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2018.06.26 වන දින පෙ.ව. 10.00ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන 

ලද කාර්මික පසේවා කාරක සභා රැසව්ීපේ වාර්තාව. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති     - ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා. 

2. ගරු කාරක සභික    - සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා. 

3. ගරු කාරක සභික    - එල්.නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා.  

4. ගරු කාරක සභික    - එච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා. 

5. ගරු කාරක සභික    - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා.  

6. ගරු කාරක සභික    - ජී.කුමුදිනී ජයවර්ධන මැතිතුමිය. 

7. ගරු කාරක සභික    - එේ.ඩී. මාලනී චන්ද්රලතා මැතිතුමිය. 

8. ගරු කාරක සභික    - එන්.පී.පේ. සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය. 

 

සහභාගී පනොවූ : 

 

1. ගරු කාරක සභික    - පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා. 

2. ගරු කාරක සභික    - පේ.නිමල් යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික    - ඩබ්. අපසෝක වැලිකල මැතිතුමා. 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     - පේ.ඒ. චන්දන ෙේමසරි මයා. 

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

3. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරී - ොදුේක  - ඩී.සී.පේ. අමරසිංහ මිය. 

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

6. කළමනාකරණ සහකාර   - සුමනා ජයසූරිය මිය 

7. තාේෂණ නිලධාරී - ොදුේක  - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය. 

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

9. තාේෂණ නිලධාරී -  හිංවැල්ල  - එල්.ඒ. ධර්මපසේන මයා. 

10. සිංවර්ධන සහකාර    - දීො එදිරිසිංහ මිය 

 

කාරක සභාව සදහා ෙැමිණි සයලුපදනා සාදරපයන් පිළිගත් ගරු සභාෙතිතුමා කාරක සභාපේ වැඩ කටයුතු 

ආරේභ කරන ලදී. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. පේරගල මාහිංගල පදල්ගහපිටිය මාර්ගපේ දැඩි පලස අබලන් වු 200 m තාර දැමීම යන හසන් යුතුව 

2018.05.21 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද 

ලිපිය සේබන්ධපයන් තාර පයොදා සකස් කිරීමට රුපියල් ලේෂ හය (රු. 600,000/-) ක මුදලේ වැය වන බව 

තාේෂණ නිලධාරී විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

2. ප්රිමිේස් පයොදා පේරපගොල්ල ගමට පිවිපසන ප්රධාන මාර්ගය සිංවර්ධනය කිරිපේ කාර්යය කඩිනේ කර පදන 

පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.05.17 දිනැතිව 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පේ දිනවල ෙැවති වර්ෂාව පහේතුපවන් එය ප්රමාද වූ අතර වර්ෂාව නතර 

වූ ප්රිමිේස් පයොදා සකස් කරන බවට තාේෂණ නිලධාරී විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. පේරගල හා අරුේවත්ත යන පකොට්ඨාස පදක පවන් වන පවපහරගල මාවත පේ වන විට දැඩි පලස අබලන් වී 

ඇති බැවින් පමම මාර්ගයට ප්රමුඛතාවයේ දේවා පිළිසකර කර පදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රි චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසන් 2018.05.21 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

එම මාර්ගපේ දුර්වල වූ ස්ථාන වැඩි බැවින් පෙර මුසු පයොදා පිළිසකර කළ පනොහැකි බවත් එම ප්රපේශපේ 

අළුත්වැඩියා කළයුතු පකොටස 600 m ෙමණ වන අතර ඒ සඳහා රුපියල් ලේෂ දහඅට (රු. 1,800,000/-) ේ 

ෙමණ වැය වන බවට තාේෂණ නිලධාරී විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

4. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා විසන් 2018.05.20 දිනැතිව ෙහළ ොදුේක 

ඩී.ඩී. නිමල්සරි මාවපත් පකොඩිතුවේකු මහතාපේ නිවස අසල වතුර බැස යන පබෝේකුව ෙස් පිරි වතුර බැස 

යාම අවහර වී ඇති බැවින් පබෝේකුව පගොඩ දමා ප්රතිසිංස්කරණය කර පදන පමන් ඉල්ලා පයොමු කරන ලද 

ලිපිය සේබන්ධපයන් කාණු ෙේධතිය පකොන්ක්රීට් කර සකස් කිරීම සුදුසු බවටත් පේ සඳහා ලේෂ ෙහලව 

(රු.1,500,000/-) ේ ෙමණ වැයවන බැවින් හයුේ බට පබෝේකුව යළි පගොඩදමා ශුේධ කිරීම කළයුතු බවට 

තාේෂණ නිලධාරී කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

5. හල්පප් ඒ.එස්.පී ඉඩපමහ ෙස් ඉවත් කිරිම සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව 2018.05.20 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් කරුණු  හයේ පිළිබදව විමසමින් ඉදිරිෙත් කරන ලිපිය 

සේබන්ධපයන් කාරක සභාව දිර්ඝ වශපයන් කරුණු සාකච්ඡා කරන ලදී.  ෙස් ඉවත් කිරිම සේබන්ධපයන් 

2017.12.31 දින දේවා ෙමණේ ප්රාපේශීය සභාපවන් අවසරය ලබා දී තිබු අතර ඉන් ෙසුවද අවසර ලබා 

ගැනීම සදහා ඉල්ලිේ සදු කළද පේ වන විට ඒ සදහා කිසදු අවසරයේ ප්රාපේශීය සභාපවන් ලබා දී පනොමැති 

බවට පල්කේතුමා විසන් කාරක සභාව පවත කරුණු ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර, පේ වනවිටත් ෙස් ප්රවාහනය 

කරමින් තිපබන බැවින් එය නතර නතර පනොකිරීම නිසා එම අවස්ථාපේදීම පෙොලිසපේ ෙැමිණිල්ලේ කිරීමට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

6. හිංවැල්ල, ඉහළ  හිංවැල්ල  අිංක 480/ඒ හ ෙදිිංචි නිමල් ලියනවඩු මයා විසන් ගේවැසයන් පවනුපවන් 

2018.05.17 දිනැතිව හිංවැල්ල, ඉහළ ඊරියපගොල්ල ෙහත්ගම 443 ග්රාම පසේවා වසමට අයත් මීගහවත්ත ොර 

මුල් පකොටස සහ ෙළමු හරස් ෙටුමග තාර දමා වැස ජලය පදෙැත්ත බැස යන ආකාරයට සකස් කර පදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි දනුෂක්ි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය මගින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 



3 

සේබන්ධපයන් පමම මාර්ගය  තාර දමා සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා රු. 276,644.84 ක මුදලේ වැයවන බැවින් 

අදාල ප්රතිොදන පවන් කරවා ගැනීපමන් ෙසුව පේ පිළිබඳව සලකා බැලීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි.  

 

7. 426 /ඒ, මුරුතගම වසමට ඇතුළු වන ොර අයිපන් ඇති පෙොදු නාන ළිදට අයත් භුමි ප්රමාණය මැනුේ කර 

ජනතාවට අවශය ෙරිදි සකසා පදන පලස හා මුරුතගම ක්රීඩා පිටිපයහ  මායිේ පවනස් පවමින් ෙවතින බවට 

ෙැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් එම භුමි ප්රමාණයද මැනුේ කර ක්රීඩා උෙකරණ සහතව කුඩා ළමා ක්රීඩා පිටියේ 

පලස සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඉන්ද්රානි ඩයස්  මැතිතුමිය විසන් 2018.05.21 

දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පමම ළිඳට අදාල ඔප්පුවේ සභාව සතු බවත්, පිඹුරුෙතේ 

පනොමැති බැවින් මැනීේ කටයුතු කිරීමට අෙහසු බව තාේෂණ නිලධාරී විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලද 

අතර ප්රපේශපේ ජනතාව සමග එම ළිඳ ෙවිත්ර කිරීපේ කටයුතු කිරීමට මන්ත්රීතුමිය දැනුවත් කිරීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි. මුරුතගම ක්රීඩා පිටිපයහ ද මායිේ පසොයාගත පනොහැකි බැවින් මිනින්පදෝරුවරපයකු 

ලවා මායිේ ලකුණු කරගතයුතු බවටත් තාේෂණ නිලධාරී විසන් කරුණු ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

8. පකොස්ගම විපල්ේ හ නිවාස වාසීන්පේ සුභ සාධක සහ අපනෝනයාධාර සිංගමය විසන්  2018.05.15 දිනැතිව 

පකොස්ගම විපල්ේ හ මාර්ග හා කාණු ෙේධතිය සිංවර්ධනය කර ගැනීම යන හසන් යුතුව දැනට නිවාස වාසන් 

හා අවට ගේ වාසන්ද පේ නිසා මහත් පීඩාවන්ට මුහුණ ො ඇති බවත් සදහන් කරමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා මගින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ඒ දිනවල ෙැවති 

වර්ෂාව පහේතුපවන් මාර්ග ෙේධතිය සිංවර්ධනය සඳහා පමෝටර් පග්රේඩර් යන්ත්රය පනොපයදූ බවත් වර්ෂාව අඩු වූ 

ෙසු එම ඉල්ලීම ඉටුකරන බවට තාේෂණ නිලධාරී විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

9. පකොස්ගම, පබොල්ලතාව, ශ්රී සුගතවිංශ අවමිංගයාධාර හා සමාජ පසේවා සිංවර්ධන සමිතිපේ 2018.05.21 දිනැති 

ඉල්ලීේ ලිපියේද සමගින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි එල්. නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් පබොල්ලතාව 

සුසාන භුමියට යාබද ඉඩපේ ෙදිිංචි පුේගලයින්ට නිවසට යාම සදහා ොරේ පනොමැති  බැවින් සුසාන භුමියට 

යන ොර දැනට භාවිතා කරන බවත් සුසාන භුමිපයන් වේෙසන් පමම නිවසට ොරේ ලබා දීම සුදුසු බව සදහන් 

කරමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධව ප්රාපේශීය පල්කේතුමා දැනුවත් කර සුසාන භූමියට නියමිත 

ප්රමාණය ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා පදන පලස ඉල්ලා සටීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. පකොස්ගම, අළුත් අේබලම, ජය මාවත, අිංක 142/සී හ ෙදිිංචි පී.වී.අයිරාිංගනී මිය විසන් වසර 22 ේ ෙමණ 

පනොකඩවා ොචිචිච් කරනු ලබන ොනීය ජල පයෝජනා ක්රමපේ ජල නල කඩා දමා ජලය විසන්ධි කිරිම 

සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව 2018.05.01 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ 

මැතිතුමා මගින් සභාෙතිතුමා, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවතද පිටෙතේ සහතව ප්රාපේශීය පල්කේ, සීතාවක 

පවතට ද පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පමම මාර්ගය රජයට අත්ෙත් කරපගන ඇති බවට ගැසට් 

ෙත්රයේ ඇත. 1990 වර්ෂපේ සභාව සතු මාර්ගයේ බවට සභාපේ පයෝජනා වී ඇති නමුත් දුේරිය 

පදොර්තපේන්තුපවන් ප්රපේශයට අවසර ලබාපනොපදන බැවින් සභාව සතු මාර්ගයේ පලසට ගැසට් ෙත්රයට 

ඇතුලත් වී පනොමැති බව තාේෂණ නිලධාරී විසන් කරුණු දැේවූ අතර පමම මාර්ගය මැනුේ කටයුතු සදුකර 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා පදන පලසට සීතාවක  ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලයට දන්වා යැවීම 

සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 
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11. ොදුේක, මීපප්, පදකදුවල ොර පනො. 171/3 හ ෙදිිංචි ඩබ්.ඩී.ආර්. විතාන මයා විසන් මාවතගම අළුපෙොතවත්ත 

පකොටස මායිපේ පිහටා ඇති අනතුරුදායක රබර් ගස් ඉවත් කිරිම හා වතුයාපේ සට ගලා බසන විශාල ජලකද 

සේබන්ධපයන් නිස ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස ඉල්ලමින් සභාෙතිතුමා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවතද 

පිටෙතේ සහතව පකොස්ගම, ශාලාව වත්ත, පුස්වැල්ලාව වැවිලි සමාගම, වතු අධිකාරිතුමා පවත 2018.04.15 

දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධව පුස්වැල්ලාව වැවිලි සමාගම වතු අධිකාරීතුමා දැනුවත් කර ඇති 

බවට කාරක සභාව පවත දන්වා සටින ලදී. 

 

12. ොදුේක, ෙත්තිනි ොර ෙදිිංචිකරුවන් විසන් 2018.04.15 දිනැතිව ෙත්තිනි ොර රේෂිතපේ අවහරතාවය ඉවත් 

කර ගැනීම සදහා එහ ෙදිිංචිකරුවන් නම පදපනකුපේ අත්සනින් යුතුව පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධව 

පමම ප්රපේශ මාර්ගයට අදාලව මායිේ උෙපල්ඛණයේ පනොමැති බැවින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් මැනුේ 

කටයුතු සදුකිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

13. තුේපමෝදර, මාවරපගොඩැල්ල අිංක 312/1/1 හ ෙදිිංචි එච්.ජී. ඤානසරි මයාපේ ඉල්ලීේ ලිපියද සමගින් ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය විසන් 2018.05.20 දිනැතිව ප්රාපේශීය සභාවට 

අයත් මාවරපගොඩැල්ල ෙන්සල අසල පප්රේමසරි මාවත ඉතා අබලන් තත්වපේ ෙවතින බැවින් එම මාර්ගය 

කඩිනමින් පිළිසකර කර පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධව තාේෂණ නිලධාරි 

ඇස්තපේන්තුවේ ලබා ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

14. දිේපදණිය පෙොදු සුසාන භුමිය මැදින් ස්කාගාර ගබඩාවේ පවත යාමට අනවසරපයන් තනා ඇති ොර ඉවත් කර 

පදන පලස ඉල්ලා ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් 2018.05.05 දිනැතිව 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපියට අදාලව තාේෂණ නිලධාරී විසන් ඉදිරිෙත් කර ඇති වාර්තාව අනුව එම වයාොරික 

ස්ථානය අනුමත කරපගන ෙවත්වාපගන යන බවටත් එම ස්ථානපේ මන්චි බිස්කට් සහ LED බල්බ් අපලවි 

ප්රවාහන පසේවාවන් ද ෙවත්වාපගන යන බව සඳහන් කළ අතර පේ සේබන්ධපයන් ප්රාපේශීය පල්කේ 

කාර්යාලය දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. 

 

15. කිඹුල් පබනය අතුරු මාර්ගපේ ආරේභපේ මායිේ වැටකින් හා ස්ථිර අත්තිවාරමේ ෙවතින බවත් පමම මායිේ 

වැට ඉවත් කර පමම ොපර් ආරාවුල විසදා පදන පලස ඉල්ලමින් 2018.05.16 දිනැතිව කිඹුල් පබනය 

ෙදිිංචිකරුවන් විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී විසන් පයොමුකර තිබූ වාර්තාවට 

අනුව මායිේ වැට ඉවත් කරන පලස දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

16. 2018.05.15 දිනැතිව ොදුේක, රිටිගහපහේන, මාවතගම, අිංක 127/8 හ ෙදිිංචි පසනරත් ජිනපසේන මයා විසන් 

මාවතගම ගුරුපේ පවන්පේස ඉඩම සදහා පවන් කර ඇති පෙොදු ෙහසුකේ ඉඩපමහ පවනත් බාහර පුේගලයින් 

ෙැමිණ අ ශීලාචාර අන්දමින් ක්රීඩාපවහ නිරත වන බැවින් පේ තත්වය පිළිබදව අවධානය පයොමු කර පෙර 

ෙැවති සාමකාමි ෙරිසරය රැක පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පේ පිළිබඳව 

පෙොලිස් ස්ථානාධිෙතිතුමා දැනුවත් කර ඇති බවට දන්වා සටින ලදි.  

 

17. පබෝපප්, ගමපේවත්ත ජනසවි මාවත යු.ජී. තිලකරත්න මහතාපේ ඉඩම අවසානපේ ඇති පබෝේකුව 

නිසයාකාරව පයොදා නැති බැවින් එම ජල ප්රහාරය පනොනිස අන්දමින් ගලා පගොස් අවට නිවැසයන් 
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අෙහසුතාවයට ෙත් වන බැවින් එය නිස අයුරින් සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් 2018.05.22 දිනැතිව ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ජී. කුමුදිනි ජයවර්ධන මැතිතුමිය විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

තාේෂණ නිලධාරී විසන් ඉදිරිෙත් කළ වාර්තාව අනුව එම ප්රපේශය පකොන්ක්රීට් කිරීපේදී පබෝේකුව පයොදා 

පනොමැති අතර හයුේ බට පයොදා පබොේකුව සකස ්කිරීමත් පදෙසන් ඇති කාණු ෙේධතිය සකස් කිරීමට JCB 

යන්ත්රය පයදවීම කළ යුතු බවටත් දන්වා සටින ලදි.  

 

18. උඩුමුල්ල පකොට්ඨාසපේ අිංගමුව ොපර් පකොටසේ ගමන් කිරිමට පනොහැකි තත්වපේ ෙවතින බැවින් එම 

මාර්ගපේ කැඩී ඇති ස්ථාන වලට පෙර මුසු තාර පයොදා සකස් කර පදන පමන් ඉල්ලා 2018.05.20 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

තාේෂණ නිලධාරී විසන් පයොමුකර ඇති වාර්තාව අනුව පෙර මුසු පයොදා මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම සුදුසු බවට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

19. උඩුමුල්ල පකොට්ඨාසපේ පගොවිජන මාවත පකළවර පකොටස කැඩී පගොස් ඇති  බැවින් මීටර් 100 ක ෙමණ 

දුරේ පකොන්ක්රිට් පයොදා සකස් කර පදන පලස ඉල්ලා 2018.05.20 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි 

අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව 

එම මාර්ග අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් ලේෂ හතර (රු. 400,000/-) ක මුදලේ වැයවන අතර ඒ සඳහා 

ඇස්තපේන්තුවේ පිළිපයල කර ඉදිරිෙත් කරන පලස දන්වා සටින ලදී. 

 

20. පේරපගොල්ල උතුර වසපමහ ගල්කන්ද ප්රපේශපයහ ඇල හරහා හයුේ ෙයිප්ෙ පයොදා පිවිසුමේ සකස් කර පදන 

පලස ඉල්ලමින් 2018.05.22 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ඉදිරිෙත් කරන ලද තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව 

ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

21. පේරපගොල්ල ද ෆිනෑන්ස් සදහේ මාවත මාර්ගය අවහරතා දුරු කර පදන පලස ඉල්ලමින්  2018.05.22 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

පමම මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බැවින් පමය පකොන්ක්රීට් කිරීම සඳහා දළ වශපයන් 

රුපියල් හයලේෂ දසදහස (රු. 610,000/-) ක මුදලේ වැයවන අතර පමම මාර්ගපේ අළුත්වැඩියා කටයුතු 

කිරීම සඳහා මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපයන් විමසය යුතු බැවින් එම ආයතනපේ තාේෂණ නිලධාරීන් හා 

ඉිංජිපන්රු මහතා සමඟ සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

22. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.05.20 දිනැතිව අිංගේපිටිය ෆවුස 

මාර්ගපේ ප්රධාන ොලම ගිලා බැස ඇති බැවින් පේ සදහා සභාව මැදිහත් වී සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස 

ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් කුඩා ොලේ වයාෙෘතිය යටපත් පමම ොලම අළුත්වැඩියා 

කරපදන පලස ඉල්ලා ෙළාත් සභා හා ෙළාත් ොලන අමාතයාිංශපේ පල්කේතුමා පවත ලිපියේ මඟින් 

ඉල්ලීමේ කිරීමත්, එම මාර්ගය අනතුරුදායක බැවින් කුඩා වාහන ෙමණේ ගමන් කරන පලසට දැන්වීේ 

පුවරුවේ ප්රදර්ශනය කිරීමත් සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 
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02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලිම. 

 

1. පේරගල පවොලිපබෝල් ක්රීඩා පිටිය සඳහා විදුලිය ලබාගැනීමට ලිපියේ ලබාගැනීම යන හසන් යුතුව2018.06.11 

දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලු කාරක සභාව, පමය මුදල් කමිටුපේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා පයොමු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

2. උඩගම කන්ද ොසැල් මාවතට පිවිපසන ස්ථානපේ ඇති විදුලි කණුව ඉවත් කිරීම සේබන්ධව යන හසන් යුතුව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි එස්.ඩී. මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු 

කාරක සභාව, පේ සදහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ොදුේක, මලගල, මුරුතගහපහේන, පනො 311 ෙදිිංචි පේ. නන්දසරි පුෂේකුමාර නැමති අය විසන් අබලන් වූ 

ොරේ සාදා ගැනීම සඳහා යන හසන් යුතුව සභාෙතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක 

සභාව, පේ  සදහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. කාණු ෙේධතිය වැසී ඉතා අබලන් තත්වයට ෙත්ව ඇති අිංගමුව දිංතරමුල්ල මාර්ගය සිංවර්ධනය කර පදන 

පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසන් 2018.06.11 දිනැතිව 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පේ සදහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. ෙහත්ගම හිංවැල්ල හරස් ොපර් රාමයියා මාවත ප්රධාන මාර්ගයට සේබන්ධ වන තැන සහ ෙහත්ගම ෙළපවනි 

ෙටුමග ෙටන් ගන්නා ස්ථානපේ සට වලකඩ දේවා පකොටස තාර දමා සිංවර්ධනය කර ගැනීමටත් ප්රධාන 

ොපරන් හැපරන තැනට ෙයිප්ෙ දමා අළුතින් සිංවර්ධනය කළ යුතු බවත් දේවමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය විසන් 2018.06.14 දිනැතිව සභාෙතිතුමා පවත ඉදිරිෙත් කරනලද ලිපිය 

සලකා බැලු කාරක සභාව, පේ සදහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. පසේනානායක පෙපදස ක්රීඩා පිටිපේ ඉදිවන ෙැතිබැේම පිළිබඳ යන හසන් යුතුව ොදුේක, පසේනානායක 

පෙපදස ප්රපේශවාසීන් විසන් 2018.05.05 දිනැතිව ප්රපේශවාසීන් 41 පදපනකුපේ අත්සන් සහත පල්ඛණය ද 

සමඟ ගේවාසීන්පේ විපරෝධය පිළිබඳව ඔබතුමාපේ අවධානය පයොමුකර ප්රපේශවාසීන් සමඟ සාකච්ඡා පකොට 

ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සදුකරන පමන් ඉල්ලමින් අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමාපේ ඉල්ලීම සමඟ ගරු සභාෙතිතුමා 

පවත පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සදහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. අිංක 22 පේරගල පකොට්ඨාශපේ පේරගල 2 වන ෙටුමඟ සහ මාහිංගල පදල්ගහපිටිය ොර යන අතුරු මාර්ග 2 

ඉතා අබලන් තත්වපේ ෙවතින බැවින් තාර ෙැලැස්තර පයොදා සකස් කර පදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රි චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසන් 2018.05.09 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලු කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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8. පේරපගොල්ල උතුර මාර්ගය මීපිලාව මාර්ගය තාවකාලිකව තාර පයොදා සිංවර්ධනය කිරීම යන හසන් යුතුව ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසන් 2018.04.24 දින ෙැවති කාර්මික පසේවා කාරක 

සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපියට අදාල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාපේ ඇස්තපේන්තුව ප්රකාර ප්රතිොදන 

අනුමත වූ ෙසු ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

9. දප ෝර දිංගහ කුඹුර මාර්ගපේ ටී. ශ්රියානි මහත්මියපේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති ොලම හයුේ ෙයිප්ෙ පයොදා සකස ්

කර තිබුණද එම හයුේ ෙයිප්ෙ කුඩා බැවින්, අධික වර්ෂාව පහේතුපවන් හයුේ ෙයිප්ෙ කැඩී ොලම ගිලා බැස ඇති 

බවත් වාහන ගමන් කිරීමට පනොහැකි තත්වයේද උේගතව ඇති බව දේවමින්,දිංගහ කුඹුර මාර්ගපේ කැඩී ඇති 

ොලම අළුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා යන හසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එච්.පී. උපුල් ප්රසන්න 

මැතිතුමා විසන් 2018.06.21 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාපගන ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ොදුේක, අරුේවත්ත දකුණ, අිංක 91/ඒ හ ෙදිිංචි ඩබ්ලිේ. ඩී. ගුණවර්ධන මහතා විසන් අරුේවත්ත පකොට්ඨාශ 

මන්ත්රී නිමල් යසසරි කලුෙහන මැතිතුමා මඟින් සභාෙතිතුමා පවත පේරගල මාවත අලුත්වැඩියා කර ගැනීම 

සඳහා කරන ඉල්ලීමයි යන හසන් යුතුව 2018.04.30 දින පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. අරුේවත්ත ගජමාවත ලලිත් උදයකුමාර මහතාපේ නිවස අසල ඇති පබෝේකු 02 කලක සට වසා දමා පහෝ 

වැසී ඇති බැවින් ජලය බැස යාමට පනොහැකිව වැස ජලය ොර දිපේ ගලාබැසයාම පහේතුපවන් ප්රපේශවාසීන් 

මහත් දුෂ්කරතාවයකට ෙත්ව ඇති බව දේවමින් විනාශ වී ඇති ොලේ පබෝේකු නැවත සකස් කර ගැනීම 

සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කලුෙහන මැතිතුමා විසන් 

2018.06.25 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. පහොරණ ොර, අිංගමුව ොර හා ඉිංගිරිය (125) මාර්ගය සේබන්ධ කරන විකල්ෙ මාර්ගයේ වන අිංගමුව ොපර් 

සට ජයන්ති මාවත දේවා මාර්ගය කැඩී බිඳී පගොස් විශාල වලවල් සෑදී ඇති අතර කාණු ෙේධතිය කාලයේ 

තිස්පසේ සකස් පනොකිරීම නිසා වැසදිනවල මහජනයාට ෙයින් ගමන් කිරීමට ෙවා පනොහැකි තත්වයේ උදාවී 

ඇති බව දේවමින් ොදුේක, අරුේවත්ත, පිට්ටුපහේනවත්ත, 13/4 හ ෙදිිංචි ඇේ. චන්ද්රකාන්ති මහත්මිය විසන් 

අිංගමුව ොපර් සට ජයන්ති මාවත දේවා මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම යන හසන් යුතුව දින රහතව 

ප්රපේශවාසීන් 06 පදපනකුපේ අත්සනින් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා 

මඟින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. උතුරු අරුේවත්ත පර්ල් පබෝේකුව අසල සට මීටර් 50 ේ ෙමණ දුරට ඇති සුසාන භූමිය දේවා ඇති ප්රධාන 

මාර්ගපේ පදෙස ඇති තණපකොල කො ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් 

යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා විසන් 2018.06.25 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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14. ජලය බැස යන පබෝේකුව අවහර කිරීම සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් 

යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා විසන් 2018.06.25 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ කිරීම සුදුසු බවත් ඒ සඳහා දිනයේ පයොදාගන්නා පලසත් දැනුේ පදන ලදි. 

 

15. මීට ඉහතදී LT/PS/UG/007 සහ 2018.05.20 දිනැති හා LT/PS/UG/0013සහ 2018.06.10 දිනැති ලිපි හා 

සේබන්ධව,ASP ඉඩපමහ ෙස් කැපීම සහ මාර්ගය පිළිසකර කරගැනීම පිණිසයි යන හසන් යුතුව ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රීවරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.06.24 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පෙොලිස් ෙැමිණිල්ලේකර ඉදිරි පියවර ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

16. වග පබොරළුවතැන්න මාර්ගයොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශයට අයත් වග පබොරළුවතැන්න හිංවැල්ල 

ප්රධාන බස් මාර්ගය වන අතර පමම මාර්ගය පෙොඩි කඩය සහ ලයිම අතර ප්රධාන මාර්ගය හරහා පබෝේකුව 

කැඩී ජලය බැස යාම සදුපනොවීම පහේතුපවන් ප්රධාන මාර්ගයට මායිේව ඇති ඇල මාර්ගය නිසා ප්රධාන ොර අඩි 

60 – 70 ෙමණ ප්රමාණයේ ඇලට පසෝදා ඛාදනය වීපේ අවධානමේ ඇති බවට දේවමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රීඋපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් 2018.06.24 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. කනේෙැල්ල සකුණ පියස ඉඩේ පකොටස තුළ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු භූමිපේ විශාල මුදලේ වැය කර 

ඉදිකර ඇති ප්රජා ශාලා පගොඩනැගිල්ල ොවිච්චියට ගතහැකි ෙරිදි සකස ්කර මහජනතාවට ෙහසුකේ සෙයන 

මධයස්ථානයේ බවට ෙත්කිරීමට අවශය කටයුතු සලසා පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත 

උදයකුමාර ගමපේ මැතිතුමා විසන් 2018.06.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. තුේපමෝදර, මකුළුවපගොඩ, වග - නැපගනහර පප්රේශවාසීන් විසන් අතුරු මාර්ගයේ වන මකුළුවපගොඩ 

පප්රේශපේ පකොන්ක්රීට් ඇතිරීම සේබන්ධව යන හසන් යුතුව 2018.05.23 දිනැතිව පප්රේශවාසීන් 15 

පදපනකුපේ අත්සන් සහත පල්ඛණයේ ද සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමාපේ 

අත්සන ද සහතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. පකෝන්ගහයට කපේ අසල සට මාර්ගය අවසානය දේවා ෙරීේෂා කර ප්රතිසිංස්කරණය කළ යුතු ස්ථාන 

පකොන්ක්රීට් පයොදා සාදා දීමට සහ මාර්ගයට දැඩි හානි කරන ොර හරහා  ගමන් කරන ජල කඳ කානු 

ෙේධතියේ හරහා ෙහත් බිේ කරා පයොමු කරවීමට අවශය කාණු ෙේධතියේ ඉදිකිරීමට ද ඉල්ලමින්, 427 ඒ 

ග්රාම පසේවා වසපේ ෙලපෙොපට් ලන්ද මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම යන හසන් යුතුව 2018.05.11 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. ොදුේක, උඩුමුල්ල, පනො. 152/බී ෙදිිංචි බී.ඩබ්.ජී. රත්නසරි මහතා විසන් උඩුමුල්ල සේබුේධ පේව පහේනවත්ත 

පෙොදු නාන ලිඳ සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව 2018.06.25 දිනැතිව ඔහුපේ ඉඩමට යාබදව ඇති පෙොදු නාන 

ළිපඳේ ෙැති බැේම කැඩී ඇති බැවින් ඔහුපේ ඉඩපේ තාප්ෙයද කැපඩමින් ෙවතින බවත් ඒ සඳහා සාධාරණයේ 
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ඉටු කරපදන පලසට ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. ගල් ෙස් කියුබ් 03 ේ ලබාගැනීම සඳහා යන හසන් යුතුව 2018.06.25 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් පබොල්ලතාව ග්රාම පසේවා වසපේ පබොල්ලතාව පබෝධිමළුව විහාර මාවත ොර 

පකළවර විශාල වලවල් සෑදී ඇති බැවින් එය පිළිසකර ගැනීම සඳහා පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පිහට වූ වැඩ ඒකකය මඟින් ොදුේක සරිපියරතන මධය මහා විදයාලයත් 

ොදුේක රජපේ පරෝහලත් අතරින් පයදී ඇති ොසල් මාවපත් කාණු ෙේධතිය පිළිසකර කර පදන පලස 

ඉල්ලමින් ොදුේක ොසල් මාවත සිංවර්ධනය කිරීම යන හසන් යුතුව 2018.06.25 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. ඇල්ලකන්ද ප්රජා ශාලාව අසලින් ඇති කුඩා මාර්ගපේ ඇති කුඩා ොලම (ඒදණ්ඩ) පූර්ණ ප්රතිසිංස්කරණයේ 

කර ගැනීම යන හසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් 

2018.06.19 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. අිංගමුව ොර සිංවර්ධනය කරගැනීම යන හසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල විතානපේ 

මැතිතුමා විසන් 2018.06.26 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. වැලිකන්න ජෙමාල මාවපතහ සුනිල් කස්තුරි ආරච්චි මහතාපේ ඉඩම අසල සෑදී ඇති විශාල මඩවල නිසා 

කඩුපගොඩ, මාඹුල, වැලිකන්න ප්රපේශවල ජනතාවට ද ලබුගම මාර්ගපේ සට පකොස්ගම ප්රපේශයට ෙහසුපවන් 

යා හැකි ඉහත මාර්ගය භාවිතා කිරීම ඉතා අෙහසු වී ඇති බැවින් ගල් ෙස් පයොදා සකස් කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් වැලිකන්න ජෙමාල 

මාවපතහ සෑදී ඇති මඩ වලවල් සඳහා ගල්ෙස් ලබාගැනීම යන හසන් යුතුව 2018.06.19 දිනැතිව පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

26. මලගල රඹුටන්ගස් හිංදිපේ සට මීරියගල්ල දේවා දිපවන පෙොල්කන්ද ොර සිංවර්ධනය කරගැනීම යන හසන් 

යුතුව 2018.06.24 දිනැතිව මලගල, රඹුටන්ගස් හිංදිය සුභසාධක සිංගමපේ භාණ්ඩාගාරික විසන් ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල විතානපේ මැතිතුමා පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

අවධානය පයොමුපකොට එම මාර්ගය සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් එතුමා විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

27. ඉහල පබෝපප් මිංසන්ධියට පෙොදු වැලිකිළියේ යන හසන් යුතුව 2018.06.26 දිනැතිව ජී. කුමුදිණී ජයවර්ධන 

මැතිතුමිය විසන් පබෝපප් රාජසිංහ මධය විදයාලපේ ක්රීඩා පිටිය ද, ඉිංගිරිය, පකොළ , ොදුේක - උඩගම හා 
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ොදුේක අවිස්සාපේල්ල යන මාර්ගයන්හ ප්රධාන පබදීේ මිංසන්ධිය ද, මාර්ග අිංක 124 මහරගම - ඉහල 

පබෝපප් බස් නැවතුේපෙොළ ද පිහටා ඇති මගීන් සය දහස් ගණනේ ගැවපසන ොදුේක පබෝපප් ඉහල පබෝපප් 

මිංසන්ධිය සඳහා ශාරීරික අවශයතා ඉටු කරගැනීමට අවශය වැසකිළියේ සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

28. සාලාව පසේවා පියස සේබන්ධ ගැටලුවට ප්රමාණවත් විසඳුමේ පනොලැබීම නිසා ඒ සඳහා හරහට ඇති බැේම 

ඉවත් කර ප්රධාන ොරට මුහුණ සටින පසේ පේට්ටු කණු දමා පේට්ටුව සාදා නිම කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

සාලාව පසේවා පියස ගැටලුව සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී. පකෝකිල සේෙත් 

වර්ණසරි මැතිතුමා විසන් 2018.06.25 දිනැතිව සාලාව එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය විසන් ලබාපදන ලද 

ලිපියේ ද සහතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

29. ගලපගදර, පමොරටුව කන්ද ොර, 5 පවනි ෙටුමග, හිංවැල්ල ොර ෙදිිංචි ප්රපේශවාසීන් විසන් 2018.05.23 

දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්ද්රසරි ගමපේ මැතිතුමා මඟින් සභාෙතිතුමා පවත ප්රපේශවාසීන් 68 

පදපනකුපේ අත්සනින් යුත් පල්ඛණයේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

30. වතුර ොර හැරවීම සේබන්ධව ඇති වී ඇති ගැටළුව සේබන්ධවයි යන හසන් යුතුව ෙළාත් ොලන සහකාර 

පකොමසාරිස්තුමිය විසන් 2018.06.04 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ෙළාත් 

ොලන පකොමසාරිස්තුමියපේ ෙහත සඳහන් නිර්පේශ අනුව ක්රියා කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. සරිල් චන්දන පෙපර්රා මහතා විසන් ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදි කිරීේ සේබන්ධව නීතිමය ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම. 

ii. ස්වභාවික වැස ජලය බැස යාම සඳහා දැනට ජල බැසම් ආරේභ වන ස්ථානපේ සට පේන් පනෝනා 

මියපේ ඉඩපේ උස්බිේ ස්ථානය දේවා පේන් පනෝනා මියපේ ඉඩම පදසන් කානුව පයොදා එම උස්බිේ 

ස්ථානපේ සට දැනට සිංවර්ධනය කර ඇති ඉඩපේ කානුව දේවා පකොටස සරිල් චන්දන පෙපර්රා යන 

අයපේ ඉඩපමන් ඉදි කිරීමට අවශය උෙපදස් සභාපේ තාේෂණ නිලධාරී හරහා ලබාදීම. 

 

31. හිංවැල්ල, දිේපදනිය, සමගි අපනයෝනයාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය විසන් දිේපදනිය පෙොදු පසොපහොන් භූමිය 

ආරේෂා කරගැනීම සඳහා යන හසන් යුතුව අත්සන් 19 කින් යුත් පල්ඛණයේ සමඟ 2017.02.09 දිනැතිව 

ජනාධිෙති පල්කේ කාර්යාලය පවත යවන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා ජනාධිෙති 

පල්කේ කාර්යාලය විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

32. සමගි සුභසාධක සිංගමය විසන් මහජන මුදලින් ඉදිපවන යහොලන රජපේ සිංවර්ධන වයාෙෘති, මස් මුදලාලි 

පකපනකුපේ බර වාහන වලින් කුඩුෙට්ටේ කරන්නට ඉඩපදනු එො ! යන හසන් යුතුව දින රහතව ජනාධිෙති 

පල්කේ කාර්යාලය පවත යවන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා ජනාධිෙති පල්කේ 
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කාර්යාලය විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

33. ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලයට අයත් මීපප් - ඉහල පබෝපප් ප්රධාන ොරට මුහුණලා 454/බී ග්රාම 

නිලධාරී පකොට්ඨාශයට අයත් හල්පප් ග්රාමපේ පිහටා ඇති අේකර 75 ේ ෙමණ ඇති ASP GROUP නමින් 

ඒ. එස්. පී. ලියනපේ නැමති පවන්පේසකරු විසන් පවන්පේස කරන ලද ඉඩේ මිලදීගත් ජනතාව හට එම 

ඉඩේ සඳහා ඔප්පු හා පගවූ මුදල් ලබාපනොදීම සේබන්ධපයන්, ඉඩේ පිළිබඳ ප්රශ්නයේ නිරාකරණය කරගැනීම 

සඳහා යන හසන් යුතුව 2016.03.21 දිනැතිව ජනාධිෙති පල්කේ කාර්යාලය පවත යවන ලද ලිපිය 

සේබන්ධපයන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා ජනාධිෙති පල්කේ කාර්යාලය විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

34. පකොස්ගම, සාලාව, පනො 1/16 ෙදිිංචි එස්.එච්. සරිපසේන රුද්රිගු මහතා විසන් රණවිරු ෙවුලේ වන අෙට සදු 

කරන අසාධාරණය යන හසන් යුතුව 2017.02.10 දිනැතිව ජනාධිෙති පල්කේ කාර්යාලය පවත යවන ලද 

ලිපිය සේබන්ධපයන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා ජනාධිෙති පල්කේ කාර්යාලය විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

35. වග ඉරිදාපෙොල හිංදිය පදස සට වැස ජලය බැසයාම සඳහා සභාව පවත ෙවරා ඇති කාණුව පකොන්ක්රීට් කිරීම 

සඳහා සකස ්කරන ලද රුපියල් 1,075,000.00 ක ඇස්තපේන්තුව මුදල් කමිටුවට ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

36. ොදුේක, පිටුේපප්, අේකර 8, 8පේ ෙදිිංචි පේ.ඒ.ජී. චන්න අපසේල මහතා විසන් නිවසට ෙැමිපණන පිවිසුේ 

මාර්ගය හරස් පකොට කාණු කැපීම යන හසන් යුතුව 2018.04.09 දිනැතිව පයොමුකළ ලිපියට අදාලව තාේෂණ 

නිලධාරී විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, ප්රපේශ මාර්ගය අයිපන් කාණුවට වැස 

ජලය පයොමුකිරීම සේබන්ධපයන් සභාවට විරුේධ විය පනොහැකි බැවින් ෙැමිණිලිකරුපේ ප්රපේශ මාර්ගය 

ආරේභ ස්ථානපේ හයුේ බට පයදීපමන් පහෝ පවනත් සුදුසු අයුරින් කාණුව අවහර පනොවන පසේ සකසා ගන්නා 

පලස ෙැමිණිලිකරුට දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ොදුේක පබෝපප් ගුරුලාන අිංක 183 හ ෙදිිංචි ඇේ. පසෝමදාස මහතා විසන් ඔහුට අයත් අිංක 201/1, 

හයිපලවල් ොර, ගලපගදර පිහටි කහටගහවත්ත නැමති ඉඩමට පින්නවල ෙදිිංචි පී. සරිපසේන යන අයට අයත් 

ඉඩපමන් වතුර පිටකිරීම සේබන්ධව පයොදාපගන තිබූ සාකච්ඡාවට පදොර්ශවයේ පනොෙැමිණීම පහේතුපවන් 

නැවත පමම සාකච්ඡාව 2017.07.03 දින පෙ.ව. 10.00 ට ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. ගල්පදොල ොර අතුරු මාර්ගය ජන සවි මාවත අවහර කිරීම සේබන්ධපයන් 2018.06.11 දිනැති කලුඅේගල, 

වග, 309 ෙදිිංචි සරත් විමලසරි මහතා පයොමුකර තිබූ ලිපිය සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂාවේ සදුකිරීම සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 
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