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2018.09.27 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද 

කාර්මික පසේවා කාරක සභා රැස්වීපේ 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. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා. 

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

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

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

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

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

 

සහභාගී පනොවූ : 

 

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

 

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. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

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

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

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

11. තාේෂණ නිලධාරී -  හිංවැල්ල  - එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි 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. “අනවසර ඉදිකිරිේ ඉවත්කර ොර නිරවුල්ව ලබාපදන්න” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, දිේපදණිය 

උතුර, අිංක 194 ෙදිිංචි ඩබ්. ඒ. ආනන්ද මහතා විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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 පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙවත්වා ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ො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 ලිපියට අදාලව ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව කටයුතු කරන පලස 

දන්වා සටින ලදි. 

 

4. 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 සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව සලකා 

බලන ලද කාරක සභාව ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය පවත අත්ෙත් කරපගන ඇති පකොටස 

ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරන පලස ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලපයන් ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

5. “පබෝපප් මිහිර ප්රජා ශාලාව සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල පමම ප්රජා 

ශාලාපේ අයිතිය සේබන්ධපයන් ගැටළු සහගත තත්වයේ ෙවතින බැවින් පකොට්ඨාශ මන්ත්රීතුමා 

හරහා විසඳා ගන්නා පලස දන්වා ලදි.  

 

6. “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 පයොමු කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ෙරිසර හා ෙහසුකේ 

කාරක සභාපේදී ද සාකච්ඡා කළ අතර එහිදී ස්වභාවික ජල බැස්ම අවහිර කර ඇති පකොටුදැල දින 14 

ේ ඇතුළත කඩා ඉවත් කරන පලස යාබද ඉඩේ හිමි පසෝමසරි චන්ද්රපසේන මහතා පවත ලිපි මඟින් 

දන්වා යැවීමට තීරණය කළ අතර එම තීරණය ක්රියාත්මක කිරීමට දැනුේපදන ලදි. 
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7. පකොස්ගම, තාවල්පගොඩ, අිංක 426 හි ෙදිිංචි පගොවිමහතුන් විසන් “පෙොදු ෙහසුකේවලට පවන්කර 

ඇති ඉඩපමන් ොරේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව පයොමු කරන ලද ලිපියට අදාලව ඉඩේ 

හිමියන්පේ එකඟතාවය ලිඛිතව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. “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 පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව සයලු ඉඩේ කට්ටි හිමියන්පගන් මාර්ගය 

සභාවට ෙැවරීමට කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපියේ පකොට්ඨාශ භාර ගරු මන්ත්රීතුමා හරහා කාරක සභාව 

පවත ඉදිෙත් කරන පලස දන්වා සටින ලදි.  

 

9. 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 ලිපියට අදාල තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාව සලකා බලන ලද කාරක සභාව ෙදික පේදිකාව අවහිර වන බැවින් එම ඉල්ලීම 

ඉටුකළ පනොහැකි බව හිමිකරු පවත ලිපි මඟින් දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

ලබාගැනීම යන හිසන් යුතුව දුන්කල පහේන අතුරු මාර්ගවල ජලය ොර දිපේ ගලා යෑම පහේතුපවන් 

මාර්ග දැඩි පසේ අබලන්ව ඇති අතර ඒ සඳහා අවධානය පයොමුකර සලින්ඩර ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව හියුේ 

ෙයිප්ෙ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 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 

ඇති පහයින් එය පිළිසකර කර පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සේබන්ධපයන් පකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව පේ වනවිට ප්රිමිේස් පයදීමට කටයුතු කරමින් ෙවතින බවට 

පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරීතුමිය විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

12. 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 ඉදිරිෙත් කළ  ලිපියට අදාල ඉල්ලීමට 
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අනුව පේ වනවිට ප්රිමිේස් පයදීමට කටයුතු කර ඇති බවට පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරීතුමිය විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

13. 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 පයොමු කරන ලද ලිපියට අදාලව හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී විසන් ඉදිරිෙත් 

කරන ලද වාර්තාව අනුව අදාල ොර්ශවයන් ඉදිරි කාර්මික පසේවා කාරක සභාව පවත කැඳවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

14. 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 සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව 

ශ්රීලිංකා පටලිපකොේ ආයතනය දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. 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 

ලිපියට අදාල වාර්තාව ඉදිරි කාරක සභාව පවත ලබාපදන බවට පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරීතුමිය 

විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

16. “ො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 සේබන්ධපයන් ප්රපේශපේ මායිේවල 

නිරවදයතාවය සලකා බැලීම සඳහා නව ප්රපේශය මිනින්පදෝරුවරපයකු ලවා පභෞතිකව මායිේ 

සලකුණු කරගන්නා පලස උෙපදස් ලබාදී දැනට ඒ අනුව කටයුතු කරන බවට වාචිකව දන්වා ඇති 

බව ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා කර ඇත.  

 

17. ො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 
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මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් පයොමු කරන ලද ලිපියට අදාලව ලේෂ 05 ේ ෙමණ වැයවන බවත් 

විස්තරාත්මක ඇස්තපේන්තුවේ ඉදිරිපේදී ඉදිරිෙත් කරන බවට ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

18. 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 

සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

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

යන හිසන් යුතුව ඉදිරිෙත් කළ ලිපියට අදාලව ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව අවහිර 

කිරීේ ඉවත් කිරීම සඳහා ලිඛිතව දැනුේ දුන් බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

20. ො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 සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂාවේ කර ඉදිරි ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. නිවසට යාමට ොරේ ලබාගැනීම සඳහා යන හිසන් යුතුව 2018.08.20 දිනැතිව හිංවැල්ල, තුන්නාන, 

පකෝන්ගහවත්ත, අිංක 93/01/01 හි ෙදිිංචිකාරිය 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 ලද ලිපියට අදාලව මිනින්පදෝරු වාර්තාවේ ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

22. “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 ලිපිපේ සඳහන් ඉල්ලීම අනුව එය ඉටුකළ පනොහැකි බව දන්වා යවන ලද බව කාරක සභාවට 

දන්වා සටින ලදි. 

 

23. 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 
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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 ලිපියට අදාල ඉල්ලීම සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. 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 ලිපියට අදාල ඉල්ලීම සේබන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. 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 කර ඇති බවට කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලදි.  

 

26. 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 

ෙරිදි අළුත්වැඩියා කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල ඉල්ලීම වැඩ ඒකකය 

ආරේභ කිරීපේ ෙසු සදුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

27. ෙහත්ගම අරලිය මාවත ෙටු කිරීම සේබන්ධ 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 ගත් තීරණය ප්රකාර නැවත පගන්වා සාකච්ඡා කළ අතර සේපූර්ණ ඉඩම 

මිනින්පදෝරුවරපයකු ලවා මැන මායිේ සලකුණු පලස ප්රපේශවාසීන්ට දැනුවත් කළ අතර මායිේ 

සලකුණු කිරීපමන් අනතුරුව ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 
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02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලිම. 

 

1. “තුන්නාන පෙොදු සුසාන භූමිපේ ඇති ෙැරණි චිතක දල්වන ස්ථානය ඉවත් කර ගැනීම 

සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් 

2018.09.17 දිනැතිව තුන්නාන නව ආදාහනාගාරය සඳහා පවන්කර ඇති ස්ථානපේ වසර 15 කට 

වඩා ෙැරණි චිතක දැල්වීම සඳහා සකස් කර ඇති බීරළු වැට ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් විපරෝධතා තිපබ්දැයි බැලීම සඳහා 

ස්පේච්ඡා සිංවිධාන සමඟ සාකච්ඡාවේ 2018.10.01 දින ෙ.ව. 4.00 ට ෙැවැත්වීමට ද තීරණය කරන 

ලදි.  

 

2. ොදුේක, පේරගල, පුවේගහපවල ොර, පනො.82 හි ෙදිිංචි පේ.ඩී.ආරියපසේන මහතා විසන් 

2018.09.25 දිනැතිව “පේරගල පුවේගහපවල ොර ෙැති කණු අවහිර කිරීම” යන හිසන් යුතුව 

පේරගල පුවේගහපවල ොපර් වැස ජලය බැසයාමට ඇති කාණු නිස නඩත්තුවේ පනොමැති වීම නිසා 

හා අසල නිවාසවල අෙද්රවය බැහැර කිරීම නිසා පගොඩවී ඇති අතර එම ජලය පුවේගහපවල කුඹුරට 

එේ ස්ථානයකින් බැසයන අතර දැනට පමම ෙැති කාණුපේ පකපසල් ගස් ෙවා සටුවා ඇති බැවින් 

පේ පිළිබඳව පසොයා බලන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. පකොස්ගම බෙ/පහෝ/ අලුත්අේබලම ආදර්ශ කනිෂ්ඨ විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා විසන් “අනතුරුදායක 

ගස් පදකේ කො ඉවත් කිරීමට අවසර ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2018.09.21 දිනැතිව ොසල් 

භූමිපේ පිහිටා ඇති දිරාගිය පෙොල් ගසේ සහ පකොස් ගසේ ඇති බැවින් ඒවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු 

සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ පිළිබඳ 

හිංවැල්ල ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය පවත ලිඛිතව දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. හිංවැල්ල, පකලින්වීදිය, හැටන් නැෂනල් බැිංකු පගොඩනැගිල්ල, පදවැනි මහල, අිංක 26සී/1/2 හි 

ෙදිිංචි ෆීලීෂන් පෙපර්රා මහතා විසන් 2018.09.10 දිනැතිව “හිංවැල්ල නගරපේ ොරේ නේ කර 

ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව සීzටා ජයසූරිය යන අය විසන් කරන ලද සමාජ සුභ සාධන කටයුත 

දේවමින් ස.තා.ස හා හැටන් නැෂනල් බැිංකුවත් අතරින් දිපවන මාර්ගය ඇය විසන් සලකුණු කර 

ප්රධානය කර ඇති බැවින් එම මාර්ගය ඇය නමින් නේ කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද 

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

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. පකොස්ගම, ෙහළ පකොසග්ම, ඩබ්. ජී. කුසුේචන්ද්ර මහතා විසන් 2018.09.19 දිනැතිව “මාර්ගපේ ඇති 

අවහිරතා ඉවත් කිරීම” යන හිසන් යුතුව ෙහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම 427 බටහිර ග්රාම පසේවක 

වසපේ ඇති හිේගහවත්ත නැමති ඉඩපේ පිහිටි මාර්ගය 1993 වසපර්දී ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා 

ඇති අතර 1979-03-14 දින එස්.බී. ප්රනාන්දු මිනින්පදෝරුතැනපේ අිංක 621 පිඹුපර් යටපත් මාර්ගය 
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පවන්කර ඇත. පමම පිඹුපර් ෙළල අඩි 20 ක ප්රමාණයේ පවන්කර ඇතත් ඊට වඩා අඩු ප්රමාණයේ 

ඇති බැවින් පමම මාර්ගය සැලැස්පේ ප්රකාර නිරවුල් කර පදන පලස ඉල්ලමින් පිඹුපර් පිටෙතේ ද 

සහිතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. හිංවැල්ල, කේමල්වත්ත ොර, දිේපදනිය උතුර, කේමල්වත්ත ොර ෙදිිංචිකරුවන් විසන් 2018.06.18 

දිනැතිව “ොර අවහිර වන පලස ඇති ලයිට් කණු ඉවත් කරගැනීම සඳහායි” යන හිසන් යුතුව පමම 

මාර්ගය අවහිර වන පලස ලයිට් කණු පදකේ ෙැවතීම නිසා ඔවුන්පේ නිපවස් පවත වාහනයේ 

පගනයාමට පනොහැකි බැවින් පමම ලයිට් කණු ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් ෙදිිංචිකරුවන්පේ 

අත්සන් පල්ඛනයේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.08.10 දිනැතිව පිටුේපප් 

පසෝමානන්ද මාවපතහි පවන්පේසවත්ත පකොටපසහි අතුරු මාර්ගයේ හරස්වන ෙරිදි ආධාරක විදුලි 

කණුවේ ඇති බැවින් ත්රීපරෝද රථයේවත් ගමන් කිරීමට පනොහැකි බැවින් එම කණුව එම ස්ථානපයන් 

ඉවත් කිරීමට අවශය මුදල් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබාදී එම කණුව ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

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

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. ොදුේක, ගලපගදර, හයිපලවල් ොර, පනො. 201 හි ෙදිිංචි එේ. පසෝමදාස මහතා විසන් “ඉඩම මතින් 

වතුර බැහැර කිරීම සේබන්ධව පකපරන අභියාචනයයි” යන හිසන් 2018.09.05 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව පවත පිටෙත් සහිතව ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස්තුමා පවත ලබාදුන් ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීේෂාවේ කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

9. ොදුේක, මලගල, පනො. 158/බී හි ෙදිිංචි පේ.පී.ඩී.ඩී. කරුණාත්න මහතා විසන් “2018.08.18 දින 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ තාේෂණික නිලධාරීතුමිය (මාර්ග) අෙ නිවපසේදී කළ සාකච්ඡාව 

සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව 2018.08.26 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කර එම ඇස්තපේන්තුගත මුදල අදාල ොර්ශවයන් විසන් 

සභාවට තැන්ෙත් කිරීපමන් ෙසු ඉදිරි පියවර ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් 2018.05.05 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මාර්ග පල්ඛනපේ අිංක 796 දරණ ොදුේක අිංක 461 ග්රාමපසේවා වසපේ 

ොදුේක, පහොරණ ොර, අතුරු මාර්ගය (ඩයස් ඉන්ධන පිරවුේහල අසලින් ඇති) සඳහා හැඳින්වීපේ 

නාමයේ පනොමැති බැවින් එම මාර්ගය මිය ෙරපලොව සැෙත් සරත් ගුණපසේකර මහතා පවනුපවන් 

“සරත් ගුණපසේකර මාවත” පලස නේ කරන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ 
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පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

11. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා විසන් 2018.08.21 දිනැතිව 

ොදුේක අිංගමුව ලේබිම ලෑන්ඩ්ස් පසේල්ස් හා පහෝේ ලෑන්ඩ්ස් යන ආයතන මඟින් පවන්පේස කරන 

ලද ඉඩේ පකොටස්වල ෙදිිංචිකරුවන් ඔවුන්පේ තැෙැල් කටයුතු වලදී දැඩි අෙහසුතාවයකට ලේවන 

බැවින් එම ඉඩේ පකොටස් සඳහා පිවිපසන මාර්ගය “අරුණලු පෙපදස” වශපයන් නේ කරන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.08.22 දිනැතිව 

“ලහිරුගම ප්රධාන මාර්ගපේ හියුේ ෙයිප්ෙ පබෝේකුව අළුත්වැඩියා කිරීම සේබන්ධපයනි” යන හිසන් 

යුතුව ලහිරුගම ප්රධාන මාර්ගපේ සට දිවියමල පදොලට වතුර ගලා බසන හියුේ ෙයිප්ෙ පබෝේකුපේ 

එේ හියුේ ෙයිප්ෙයේ කැඩී ඉවත් කර ඇති බැවින් මාර්ගය අනාරේෂිත තත්වයට ෙත්ව ඇති බව 

දේවමින් කාර්මික නිලධාරී මහපතකු මඟින් ෙරීේෂා කර බලා සුදුසු ෙරිදි එම පබෝේකුව 

ප්රතිසිංස්කරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි මැතිතුමිය විසන් 2018.09.20 දිනැතිව V.C නිවාසවලට 

පිවිපසන ප්රධාන මාර්ගපේ ජලය බැසයාම සඳහා කාණු ෙේධතියේ පනොමැති බව සඳහන් කරමින් 

“නිවස වැස ජලපයන් යටවීම සේන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ආර්. ඒ. කරුණාවතී මහත්මියපේ 

ඉල්ලීේ ලිපිය ද ඔප්පු සහ පිඹුරු පිටෙත් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සේබන්ධපයන් පකොසග්ම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

14. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි මැතිතුමිය විසන් 2018.09.20 දිනැතිව “විදුලි කණුවේ 

හා පටලිප ෝන් කණුවේ ොපරන් ඉවත්කර ගැනීම” යන හිසන් යුතුව 426 ඒ මුරුතගම මලපගොරක 

ොරට හිටවා ඇති ලයිට් කණුව හා පටලිප ොන් කණුව ොර ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම, වාහන පදකේ 

මාරුවීම හා ජලය බැසයාමට කාණු ෙේධතියේ ඉදිකිරීම යන ක්රියාවන්වලට බාධාවේ බැවින් ඒවා 

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

පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි මැතිතුමිය විසන් 2018.09.20 දිනැතිව “වැස ජලපයන් 

නිවාස යටවීපමන් වන පීඩා සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව අිංක 50 ආනන්දගම, නයිගල, අකරවිට 

ලිපිනපයහි දරුවන් තිපදපනකු හා පදේපිය පදෙළ සමඟ ෙදිිංචි ඩබ්. වසන්ත මහතාපේ නිවස වැස 

කාලපේදී ොපරන් එන වතුර ොර නිසා යටවන බැවින් පේ පිළිබඳව සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා 
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පලස ඉල්ලමින් ඩබ්. වසන්ත මහතාපේ ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

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

කරන ලදි. 

 

16. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල විතානපේ මැතිතුමා විසන් 2018.09.18 දිනැතිව 

ප්රපේශවාසීන්පේ ඉල්ලිේ ලිපිය ද සමඟ එම ලිපිපේ සඳහන් පකොට්ටවත්ත අතුරු මාර්ගපේ 

ප්රතිසිංස්කරණ කටයුතු සඳහා JCB යන්ත්රය ලබාපදන පලසත් මාර්ගපේ තාර දමා සකස ් කිරීමට 

ඇස්තපේන්තුවේ ලබාපදන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

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

 

17. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල විතානපේ මැතිතුමා විසන් 2018.09.25 දිනැතිව 

“අනාරේෂිත විදුලි රැහැන් ඉවත් කරගැනීම” යන හිසන් යුතුව කහවල ක්රීඩා පිටිපේ මධයපේ ඉතා 

ෙහත් මට්ටමින් අනාරේෂිත තත්වපේ පිහිටා ඇති විදුලි රැහැන් ක්රීඩා කරන දරුවන්පේ ආරේෂාවට 

ගැටළුවේ බැවින් එම විදුලි රැහැන් ෙේධතිය ක්රිඩාපිටිපේ මායිම දිපේ ස්ථානගත කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. ගරු උෙ සභාෙති මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසන් “අතුරු මාර්ගයේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙවරා ගැනීම සේබන්ධව” යන හිසන් යුතුව අිංක 459/බී සයඹලාව ග්රාම නිලධාරී පකොට්ඨාශපේ 

සයඹලාව ප්රධාන මාර්ගපයන් ආරේ‘භ වන හල්ගහපදනිය ඉඩමට පිවිපසන දිගින් මීටර් 550 හා ෙළල 

මීටර් 15 ෙමණ මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන අවශය සිංවර්ධන කටයුතු කරපදන 

පලස ඉල්ලමින් අවශය ලිපිපල්ඛණ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

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

 

19. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්දකුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.09.26 දිනැතිව “අකරවිට 

පබනවල ොර හැරී යන පෙොදු ොපර් ඇති විදුලි කණුව ඉවත් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 434 අකරවිට 

ග්රාම නිලධාරී වසපේ පබනවල ොර පකලවපරන් හැරී ඇති පේවසරි මහතාපේ සහ ජානක ප්රසාේ 

පසපනවිරත්න යන අයපේ නිපවස් දේවා වැටී ඇති පෙොදු ොපර් ඇති විදුලි කණුව ඉවත් කර ොපර් 

අයිනකට දමා එම සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

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

 

20. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්දකුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.09.26 දිනැතිව “435 ඒ 

ගිරාඉඹුල පබ්කරි පගොඩැල්ල මාර්ගපේ අතුරු ොර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන 

සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා පයෝජනා කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 435 ඒ ගිරාඉඹුල ග්රාම නිලධාරී වසපේ 

පබ්කරි පගොඩැල්ල මාර්ගපේ අතුරු මාර්ගය (පෙොදු ොර) සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන 

සිංවර්ධනය කර පදන පලස ඉල්ලමින් අදාල ලිපි පල්ඛණ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 
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කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

21. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර මැතිතුමා විසන් 2018.09.26 දිනැතිව “ක්රීඩා 

පිටියට විදුලිය ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව පකොස්වත්ත ග්රාම නිලධාරී වසමට අයත් ඇල්ල උඩ 

පිහිටි පවොලිපබෝල් ක්රීඩා පිටිය සඳහා විදුලිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. “වග ොදුේක ප්රධාන මාර්ගය සහ දපඹෝර ොදුේක ප්රධාන මාර්ගය පදෙස විශාල කැලෑව ඉවත්කිරීම.” 

යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව 

ඉහත සඳහන් මාර්ගය පදෙස ඇති ලඳු කැලෑව නිසා රථවාහන ගමන් කිරීපේදී දැඩි අවදානමේ ඇති 

බව එම මාර්ගවල ධාවනය කරන බස්රථ හිමියන් හා ප්රපේශවාසීන්පේ දැනුේදීම මත පේ පිළිබඳව 

ෙළාත්බද මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවත දුරකථන මඟින් දැනුේ දුන්නද පියවරේ පනොගත් බැවින් 

පේ සේබන්ධපයන් අවධානය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

23. “මාර්ග පදෙස සුේධ කර කාණු සැකසීම” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් 

ජිපන්න්ද්ර මැතිතුමා විසන් 2018.09.26 දිනැතිව ඉළුේඕවිට පකොට්ඨාසයට අයත් ෙඤ්ඤාගුල ප්රධාන 

මාරේය නව ආරේභක සථ්ානපේ සට මාර්ග පදෙස මැන සෑදීම නිසා මාර්ග වසාපගන ඇති අතර 

ෙන්සල්වල කඨින පෙරහැර ගමන් කරන පහයින් පමම මාර්ග සුේධ කර ගැනීම සඳහා සභාව සතු 

බැපකෝ යන්ත්රය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව 

“පදොඹකරයේ ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ වැඩ කටයුතු සඳහා 

පයොදා ගන්නා ොර තැලීපේ යන්ත්රය, ොපරහි කාණු වලට ලබාගන්නා හියුේ ෙයිප්ෙ සහ අපනකුත් 

බර උෙකරණ (පබෝේකු) ෙටවා ගැනීම සඳහා ආරේෂිත වැඩපිළිපවලේ පනොමැති බැවින්  එම 

යන්ත්රය ඉතා ඉේමණින් ලබාපදන පලස පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම 

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

 

25. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව “වග, ඉරිදාපෙොල 

හිංදිය වැස ජලය බැසයාම සඳහා ඇති කාණු ෙේධතිය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව වග, 

ඉරිදාපෙොල නගරයට එකතු වන වැස ජලය බැසයාම සඳහා ඇති කාණු මඟින් පිටවන වැස ජලය සහ 

අෙ ජලය පහේතුපවන් එම කාණුව පදෙස ඇති නිපවස් වල නිවැසයන් දැඩි අෙහසුතාවයට ෙත්ව ඇති 
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බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයා බලා අවශය කටයුතු සදුකරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

26. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්දකුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.09.26 දිනැතිව “පබොල්ලතාව 

දෑත්තර යා පකපරන මාර්ගය පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව පබොල්ලතාව සහ 

දෑත්තර යා පකපරන ොර මහජනතාවට ගමන් කිරීමට අෙහසු ආකාරයට ොර අබලන් වී ඇති අතර 

දෑත්තර ප්රපේශපයන් පකෝකිල මන්ත්රීතුමාපේද සහාය ඇතිව පමම පබොල්ලතාව සහ දෑත්තර යා 

පකපරන මාර්ගය ගල් ෙස්, JCB යන්ත්රය හා පමෝටර් පග්රේඩරය පයොදා සකස් කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් දෑත්තර පබොල්ලතාව ගේවාසීන් පවනුපවන් තිලේ නැමති අය විසන් ලබාදුන් ලිපියද සමඟ 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

27. “ොසල් ෙරිශ්රපේ ඇති ගස් ඉවත් කිරීම සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව 2018.09.26 දිනැතිව 

තුේපමෝදර, පකළිමඩල කනිටු විදුහපල් විදුහල්ෙතිතුමා විසන් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා මඟින් බෙ/පහෝ/ පකළිමඩල කනිටු විදුහපල් ොසල් භූමිපේ ඇති සමහර ගස් 

දරුවන්ට ඉතා අනතුරුදායක බැවින් ඒවා ඉවත්කරපදන පලස ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ 

කාර්යාලපයන් ලිඛිතව ඉල්ලීමේ කළ ද පමපතේ ඒ සඳහා කිසඳු පියවරේ පනොගත් බැවින් එම ගස ්

ඉවත් කර ගැනීම සදහා කටයුතු කර පදන පලස පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සේබන්ධපයන් ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය පවත දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

28. “ප්රපේශ මාර්ගය අවහිර වන ෙරිදි කේබි ගැසීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.09.10 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් ජනසවි 

මාවපත් අිංක 311/ඒ/1 හි ෙදිිංචිකරු විසන් ප්රපේශ මාර්ගය අවහිර වන ෙරිදි කේබි ගසා ඇති බවට 

සභාවට කරන ලද ෙැමිණිල්ලේ අනුව පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරීතුමිය විසන් ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ ද ෙවත්වා පේ බව සනාථ කර එම කටයුත්ත නවතන පලස දන්වා ඇතත් පේ දේවා 

සදුවී පනොමැති බැවින් පේ පිළිබඳව ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ කර සුදුස ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස 

ඉල්ලමින් පෙර දී ගත් තීරණ, ගැසට් ෙත්රය හා ඉල්ලීේ ලිපිවල පිටෙත් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් කාර්මික පසේවා කාරක සභාව විසන් සදුකරන ලද 

ස්ථානීය ෙරීේෂණපේ නිර්පේශ ක්රියාත්මක කරන පලස වග, කළුඅේගල, 311/ඒ/1 හි ෙදිිංචි ඩී.පී. 

සිංජීව මහතා පවත නැවතත් ලිඛිතව දැනුේ දීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

29. “පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන් වූ භූමිය සැකසීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.08.12 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 454 උේගල්ල ග්රාමයට අයත්  වුස 

මාර්ගයට මුහුණලා පින්නවල දුේරියෙළ ආයතනපේ ඇති ෙැරණි පවන්පේස ඉඩපමහි සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට අයත් ෙර්. 50 කට වැඩි බිේ ප්රමාණයන් ෙරිහරනයට නුසුදුසු පලස ගස්වැල් වැවී 
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ඇති පහයින් JCB යන්ත්රය පයොදා පිරිසදු කරපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී විසන් ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව 

කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

30. “අනතුරුදායක තැඹිලි ගසේ සේබන්ධව” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, පෙොලිස් ස්ථානපේ 

ස්ථානාධිෙතිතුමා විසන් 2018.07.28 දිනැතිව පනො. 221/එ ්/02 ෙහත්ගම හිංවැල්ල ෙදිිංචි 

අතුපකෝරලපේ සරියලතා යන අය 2018.07.24 වන දින අිංක CIB II 373/347 යටපත් කරන ලද 

ෙැමිණිල්ලට අදාලව විමර්ශනයේ සදුකළ අතර තැඹිලිගස අනතුරුදායක බවට අනාවරණය වූ බැවින් 

සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

31. “ොරේ නේ කිරීම” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන ලියනපේ මැතිතුමා විසන් 

2018.09.27 දිනැතිව මාවතගම බටහිර ග්රාමපසේවා වසපමහි පිහිටි පදල්ගහවත්ත ඉඩම මැදින් 

තිපබන මාර්ගය පේවක වැලිකන්න මහතාපේ නිවස අසලින් ආරේභ වී ඒ.ඩී ආරියදාස මහතාපේ 

නිවස අසලින් අවසන් වන මාර්ගය මාවතගම ගපමහි සටි සමාජ පසේවකපයකු පමන්ම 

ගේමුලාදෑනිවරපයකු පලස කටයුතු කළ ඩබ්ලිේ පදොන් පසේතන් රාළහාමි යන අයට පගෞරවයේ පලස 

“ඩබ්ලිේ පදොන් පසේතන් රාළහාමි මාවත” පලස නේ කරපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද 

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

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

32. පේරපගොල්ල කන්පේ විහාර ොර III වන ෙටුමග සිංවර්ධනය කිරීමට පයෝජිත බැවින් 1 ½ හියුේ 

ෙයිප්ෙ 03 ේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් “පේරපගොල්ල කන්පේ විහාර ොර III වන ෙටුමග 

සිංවර්ධනය” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසන් 

2018.09.27  පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

  

33. “පෙොදු නාන ළිඳ පිළිසකර කරගැනීම” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන ලියනපේ 

මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව මාවතගම නැපගනහිර ග්රාම පසේවා වසපමහි මාවතගම ශ්රී 

වර්ධනාරාම විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට පිහිටි පෙොදු නාන ළිඳ විශාල ප්රමාණයේ භාවිතා කරන අතර එම 

ළිඳ වටා ඇති බැේ සහ ළිිං මිදුල ප්රතිසිංස්කරණය කර සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

34. “පවන්පේස ඉඩම සේබන්ධපයන් ප්රාපේශීය සභාපේ අවධානය පයොමු කිරීම පිණිසයි” යන හිසන් 

යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර හල්ෙපේ මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව 

උේගල්ල පකොට්ඨශයට අයත් ප්රපේශයක ‘පමට්පරෝ ලෑන්ඩ්ස්’ ආයතනය මඟින් සිංවර්ධනය කර 
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විකුණන ඉඩම සේබන්ධපයන් විශාල ගැටළු ෙවතින පහයින් පේ සඳහා කිසඳු ක්රියාමාර්ගයේ 

පනොගැනීම, ස්ථානීය ෙරීේෂණ පනොකිරීම, ප්රමිතියකින් පතොරව කටයුතු සදුවීම, මහජන පීඩාකාරී 

ෙරිදි සිංවර්ධන කටයුතු කිරීම නිසා ප්රපේශවාසීන් විශාල කලකිරීමටත් අෙහසුතාවයටත් ෙත්ව ඇති 

බැවින් පේ සඳහා සාධාරණ පලස මැදිහත් වන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් අදාල පවන්පේස ආයතනපේ හිමිකරු සහ පකොට්ඨාශපේ ගරු 

මන්ත්රීතුමා සමඟ සාකච්ඡාවේ ඉදිරි ොදුේක සැලසුේ කමිටුපේදී ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

35. “පෙරමුසු ලබාගැනීම පිණිසයි” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර 

මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව උේගල්ල පකොට්ඨශයට අයත් අබලන්ව ඇති උේගල්ල 

සරිසුමන මාවත, මිල්ලපදනිය මාවත, හල්පප් පුස්සාගල මාවත සහ උේගල්ල ගල්කඩුව මාර්ගය යන 

මාර්ග පෙරමුසු පයොදා පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

36. “ASP ඉඩේ වයාෙෘතිපේ පෙොදු ෙහසුකේ පකොටස සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව උේගල්ල පකොට්ඨශයට අයත් 

හල්පප් ග්රාමපයහි පිහිටි ඉහත ඉඩේ පකොටස් කර විකිණීපේ වයාෙෘතියට අදාලව සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව සඳහා පෙොදු ෙහසුකේ පවනුපවන් ආසන්න වශපයන් අේකර ෙහක ෙමණ ප්රමාණයේ 

පවන්කර ඇති බැවින් එම ඉඩම තිපබන සථ්ානය හා ප්රමාණයන් පිළිබඳව අවධානය පයොමුකරන 

පලස දේවමින් ලබාපදන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

37. “ආරාමය ොර, වමර හැර ෙළමු මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම සඳහා ඉල්ලුේ කිරීම” යන හිසන් 

යුතුව ප්රාපේශීය සභාවට අයත් අරුේවත්ත ජයසුන්දර පෙපදපසේ, ආරාමය ොපර්, පිහිටි ෙළමුව වමට 

හැපරන පෙෞේගලික මාර්ගය නිවාස සහ ඉඩේ කට්ටි 9 ේ ෙමණ තිපබන අඩි 10 ේ ෙමණ ෙළල 

මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම සඳහා එම මාර්ගයට අයත් ගේවැසයන් විසන් 2018.09.26 

දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ඉල්ලීේ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

38. පකොස්ගම විපල්ේහි නිවාස වාසීන්පේ සුභ සාධක සහ අපනයෝනයාධාර සිංගමය විසන් 2018.09.02 

දිනැතිව “පකොස්ගම විපල්ේ ග්රාමයට යාබදව පිහිටි ඉඩමේ සිංවර්ධනය කර විකිණීම” යන හිසන් 

යුතුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සභාෙති සහ මන්ත්රීවරුන් පනොසටි ෙසුගිය කාලපේ ඔවුන්පේ 

ග්රාමයට යාබදව පිහිටි ඉඩමේ ‘‘ලේබිම පේෙළ සමාගම” නැමති පේෙල සමාගමේ විසන් මිලට 

පගන සිංවර්ධනය කර කට්ටි කර විකුණා ඇති නමුත් එම ඉඩම සඳහා මූලික යටිතල ෙහසුකේ 

කිසවේ නිස ප්රමිතියට අනුව සෙයා නැති බැවින් ඒ පිළිබඳව අවාධනය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් 
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ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොසග්ම උෙ කාර්යාලපේ 

සැලසුේ කමිටුව පවත ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

39. පකොස්ගම, ඉහළ පකොස්ගම, අක 354/1 හි ෙදිිංචි පේ. විල්මන් මහතා විසන් 2018.06.20 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ මැතිතුමා මඟින් “මාර්ගය පකොන්ක්රීට් අතුරා 

ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව ඉහත ලිපිනය ඇතුළුව තවත් නිපවස් 10 ේ ෙමණ ෙදිිංචිකරුවන් 

දැනට භාවිතා කරන ගුරු ොර අධික පලස පසෝදා ොලුවට ලේව ඇති අතර ත්රීපරෝද රථයකට ෙවා 

ගමන් පනොහැකි ෙරිදි අබලන් වී ඇති එම මාර්ගය පකොන්ක්රීට් අතුරා සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තා ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

40. පකොස්ගම විපල්ේහි නිවාස වාසීන්පේ සුභ සාධක සහ අපනයෝනයාධාර සිංගමය විසන් 2018.09.02 

දිනැතිව “සුසාන භූමිය ක්රමවත්ව සැකසීම” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාර ගමපේ මැතිතුමා මඟින් අිංක 426 තාවල්පගොඩ ග්රාමපසේවා වසමට අයත් පමම ග්රාමයට යාබදව 

පිහිටා ඇති සුසාන භූමිය ග්රාමපසේවා වසේ 09 ක ජනතාව ප්රපයෝජනයට ගන්නා අතර මෘත පේහ 

මිහිදන් කිරීපේදී නිස ක්රමපේදයකින් පතොරව අක්රමවත්ව සදුකිරීම නිසා පමහි ඇති සීමා සහිත භූමි 

ප්රමාණය අනාගතපේදී ප්රපයෝජනයට ගත පනොහැකි වන බවත් සුේද ෙවිත්ර පනොකිරීම නිසා ඒ අවට 

සමාජ විපරෝධී ක්රියා සදුවන බවත් දේවමින් පේ පිළිබඳව අවධානය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොස්ගම  තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තා ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

41. පකොස්ගම විපල්ේහි නිවාස වාසීන්පේ සුභ සාධක සහ අපනයෝනයාධාර සිංගමය විසන් 2018.09.04 

දිනැතිව “පසේවා පියසේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය 

කුමාර ගමපේ මැතිතුමා මඟින් අිංක 426 තාවල්පගොඩ ග්රාමපසේවා පකොට්ඨාශපේ නිළ ග්රාම නිලධාරී 

කාර්යාලයේ, සමෘේධි නිලධාරී, පගොවි නිළධාරී පහෝ කෘෂි නිළධාරී කාර්යාලය කිසවේ පිහිටා 

පනොමැති බැවින් ජනතාවට පමම නිළධාරීන්පේ පසේවය ලබාගැනීපේදී සහ නිළධාරීන්ට ජනතාවට 

පසේවය සැලසීපේදී සුදුසු සථ්ානයේ පනොමැති බැවින් මහත් අෙහසුතාවයන්ට  මුහුණ ෙෑමට සදුව ඇති 

බැවින් පේ පිළිබඳව අවධානය පයොමුකර පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන්කර ඇති සුසාන භූමිය අසල 

ඇති භූමිපයහි සුදුසු බිේ පකොටසක පසේවා පියසේ තනාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොස්ගම  තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

42. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පකොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ශ්රමදාන වැඩසටහන 

2018 වර්ෂපේ ඔේපතෝේබර් මාසපේ ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජනා කරන දින හා පකොට්ඨාශය ෙහත 

ෙරිදි ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර පේ අනුව අදාල මන්ත්රීතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ශ්රමදාන වැඩසටහන 
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සාර්ථකව ඉටුකිරීමට පියවර ගන්නා පලස වැඩ අධිකාරී, අදාල කාර්යභාර නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත 

ෙරිොලකවරුන්ට කාරක සභාව උෙපදස් ලබාපදන ලදි.  

 

2018.10.07 දින -  එස්.ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා 

2018.10.14 දින - පකෝකිල සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා 

2018.10.21 දින - අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා 

2018.10.28 දින - අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා 

  

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ප්රමිේස් පයදීපේදී සදුවන අක්රමිකතා පිළිබඳව දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ අතර පේ සේබන්ධපයන් 

පසොයා බලන පලස තාේෂණ නිලධාරී දැනුවත් කරන ලදි. 

 

2. කසළ ප්රතිචක්රීකරණ මධයස්ථානපේ සදුකරන ඉදිකිරීේ සේබන්ධපයන් සාකච්ඡා කළ අතර පෙරදී 

හිංවැල්ල සතිපෙොළට එම පකොටස ලබාගැනීමට තීරණය කර තිබූ බැවින් තාවකාලිකව එහි ඉදිකිරීේ 

සදුකළ අතර එම පකොටස පෙොළ සඳහා ලබාපනොගන්නා බවට පේවනවිට තීරණය කර ඇති බැවින් 

ස්ථීර පලස එකී ඉදිකිරීේ සදුකිරිම සඳහා පේ වනවිට ඇස්තපේන්තු සකස් කර ඇති බවත් කඩිනමින් 

එම කාර්යය ඉටුකරන බවටත් පල්කේතුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

 


