නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත්තර ගැනීසමන් අනතුරුව නව සභාපති ප්රභාත් චන්ද්රකීර්ති මහතා සභාව අමතන ලද අතර නව 
සේකම් පී.පී.එස්. සරෝහණ ද සිේවා මහතාසේ ස්තූති කතාසවන් පසු රැස්වීසම් කටයුතු නිමාවට පත්කරන ලදි. 
 
 

සමයට, 
      

ප්රභාත් චන්ද්රකීර්ති        පී.පී.එස්.ස ෝහණ ද සිල්වා 
ගරු සභාපති         ගරු සේකම්   
      


