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2018.07.23 ලන දින පෙ.ල. 10.00ට සීතාලක ප්රායපේශීය සභා කමිටු ාාපේදී ෙලත්ලන ද 

කාර්මික පසේලා කාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කළරක වභළ වභළඳති     - ලියනගේ චන්දන කුමළර මෆතිතුමළ.  

2. ගරු කළරක වභික    - වමන්ත උදය කුමළර ගමගේ මෆතිතුමළ.  

3. ගරු කළරක වභික    - එල්.නන්දකුමළරසිංශ මෆතිතුමළ.  

4. ගරු කළරක වභික    - පී.ගේ. උපුල් ජිගන්න්ද්රළකුතික මෆතිතුමළ.  

5. ගරු කළරක වභික    - එච්. ලරුණදිලිප්කුමළර මෆතිතුමළ.  

6. ගරු කළරක වභික    - එච්.පී.උපුල්ප්රමවන්න මෆතිතුමළ.  

7. ගරු කළරක වභික    - ගේ.නිමල් යවසරිකළුඳශන මෆතිතුමළ  

8. ගරු කළරක වභික    - ඩබ්. අගවෝක ලෆලික මෆතිතුමළ.  

9. ගරු කළරක වභික    - ජී.කුමුදිනී ජයලර්ධන මෆතිතුමිය.  

10. ගරු කළරක වභික    - එම්.ඩී. මළනී චන්ද්රතතළ මෆතිතුමිය.  

11. ගරු කළරක වභික    - එන්.පී.ගේ. වමන්ති චන්ද්රිැෆකළ දමයන්තිමෆතිතුමිය.  

 

සහභාගී වූ නිධාරීන් : 

 

1. ගල්කම්     - ගේ.ඒ. චන්දන ඳද්මසරි මයළ.  

2. ප්රමධළන කෂමනළකරණ වශකළර   - ගේ.ඩී. වන්ධ්යළත මළනී මිය  

3. ලෆඩ අධිකළරී    - ජයන්තළ ජල්ගතොටගේ මිය  

4. කළර්යභළර නිධළරී - ඳළදුේක  - ඩී.සී.ගේ. අමරසිංශ මිය.  

5. කළර්යභළර නිධළරී - කශගශේන  - ජී. චමරි ඳත්මතළ මිය.  

6. කළර්යභළර නිධළරි - ගකොවහගම  -  ගර්ණුකළ ඉද්දමල්ගගොඩ මිය  

7. තළේණ නිධළරී - ඳළදුේක  - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය.  

8. තළේණ නිධළරී - ගකොවහගම  - එච්.යූ. නිළන්ති මිය.  

9. තළේණ නිධළරී -  ශිංලෆල්  - එල්.ඒ. ධර්මගවේන මයළ.  

10. විංලර්ධන නිධළරී    - ඩී.ජී. ඉළනි කමලිකළ මිය  

 

කළරක වභළල වශළ ඳෆමිණි සයලුගදනළ වළදරගයන් පිළිගත් ගරු වභළඳතිතුමළ කළරක වභළගේ ලෆඩ කටයුතු 

ආරම්භ කරන දී. 

 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රණගතිය. 

 

1. ප්රළඳගද්ශීය වභළල වතු මළර්ගගේ ඉවුර කඳළ ශළනි ඳෆමිණවීම වම්බන්ධල 2018.07.03 දින වළකච්ඡළල 

වශළ මළලතගම, ඩී. ගේවිට් මශතළ වශ මළලතගම, අිංක 165 ඳදිිංචි නදීකළ කළරියලවම් මශත්මිය 

වශභළගී ව අතර ගෆටළුල ඇතිව ආකළරය පිළිබල ගදගදනළ විසන් කළරක වභළල ගලත කරුණු 
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ඉදිරිඳත් කරන දි. ඒ අනුල ඳලත්ලන ද වළකච්ඡළගේදී ප්රළලගද්ශීය වභළල වතු මළර්ගගේ ඳෂ අඩි 11’ 

8” ේ ඳලත්ලළ ගනිමින් මළවයක කළ සීමළලේ තුෂ ඳෆති බෆම්ම ඉදිකිරීම ඳටන්ගගන මළව 02 ත් 

ඇතුෂත එනම් 2018.09.30 දිනට ප්ර්ථම බෆම්ගම් ලෆඩ අලවන් කිරීමට නදීකළ කළරියලවම් මශත්මිය 

එකඟතළලය බළගදන ද අතර ඒ වශළ ඩී. ගේවිට් මශතළ ද එකඟතළලය ඳ කිරීගමන් ඳසු 

2018.09.30 දිනට අදළ බෆම්ගම් ලෆඩ අලවන් කිරීමට යටත්ල ගෆටළුල නිරළකරණය කරන දි.  

 

2. ලරිඳනම් ගල්ඛනගේ ඳළගර් නම විංගෝධනය කරලළ ගෆනීම වම්බන්ධගයන් ඩී.එන්. එම්. ගමගේ 

මශතළ ඇතුළු ගම්ලළසීන් විසන් 2018.06.29 දින ඳෆලතිමුදල් ශළ ප්රනතිඳත්ති වෆකසීගම් කළරක වභළල 

ගලත ඉදිරිඳත් කරනු ෆබ ලිපිය වම්බන්ධගයන් මුදල් ශළ ප්රඳතිඳත්ති වෆකසීගම් කළරක වභළගේ 01 

(19) තීරණ අනුල ගම්ලළසීන් 2018.07.23 දින ඳෆලති කළර්මික ගවේලළ කළරක වභළල ගලත කෆලන ද 

අතර එහිදී ගම්ලළසීන් විසන් ඈග ඳළර වම්බන්ධගයන් දීර්ඝ ලගයන් කරුණු ඉදිරිඳත් කෂ අතර 

එහිදී ගරු ප්රළලගද්ශීය වභළ මන්ත්රීද නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ මළර්ගගයන් ඉදිරි මශළ වභළලට 

ගයෝජනළලේ ඉදිරිඳත් කර නම විංගෝධනය කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

3. සීතළලක ප්රළවගද්ශීය වභළල වතු මළර්ගල ජන එලීගම්දී වභළල වතු මළර්ගලට සදුවී ඇති ශළනි 

වම්බන්ධගයන් 2018.07.16 දින එම ේයළැ්ඳෘතිභළර නිධළරීන් ශළ ICC, MAGA, SIERRA, ACCESS 

යන ගකොන්ත්රළ ත් ආයතන වශභළගීත්ලගයන් වළකච්ඡළල ඳලත්ලන දි. එහිදී අදළ ගකොට්ඨළභළර 

මන්ත්රීතතුමන්ළ මඟින් යථළ තත්ලයට ඳත් කර ගනොමෆති ඳළරලල් වම්බන්ධගයන් ඇති ගෆටලු 

ශඳුනළගගන අදළ ගකොන්ත්රළනත් ආයතන ලළ එම වහථළන පිළිවකර කිරීමට තීරණය කරන දි.  

 

4. ගේරග ගලොලිගබෝල් ේරී ඩළ පිටිය වශළ විදුලිය බළගෆනීමට ලිපියේ බළගෆනීම යන හිසන් 

යුතුල2018.06.11 දිනෆතිල ගරු ප්රළගද්ශීය වභළ මන්ත්රික චින්තක ගද්වින්ද වමරවීර මෆතිතුමළ විසන් 

ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය මුදල් කමිටුගේ අනුමෆතිය බළගෆනීම වශළ ගයොමු කෂ අතර ඒ වශළ මුදල් 

කමිටුගේ අනුමෆතිය ෆබී ඇති බල දන්ලන දි. 

 

5. උඩගම කන්ද ඳළවෆල් මළලතට පිවිගවන වහථළනගේ ඇති විදුලි කණුල ඉලත් කිරීම වම්බන්ධල යන 

හිසන් යුතුල ගරු ප්රළැෆගද්ශීය වභළ මන්ත්රිඇ එවහ.ඩී. මිංජු ප්රයදීප් කුමළර් මෆතිතුමළ විසන් ඉදිරිඳත් කරන ද 

ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඳෂළත්බද මළර්ග විංලර්ධන අධිකළරිගේ ශළ විදුලිබ මණ්ඩගේ නිර්ගද් 

බළගෆනීමට කළරක වභළල තීරණය කරන දි.  

 

6. ඳළදුේක, මග , මුරු තගශගශේන, ගනො 311 ඳදිිංචි ගේ. නන්දසරි පුහඳකුමළර නෆමති අය විසන් 

අබන් ව ඳළරේ වළදළ ගෆනීම වශළ යන හිසන් යුතුල වභළඳතිතුමළ ගලත ගයොමුකරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන් ේරළගමීය මළර්ග1000kmලෆඩවටශන යටගත් ඇවහතගම්න්තු වකවහ කර ඉදිරිඳත් කිරීමට 

කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 

 

7. කළණු ඳද්ධතිය ලෆසී ඉතළ අබන් තත්ලයට ඳත්ල ඇති අිංගමුල දිංතරමුල් මළර්ගය විංලර්ධනය කර 

ගදන ගව ඉල්මින් ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රි  චින්තක ගද්වින්ද වමරවීර මෆතිතුමළ විසන් 

2018.06.11 දිනෆතිල ගයොමු කරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී ලළර්තළල අනුලරු. 

655,201.23 ක මුදේ ලෆයලන බලට ඇවහතගම්න්තු කර ඇති අතරලෆඩ ඒකකය ආරම්භ කිරීගමන් 

ඳසු එය ඉටුකිරීමට කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 
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8. ඳශත්ගම ශිංලෆල් ශරවහ ඳළගර් රළමයියළ මළලත ප්ර ධළන මළර්ගයට වම්බන්ධ ලන තෆන වශ ඳශත්ගම 

ඳෂගලනි ඳටුමග ඳටන් ගන්නළ වහථළනගේ සට ලකඩ දේලළ ගකොටව තළර දමළ විංලර්ධනය කර 

ගෆනීමටත් ප්රගධළන ඳළගරන් ශෆගරන තෆනට ඳයිප්ඳ දමළ අළුතින් විංලර්ධනය කෂ යුතු බලත් දේලමින් 

ගරු ප්රළනගද්ශීය වභළ මන්ත්රීැෆමළේරතට් මල්ලිකළරච්චි මෆතිතුමිය විසන් 2018.06.14 දිනෆතිල වභළඳතිතුමළ 

ගලත ඉදිරිඳත් කරනද ලිපිය වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී බළදී ඇති ලළර්තළල අනුල,  

 

 ඳශත්ගම ශිංලෆල් ශරවහ ඳළගර් අතුරු මළර්ගයගවෝමවීර ගඳගදව ඳළර (රළමයියළ මළලත) ආරම්භක 

ගකොටව මීටර් 40 ක ප්රුමළණය තළර දෆමීම වශළ රු. 130,000/- ඳමණ මුදේ ලෆයලන බෆවින් 

ප්රවතිඳළදන අනුමත ව ඳසු එය ඉටු කිරීමටත් 

 ඳශත්ගම ඳෂගලනි ඳටුමග ඳටන් ගන්න වහථළනගේ ප්රීධළන ඳළගරන් ශෆගරන තෆන කළණුල මළර්ග 

විංලර්ධන අධිකළරියට අයත් බෆවින් එම කළණුල ශරීම වම්බන්ධගයන්මළර්ග විංලර්ධන අධිකළරිය 

ගලත දන්ලළ යෆවීම සුදුසු බලටත්  

 1 ලන ඳටුමග ඳළුදු වී ඇති වහථළන වශළ ප්රිමමිේවහ ගල් කියුබ් 02 ේ බළදී පිළිවකර කිරීමටත් 

කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 

 

9. ගවේනළනළයක ගඳගදව ේරී.ඩළ පිටිගේ ඉදිලන ඳෆතිබෆම්ම පිළිබ යන හිසන් යුතුල ඳළදුේක , 

ගවේනළනළයක ගඳගදව ප්ගරගද්ලළසීන් විසන් 2018.05.05 දිනෆතිලප්රශගද්ලළසීන් 41 ගදගනකුගේ 

අත්වන් වහිත ගල්ඛණය ද වමඟගම්ලළසීන්ගේ විගරෝධය පිළිබල ඔබතුමළගේ අලධළනය ගයොමුකර 

ප්රවගද්ලළසීන් වමඟ වළකච්ඡළ ගකොට ඉදිරි ේරි යළමළර්ග සදුකරන ගමන් ඉල්මින් අගයෝම මධු ප්රිවළද් 

මෆතිතුමළගේ ඉල්ලීම වමඟ ගරු වභළඳතිතුමළ ගලත ගයොමු කරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ගරු 

වභළඳතිතුමළ වශ ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රිය අගයෝම මධු ප්රුවළද් මෆතිතුමළ වහථළනීය ඳරීේණයේ 

කරන ද අතර අදළ ගෆටළුල දෆනට විවළ ඇති බලට ඳළදුේක තළේණ නිධළරීතුමිය කළරක 

වභළලට දෆනුම්ගදන දි. 

 

10. අිංක 22 ගේරග ගකොට්ඨළගේ ගේරග 2 ලන ඳටුමඟ වශ මළහිිංග ගදල්ගශපිටිය ඳළර යන අතුරු 

මළර්ග 2 ඉතළ අබන් තත්ලගේ ඳලතින බෆවින් තළර ඳෆෆවහතර ගයොදළ වකවහ කර ගදන ගව 

ඉල්මින් ගරු ප්රළැහගද්ශීය වභළ මන්ත්රිබ චින්තක ගද්වින්ද වමරවීර මෆතිතුමළ විසන් 2018.05.09 දිනෆතිල 

ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය විංගෝධනය කර ගේරග වශ මළහිිංග ගදල්ගශපිටිය ඳළර ගලනුලට 

ගේරග 3 ලන ඳටුමග ගඳරමුසු ගයදීමට ඉල්ළ ඇති බල තළේණ නිධළරී කළරක වභළලට 

දෆනුම්ගදන ද අතරගේරග2 ලන ඳටුමඟ තළර දමළ විංලර්ධනය කිරීමටත්, ගේරග 3 ලන ඳටුමග 

ගඳොගරොත්තු ගල්ඛනයට ඇතුෂත් කිරීමටත් තීරණය කරන දි. 

 

11. ගේරගගොල් උතුර මළර්ගය මීපිළල මළර්ගය තළලකළලිකල තළර ගයොදළ විංලර්ධනය කිරීම යන හිසන් 

යුතුල ගරු ප්රළරගද්ශීය වභළ මන්ත්රිල අරුණ පී. දිවිගල් මෆතිතුමළ විසන් 2018.04.24 දින ඳෆලති කළර්මික 

ගවේලළ කළරක වභළලට ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය  වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී ලළර්තළගේ 

ඇවහතගම්න්තු පිටඳතේ ප්රිතිඳළදන ගලන්කරලළ ගෆනීම වශළ ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රිත අරුණ පී. 

දිවිගල් මෆතිතුමළ ගලත බළදීමට කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 
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12. දගඹෝර දිංගශ කුඹුර මළර්ගගේ ටී. හරිරයළනි මශත්මියගේ නිලව ඉදිරිපිට ඇති ඳළම හියුම් ඳයිප්ඳ ගයොදළ 

වකවහ කර තිබුණද එම හියුම් ඳයිප්ඳ කුඩළ බෆවින් , අධික ලර්ළල ගශේතුගලන් හියුම් ඳයිප්ඳ කෆඩී ඳළම 

ගිළ බෆව ඇති බලත් ලළශන ගමන් කිරීමට ගනොශෆකි තත්ලයේද උද්ගතල ඇති බල දේලමින් ,දිංගශ 

කුඹුර මළර්ගගේ කෆඩී ඇති ඳළම අළුත්ලෆඩියළ කර ගෆනීම වශළ යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළනගද්ශීය වභළ 

මන්ත්රීැළ එච්.පී. උපුල් ප්රවන්න මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.21 දිනෆතිල ගයොමු කරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන්තළේණ නිධළරී ඇවහතගම්න්තුලේ ඉදිරිඳත් කර ඇති බලට කළරක වභළලට දෆනුම්දුන් 

අතර ප්රයතිඳළදන අනුමත ව ඳසු ඉටුකිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

13. ඳළදුේක, අරුේලත්ත දකුණ , අිංක 91/ඒ හි ඳදිිංචි ඩබ්ලිේ. ඩී. ගුණලර්ධන මශතළ විසන් අරුේලත්ත 

ගකොට්ඨළ මන්ත්රීැ් නිමල් යවසරි කලුඳශන මෆතිතුමළ මඟින් වභළඳතිතුමළ ගලත ගේරග මළලත 

අලුත්ලෆඩියළ කර ගෆනීම වශළ කරන ඉල්ලීමයි යන හිසන් යුතුල 2018.04.30 දින ගයොමුකරන ද 

ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඉඩම් ගලන්ගද්සකළර වමළගම ලන ගශෝම්න්ේ පුද්ගලික වමළගමට ඳළර වකවහ 

කිරීම වශළ ලිපි මඟින් දන්ලළ යෆවීමටතීරණය කරන දි. 

 

14. අරුේලත්ත ගජමළලත ලිත් උදයකුමළර මශතළගේ නිලව අව ඇති ගබෝේකු 02 කක සට ලවළ දමළ 

ගශෝ ලෆසී ඇති බෆවින් ජය බෆව යළමට ගනොශෆකිල ලෆස ජය ඳළර දිගේ ගළබෆවයළම ගශේතුගලන් 

ප්රලගද්ලළසීන් මශත් දුහකරතළලයකට ඳත්ල ඇති බල දේලමින් විනළ වී ඇති ඳළම් ගබෝේකු නෆලත 

වකවහ කර ගෆනීම වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීඳ නිමල් යවසරි කලුඳශන 

මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.25 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් නිමල් යවසරි කළුඳශන 

මන්ත්රීැළතුමළගේමෆදිශත්වීගමන් ඳළර ගදඳව කළණු ඳද්ධතිය වකවහ කරන ගවට කළරක වභළල දන්ලළ 

සටින දි. 

 

15. ගශොරණ ඳළර, අිංගමුල ඳළර ශළ ඉිංගිරිය (125) මළර්ගය වම්බන්ධ කරන විකල්ඳ මළර්ගයේ ලන අිංගමුල 

ඳළගර් සට ජයන්ති මළලත දේලළ මළර්ගය කෆඩී බිඳී ගගොවහ විළ ලලල් වදී ඇති අතර කළණු ඳද්ධතිය 

කළයේ තිවහගවේ වකවහ ගනොකිරීම නිවළ ලෆසදිනල මශජනයළට ඳයින් ගමන් කිරීමට ඳලළ ගනොශෆකි 

තත්ලයේ උදළවී ඇති බල දේලමින් ඳළදුේක , අරුේලත්ත , පිට්ටුගශේනලත්ත , 13/4 හි ඳදිිංචි ඇම්. 

චන්ද්ර්කළන්ති මශත්මිය විසන් අිංගමුල ඳළගර් සට ජයන්ති මළලත දේලළ මළර්ගය ප්ර්තිවිංවහකරණය කිරීම 

යන හිසන් යුතුල දින රහිතල ප්රිගද්ලළසීන් 06 ගදගනකුගේ අත්වනින් යුතුල ගරු ප්රළරගද්ශීය වභළ 

මන්ත්රීන නිමල් යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ මඟින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් දෆනට ගමම 

මළර්ගය වශළ මශ ඇමතිතුමළගේ ප්රනතිඳළදන යටගත් කළඳට් කිරීමට ගයෝජනළ වී ඇති බෆවින් ඳසුල ගම් 

වම්බන්ධගයන් ගවොයළ බෆලීමට කළරක වභළල තීරණය කරනදි. 

 

16. උතුරු අරුේලත්ත ගර්ල් ගබෝේකුල අව සට මීටර් 50 ේ ඳමණ දුරට ඇති සුවළන භූමිය දේලළ ඇති 

ප්රබධළන මළර්ගගේ ගදඳව ඇති තණගකො කඳළ ඉලත් කරගදන ගව ඉල්මින් ගරු ප්රළමගද්ශීය වභළ 

මන්ත්රීය නිමල් යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.25 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන් ඉදිරිගේදී හරණමදළනයේ මඟින් වකවහ කිරීමට තීරණය කරන දි. 
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17. ජය බෆව යන ගබෝේකුල අලහිර කිරීම වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළනගද්ශීය වභළ 

මන්ත්රීයනිමල් යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.25 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද අරුේලත්ත 

(ජයන්ති මළලත) අිංගමුල ඳළගරන් ශෆගරන වහථළනගේ ලතුර බෆවයන ගබෝේකුගලහි අලහිරතළලය ශළ 

අරුේලත්ත ලත්ත අරලිය මළලගත් ජය බෆව යන ගබෝේකුල වම්බන්ධගයන් වහථළනීය ඳරීේණය 

සදුකිරීමට තීරණය කර ඇත.  

 

18. මීට ඉශතදී LT/PS/UG/007 වශ 2018.05.20 දිනෆති ශළ LT/PS/UG/0013වශ 2018.0 6.10 දිනෆති 

ලිපි ශළ වම්බන්ධල ,ASP ඉඩගමහි ඳවහ කෆපීම වශ මළර්ගය පිළිවකර කරගෆනීම පිණිවයි යන හිසන් 

යුතුල ගරු ප්රළධගද්ශීය වභළ මන්ත්රීකලරුණ දිලිප් කුමළර මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.24 දිනෆතිලඉදිරිඳත් 

කරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන්වභළගේ තෆන්ඳත් කර ඇති රු. 1,450,000/- ක අත්තිකළරම් මුදට 

අදළල ASP කළර්යළගේ සට සුවළන භූමිය ගදවටමළර්ගය විංලර්ධනය කිරීම වශළ ඇවහතගම්න්තු 

වකවහ කර ඉදිරිඳත් කරන ගවත්කළරක වභළල තළේණ නිධළරී දෆනුලත් කරන දි. 

 

19. ලග ගබොරළුලතෆන්න මළර්ගයඳළදුේක ප්රළ ගද්ශීය ගල්කම් ගකොට්ඨළයට අයත් ලග ගබොරළුලතෆන්න 

ශිංලෆල් ප්රිධළන බවහ මළර්ගය ලන අතර ගමම මළර්ගය ගඳොඩි කඩය වශ යිම අතර ප්රටධළන මළර්ගය 

ශරශළ ගබෝේකුල කෆඩී  ජය බෆව යළම සදුගනොවීම ගශේතුගලන් ප්ර ධළන මළර්ගයට මළයිම්ල ඇති ඇ 

මළර්ගය නිවළ ප්රඩධළන ඳළර අඩි 60 – 70 ඳමණ ප්රටමළණයේ ඇට ගවෝදළ ඛළදනය වීගම් අලධළනමේ ඇති 

බලට දේලමින් ගරු ප්රළධගද්ශීය වභළ මන්ත්රීගැේ උපුල් ප්රවවන්න මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.24 දිනෆතිල 

ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී ලළර්තළල අනුල එම මළර්ගය වකවහ කිරීම 

වශළ රු. 1,000,000/- ක මුදේ ලෆයලන බලට ඇවහතගම්න්තු කර ඇත. ඒ අනුල මුදල් ගලන් ව ඳසු 

ඉටු කිරීමටත් එම මළර්ගය තළලකළලිකල වකවහ කිරීම වශළ ගරු ප්රළකගද්ශීය වභළ මන්ත්රීම චන්ද්ර සරි 

ගමගේ මෆතිතුමළගබෝල්ටර්වහ ගල් බළදීමට කෆමෆත්ත ඳකරන ද අතරඇවහකිගේටර් ශළ ටිඳර් 

රථලලින් ප්රමලළශනය කිරීම වශළ ලෆයලන මුද වශළ ඇවහතගම්න්තුලේ වකවහ කරමි ගණන් කෆලළ 

කුලී ඳදනම මත බළගෆනීමටතීරණය කරන දි. 

 

20. කනම්ඳෆල් වකුණ පියව ඉඩම් ගකොටව තුෂ සීතළලක ප්රළ ගද්ශීය වභළල වතු භූමිගේ විළ මුදේ 

ලෆය කර ඉදිකර ඇති ප්රජළ ළළ ගගොඩනෆගිල් ඳළවිච්චියට ගතශෆකි ඳරිදි වකවහ කර මශජනතළලට 

ඳශසුකම් වඳයන මධ්යඳවහථළනයේ බලට ඳත්කිරීමට අලහේ කටයුතු වවළ ගව ඉල්මින් ගරු 

ප්රළකගද්ශීය වභළ මන්ත්රීට වමන්ත උදයකුමළර ගමගේ මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.18 දිනෆතිල ගයොමුකරන 

ද ලිපිය ඉදිරි මුදල් කමිටුල ගලත ගයොමු කරන දි. 

 

21. තුම්ගමෝදර, මකුළුලගගොඩ, ලග - නෆගගනහිර ප්රිගද්ලළසීන් විසන් අතුරු මළර්ගයේ ලන මකුළුලගගොඩ 

ප්රගද්ගේ ගකොන්ේරීමට් ඇතිරීම වම්බන්ධල යන හිසන් යුතුල 2018.05.23 දිනෆතිල ප්රනගද්ලළසීන් 15 

ගදගනකුගේ අත්වන් වහිත ගල්ඛණයේ ද වමඟ ගරු ප්රළැහගද්ශීය වභළ මන්ත්රීැ උපුල් ප්ර0වන්න 

මෆතිතුමළගේ අත්වන ද වහිතල ගයොමුකරන ද ලිපිය ට අදළ මළර්ගය විංලර්ධනය කෂ යුතු ප්රමළණය 

300m ඳමණ ලන බලත්, එම ගකොටව තළර ගයොදළ විංලර්ධනය කිරීම වශළ රු. 900,000/- ේ ද, 

ගකොන්ේරීඳට් කිරීම වශළ රු. 1,700,000/- ේ ඳමණ ලෆයලන බලත් සුදුසු ේර මයකට ඇවහතගම්න්තු වකවහ 
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කෂ ශෆකි බල තළේණ නිධළරී විසන් ඳෆශෆදිලි කරන ද අතර ඉදිරිගේදී ඒ වශළ ප්රරතිඳළදන 

ගලන්ගලන ආකළරයට ඇවහතගම්න්තු වකවහ කර ඉටු කිරීමට තීරණය කරන දි.  

 

22. ගකෝන්ගශයට කගේ අව සට මළර්ගය අලවළනය දේලළ ඳරීේළ කර ප්රළතිවිංවහකරණය කෂ යුතු 

වහථළන ගකොන්ේරීනට් ගයොදළ වළදළ දීමට වශ මළර්ගයට දෆඩි ශළනි කරන ඳළර ශරශළ  ගමන් කරන ජ ක 

කළනු ඳද්ධතියේ ශරශළ ඳශත් බිම් කරළ ගයොමු කරවීමට අලහයද කළණු ඳද්ධතියේ ඉදිකිරීමට ද 

ඉල්මින්, 427 ඒ ේරළ ම ගවේලළ ලවගම් ඳගඳොගට් න්ද මළර්ගය ප්රකතිවිංවහකරණය කිරීම යන හිසන් 

යුතුල 2018.05.11 දිනෆතිල ගරු ප්රළවගද්ශීය වභළ මන්ත්රීය චන්දන සරියආරච්චි මෆතිතුමළ විසන් 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී ඇවහතගම්න්තු අනුල රු. 403,541.29 ක 

මුදේ ලෆයලන බලට කළරක වභළලට දන්ලළ සටින දි. 

 

23. ඳළදුේක, උඩුමුල්, ගනො. 152/බී ඳදිිංචි බී.ඩබ්.ජී. රත්නසරි මශතළ විසන් උඩුමුල් වම්බුද්ධ ගද්ල 

ගශේනලත්ත ගඳොදු නළන ලි වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල 2018.06.25 දිනෆතිල ඔහුගේ ඉඩමට 

යළබදල ඇති ගඳොදු නළන ළිගේ ඳෆති බෆම්ම කෆඩී ඇති බෆවින් ඔහුගේ ඉඩගම් තළප්ඳයද කෆගඩමින් 

ඳලතින බලත් ඒ වශළ වළධළරණයේ ඉටු කරගදන ගවට ඉල්මින් ගයොමු කරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී විසන් ඉදිරිඳත් කෂ කරුණු අනුල නල ළිේ වදීමට අලහයි 

ඇවහතගම්න්තු වකවහ කරන ගව තළේණ නිධළරී ගලත උඳගදවහ බළගදන දි.  

 

24. ගල් ඳවහ කියුබ් 03 ේ බළගෆනීම වශළ යන හිසන් යුතුල 2018.06.25 දිනෆතිල ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ 

මන්ත්රීැහ  නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් ගබොල්තළල ේරළැළම ගවේලළ ලවගම් ගබොල්තළල ගබෝධිමළුල 

විශළර මළලත ඳළර ගකෂලර විළ ලලල් වදී ඇති බෆවින් එය පිළිවකර ගෆනීම වශළ ගයොමුකරන 

ද ලිපිය  වම්බන්ධගයන් ගල් කියුබ් බළදී එම කළර්යය නිමකර ඇති බලට කළරක වභළල දෆනුලත් 

කරන දි. 

 

25. සීතළලක ප්රළයගද්ශීය වභළල මඟින් පිහිට ව ලෆඩ ඒකකය මඟින් ඳළදුේක සරිපියරතන මධ්යභ මශළ 

විද්යළැයත් ඳළදුේක රජගේ ගරෝශත් අතරින් ගයදී ඇති ඳළවල් මළලගත් කළණු ඳද්ධතිය පිළිවකර කර 

ගදන ගව ඉල්මින් ඳළදුේක ඳළවල් මළලත විංලර්ධනය කිරීම යන හිසන් යුතුල 2018.06.25 දිනෆතිල 

ගරු ප්රළමගද්ශීය වභළ මන්ත්රීර ඩී.ඩී. අගයෝම මධු ප්ර0වළද් මෆතිතුමළ විසන් ගයොමුකරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන්ඳළදුේක ලෆඩ ඒකකය ආරම්භ කෂ ඳසු ඉටු කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

26. ඇල්කන්ද ප්රලජළ ළළල අවලින් ඇති කුඩළ මළර්ගගේ ඇති කුඩළ ඳළම (ඒදණ්ඩ) පර්ණ 

ප්රබතිවිංවහකරණයේ කර ගෆනීම යන හිසන් යුතුලගරු ප්රළගැේ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීැහ  සුවන්ත සසර කුමළර 

රඳසිංශ මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.19 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඇවහතගම්න්තු 

වකවහ කිරීම වශළ ප්රවමළණලත් දෆනුමේ ඇති නිධළරීන් ගනොමෆති බෆවින් ඳෂළත්බද මළර්ග විංලර්ධන 

ගලත ගයොමු කිරීමට කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 
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27. අිංගමුල ඳළර විංලර්ධනය කරගෆනීම යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීග අගෝක ලෆලික 

විතළනගේ මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.26 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය ට අදළ මළර්ගය විංලර්ධනය 

කර ඇති බලට තළේණ නිධළරී කළරක වභළලට දෆනුම්ගදන දි.  

 

28. ලෆලිකන්න ජඳමළ මළලගතහි සුනිල් කවහතුරි ආරච්චි මශතළගේ ඉඩම අව වදී ඇති විළ මඩල 

නිවළ කඩුගගොඩ , මළඹු , ලෆලිකන්න ප්රරගද්ල ජනතළලට ද බුගම මළර්ගගේ සට ගකොවහගම 

ප්රළගද්යට ඳශසුගලන් යළ ශෆකි ඉශත මළර්ගය භළවිතළ කිරීම ඉතළ අඳශසු වී ඇති බෆවින් ගල් ඳවහ ගයොදළ 

වකවහ කරගදන ගව ඉල්මින් ගරු ප්රළැෆගද්ශීය වභළ මන්ත්රීව සුවන්ත සසර කුමළර රඳසිංශ මෆතිතුමළ 

විසන් ලෆලිකන්න ජඳමළ මළලගතහි වදී ඇති මඩ ලලල් වශළ ගල්ඳවහ බළගෆනීම යන හිසන් යුතුල 

2018.06.19 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී ලළර්තළල අනුල ගල්ඳවහ 

කියුබ් 02 ේ බළදීමට තීරණය කරන දි. 

 

29. මග රඹුටන්ගවහ ශිංදිගේ සට මීරියගල් දේලළ දිගලන ගඳොල්කන්ද ඳළර විංලර්ධනය කරගෆනීම 

යන හිසන් යුතුල 2018.06.24 දිනෆතිල මග , රඹුටන්ගවහ ශිංදියසුභවළධක විංගමගේ භළණ්ඩළගළරික 

විසන් ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීට අගෝක ලෆලික විතළනගේ මෆතිතුමළ ගලතඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන් අලධළනය ගයොමුගකොට එම මළර්ගය විංලර්ධනය කරගදන ගව ඉල්මින් එතුමළ 

විසන් ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් දීර්ඝ ලගයන් වළකච්ඡළ කෂ කළරක වභළල එම 

මළර්ගගේ දෆනට පුවහවෆල්ළල ආයතනය මඟින් කරගගන යනු බන විංලර්ධන කටයුතු අලවන් 

වීගමන් ඳසුල මළර්ගය ශළ කළණු ඳද්ධතිය වකවහ කිරීමට ඇවහතගම්න්තු පිළිගය කරන ගව තළේණ 

නිධළරී දෆනුලත් කරන දි. 

 

30. ඉශ ගබෝගප් මිංවන්ධියට ගඳොදු ලෆලිකිළියේ යන හිසන් යුතුල 2018.06.26 දිනෆතිල ජී. කුමුදිණී 

ජයලර්ධන මෆතිතුමිය විසන් ගබෝගප් රළජසිංශ මධ්යෂ විද්යළැහගේ ේරී6ඩළ පිටිය ද, ඉිංගිරිය , ගකොෂඹ , 

ඳළදුේක - උඩගම ශළ ඳළදුේක අවිවහවළගේල් යන මළර්ගයන්හි ප්රධළන ගබදීම් මිංවන්ධිය ද , මළර්ග 

අිංක 124 මශරගම - ඉශ ගබෝගප් බවහ නෆලතුම්ගඳොෂ ද පිහිටළ ඇති මගීන් සය දශවහ ගණනේ 

ගෆලගවන ඳළදුේක ගබෝගප් ඉශ ගබෝගප් මිංවන්ධිය වශළ ළරීරික අලහයතතළ ඉටු කරගෆනීමට අලහය  

ලෆසකිළියේ වකවහ කරගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඉශෂ ගබොගප් 

මිංවන්ධියට ගඳොදු ලෆසකිළියේ ඉදිකිරීම වශළ සුදුසු භූමි භළගයේ ප්රළනගද්ශීය වභළල ගලත ඳලරළගදන 

ගව ඳළදුේක ප්රළ ගද්ශීය ගල්කම් ගලත ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

31. වළළල ගවේලළ පියව වම්බන්ධ ගෆටලුලට ප්රවමළණලත් විවඳුමේ ගනොෆබීම නිවළ ඒ වශළ ශරශට ඇති 

බෆම්ම ඉලත් කර ප්ර ධළන ඳළරට මුහුණ සටින ගවේ ගේට්ටු කණු දමළ ගේට්ටුල වළදළ නිම කරගදන ගව 

ඉල්මින් වළළල ගවේලළ පියව ගෆටලුල වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළැහගද්ශීය වභළ මන්ත්රීඉ ඩී. 

ගකෝකි වම්ඳත් ලර්ණසරි මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.25 දිනෆතිල වළළල එකමුතු සුභ වළධක වමිතිය 

විසන් බළගදන ද ලිපියේ ද වහිතල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී විසන් 

ඉදිරිඳත් කෂ ඇවහතගම්න්තුල මුදල් ශළ ප්රුතිඳත්ති වෆකසීගම් කළරක වභළල ගලත ගයොමුකිරීමට තීරණය 

කරන දි. 
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32. ගගගදර, ගමොරටුල කන්ද ඳළර , 5 ගලනි ඳටුමග , ශිංලෆල් ඳළර ඳදිිංචි ප්රිගද්ලළසීන් විසන් 

2018.05.23 දිනෆතිල ගරු ප්රළැ්ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීර චන්ද්රගසරි ගමගේ මෆතිතුමළ මඟින් වභළඳතිතුමළ ගලත 

ප්ර8ගද්ලළසීන් 68 ගදගනකුගේ අත්වනින් යුත් ගල්ඛණයේද වමඟ ගයොමුකරන ද ලිපිය 

වම්බන්ධගයන් ශයිගලල් මළර්ගය ගදවට ඇති ගමොරටුලකන්ද ඳළර අබන් තත්ලගේ ඳලතින බෆවින් 

Speed Water ආයතනගේ බර ලළශන එම මළර්ගගේ ගමන් ගනොකරන ගවට දන්ලළ යෆවීමට තීරණය 

කරන දි. 

 

33. ලතුර ඳළර ශෆරවීම වම්බන්ධල ඇති වී ඇති ගෆටළුල වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ඳෂළත් ඳළන 

වශකළර ගකොමවළරිවහතුමිය විසන් 2018.06.04 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක 

වභළල, ඳෂළත් ඳළන ගකොමවළරිවහතුමියගේ ඳශත වශන් නිර්ගද් අනුල ේරි යළ කිරීම වශළ ඳළදුේක 

තළේණ නිධළරී ගලත ගයොමුකර ඇති බලට දන්ලළ සටින දි. 

 

i. සරිල් චන්දන ගඳගර්රළ මශතළ විසන් ඉදිකර ඇති අනලවර ඉදි කිරීම් වම්බන්ධල නීතිමය 

ේරි.යළමළර්ග ගෆනීම. 

ii. වහලභළවික ලෆස ජය බෆව යළම වශළ දෆනට ජ බෆවහම ආරම්භ ලන වහථළනගේ සට ගේන් 

ගනෝනළ මියගේ ඉඩගම් උවහබිම් වහථළනය දේලළ ගේන් ගනෝනළ මියගේ ඉඩම ගදසන් කළනුල 

ගයොදළ එම උවහබිම් වහථළනගේ සට දෆනට විංලර්ධනය කර ඇති ඉඩගම් කළනුල දේලළ ගකොටව 

සරිල් චන්දන ගඳගර්රළ යන අයගේ ඉඩගමන් ඉදි කිරීමට අලහයද උඳගදවහ බළදීම. 

 

34. ශිංලෆල්, දිද්ගදනිය, වමගි අන්ගයෝැහන්යළවධළර ශළ සුභ වළධක වමිතිය විසන් දිද්ගදනිය ගඳොදු ගවොගශොන් 

භූමිය ආරේළ කරගෆනීම වශළ යන හිසන් යුතුලඅත්වන් 19 කින් යුත් ගල්ඛණයේ වමඟ 

2017.02.09 දිනෆතිල ජනළධිඳති ගල්කම් කළර්යළය ගලත යලන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඉදිරි 

පියලර ගෆනීම වශළ ජනළධිඳති ගල්කම් කළර්යළය විසන් ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් 

දිද්ගදණිය සුවළන භූමියට අයත් භූමි ප්රයමළණය ගලන්කර සීතළලක ප්රළවගද්ශීය වභළල ගලත ඳලරළගදන 

ගව ප්රළයගද්ශීය ගල්කම් කළර්යළය ගලත ලිපි යෆවීමට තීරණය කරන දි. 

 

35. වමගි සුභවළධක විංගමය විසන් මශජන මුදලින් ඉදිගලන යශඳළන රජගේ විංලර්ධන ේයළතඳෘති , මවහ 

මුදළලි ගකගනකුගේ බර ලළශන ලලින් කුඩුඳට්ටම් කරන්නට ඉඩගදනු එඳළ ! යන හිසන් යුතුල දින 

රහිතල ජනළධිඳති ගල්කම් කළර්යළය ගලත යලන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ගමහි තීරණ අිංක 29 

ඳරිදි එම මළර්ගගේ දෆනට පුවහවෆල්ළල ආයතනය මඟින් කරගගන යනු බන විංලර්ධන කටයුතු 

අලවන් වීගමන් ඳසුල මළර්ගය වකවහ කිරීමට ඇවහතගම්න්තු පිළිගය කරන ගව තළේණ නිධළරී 

දෆනුලත් කරන දි. 

 

36. ඳළදුේක ප්රළ ගද්ශීය ගල්කම් කළර්යළයට අයත් මීගප් - ඉශ ගබෝගප් ප්රරධළන ඳළරට මුහුණළ 454/බී 

ේරළලම නිධළරී ගකොට්ඨළයට අයත් ශල්ගප් ේරළැහමගේ පිහිටළ ඇති අේකර 75 ේ ඳමණ ඇති ASP 

GROUP නමින් ඒ. එවහ. පී. ලියනගේ නෆමති ගලන්ගද්සකරුවිසන් ගලන්ගද්ස කරන ද ඉඩම් 

මිදීගත් ජනතළල ශට එම ඉඩම් වශළ ඔප්පු ශළ ගගව මුදල් බළගනොදීම වම්බන්ධගයන් ,ඉඩම් පිළිබ 

ප්රදහනයේ නිරළකරණය කරගෆනීම වශළ යන හිසන් යුතුල 2016.03.21 දිනෆතිල ජනළධිඳති ගල්කම් 

කළර්යළය ගලත යලන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඉදිරි පියලර ගෆනීම වශළ ජනළධිඳති ගල්කම් 
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කළර්යළය විසන් ගයොමුකරන ද ලිපිය  වම්බන්ධගයන් නෆලතත් ASP කළර්යළය ගලත ජනළධිඳති 

ගල්කම් කළර්යළයට පිටඳත් ද වහිතල ලිපි මඟින් දෆනුම්දීමට තීරණය කරන දි. 

 

37. ගකොවහගම, වළළල, ගනො 1/16 ඳදිිංචි එවහ.එච්. සරිගවේන රුද්රි ගු මශතළ විසන් රණවිරු ඳවුේ ලන අඳට 

සදු කරන අවළධළරණය යන හිසන් යුතුල 2017.02.10 දිනෆතිල ජනළධිඳති ගල්කම් කළර්යළය ගලත 

යලන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ඉදිරි පියලර ගෆනීම වශළ ජනළධිඳති ගල්කම් කළර්යළය විසන් 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් එම අලහිර කිරීම් ගම් ලනවිට ඉලත්කර ඇති බල ද නෆලත ඒ 

පිළිබල කටයුතු කිරීමේ අලහගය නෆති බල ද දන්ලළ එවහ.එච්. සරිගවේන රුද්රියගු මශතළ විසන් ලිපියේ 

ඉදිරිඳත් කර ඇති අතර එම ලිපිය කළරක වභළලට ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

38. ඳළදුේක, ගබෝගප්, ගුරුළන, අිංක 183 හි ඳදිිංචි ඇම්. ගවෝමදළව මශතළ විසන් ඔහුට අයත් අිංක 201/1, 

ශයිගලල් ඳළර, ගගගදර පිහිටි කශටගශලත්ත නෆමති ඉඩමට පින්නල ඳදිිංචි පී. සරිගවේන යන 

අයට අයත් ඉඩගමන් ලතුර පිටකිරීම වශළ තළප්ඳගයන් තබළ ඇති බට ශළ කවුලු ඉලත් කරගදන ගව 

ඉල්මින් 2018.04.09 දිනෆතිල ගයොමු කරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් 2018.07.03 දින ගදඳළර්ලය 

කෆලළ ඳලත්ලන දවළකච්ඡළගේදී යම්කිස ගගොඩකිරීමේ සදුකිරීගම්දී වහලභළවික ජ බෆවහමට ශළනි 

ගනොලන අයුරින් කෂයුතු බලත් වහලභළවික ජ බෆවහමට ශළනියේ සදුගේ නම් ඒ වශළ පිළියමේ ගයොදළ 

ගගොඩකිරීමට අදළ ආයතනයන්හි අනුමෆතිය බළ ගතයුතුබලටත් ගදඳළර්ලය දෆනුලත් කරන දි. 

 

39. දිද්ගදණිය ගඳොදු සුවළන භුමිය මෆදින් වහකළගළර ගබඩළලේ ගලත යළමට අනලවරගයන් තනළ ඇති ඳළර ඉලත් කර 

ගදන ගව ඉල්ළ ගරු ප්රළඳගද්ශීය වභළ මන්ත්රිැහ  ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. වහලර්ණතළ මෆතිතුමිය විසන් 2018.05.05 දිනෆතිල 

ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපියට අදළල තළේණ නිධළරී විසන් ඉදිරිඳත් කර ඇති ලළර්තළල අනුල එම ේයළ.ඳළරික 

වහථළනය අනුමත කරගගන ඳලත්ලළගගන යන බලටත් එම වහථළනගේ මන්චි බිවහකට් වශ LED බල්බ් අගවි 

ප්රළලළශන ගවේලළලන් ද ඳලත්ලළගගන යන බල වශන් කෂ අතර ගම් වම්බන්ධගයන් ප්රළලගද්ශීය ගල්කම් 

කළර්යළය දෆනුලත් කෂ අතර දිද්ගදණිය සුවළන භූමියට අයිති භූමි ප්රනමළණය ගලන්කර සීතළලක ප්රළයගද්ශීය 

වභළල ගලත ඳලරළගදන ගව දන්ලළ ප්රළැළගද්ශීය ගල්කම් කළර්යළය ගලත ලිපියේ යෆවීමට තීරණය කරන දි. 

 

02. ලිපි පේඛන සකා බැලිම. 

 

1. ෂමළ ශළ මළතෘ වළයනය ඉදිරිපිට ඇති ඳළර වකවළ ගෆනීම, තළප්ඳගේ ලිංගුල වකවළ ගෆනීම ශළ ගල මෆද 

ඳළර ගකොටව ගකොන්ේරීතට් කර ගෆනීම වශළ  යන හිසන් යුතුල  ආයුර්ගේද ඳළගර් වළමළජිකයින් 

විසන්2018.06.13 දිනෆතිල ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වකළ බෆලු කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ 

නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

2. බටහිර කටුලළල සේේරළැමීය මළර්ගය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම වශළ යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළකගද්ශීය වභළ 

මන්ත්රි  වමන්ති චන්ද්රිනකළ දමයන්ති මෆතිතුමිය විසන්  2018.07.22 දිනෆතිලප්රළගද්ලළසීන්ගේ අත්වන් 

ගල්ඛනයේ වමඟ බළදුන් ලිපිය ද වමඟ ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වකළ බෆලු කළරක වභළල, ගම් 

වදශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 
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3. පිවිසුම් ගබෝේකුලට දෆල් ඳළමේ දෆමීම වශළ  යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රින වමන්ති 

චන්ද්රිකකළ දමයන්ති මෆතිතුමිය විසන් 2018.07.22 දිනෆතිලගම්ලළසන් විසන් බළදුන් ලිපිය ද වමඟ ලග 

ඉරිදළගඳො ගලන්ගද්ස ලත්ගත් ගල් අතුරළ ඇති මළර්ගගේ අඩි විවහවේ ඳමණ දිග ඳෂ 1 ½ ේ ඳමණ 

ඇති ගබොේකුලට දෆල් ඳළමේ වළදළගදන ගව ඉල්මින් ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වකළ බෆලු 

කළරක වභළල, ගම් වදශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

4. ගරු ප්රළැහගද්ශීය වභළ මන්ත්රිැහ  අරුණ පී. දිවිගල් මෆතිතුමළ විසන් ගේරගගොල් මළර්ගය නළයයම යන 

හිසන් යුතුල 2018.07.23 දිනෆතිල ගේරගගොල් ගමට පිවිගවන මළර්ගය නළයගගොවහ ඳෂමු අදියගර්දී 

හිවහ තළර බෆරල් ගයොදළ එම වහථළනය ආරේළ කෂ ද, තළරබෆරල් හිඟතළලය නිවළ අතරමඟ නෆලතී ඇති 

බල දේලමින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆලු කළරක වභළල, ගම්  වදශළ මි ගණන් කෆලළ හිවහ 

තළර බෆරල් මිදී ගගන ගමම වහථළනගේ ආරේළල වශළ ගයදවීමසුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

5. ඳළම වශළ ආරේෂිත ලෆටේ ඉදිකිරිම යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළවගද්ශීය වභළ මන්ත්රිැහ  ඩී. ගකෝකි 

වම්ඳත් ලර්ණසරි මෆතිතුමළ විසන් 427/බී ඳශ ගකොවහගම බටහිර, ධර්මේරළමමගේ පිවිගවන ප්ර ධළන 

මළර්ගගේ (නළන ගතොටුඳ) ඇති ඳළම අබන් තත්ලගේ ඳලතින බෆවින් රළත්රීැළ කළගේ අනතුරු 

සදුවිය ශෆකි බල දේලමින් 2018.07.20  දිනෆතිල ගයොමු කරන ද ලිපිය වකළ බෆලු කළරක වභළල, 

ගම් වදශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

6. කලුඅේග ඈග ඳළර ලතුර බෆව යන ඳයිප්ඳ ඳද්ධති මළර්ගය ගලනවහ කිරිම යන හිසන් යුතුල 

2018.07.12 දිනෆතිල ඳවහගදගනකුගේ අත්වන් වහිත ලිපියේද, ඉල්ලීම් ලිපියේද වමඟ ඉදිරිඳත් 

කරනද ලිපිය වකළ බෆලු කළරක වභළල, ගම් වදශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු 

බලට තීරණය කරන දි. 

 

7. ගල් ඳවහ බළගෆනීම යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළගද්ශීය මන්ත්රීැළ ඩී. ගකෝකි වම්ඳත් ලර්ණසරි මෆතිතුමළ 

විසන් 2018.07.16 දිනෆතිල මුරුතගම සට දත්තර මළර්ගගේ ගබෝල්තළලට යළ ශෆකි ඉතළ ගකොටි 

මළර්ගයේ ද ලන විළ ජනතළලේ ගබොල්තළල ඳළවට ශළ වළළල ගරෝශට යළම වශළ භළවිතළ 

කරන ගමම මළර්ගය ගල් ඳවහ ගයොදළ පිළිවකර කරගදන ගව ඉල්මින් ගයොමු කරන ද ලිපිය 

වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වදශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය 

කරන දි. 

 

8. ේරී.ඩළ භූමියේ නිරවුල් කරගෆනීම පිළිබලයි යන හිසන් යුතුල මළලතගම සිංශ ගයොවුන් ේරීැඩළ වමළජය 

විසන් 2018.07.18 දිනෆතිල ගලන්ගද්ස ඉඩම් හිමියන්ගේ කෆමෆත්ත ප්රරකළශිත අත්වන් ගල්ඛනයේ ද 

වමඟ ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වකළ බෆලු කළරක වභළල, ගම් වම්බන්ධගයන් ගලන්ගද්ස ඉඩම් 

හිමියන් ශළ සිංශ ගයොවුන් ේරීැඩළ වමළජගේ වළමළජිකයින් මීෂඟ කළර්මික ගවේලළ කළරක වභළලට කෆවීම 

සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 
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9. අකරවිට ඳන්ව ඳළර ගල් ඒදණ්ඩ කුඹුර අව ඇති ගඳොදු නළන ළි වළදළ ගෆනීම වශළ යන හිසන් 

යුතුල ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීැ නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් 2018. 07.17දිනෆතිල 

ඇවහතගම්න්තුල ද වමඟ ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ ප්රිතිඳළදන 

අනුමත කරලළ ගෆනිමට ඇවහතගම්න්තුගේ පිටඳතේ ගරු මන්ත්රී තුමළ ගලත බළදීමට තීරණයදි. 

 

10. සුවළන භූමිය ගලන්කර බෆම්මේ බෆඳීම වශළ යන හිසන් යුතුල ප්රවගද්ලළසීන්විසන් 2018.04.21 

දිනෆතිල අත්වන් ගල්ඛනයේ ද වමඟ ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රී  ඉන්ද්රළඳනි ඩයවහ මෆතිතුමිය ගලත ගයොමු 

කෂ ලිපිය වම්බන්ධගයන් ගරු මන්ත්රීකතුමිය විසන් 2018.04.26 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපියවකළ 

බෆල කළරක වභළල, ගමම භූමිගයහි ඳදිිංචිකරුලන්ගේ අයිතිය තශවුරු කිරීමට ඔප්පු පිටඳත් ගරු 

ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රී  ඉන්ද්රළනනි ඩයවහ මෆතිතුමිය මඟින් ගගන්ලළ ගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

11. ඳළදුේක, ගශොරණ ඳළර, අිංක 41/24 දරණ වහථළනගේ පිහිටි සුචරිත වශගයෝගීතළ වශ අලමිංගල්යළනධළර 

වමිතිය විසන් මළර්ග නම් කිරීම යන හිසන් යුතුල 2018.06.06 දිනෆතිල ඳළදුේක ගවෞඛ්ය  වලද්යි 

නිධළරී කළර්යළය අවලින් ලම් ඳෆත්තට දිගලන ඩයමන්ේ ගබ්කරිය අවලින් ගගොවහ නෆලත 

මශළමළර්ගය දේලළ ව මළර්ගය ‘‘සුචරිත මළලත ” ගව නම් කිරීම වශළ ගම් ලනවිට අනුමෆතිය ෆබී 

ඇති බලත් යම් පුද්ගගයකුගේ ගඳෞද්ගලික අලහය‘තළලයේ වශළ ගමම ඳළගරහි නම ගලනවහ කිරීමට 

ගයෝජනළලේ වභළල ගලත ගයොමු වී ඇති බලත් ගම් වම්බන්ධගයන් ඔවුන්ගේ විගරෝධතළලය දේලමින් 

අත්වන් ගල්ඛනයේ ද වමඟ ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගමම ලිපිගේ වශන් 

මළර්ගගේම ගලනත් ඳළරක නම ගලනවහ කිරීමට ගයෝජනළ වී ඇති අතර එම ලිපිගේ වශන් මළර්ගගේ 

නම ගලනවහ කිරීමේ ගයෝජනළ වී ගනොමෆති බලත් එය ලෆරදි ලෆටහීමේ බලත් එම වමිතියට ලිපියේ 

මඟින් දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි. 

 

12. ගබොරළුගගොඩ න්ද ේරළකමයට ප්රලවිහඨ වීගම් ප්ර ධළන මළර්ගගයහි ඇති බළධක ඉලත් කර ගෆනීම යන හිසන් 

යුතුල ගරු ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීැහ ගකෝකි වම්ඳත් ලර්ණසරි මෆතිතුමළ විසන්ගබොරළුගගොඩ න්ද 

ප්රුගද්ලළසීන් ඉදිරිඳත් කෂ ලිපිය වශ අත්වන් ගල්ඛනය ද, පිඹුගර් පිටඳත් ද වහිතල ගයොමුකරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ඉදිරිඳත් කරන ද ලළර්තළල අනුල 

මිනින්ගදෝරුලරගයකු ලළ මළර්ගය නිලෆරදිල වකුණු කෂ ඳසු මළර්ගය වකවහ කිරිම සුදුසු බෆවින් එකී 

පිඹුගර් මුල්පිටඳත බළගදන ගව ගරු මන්ත්රීමතුමළ දෆනුලත් කරන දි.  

 

13. අිංගම්පිටිය ගවේලළ පියව දේලළ ඇති මළර්ගය ප්රතතිවිංවහකරණය කිරීම පිණිවයි යන හිසන් යුතුල 

අිංගම්පිටියට අයත් ගවේලළ පියව වශළ ගමන් කිරීමට ඇති මළර්ගය ගමනළගමනයට නුසුදුසු ඳරිදි 

කෆඩීගගොවහ ඇති බෆවින් 2018.08.03 දිනට ගේ.සී.බී යන්ත්රඩයේ ගශෝ ගයොදලළ වකවහ කරගදන ගව 

ඉල්මින් ගරු ප්රළැෆගද්ශීය වභළ මන්ත්රී  ලරුණ දිලිප් කුමළර මෆතිතුමළ විසන් ඉදිරිඳත් කෂ ලිපිය වකළ 

බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළල 2018.08.03 දිනට ගඳර බළගදන ගව 

දෆනුලත් කරන දි.  

 

14. ඉඩම් කෆබලි කර විකිණීම වම්බන්ධලයි යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළ.ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීට ලරුණ දිලිප් 

කුමළර මෆතිතුමළ විසන් උේගල් ේරළබමගයහි ගඳෞද්ගලික ආයතනයේ මඟින් සදුකරගගන යනු බන 
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ඉඩම් කෆබලි කර විකිණීගම් විංලර්ධන කටයුත්තේ වම්බන්ධගයන් ප්ර්ගද්ලළසීන්ගේ ඉල්ලීම් 

කිහිඳයේ ද වමඟ 2018.07.23 දිනෆතිල ඉදිරිඳත් කෂ ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, දෆනට ද ඉඩම් 

කෆබලි කර විකිණීගම්දී ලිපිගේ වශන් ඳරිදි ප්රළදගද්ශීය වභළල මඟින් කටයුතු කරගගන යනු බන 

බලට කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි. 

 

15. ශල්ගප් මින්විසතුරුගම ඳළම ප්රිතිවිංවහකරණය කරගෆනීම පිණිවයි යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළ,ගද්ශීය 

වභළ මන්ත්රීැළ ලරුණ දිලිප් කුමළර මෆතිතුමළ විසන් 2018.06.12 දිනෆතිල මින්විසතුරුගම ගම්ලළසීන්ගේ 

අත්වන් වහිත ඉල්ලීම් ලිපිගේ පිටඳතේ ද වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගමම 

මළර්ගය වභළල වතු ගනොලන බෆවින් වභළ අරමුදල් ගම් වශළ ගයදවිය ගනොශෆකි බලට තීරණය කරන 

දි. 

 

16. ේරීවඩළ පිටියේ බළගෆනීම වශළ වළළල ලත්ත අළුත්ගශේන ගකොටසන් යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළැහගද්ශීය 

වභළ මන්ත්රී  එල්. නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් 2018.07.22 දිනෆතිල වළළලත්ත සුඳර් යන්වහ 

ේරීමඩළ වමළජය විසන් ඉදිරිඳත් කරන ද ඉල්ලීම් ලිපිය ද වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ ලිපිය වකළ බෆල කළරක 

වභළල, වළළල ලත්ත අළුත්ගශේන ගකොටගවේ ේරීඩළ පිටියේ ඉදිකිරීම වශළ ඉඩම් ගකොටවේ බළගදන 

ගව ඉල්ළ ලතු අධිකළරී ගලත මන්ත්රීවතුමළට ද පිටඳතේ වහිතල ලිපියේ යෆවීම සුදුසු බලට තීරණය 

කරන දි. 

 

17. ගේරගගොල් ලත්ත ඳළරට හියුම් ඳයිප්ඳ බළගෆනිම යන හිසන් යුතුලගේරගගොල් ලත්ත යිම් ගදවට 

යන මළර්ගගේ අඩි 02 හියුම් ඳයිප්ඳ (අඩි ගදක විහකම්භය වහිත) 05 ේ බළගදන ගව ඉල්මින් 

ගරු ප්රළයගද්ශීය වභළ මන්ත්රීඳ අරුණ පී. දිවිගල්  මෆතිතුමළ විසන් 2018.07.23 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වම්බන්ධගයන් තළේණ නිධළරී බළදී ඇති ලළර්තළල අනුල 

එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

18. අයිතිකරුගේ අලවරයකින් ගතොරල ලිංචනිකල කළණු ඳද්ධතියේ වකුණු කිරිම වම්බන්ධලයි යන 

හිසන් යුතුල විමකළන්ති ද සල්ලළ ගශේලළවිතළන මශතළ ඔහුගේ නීතීඥ නළනී කමලිකළ මනතුිංග 

මශත්මිය මඟින් 2018.06.14 දිනෆතිල පිඹුරු පිටඳත් ද, අවිවහවළගේල් දිවළ අධිකරණගේ අිංක 

19645/ගබදුම් නඩුගේ අලවළන තීන්දු ප්ර4කළගේ පිටඳතේ ද වහිතල ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ 

බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන 

දි. 

 

19. ලග, මළඹු, අිංක 49/ඒ හි ඳදිිංචි එච්.පී. වනි ගසොන්ගවේකළ නෆමති අය විසන් ගමන් මළර්ගය වකවළ 

ගෆනීම වම්බන්ධල යන හිසන් යුතුල 2018.06.01 දිනෆතිල තම නිලවට පිවිසීමට වශළ ගදො 

මළර්ගගයන් එගගොඩ වීමට ගඳොල් ගකොට දමළ ඇති අතර දෆන් එය අබන් වී ඇති බෆවින් ගමන් කිරීම 

වශළ සුදුසු ඳරිදි වකවළ ගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් 

වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

20. ගඳොදු නළන ළි විංලර්ධනය කිරිම යන හිසන් යුතුල මළලතගම නෆගගනහිර ේරළ ම ගවේලළ ලවගම් 

ශයිගලල් ඳළර අද්දර ඇති ගඳොදු නළන ළි ගම් ලනවිට ඉතළ අබන් තත්ලයට ඳත්ල ඇති බෆවින් 

මශජනතළලට භළවිතළ කිරීමට ශෆකිලන ආකළරයට වකවළ ගදන ගව ඉල්මින් ගරු ප්රළැහගද්ශීය වභළ 
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මන්ත්රීට චන්දන ලියනගේ  මෆතිතුමළ විසන් 2018.07.23 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල 

කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

21. ගකොවහගම අලුගබෝද මළර්ගය විංලර්ධනය කිරිම යන හිසන් යුතුල 2018.07.20 දිනෆතිල ගරු 

ප්රළ ගද්ශීය වභළ මන්ත්රීග වමන්ත උදය කුමළර ගමගේ  මෆතිතුමළ විසන් ගකොවහගම අලුගබෝද මළර්ගය 

බවහනළහිර ඳෂළත් වභළ අරමුදල් මගින් නුදුරු දිනල කළඳට් ගයොදළ විංලර්ධනය කිරීමට නියමිතල ඇති 

බෆවින් ඒ වශළ කෆඩී බිඳී ඇති ගබෝේකු ගදකේ පිළිවකර කරගදන ගව ශළ මළර්ගය මධ්යමයට පිහිටළ 

ඇති විදුලි කණු ගදකේ වශ දුරකථන කණු ඉලත් කරගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකර ඇති ලිපිය 

වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය 

කරන දි. 

 

22. ඳළදුේක විේර ම මළලතට මෆදිවී ඉලත් කෂ යුතු ඳෆරණි විදුලි කණුලේ ඉලත්කරගදන ගව ඉල්මින් 

2018.07.23 දිනෆතිල ගරු ප්රළයගද්ශීය වභළ මන්ත්රීත ජී. කුමුදිණී ජයලර්ධන මෆතිතුමිය විසන් ගයොමුකරන 

ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට 

තීරණය කරන දි. 

 

23. ගබොල්තළල පිප්පුකන්ද පිපිටියලත්ත ඳළර වළදළගෆනීම වශළ අමුද්රලේයග බළගෆනිම වශළ යන 

හිසන් යුතුල ගරු ප්රළකගද්ශීය වභළ මන්ත්රීැෆනන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් කෆෂණිමුතු ගගොවි 

විංවිධළනගේ ඉල්ලීම් ලිපියද, පිප්පුකන්ද ප්රතගද්ලළසීන්ගේ අත්වන් වහිත ඉල්ලීම් ලිපිය ද වමඟ 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ 

බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

24. ගබොල්තළල පිප්පුකන්ද ඳළර ප්ර ධළන ඳළරට මුහුණළ දකුණු ඳවට ඇති පියන්ත මශතළගේ නිලව 

අවලින් ඳශ ඇති ඳළර වම්බන්ධල යන හිසන් යුතුල ගම්ලළසීන්ගේ අත්වන් වහිත ඉල්ලීම් ලිපිය ද 

වමඟ ගරු ප්රළමගද්ශීය වභළ මන්ත්රීල නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් 2018.07.15 දිනෆතිල ගයොමුකරන 

ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වශළ තළේණ නිධළරී ලළර්තළලේ බළගෆනීම සුදුසු බලට 

තීරණය කරන දි. 

 

25. ඳශත්ගම අරලිය මළලත ඳටු කිරීම වම්බන්ධල මධුෂි තිශළරළ ගශට්ටිආරච්චි විසන් ප්රුධළන අමළත්යශ 

කළර්යළය - බ.ඳ. ගලත ගයොමුකරන ද ලිපිය ඳෂළත් ඳළන ගදඳළර්තගම්න්තුල ගලත ගයොමු කරන 

දුල ඳෂළත් ඳළන වශකළර ගකොමවළරිවහ (ලෆ.බ.) විසන් අිංක LGD/6/5/P06/2018 වශ 2018.04.11 

දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගම් වම්බන්ධගයන් ගදඳළර්ලය මීෂඟ 

කමිටු දින ඳ.ල. 12.30 ට කෆලළ වළකච්ඡළ කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

26. මුත්තන්ලත්ත ඳළර වභළල වතු කිරිම යන හිසන් යුතුල ගරු ප්රළටගද්ශීය වභළ මන්ත්රී/ මළනී චන්ද්ර.තළ 

මෆතිතුමිය විසන් 2018.07.23 දිනෆතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ගමම 

ඉල්ලීම වශළ ඉදිරි මශළ වභළලට ගයෝජනළලේ මඟින් ඉදිරිඳත් කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් - නැත. 

 


