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2018.08.21 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    - පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා. 

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

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

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    - එච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා. 

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

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

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

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

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

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

5. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

6. කාර්යභාර නිලධාරි - හිංවැල්ල  -  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. තාේෂණ නිලධාරී -  හිංවැල්ල  - එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය. 

11. සිංවර්ධන නිලධාරී    - ඩී.ජී. ඉෂානි කමලිකා මිය 

 

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

ආරේභ කරන ලදී. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. ළමා හා මාතෘ සායනය ඉදිරිපිට ඇති ොර සකසා ගැනීම, තාප්ෙපේ විංගුව සකසා ගැනීම හා පවල 

මැද ොර පකොටස පකොන්ක්රීට් කර ගැනීම සඳහා යන හිසන් යුතුව මලගල ආයුර්පේද ොපර් 

සාමාජිකයින් විසන් 2018.06.13 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල ඉඩේ හිමියා සමඟ කළ සාකච්ඡාපේදී වීදිමුල්ල රවුේ කිරීමට 

වාචිකව එකඟතාවය ලබාදී ඇති අතර එය ලිඛිතව ලබාදුන් ෙසුව ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

2. බටහිර කලටුවාව සේග්රාමීය මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රි සමන්ති චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය විසන් 2018.07.22 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සදහා තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව රු. 5,000,000/- ක මුදලේ වැයවන බවට 

ඇස්තපේන්තු කර ඇති අතර පමම මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාව සතු පනොවන බැවින් සභාවට ෙැවරීේ 

කටයුතු කිරීපමන් ෙසු ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. පිවිසුේ පබෝේකුවට දැල් ොලමේ දැමීම සඳහා යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සමන්ති 

චන්ද්රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය විසන් 2018.07.22 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපියට අදාලව 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ගයේ 

වන බැවින් සභා ප්රතිොදන පයදවිය පනොහැකි බව දන්වා සටින ලදි. 

 

4. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසන් පේරපගොල්ල මාර්ගය නායයෑම යන 

හිසන් යුතුව 2018.07.23 දිනැතිව පේරපගොල්ල ගමට පිවිපසන මාර්ගය නායපගොස් ෙළමු අදියපර්දී 

හිස් තාර බැරල් පයොදා එම ස්ථානය ආරේෂා කළ ද, තාරබැරල් හිඟතාවය නිසා අතරමඟ නැවතී ඇති 

බව දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් මිල ගණන් කැඳවා හිස ්තාර බැරල් මිලදී පගන 

පමම ස්ථානපේ ආරේෂාව සඳහා පයදවීමට තීරණය කරන ලද අතර හිස් තාර බැරල් මිලදී ගැනීමට 

මිල ගණන් කැඳවීම සඳහා ඉදිරිෙත් කර ඇති බව දන්වා සටින ලදි 

 

5. ොලම සඳහා ආරේෂිත වැටේ ඉදිකිරිම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඩී. පකෝකිල 

සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා විසන් 427/බී ෙහල පකොස්ගම බටහිර, ධර්මග්රාමපේ පිවිපසන ප්රධාන 

මාර්ගපේ (නාන පතොටුෙල) ඇති ොලම අබලන් තත්වපේ ෙවතින බැවින් රාත්රී කාලපේ අනතුරු 

සදුවිය හැකි බව දේවමින් 2018.07.20 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපියට අදාලව තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ඇස්තපේන්තුවේ ඉදිරිෙත් කරන පලස දන්වා සටින ලදි.  

 

6. කලුඅේගල ඈගල ොර වතුර බැස යන ෙයිප්ෙ ෙේධති මාර්ගය පවනස් කිරිම යන හිසන් යුතුව 

2018.07.12 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සදහා තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව ද සලකා 

බලා ස්ථානීය ෙරීේෂාවේ කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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7. ගල් ෙස් ලබාගැනීම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය මන්ත්රී ඩී. පකෝකිල සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා 

විසන් 2018.07.16 දිනැතිව මුරුතගම සට දෑත්තර මාර්ගපේ පබෝල්ලතාවට යා හැකි ඉතා පකොටි 

මාර්ගයේ ද වන විශාල ජනතාවේ පබොල්ලතාව ොසලට හා සාලාව පරෝහලට යාම සඳහා භාවිතා 

කරන පමම මාර්ගය ගල් ෙස් පයොදා පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය ෙැති බැේමේ පයොදා උස් කළ යුතු 

අතර ඒ සඳහා වැඩි පිරිවැයේ පයදීමට සදුවන බැවින් අදාල මාර්ගය ගල්ෙස් පයොදා තාවකාලිකව 

සකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. ක්රීඩා භූමියේ නිරවුල් කරගැනීම පිළිබඳවයි යන හිසන් යුතුව මාවතගම සිංහ පයොවුන් ක්රීඩා සමාජය 

විසන් 2018.07.18 දිනැතිව පවන්පේස ඉඩේ හිමියන්පේ කැමැත්ත ප්රකාශිත අත්සන් පල්ඛනයේ ද 

සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පවන්පේස ඉඩේ හිමියන් හා සිංහ පයොවුන් ක්රීඩා 

සමාජපේ සාමාජිකයින් කාර්මික පසේවා කාරක සභාව පවත කැඳවූ අතර දීර්ඝ වශපයන් පදොර්ශවයට 

කරුණු ෙැහැදිලි කිරීපමන් අනතුරුව නිපවස් හිමියන්ට හිරිහැරයේ පනොවන පලස ක්රීඩා කටයුතු 

කිරීමට අදාල ක්රීඩා සමාජපේ සාමාජිකයින් එකඟතාවය ෙල කිරිපමන් ෙසු ගැටළුව සමථයකට ෙත් 

කරන ලදි. 

 

9. අකරවිට ෙන්සල ොර ගල් ඒදණ්ඩ කුඹුර අසල ඇති පෙොදු නාන ළිඳ සාදා ගැනීම සඳහා යන හිසන් 

යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.07.17 දිනැතිව 

ඇස්තපේන්තුව ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය ප්රතිොදන අනුමත කරවා ගැනිමට ඇස්තපේන්තුපේ 

පිටෙතේ ගරු මන්ත්රීතුමා පවත ලබාදුන් අතර මුදල් කමිටුව පවත පයොමු කිරිමට ද තීරණය කරන 

ලදි. 

 

10. සුසාන භූමිය පවන්කර බැේමේ බැඳීම සඳහා යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි 

ඩයස් මැතිතුමිය පවත පයොමු කළ ලිපිය සේබන්ධපයන් ගරු මන්ත්රීතුමිය විසන් 2018.04.26 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය අනුව එම භූමිපයහි ෙදිිංචිකරුවන්පේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට ඔප්පු පිටෙත් 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඉන්ද්රානි ඩයස් මැතිතුමිය මඟින් පගන්වා ගැනීම තීරණය කරන ලද අතර 

පේ වනපතේ ඔප්පු පිටෙත් ලබාපනොදුන් බැවින් ලබාදුන් ෙසු ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය ලදි. 

 

11. ොදුේක, පහොරණ ොර, අිංක 41/24 දරණ ස්ථානපේ පිහිටි සුචරිත සහපයෝගීතා සහ අවමිංගලයාධාර 

සමිතිය විසන් මාර්ග නේ කිරීම යන හිසන් යුතුව 2018.06.06 දිනැතිව ොදුේක පසෞඛය වවදය 

නිලධාරී කාර්යාලය අසලින් වේ ෙැත්තට දිපවන ඩයමන්ඩ් පබ්කරිය අසලින් පගොස් නැවත 

මහාමාර්ගය දේවා වූ මාර්ගය ‘‘සුචරිත මාවත” පලස නේ කිරීම සඳහා පේ වනවිට අනුමැතිය ලැබී 

ඇති බවත් යේ පුේගලපයකුපේ පෙෞේගලික අවශයතාවයේ සඳහා පමම ොපරහි නම පවනස් කිරීමට 

පයෝජනාවේ සභාව පවත පයොමු වී ඇති බවත් පේ සේබන්ධපයන් ඔවුන්පේ විපරෝධතාවය දේවමින් 
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අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිපේ සඳහන් මාර්ගපේම පවනත් ොරක නම පවනස් 

කිරීමට පයෝජනා වී ඇති අතර එම ලිපිපේ සඳහන් මාර්ගපේ නම පවනස් කිරීමේ පයෝජනා වී 

පනොමැති බවත් එය වැරදි වැටහීමේ බවත් එම සමිතියට ලිපියේ මඟින් දන්වා යවන ලද බවට කාරක 

සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

12. පබොරළුපගොඩ ලන්ද ග්රාමයට ප්රවිෂ්ඨ වීපේ ප්රධාන මාර්ගපයහි ඇති බාධක ඉවත් කර ගැනීම යන 

හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා විසන් පබොරළුපගොඩ 

ලන්ද ප්රපේශවාසීන් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සහ අත්සන් පල්ඛනය ද, පිඹුපර් පිටෙත් ද සහිතව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා තාේෂණ නිලධාරී ඉදිරිෙත් කරන ලද වාර්තාව අනුව 

මිනින්පදෝරුවරපයකු ලවා මාර්ගය නිවැරදිව සලකුණු කළ ෙසු මාර්ගය සකස් කිරිම සුදුසු බැවින් එකී 

පිඹුපර් මුල් පිටෙත ලබාපදන පලස ගරු මන්ත්රීතුමා දැනුවත් කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි.  

 

13. අිංගේපිටිය පසේවා පියස දේවා ඇති මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම පිණිසයි යන හිසන් යුතුව 

අිංගේපිටියට අයත් පසේවා පියස සඳහා ගමන් කිරීමට ඇති මාර්ගය ගමනාගමනයට නුසුදුසු ෙරිදි 

කැඩීපගොස් ඇති බැවින් 2018.08.03 දිනට පේ.සී.බී යන්ත්රයේ පහෝ පයොදවා සකස් කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කළ ලිපියට අදාල 

ඉල්ලීම ඉටුකර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

14. ඉඩේ කැබලි කර විකිණීම සේබන්ධවයි යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් 

කුමාර මැතිතුමා විසන් උේගල්ල ග්රාමපයහි පෙෞේගලික ආයතනයේ මඟින් සදුකරපගන යනු ලබන 

ඉඩේ කැබලි කර විකිණීපේ සිංවර්ධන කටයුත්තේ සේබන්ධපයන් ප්රපේශවාසීන්පේ ඉල්ලීේ 

කිහිෙයේ ද සමඟ 2018.07.23 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය අනුව ඉඩේ කැබලි කර විකිණීපේදී 

ලිපිපේ සඳහන් ෙරිදි ප්රාපේශීය සභාව මඟින් කටයුතු කරපගන යනු ලබන බවට කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලද අතර පේ සේබන්ධපයන් සැලසුේ කමිටුපේදීත් සලකා බැලීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

15. හල්පප් මින්විසතුරුගම ොලම ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම පිණිසයි යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.06.12 දිනැතිව මින්විසතුරුගම ගේවාසීන්පේ 

අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිපේ පිටෙතේ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කළ ලිපියට අදාලව මාර්ගය සභාව සතු 

පනොවන බැවින් සභා අරමුදල් පේ සඳහා පයදවිය පනොහැකි බවට තීරණය කර ඇත. 

 

16. ක්රීඩා පිටියේ ලබාගැනීම සඳහා සාලාව වත්ත අළුත්පහේන පකොටසන් යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.07.22 දිනැතිව සාලාවත්ත සුෙර් ලයන්ස ්

ක්රීඩා සමාජය විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සේබන්ධපයන් 

සාලාව වත්ත අළුත්පහේන පකොටපසේ ක්රීඩා පිටියේ ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩේ පකොටසේ ලබාපදන පලස 
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ඉල්ලා වතු අධිකාරී පවත මන්ත්රීතුමාට ද පිටෙතේ සහිතව ලිපියේ යවන ලද බව කමිටුවට දන්වා 

සටින ලදි. 

 

17. පේරපගොල්ල වත්ත ොරට හියුේ ෙයිප්ෙ ලබාගැනිම යන හිසන් යුතුව පේරපගොල්ල වත්ත ලයිේ 

පදසට යන මාර්ගපේ අඩි 02 හියුේ ෙයිප්ෙ (අඩි පදක විෂ්කේභය සහිත) 05 ේ ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසන් 2018.07.23 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිපේ ඉල්ලීමට අනුව හියුේ ෙයිප්ෙ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

18. අයිතිකරුපේ අවසරයකින් පතොරව විංචනිකව කාණු ෙේධතියේ සලකුණු කිරිම සේබන්ධවයි යන 

හිසන් යුතුව විමලකාන්ති ද සල්වා පහේවාවිතාන මහතා ඔහුපේ නීතීඥ නාලනී කමලිකා මනතුිංග 

මහත්මිය මඟින් 2018.06.14 දිනැතිව පිඹුරු පිටෙත් ද, අවිස්සාපේල්ල දිසා අධිකරණපේ අිංක 

19645/පබදුේ නඩුපේ අවසාන තීන්දු ප්රකාශපේ පිටෙතේ ද සහිතව පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව සලකා බලා පවන්පේසකරු විසන් ඉඩේ අයිතිකරුවන්පේ ද 

කැමැත්ත මත සුදුසු ජල බැස්මේ සකස් කර සැලසුේ කමිටුවට ඉදිරිෙත් කරන පලස දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

19. වග, මාඹුල, අිංක 49/ඒ හි ෙදිිංචි එච්.පී. සනි ප ොන්පසේකා නැමති අය විසන් ගමන් මාර්ගය සකසා 

ගැනීම සේබන්ධව යන හිසන් යුතුව 2018.06.01 දිනැතිව තම නිවසට පිවිසීමට සඳහා පදොල 

මාර්ගපයන් එපගොඩ වීමට පෙොල් පකොට දමා ඇති අතර දැන් එය අබලන් වී ඇති බැවින් ගමන් කිරීම 

සඳහා සුදුසු ෙරිදි සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව තාේෂණ නිලධාරී 

විසන් ලබා දී ඇති වාර්තාව අනුව හියුේ ෙයිප්ෙ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. පෙොදු නාන ළිඳ සිංවර්ධනය කිරිම යන හිසන් යුතුව මාවතගම නැපගනහිර ග්රාම පසේවා වසපේ 

හයිපලවල් ොර අේදර ඇති පෙොදු නාන ළිඳ පේ වනවිට ඉතා අබලන් තත්වයට ෙත්ව ඇති බැවින් 

මහජනතාවට භාවිතා කිරීමට හැකිවන ආකාරයට සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී චන්දන ලියනපේ මැතිතුමා විසන් 2018.07.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

තාේෂණ නිලධාරී විසන් ලබා දී ඇති වාර්තාව අනුව කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. පකොස්ගම අලුපබෝදල මාර්ගය සිංවර්ධනය කිරිම යන හිසන් යුතුව 2018.07.20 දිනැතිව ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා විසන් පකොස්ගම අලුපබෝදල මාර්ගය 

බස්නාහිර ෙළාත් සභා අරමුදල් මගින් නුදුරු දිනවල කාෙට් පයොදා සිංවර්ධනය කිරීමට නියමිතව ඇති 

බැවින් ඒ සඳහා කැඩී බිඳී ඇති පබෝේකු පදකේ පිළිසකර කරපදන පලස හා මාර්ගය මධයයට පිහිටා 

ඇති විදුලි කණු පදකේ සහ දුරකථන කණු ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකර ඇති ලිපියට 

අදාලව විදුලිබල මණ්ඩලපයන් ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීමට තීරණය විය. 

 

22. ොදුේක වික්රම මාවතට මැදිවී ඉවත් කළ යුතු ෙැරණි විදුලි කණුවේ ඉවත්කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

2018.07.23 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ජී. කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය විසන් පයොමුකරන 
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ලද ලිපිය තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව අදාල ඉඩේ හිමියන්පේ ලිඛිත එකඟතාවය සභාවට 

ලබාපදන පලස මන්ත්රීතුමිය දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

23. පබොල්ලතාව පිලප්පුකන්ද පිලපිටියවත්ත ොර සාදාගැනීම සඳහා අමුද්රවය ලබාගැනිම සඳහා යන 

හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රීනන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් කැළණිමුතු පගොවි 

සිංවිධානපේ ඉල්ලීේ ලිපියද, පිලප්පුකන්ද ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ 

පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාව සතු ොරේ පනොවන බැවින් සභා ප්රතිොදන 

පේ සඳහා පයදවීමට පනොහැකි බවට මන්ත්රීතුමා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

24. පබොල්ලතාව පිලප්පුකන්ද ොර ප්රධාන ොරට මුහුණලා දකුණු ෙසට ඇති පියන්ත මහතාපේ නිවස 

අසලින් ෙහල ඇති ොර සේබන්ධව යන හිසන් යුතුව ගේවාසීන්පේ අත්සන් සහිත ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.07.15 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල මාර්ගය 

ප්රාපේශීය සභාව සතු ොරේ පනොවන බැවින් එම මාර්ගය සඳහා සභා ප්රතිොදන පයදවීමට පනොහැකි 

බව මන්ත්රීතුමා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

25. ෙහත්ගම අරලිය මාවත ෙටු කිරීම සේබන්ධව මධුෂි තිහාරා පහට්ටිආරච්චි විසන් ප්රධාන අමාතය 

කාර්යාලය - බ.ෙ. පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය ෙළාත් ොලන පදොර්තපේන්තුව පවත පයොමු කරන 

ලදුව ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස් (වැ.බ.) විසන් අිංක LGD/6/5/P06/2018 සහ 

2018.04.11 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් පදොර්ශවය කාරක සභාව පවත කැඳවූ 

අතර ගැසට් ෙත්රපේ සඳහන් ප්රකාර අඩි 13 ේ ෙමණ වන ොපරහි දැනට අඩි 08 ේ ෙමණේ ෙවතින 

බැවින් මාර්ගය පදෙස ඉඩේ හිමියන් සයලුපදනා මීළඟ කාරක සභාව පවත ඔප්පු සහ පිඹුරු පිටෙත් ද 

සමඟ කැඳවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

26. මුත්තන්වත්ත ොර සභාව සතු කිරිම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මාලනී චන්ද්රලතා 

මැතිතුමිය විසන් 2018.07.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 2018.08.10 දින මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කරන ලද බව කාරක සභාවට දන්වා සටින ලදි.  

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලිම. 

 

1. අනවසර ඉදිකිරිේ ඉවත්කර ොර නිරවුල්ව ලබාපදන්න යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, දිේපදණිය උතුර, 

අිංක 194 ෙදිිංචි ඩබ්. ඒ. ආනන්ද මහතා විසන් පසේන ඉේදමල්පගොඩ බලයලත් මිනින්පදෝරුතැනපේ 

අිංක 5424 සහ එම මිනින්පදෝරුතැනපේම අිංක 7090 දරණ පිඹුරු පිටෙත් ද මහජන බැිංකුව විසන් 

ලබාදුන් ලිපිපේ පිටෙතේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පේ සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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2. ජයනන්ද මාවත අතුරු මාර්ගපේ ජල බැසයාම යන හිසන් යුතුව ොදුේක, අරුේවත්ත, අිංක 352/2/1 

හි ෙදිිංචි නාලනී වැලිවත්ත මහත්මිය විසන් 2018.08.10 දිනැතිව පේ.ඩබ්.ඩී. චන්ද්රානි බලයලත් 

මිනින්පදෝරුතැනපේ අිංක 15 දරණ පිඹුර, කැඩැස්තර සතියම සහ වාර්තාපේ පිටෙත් සමඟ  

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීේෂණයේ කිරීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. දිේපදණිය පෙොදු සුසාන භූමිය ආරේෂා කරගැනීම යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, දිේපදණිය, ලියාෙදිිංචි 

අිංක 2006/11-439 දිේපදණිය උතුර, සමගි අපනයෝනයාධාර හා සුභසාධක සමිතිය විසන් 

2018.08.07 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 

2017.06.29 දින එම සුසාන භූමිය ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා පදන පලස දන්වමින් හිංවැල්ල 

ප්රාපේශීය පල්කේ පවත ලිපි මඟින් දැනුේ දී ඇති බව පල්කේතුමා කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර 

ඉන් ලබාපදන තීරණය අනුව ඉදිරි පියවර ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ොදුේක, පිටුේපප්, අේකර 8, 8පේ හි ෙදිිංචි පේ.ඒ.ජී. ෙේමසරි මහතා විසන් 2018.07.07 දිනැතිව 

“මාර්ගය අවහිර වන කාණු කො ජලය බැහැරට යාමට සැලැස්වීම” යන හිසන් යුතුව ඔහුපේ නිවසට 

පිවිපසන මාර්ගය අවහිර වන පලස කාණු කො වැස ජලය යාමට පී.වී.සී. බට පදකේ දමා ඇති 

බැවින් වැස දින වලදී මාර්ග හරහා ජලය ගලා යාම තුළින් ගමන් කිරීමට පනොහැකි බව දන්වා පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පේ සදහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් 2018 ජුලි මස 17 වැනි දින සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ හිඟුරල පකොට්ඨාශපේ අලුත්අේබලම ග්රාම නිලධාරී වසපේ අිංක 51/4 

හා 51/5 පබෝේකු අතරින් හැරී බැපර්ගල කන්ද ගේමානය දේවා ඇති ‘‘ජය මාවත” නමින් වයවහාර 

කරන මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරාපගන අවශය සිංවර්ධන කටයුතු කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ප්රාපේශීය පල්කේ 

පවත ලිපි මඟින් දැනුේ දී ඇති බව පල්කේතුමා දැනුේ දුන් අතර පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. පබෝපප් මිහිර ප්රජා ශාලාව සේබන්ධවයි යන හිසන් යුතුව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම ඉඩපේ අයිතිය ප්රාපේශීය 

පල්කේ කාර්යාලය සතු ද යන්න විමසා බැලීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. “ලබාදුන් නඩු තීන්දුව ද පනොසලකා ස්වභාවික ජල මාර්ගයේ අවහිර කිරීම නිසා ඇතිවන පීඩාව 

සඳහා විසඳුමේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව පකොසග්ම, කනේෙැල්ල, අිංක 107/1 දරණ ස්ථානපේ 

ෙදිිංචි ආර්. පසෝමොල මහතා විසන් 2018.07.23 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක 

සභාව, ස්වභාවික ජල බැස්ම අවහිර කර ඇති පකොටුදැල කඩා ඉවත් කිරීමට කාරක සභාව තීරණය 
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කරන ලද බව යාබද ඉඩේ හිමි පසෝමසරි චන්ද්රපසේන මහතා පවත ලිපි මඟින් දන්වා යැවීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

8. පකොස්ගම, තාවල්පගොඩ, අිංක 426 හි ෙදිිංචි පගොවිමහතුන් විසන් “පෙොදු ෙහසුකේවලට පවන්කර 

ඇති ඉඩපමන් ොරේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව පුේගලයින් 22 කපේ අත්සන් ද සහිතව පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. “ගැසට් පනොකරන ලද ප්රාපේශීය සභාව විසන් අනුමත පවන්පේස බිේ කට්ටි සඳහා වූ මාර්ග 

සිංවර්ධනය” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් 

2018.08.15 දිනැතිව සභාව මගින් අනුමත කර ඇති ගලපගදර නැපගනහිර පකොටිගලපහේන නැමති 

ඉඩපේ බිේ කට්ටි සඳහා වූ මාර්ග සභාව සතු මාර්ග පලස ගැසට් කර නැති බවත්, එම පහේතුපවන් 

සභාව මගින් ප්රතිොදන පයොදා එම මාර්ග සිංවර්ධනය කිරීමට පනොහැකි බැවින් පමහි ෙදිිංචිකරුවන්ට 

අසාධාරණයේ සදුවන බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු පියවරේ ගැනීමට පනොෙමාව කටයුතු කරන පලස 

දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, ඒ සඳහා සයලු ඉඩේ කට්ටි හිමියන්පගන් 

මාර්ගය සභාවට ෙැවරීමට කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපියේ මඟින් ඉල්ලීමේ කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කළ 

යුතු බවත් දන්වා සටින ලදි.  

 

10. හිංවැල්ල, නව පවළඳ සිංකීර්ණය, පනො. 28, 30 ආටිගල පේඩ් පසන්ටර් හි වයාොරික කටයුතු 

ෙවත්වාපගන යාපේදී උදෑසන 11.00 – 12.00 අතර කාලසීමාපේ දැඩි හිරු රශ්මිය නිසා වයාොර 

කටයුතු ෙවත්වාපගන යාම අසීරු බැවින් අමාපනෝ ෂීට් දමා වහලයේ ගැසීමට අවසර ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් එහි හිමිකරු එස්.ඒ.ඩී. පුෂ්ෙකුමාර මහතා විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

11. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර මැතිතුමා විසන් පබෝේකු සෑදීම සඳහා සලින්ඩර 

ලබාගැනීම යන හිසන් යුතුව 2018.08.20 දිනැතිව දුන්කල පහේන අතුරු මාර්ගවල ජලය ොර දිපේ 

ගලා යෑම පහේතුපවන් මාර්ග දැඩි පසේ අබලන්ව ඇති අතර ඒ සඳහා අවධානය පයොමුකර සලින්ඩර 

ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් දුන්කලපහේන ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසන් ලබාදුන් ලිපියේද සමඟ 

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

ලබාගැනීම තීරණය කරන ලදි. 

 

12. මාර්ගය ප්රිමිේස් දමා පිළිසකර කර ගැනීම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පී.පේ. උපුල් 

ජිපන්න්ද්ර මැතිතුමා විසන් 2018.08.20 දිනැතිව 442ඒ ෙඤ්ඤාගුල ග්රාමපසේවා වසමට අයත් ප්රධාන  

මාර්ගයේ වන රන්මුදු ඇල්ල අසල සට නුපේතැන්න දේවා ඇති  ප්රධාන මාර්ගය දැඩි පසේ අබලන්ව 
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ඇති පහයින් එය පිළිසකර කර පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

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

 

13. මාර්ග පිළිසකර කර ගැනීම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර 

මැතිතුමා විසන් 2018.08.20 දිනැතිව ඉළුේඕවිට හන්දිපයන් ආරේභ වන පකොස්වත්ත මාර්ගය 

ආරේභ වන සථ්ානපේ ොලම අසල දැඩි වලවල් සෑදීම නිසා පකොස්වත්ත දේවා වාහන ගමන් කිරීමට 

අෙහසු වී ඇති බැවින් එම මාර්ගය පිළිසකර කර පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

14. දිේපදණිය දකුණ අගල කපුපහේන අතුරු මාර්ගපේ නිවාස 12 ේ ෙමණ ඇති බැවින් එම අතුරු මාර්ගය 

භාවිතා  කරන ප්රපේශවාසීන්පේ විසන් එම මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාදීමට කැමැත්ත ෙල 

කරමින් 439/ඒ දිේපදනිය අගල කපුපහේන අතුරු මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරදීම යන හිසන් යුතුව 

ග්රාම නිලධාරී විසන් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

15. දුරකතන රැහැන් කණු ඉවත් කර ගැනීම යන හිසන් යුතුව 2018.08.20 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් 429/ඒ හිඟුරල ග්රාම නිලධාරී වසපේ පදහිගහලන්දට 

හැපරන ස්ථානපේ සටුවා ඇති දුරකතන රැහැන් කණු නිසා ගේමානයට බස් පහෝ පලොරි රථ ගමන් 

කිරීමට පනොහැකි වී ඇති බැවින් එම කණු අඩි 02 ේ පිටුෙසට ගැනීම සඳහා අවශය කටයුතු කරපදන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. හිඟුරල, ඉඳිකඩ මූකලාන ප්රපේශවාසීන් විසන් 2018.08.26 දිනැතිව 429/ඒ හිඟුරල ග්රාමපසේවා 

වසපේ ඉඳිකඩ මූකලාන නේ ග්රාමපයහි නිවාස 30 කට ෙමණ ොනීය ජලය ලබාගැනීම සඳහා ලිඳේ 

කො සලින්ඩර් බැස්සවීමට අවශය බැවින් ඒ සඳහා අඩි 05 ේ ෙළල සලින්ඩර් 06 ේ ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා මාර්ගපයන් පයොමු කරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. “ොර අවහිර කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ොදුේක, උේගල්ල, පනො. 156/1 හි ෙදිිංචි පී. 

රසකා දමයන්ති මහත්මිය විසන් 2018.08.10 දිනැතිව ඇයපේ නිවසට යන මාර්ගය අවහිර වන පසේ 

ඇයපේ ඉඩපමන්ද පකොටසේ අල්ලා විදුලි කණුව ද වත්ත ඇතුළට දමා කේබි ගසා ඇති බැවින් පේ 

පිළිබඳව පසොයා බලා විසඳුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම 

මධු ප්රසාේ මැතිතුමා මඟින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 



10 
 

 

18. ොදුේක ක්රීඩාිංගන මාවත පදවනි ෙටුමග අසල කාණු ෙේධතිය සකසා ගැනීම සඳහා ඇස්තපේන්තුවේ 

සකස් කර පදන පලසත්, පදවන ෙටුමග ආරේභක ස්ථානපේ වැස ජලය රැඳී ෙවතින බැවින් එම 

ස්ථානපේ සෙත්තු කාණුවේ සාදා පදන පලසත් ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම 

මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් කාණු ෙේධතිය සකසා ගැනීම යන හිසන් යුතුව 2018.08.18 දිනැතිව 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. පකොස්ගම, බෙ/පහෝ/ පකොස්ගම සුපේධ විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා විසන් ොසලට එන මාවත 

පිළිසකර කර ගැනීම සේබන්ධවයි යන හිසන් යුතුව 2018.07.10 දිනැතිව අත්සන්ද සහිතව ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ මැතිතුමා මඟින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

20. “ොපර් කාණු ෙේධතිය අවහිර කිරීම හා පබොේකු කට ෙටුකර අනවසර තාප්ෙයේ බැඳීම සේබන්ධව” 

යන හිසන් යුතුව 2018.06.15 දිනැතිව පිටුේපප්, පසෝමානන්ද මාවත ඔස්පසේ ෙැමිණ පවල හරහා 

පර්ල් පබොේකුව පවත ෙැමිපණන වවුල කැළය මාර්ගපේ පිටුේපප් හා උතුරු අරුේවත්ත ග්රාම 

පසේවක වසේ පවන් වන සීමාපේ ඇලට පයොදා ඇති පබොේකුව අවහිර කිරිම සේබන්ධපයන් 

ප්රපේශවාසීන් විසන් අවහිර කිරීේ දැේපවන ඡායාරූෙ ද, පේ.ජී.ජී. පියපසේන බලයලත් 

මිනින්පදෝරුතැනපේ අිංක 126 පිඹුපර් පිටෙත්ද සහිතව ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව අවහිර කිරීේ ඉවත් කිරීම සඳහා ලිඛිතව දන්වා 

යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. ොදුේක, හිංවැල්ල ොර, මැල්වත්ත, අිංක 75/54 හි ෙදිිංචි එච්.ජී. නිමල්සරි මහතා විසන් 

ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා 

මඟින් මැල්වත්ත ප්රපේශවාසීන් ගමන් ගන්නා මාර්ගය වැස දිනවල ජලපයන් පිරීයාම පහේතුපවන් 

ගමන් කිරීමට පනොහැකි වී ඇති අතර ජලය බැසයාම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිපවලේ සකස් කර පදන 

පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් සථ්ානීය 

ෙරීේෂාවේ කර ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. හිංවැල්ල, තුන්නාන, පකෝන්ගහවත්ත, අිංක 93/01/01 හි ෙදිිංචි එේ.ඩබ්. පසෝමලතා මහත්මිය විසන් 

නිවසට යාමට ොරේ ලබාගැනීම සඳහා යන හිසන් යුතුව 2018.08.20 දිනැතිව ඉහත ලිපිනපේ 

ස්ථිරව ෙදිිංචිකාරියක වන පසෝමලතා මහත්මිය හට වසර 10 ක සට නිවසට යාමට ස්ථිර ොරේ 

පනොමැති නිසා විශාල දුෂ්කරතාවයකට ෙත්ව සටින බවත් කුඩාකන්ද මූලික පිඹුපර් පනො 5889 හි 

ඇයපේ ඉඩමට අිංක 72 ඉඩමින් වැටී ඇති ොර එකී ඉඩපේ අයිතිකරු වන එච්. විමලරත්න යන අය 

විසන් ලබාදීමට කැමැත්ත ෙල කර ඇති බැවින් එම ොර සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන 
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ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. “මානක සැලසුේ අිංක 349 පහේවාගේ වත්ත ඉඩම හල්පප් - ොදුේක මාර්ගය භාවිතා කිරීම” යන 

හිසන් යුතුව ොදුේක, හල්පෙ, පනො. 315/බී හි ෙදිිංචි ජී.ඩී. කිත්සරි නැමති අය විසන් ඉදිරිෙත් කරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම ලිපිපේ සඳහන් ඉල්ලීම අනුව එය ඉටුකළ පනොහැකි බව 

දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. පකොස්ගම, ඉහළ පකොස්ගම, පදොළ ඉහළ ප්රපේශවාසීන් විසන් ඔවුන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත ගමපේ මැතිතුමා මඟින් අලුපබෝදල සට පදොළ ඉහළ හරහා ඉහළ 

පකොස්ගම පගොතවත්ත සුසාන භූමිය දේවා මිනුේකරණපේදී පවන් කරන ලද ොර ඉඩේ හිමියන් 

ඔවුන්පේ ඉඩේ වලට යා කර ොර වසා රබර් වගා කර ඇති බවත් පමම මාර්ගය පදොළ ඉහළ සට 

පකොස්ගම නගරයට, සතිපෙොළට, පෙොලීසයට, ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලයට හා මාතෘ සායනයට 

ෙැමිණිය හැකි පකටි මාර්ගය වන බැවින් පමම මාර්ගය නිදහස් කර ජනතා අයිතියට ෙත්කර පදන 

පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. පකොස්ගම, ඉහළ පකොස්ගම, අිංක 428 ඉහළ පකොස්ගම උතුර ග්රාම නිලධාරී වසපේ, ඉහළ පකොසග්ම 

අලුපබෝදල ප්රපේශවාසීන් විසන් ඔවුන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත ගමපේ මැතිතුමා මඟින් අලුපබෝදල සට ඉහළ පකොස්ගම පගොතවත්ත සුසාන භූමිය දේවා 

පදොල ඉහළ හරහා මිනුේකරණපේදී පවන් කරන ලද ොර සුසාන භූමියට ඇති පකටි ොර වුවත් ඉඩේ 

හිමි වැවිලිකරුවන් විසන් ඔවුන්පේ ඉඩේ වලට යා කර ොර වසා ඇති බවත් පේ පහේතුව නිසා කි.මී. 1 

½ ේ ෙමණ දුර ගමන් කිරීමට සදුවී ඇති බැවින් පමම මාර්ගය නිදහස් කර ජනතා අයිතියට ෙත්කර 

පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොසග්ම 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

26. බ්රැන්ඩිගේෙල පල්න්තැරි ොපර් 1 වන අතුරු ොර සභාවට ෙැවරීම සඳහා වන ඉල්ලීේ ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කර ඇති බැවින් පමම මාර්ගය 

සභාවට ෙවරා ගැනීමට අදාල පයෝජනාවේ මහා සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීමට කටයුතු කරන පලස අදාල 

මන්ත්රීතුමා දැනුවත් කරන ලදි.  

 

27.  කැඩීපගොස් ඇති පබෝේකු 02 ේ අළුත්වැඩියා කිරීම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් 2018.07.16 දිනැතිව ගලපගදර දකුණ ග්රාම පසේවා වසපේ 

පකොටුපගොඩැල්ල මාර්ගපේ නිසාන්ත මහතාපේ නිවස අසල විංගුපේ ඇති පබෝේකුපේ පකොටසේ 

කැඩී ඇති බැවින් අනතුරේ ඇතිවිමට ප්රථම එම පකොටස අළුත්වැඩියා කරපදන පලසත්, පමොරටුව 

කන්ද මාර්ගපේ පවළ පකොටපසහි මැද ඇති පබෝේකුව පකොටසේ ගිලා බැස ඇති බැවින් එය ද සුදුසු 
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ෙරිදි අළුත්වැඩියා කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ඒ 

සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ විසන් ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව අදාල අළුත්වැඩියා කටයුතු 

සදුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ඉතා විශාල ගැටළුවේ බවට ෙත්ව ඇති ප්රාපේශීය සභාව සතු පනොවන මාර්ග සිංවර්ධනය පිළිබඳව 

දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ අතර ගැසට් ෙත්රපේ සඳහන් පනොවන මාර්ග සභාවට ෙවරා ගැනීපමන් 

ෙසු සිංවර්ධනය කළ හැකි බව දන්වා සටි අතර ඒ සඳහා අදාල ප්රපේශපේ ඉඩේ හිමියන්පේ කැමැත්ත 

ප්රකාශිත ලිපියේ සමඟ මන්ත්රීතුමා විසන් ඉල්ලීමේ ඉදිරිෙත් කළ යුතු බවත් එම ඉල්ලීමට තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන එම නිර්පේශය කාර්මික පසේවා කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කර ඒ අනුව 

කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට සාකච්ඡා කරන ලදි.  

 

 

 

 

 


