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2018.10.25 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    - එච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා. 

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

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

7. 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. 

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

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

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

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

4. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

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

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

8. සුසාන භූමි භාරකරු   - නුපර්ෂ් අසිංග මයා 

 

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. “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 ලිපියට අදාලව තුන්නාන ජයසුමනාරාම විහාරස්ථානපේ විහාරාධිෙති පූජය තුන්නාපන් 

සුමනසාන්ත සථ්විර, කූඩළුවිල මමත්රී පබෞේධ මධයසථ්ානාධිෙති පූජය තුන්නාන සුමනාලිංකාර හිමි, 

ශ්රී සුමන බාලකාවෘේධි සමිතිපේ පල්කේ, තුන්නාන එේසත් සුභසාධක සමිතිපේ පල්කේ, 444 ඊ 

කුඩාකන්ද ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිපේ සභාෙති හා තුන්නාන මමත්රී වැඩිහිටි සමිතිපේ පල්කේ විසන් 

පමම ස්ථානය කිසඳු ප්රපයෝජනයේ පනොපගන තිපබන ස්ථානයේ බැවින් පමම ආදානාගාරය 

ඉදිකිරීම සඳහා පමම පකොටස ඉවත් කිරීම පවනුපවන් කිසඳු විපරෝධතාවයේ පනොමැති බවට ලිපි 

ලබාදී ඇති බව කාරක සභාව දැනුවත් 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 සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම කාණුව සකස් කිරීම සඳහා ගපේ පෙොදු සිංවිධානයේ මඟින් අදාල 

කාණුව කුඹුරට පයොමු කරන ස්ථානය පිළිබඳව පගොවිජන පසේවා නිර්පේශ ලබාපගන සභාව දැනුවත් 

කරන පලස අදාල ඉල්ලුේකරුට දන්වා යැවීමටත් ඒ සඳහා සභාව සතු JCB යන්ත්රය මීටර් ෙැය 5 ේ 

තාේෂණ නිලධාරී නිර්පේශ මත ලබාදීමටත් 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 සේබන්ධපයන් හිංවැල්ල ප්රාපේශීය පල්කේ 

කාර්යාලය පවත ලිඛිතව දන්වා යවා ඇති අතර පිළිතුරු ලිපි ලැබී පනොමැති බවට කාරක සභාව 

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

දේවමින් ස.පතො.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 සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්පේ 

කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපි හා බල ප්රපේශපේ ස්පේච්ඡා සිංවිධානවල කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපි සමඟ 

පකොට්ඨාශ භාර මන්ත්රීතුමිය මඟින් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කළ යුතු 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 

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 ලිපියට අදාල මාර්ගය 2014.10.31 දිනැති අිංක 1887 දරණ ගැසට් ෙත්රය 

අනුව සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බවට පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා කර ඇති බැවින් 

අදාල ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව ඉල්ලුේකාර ඩබ්. ජී. කුසුේචන්ද්ර මහතා පවත දන්වා යැවීමට 

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 ලිපියට අදාල මාර්ගය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බව 

තාේෂණ නිලධාරී විසන් වාර්තා කර ඇති බැවින් පමම ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බවට අදාල 

ෙදිිංචිකරුවන් පවත දන්වා යැවීමට 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 විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදී එම කණුව ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල විදුලි 

කණුව ඉවත් කර සටුවිය හැකි ස්ථානය ගැටළුකාරී බැවින් නැවත සටුවන ස්ථානය පිළිබඳ 

පයෝජනාවේ හා යාබද ඉඩම මතින් විදුලි රැහැන් පයොදන්පන් නේ ඉඩේ හිමියන්පේ එකඟතාවය 

ලබාපගන ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා දැනුවත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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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 

සේබන්ධපයන් අද දින එනේ 2018.10.25 දින කාරක සභාව අවසන් වීපමන් ෙසු ස්ථානීය 

ෙරීේෂාවේ කිරීමට 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 සේබන්ධපයන් 

ඇස්තපේන්තු සකස් කර එම ඇස්තපේන්තුගත මුදල අදාල ොර්ශවයන් විසන් සභාවට තැන්ෙත් 

කිරීපමන් ෙසු ඉදිරි පියවර ගන්නා බවට පේ.පී.ඩී.ඩී. කරුණාරත්න මහතා පවත ලිපි මඟින් දැනුේදී 

ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් 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 ඉදිරිෙත් කරන ලද ඉල්ලීම සේබන්ධපයන් 

ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ඊට අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට 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 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ඉල්ලීම සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

මාර්ගය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බැවින් පේ සඳහා සභා අනුමැතිය ලබාගැනීමට අවශය 

පනොවන බව ගරු ප්රාපදශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඩී. චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා පවත දැනුේදීමට 

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 
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ප්රතිසිංස්කරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාව හා ඇස්තපේන්තුව සලකා බලා ජලසේොදන හා ජලාෙවාහන මණ්ඩලය මඟින් ජලනල 

එලීපේදී හානි සදුවී ඇති බැවින් එය පිළිසකර කිරීම සඳහා රු. 87,083.97 ේ වැයවන බවට 

ඇස්තපේන්තු කර ඇති අතර පමම පබෝේකුව ඉදිකිරීමට පෙර ජලනල එලීපේ කටයුතු කඩිනමින් 

අවසන් කර පබෝේකු ඉදිකරන පලස ජාතික ජලසේොදන හා ජලාෙවාහන මණ්ඩලය පවත දන්වා 

යැවීමට 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 සේබන්ධපයන් පකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව බාධාවේව ඇති පකොස්ගස කො ඉවත් කිරීමටත් යාබද 

ඉඩේ හිමියාපේ කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපියේ ලබාගැනීමටත් 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 සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව විදුලිබල මණ්ඩලපයන් හා පටලිපකොේ ආයතනපයන් අදාල ඇස්තපේන්තු 

ලබාගැනීමට 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 පදමේපිය පදෙළ සමඟ ෙදිිංචි ඩබ්. වසන්ත මහතාපේ නිවස වැස 

කාලපේදී ොපරන් එන වතුර ොර නිසා යටවන බැවින් පේ පිළිබඳව සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා 

පලස ඉල්ලමින් ඩබ්. වසන්ත මහතාපේ ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව ද සලකා බලා පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීමට 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 සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව JCB යන්ත්රය මීටර් ෙැය 06 ේ ලබාදීමටත් මාර්ගය 
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ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම සඳහා දළ වශපයන් රු. ලේෂ 20 ේ ෙමණ වැයවන බැවින් ප්රතිොදන පවන්වූ 

ෙසු විස්තරාත්මක ඇස්තපේන්තුවේ ලබාදීමටත් 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 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ කිරීමට 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 ආරේභ 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 සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව මීටර් 250 දිගින් යුත් මීටර් 4.5 ෙළලින් යුත් ප්රපේශයේ ලබාදී ඇති 

සැලැස්මට ෙරිබාහිරව යලි අනුපබදුේ වී ඇති ඉඩේ ඇති බවත් ෙවත්නා අයුරින් සැලැස්මේ 

සිංපශෝධනය කර ඔප්පු හා සාධන ෙත්ර සහිතව අදාල පල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු ඉදිරි කටයුතු කිරීමට 

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 සකස ් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අිංක 1887 සහ 2014.10.31 දිනැති ගැසට් ෙත්රය අනුව 

පමම මාර්ගය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බැවින් පේ සඳහා මැදිහත් විය පනොහැකි බව ගරු  

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා දැනුවත් 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 

සේබන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කරන ලද බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන 

ලදි. 
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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 

සේබන්ධපයන් නව ඇසත්පේන්තුවේ සකස් කරන පලස පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී දැනුවත් 

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 ලිපියට අදාලව 

ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ෙළාත්බද මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය ලිපි මඟින් 

දැනුවත් කිරීමට 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 පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව JCB යන්ත්රය ෙැය 08 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. 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 නිපවස්වල නිවැසයන් දැඩි අෙහසුතාවයට ෙත්ව ඇති 

දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව රු. 800,000/- ක මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර ඇති අතර ප්රතිොදන පවන්කිරීපමන් 

ෙසු ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා අදාල නිලධාරීන් පවත පයොමුකර ඇත.  

 

25. 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 
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ඉල්ලමින් දෑත්තර පබොල්ලතාව ගේවාසීන් පවනුපවන් තිලේ නැමති අය විසන් ලබාදුන් ලිපියද සමඟ 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කමිටුව සඳහා 

අදාල වාර්තාව ලබාපදන පලස දන්වා සටින ලදි.  

 

26. “ො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 සේබන්ධපයන් ප්රාපේශීය 

පල්කේ කාර්යාලය පවත ලිපි මඟින් දැනුේ දී ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

27. “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 සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස 

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

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 දී ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

28. “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 ෙරිහරණයට නුසුදුසු පලස ගස්වැල් වැවී 

ඇති පහයින් JCB යන්ත්රය පයොදා පිරිසදු කරපදන පලස කරන ලද ඉල්ලීම සඳහා JCB යන්ත්රය 

කඩිනමින් ලබාපදන පලස දැනුේ පදන ලදි.  

 

29. “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 සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව අදාල හිමිකරු පනොසටීම මත තැඹිලි ගස ෙරීේෂා කිරීමට පනොහැකි වූ අතර ඒ වනවිට 
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කේබි පයොදා ගස බැඳ ඇති බැවින් වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව ආදායේ ෙරීේෂක වාර්තාව ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

30. “ො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 සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල ලිපි පල්ඛණ සේපූර්ණ කළ 

ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

31. 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 සඳහා තාේෂණ නිලධාරී ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව අඩි 1 ½ x 4 

ප්රමාණපේ හියුේ ෙයිප්ෙ 03 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

  

32. “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 පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී රු. 175,313.20 ක මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු 

සකස් කර ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර ප්රතිොදන පවන්කර ගැනීපමන් ෙසු ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා 

අදාල නිලධාරීන් පවත පයොමුකරන ලදි. 

 

33. “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 

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 සේබන්ධපයන් 

අදාල පවන්පේස ආයතනපේ හිමිකරු සහ පකොට්ඨාශපේ ගරු මන්ත්රීතුමා සමඟ සාකච්ඡාවේ අද දින 

එනේ 2018.10.25 දින කාර්මික පසේවා කාරක සභාව අවසන් වූ ෙසු ෙැවැත්වීමට කටයුතු සූදානේ 

කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 
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34. “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 ලිපියට අදාල ඉල්ලීම 

ඉටුකර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

35. “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 සේබන්ධපයන් අනුමත කරන ලද පිඹුරු පිටෙත් ද සමඟ ASP 

ඉඩේ වයාෙෘතිභාර නිලධාරී ළහිරු මහතා ඉදිරි කාර්මික පසේවා කාරක සභාව පවත කැඳවීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

36. “ආරාමය ොර, වමට හැපරන ෙ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 සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව මාර්ග ප්රපේශ අයිතිය හිමි අයපේ ඔප්පු, සාධනෙත්ර හා වාහන හැරවුමේ සහිත 

සැලැස්මේ ඉදිරිෙත් කරන පලස ඉල්ලුේකරු පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

37. 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 අවධානය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ලේබිම පේෙල සමාගපේ නිපයෝජිතයන් කැඳවා සාකච්ඡා 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

38. 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 
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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 සේබන්ධපයන් පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව කාරක සභාව පවත 

ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

39. 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 සේබන්ධපයන් පකොස්ගම  තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව කාරක සභාව පවත 

ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

40. 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 ලිපියට 

අදාල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කමිටුව සඳහා අදාල වාර්තාව 

ලබාපගන ඉඩේ පකොටස මැන පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන්කර ඇති බිේ පකොටස පවන්කර ගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

41. ෙ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 ද පේ වනපතේ 

එම කාර්යය ඉටු වී පනොමැති බැවින් ප්රාපේශීය සභා මිනින්පදෝරු මහතා ලවා මායිේ සලකුණු කිරීම 

සඳහා ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලිම. 
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1. වග, කඩුපගොඩ දකුණ, පවන්පේසවත්ත, 290/4 හි ෙදිිංචි රිංජිත් සරත් පෙපර්රා මහතා විසන් 

2018.10.21 දිනැතිව කඩුපගොඩ දුේරියපෙොළ අසල පවන්පේස වත්තට යන මාර්ගය අබලන් 

තත්වපේ ෙවතින බැවින් මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කර ගැනීම සඳහා මාර්ගපේ ෙවතින ෙස් කන්ද 

කො ඉවත් කරගැනීමට අවශය බවත් එම ෙස් කන්ද නිවාස කිහිෙයක වහලයට ඉහලින් ෙැවතීම 

පහේතුපවන් නායයාපේ අවදානමේ ද ෙවතින බවත් දේවමින් ෙස් කන්ද ඉවත් කර ගැනීමට අනුමැතිය 

ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛණයේ ද අිංක 177/1999 පිඹුපර් පිටෙතේ ද සමඟ පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

2. හිංවැල්ල ොසැල් ළමුන් ප්රවාහන බස් හා වෑන් රථ සිංගමය (පෙෞේ) විසන් “ොසැල් දරුවන් 

ප්රවාහනපේදී සදුවන අෙහසුතාවයේ සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.25 දිනැතිව හිංවැල්ල 

නගරපේ සට ෙහත්ගම පදසට  යන හරස් ොපර් මායාදුන්න විදුහල ෙසු වූ ෙසු ොපර් වේෙස තිපබන 

සයඹලා ගස පිහිටා තිපබන ොරුේ නැමති මුස්ලිේ මහතාපේ ඉඩපේ ොර අයිපන් කළුගල් පගොඩවල් 

කිහිෙයේ පගොඩගසා ඇති බැවින් ොසැල් දරුවන් නිංවා ගැනීපේදී හා බැස්සවීපේදී අෙහසුතාවයට 

ෙත්වන බැවින් පේ සඳහා සුදුසු පියවරේ ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ පිළිබඳව පසොයාබලන පලස හිංවැල්ල පෙොලිස් ස්ථානය දැනුවත් කිරීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

3. “ප්රාපේශීය සභාව සතු ඉසුරු මාවත සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ප්රාපේශීය සභාව සතු පමම 

මාර්ගපේ ඉඩේ හිමියන් විසන් ොර පුළුල් කිරීපේදී තමන් සතු ඉඩේ පකොටස් වලින් පකොටස් 

ෙරිතයාග කර ඇත. පේ වනවිට පෙර තිබූ ප්රමාණයට වඩා පදගුණයකින් නිවාස ගණන වැඩි වී ඇති 

අතර පමම මාර්ගය තුළ ගමන් කරන වාහන ප්රමාණය ද වැඩි වී ඇත. පමම මාර්ගය ෙටු වීම 

පහේතුපවන් මාර්ගපේ ගමන් ගන්නා ෙදිකයන් අසීරුතාවයට ෙත්වන බැවින් සභාපේ ගැසට් ෙත්රපේ 

සඳහන් කර ඇති ආකාරයට පමම මාර්ගයට තාර දැමීමට පෙර පේ සඳහා ස්ථිර විසඳුමේ ලබාපදන 

පලස ඉල්ලමින් ඉඩේ ලබාදුන් අයපේ අත්සන් පල්ඛණයේ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට පෙොදු 

ොරේ වශපයන් ෙවරාදීම හා සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.23 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ 433 පබොල්ලතාව ග්රාම නිලධාරී වසපේ ලන්ද මාවත නැමති 

ඉඩපමන් වැටී ඇති පෙොදු ොර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් ඒ සඳහා අවශය ලිපිපල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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5. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර්. ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසන් “තුන්නාන කූඩළුවිල මැණිපේ 

මහත්මියපේ පේවාල අසල ස්වභාවික ජල බැස්ම අවහිර කිරීම සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව 

2018.10.24 දිනැතිව ඉහත මාර්ගය 1990 සට පප්රේමරත්න යන අය විසන් අවහිර කිරීම පහේතුපවන් 

සයලු වැස ජලය මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම පහේතුපවන් මහජනතාව පමන්ම ොසල් ළමුන්ද මහත් 

අෙහසුතාවයන්ට ෙත්වන බැවින් පමම කාණුව විවෘත කිරීම පවනුපවන් ප්රතිොදන පවන්කරවාපගන 

ඇස්තපේන්තු සකස් කර තාේෂණ නිලධාරී හා වැඩ අධිකාරීතුමියපේ නිර්පේශ ද ලබාපගන ඇති 

බැවින් කාරක සභාපේ අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 2018.10.14 දිනැතිව “ස්වභාවික වැස 

ජල කාණුව අවහිර කිරීම සේබන්ධපයනි” යන හිසන් යුතුව ප්රපේශවාසීන් විසන් ලබාදුන් ලිපිය ද 

සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වූ අතර එහිදී සභාව සතු මාර්ගයට දකුණු ෙසන් ඇති කාණුපවන් ගලාඑන වැස ජලය මාර්ගපේ 

එේවීම නිසා ප්රපේශවාසීන්ට දුෂ්කරතා ඇතිවන බවට අනාවරණය වූ බැවින් පමහි කාණුපේ සට 

මාර්ගපේ පදෙසන් කාණු පයොදා වැස ජල මාර්ගය හරහා පයොදා ඇති පබෝේකුවට පයොමුකර එතැන් 

සට ස්ථානපේ දැනට ෙවතින කාණුව හරහා පවල් යායට ගලා යාමට සැලැස්වීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

6. වග, පනළුවත්තුඩුව, ෙල්ලිය ඉදිරිපිට ෙදිිංචි එේ.ඒ.ඩී. තරිංග පරොපේෂ් ඇතුළු ගේවාසීන් විසන් 

“ෙල්ලිය ඉදිරිපිට ගේවාසීන් විසන් ලබාගත් නව මාර්ගය මැනුේ කටයුතු කර පිඹුරුෙත් සකසා ගැනීම 

සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.20 දිනැතිව ගේවාසීන් විසන් පුේගලික මුදල් වැයකර 

ලබාගත් මාර්ගයට සේබන්ධ ඉඩම ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරා දී ඇති අතර එම මාර්ගයට ඉදිරියට 

සේබන්ධ වන පකොටස ද ෙවරාදීමට කැමැත්ත ෙලකරමින් එම පකොටස මැනුේ කටයුතු කිරීම සඳහා 

වැය වන රු. 13,900/- ක මුදල ජී.එච්. පෙපර්රා බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන පවත ලබාදී මැනුේ 

කටයුතු කර පිඹුරුෙත් සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් ඇස්තපේන්තු පිටෙත ද, ප්රපේශවාසීන්පේ 

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

මුදල පගවීම සඳහා මුදල් කමිටුව පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. අවිස්සාපේල්ල, අකරවිට, ආනන්දගම ජනෙදපේ පිහිටි සීතාවක සුභ සාධක අවමිංගලයාධාර සමිතිය 

විසන් “ආනන්දගම රණවිරුගම සඳහා යන ප්රධාන මාර්ගය හා ආනන්දගම රණවිරුගම ප්රධාන 

මාර්ගපේ පබෝධිය අසලින් ඇති ෙළපවනි ෙටුමග සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.12 

දිනැතිව ආනන්දගම රණවිරුගම සඳහා යන ප්රධාන මාර්ගය අඩි 20 ේ ෙළල මාර්ගයේ වන අතර පේ 

වනවිට එම මාර්ගය පදෙස පෙොල්ගස්, පකපසල් ගස්, පුවේ ගස් වැනි ශාක වැවී මාර්ගය අවහිර වී 

ඇති බැවින් ඒවා කො ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන පලසත්, ආනන්දගම රණවිරුගම ප්රධාන 

මාර්ගපේ පබෝධිය අසලින් ඇති ෙළපවනි ෙටුමග තුළ ඇති පෙොල්ගස ඉවත් කර පදන පලසත්, එම 

ස්ථානපේ ඇති කාණුව ෙස ්වලින් හා කුණු පරොඩු වලින් වැසීම පහේතුපවන් වැස ජලය මාර්ගය හරහා 

ගලායාම නිසා මාර්ගය අබලන් වී ඇති බැවින් පේ සඳහා ද සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස 

ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ඉදිරි කාරක සභාව පවත ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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8. ොදුේක, උේගල්ල, ගපන්ලන්ද, “පවන්පේස ඉඩම” (පින්නවල උතුර - වග) ෙදිිංචි ප්රපේශවාසීන් 

විසන් “විධිමත් නමේ පයෝජනා කර ගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2018.08.08 දිනැතිව පින්නවල උතුර 

ග්රාම නිලධාරී වසපේ “පවන්පේස ඉඩම” ෙදිිංචිකරුවන්ට ලිපිනයන් භාවිතා කිරීපේදී එය ගැටළුවේ 

වී ඇති බැවින් “පවන්පේස ඉඩම” යන නම පවනුවට “නිසල පෙපදස” පලස නේ කරපදන 

ඉල්ලමින් ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලය පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ඉල්ලීේ ලිපිපේ පිටෙතේද  සහිතව 

ලබාදුන් ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කර 

පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමා මඟින් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

9. හිංවැල්ල, තුන්නාන, පනො. 221/බී හි ෙදිිංචි සැේසන් එදිරිෙේෂ මහතා විසන් “විදුලි රැහැන් කණුවේ 

පවනස් කරවා ගැනීමට ඉල්ලුේ කිරීම” යන හිසන් යුතුව 2018.09.28 දිනැතිව ගේමැේද හරස් ොපර් 

සමන්ත එදිරිසිංහ මහතාට අයත් ඉඩපේ මුල්ලක ඇති විදුලි රැහැන් කණුවක ඇති අවහිරතාවය නිසා 

වාහනයේ හරවා ගැනීමට පනොහැකි වී ඇති බැවින් “සමන්ත” මහතාපේ කැමැත්ත ෙරිදි පවනස් 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් විදුලි රැහැන් කණුව පවනස් කිරීමට කැමැත්ත ප්රකාශිත අත්සන් 

පල්ඛනයේද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ ෙැවැත්වීමට නියමිත සාකච්ඡාපේදී 

සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. පකොස්ගම, අරෙිංගම, පනො. 13/5 හි ෙදිිංචි බී.ජී.පේ. ජීවන් චන්ද්රපසේන මහතා විසන් “ඔපබ් අිංක 

සී.ප්රා.ස/පකො/උෙ/පෙොදු/2018 දරණ 2018/08/09 දින මා හට එවා ඇති ලිපිය හා බැපඳේ.” යන හිසන් 

යුතුව 2018.08.28 දිනැතිව ඉහත නේ සඳහන් අය විසන් යාබද ඉඩපේ ෙදිිංචි ඩී.එන්.ආර්. රත්නායක 

නැමති අයපේ ඉඩමට හා නිවසට හානිදායක වන අයුරින් ෙස් කණ්ඩියේ කො ඇති බැවින් කඩිනමින් 

ෙැති බැේමේ ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන පලස සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, හිංවැල්ල විසන් 

2018.08.09 දිනැතිව යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු සෙයමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන 

සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2018.10.10 දින මහා සභාවට පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් අධිකරණපේ නඩුවේ ෙවරා ඇති බැවින් එමඟින් විසඳාගැනීම 

සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

11. පකොස්ගම, ෙහළ පකොසග්ම, ෙන්සල ොර, අිංක 240/1 හි ෙදිිංචි ඇේ. සුමතිරත්න මහතා විසන් 

ඔහුපේ ඉඩපේ බස්නාහිරට අල්ලපු ඉඩපේ අඩි 70 ේ ෙමණ දිගට ඉදිකර ඇති පගොඩනැගිල්පල් 

ඔහුපේ මායිමට බැඳ ඇති බිත්තිපේ අඩි 2 2 කවුළු හයේ තබා ඇති අතර ඉදිරිපේදී යේ 

අවහිරතාවයේ ඇතිවිය හැකි බැවින් පකොස්ගම උෙ කාර්යාලපේ කාර්මික නිලධාරීතුමිය දැනුවත් 

කිරීපමන් ෙසු ඇය විසන් පමම ස්ථානය විමර්ශනය කර පමවැනි කවුළු තැබීමට සැලසුපේ අනුමත 

කර නැති බැවින් කවුළු වැසීමට පගොඩනැගිල්පල් හිමිකරුට දන්වා ඇත.  නමුත් පේ වනපතේ කවුළු 

වසා නැති බැවින් ප්රාපේශීය සභාපේ නීතිමය ප්රතිොදනයන්ට අනුව පමම කවුළු වැසීමට කටයුතු 



15 
 

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

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. “වැස ජලය ගලාඒම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව වග, පින්නවල, පබෝධිය අසල, පනො. 112 හි 

ෙදිිංචි මාලිනී රාජෙේෂ මහත්මිය විසන් ඇයපේ නිවසට යාබද නිවපසේ සටින කුමුදු ප්රියශාන්ත යන 

අයපේ වහලපේ වැස ජලය වැටීම නිසා මැටි බිත්තිය පසේදී මැටී ෙවා ගැලවී යාමට ෙටන් පගන ඇති 

බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයාබලා යේකිස සහනයේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී එස්.ඒ.පප්රේමරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.10.10 දින මහා සභාවට පයොමුකරන ලද ලිපිය 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් “විදුලි හා පටලිපකොේ කණු ඉවත් 

කර නැවත සවිකිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව ොදුේක දේපිටියාව ොපර් 

අතුරු මාර්ගපේ චන්ද්රා ආරියබන්දු මහත්මියපේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති විදුලි හා පටලිපකොේ කණු 

පහේතුපවන් මාර්ගය අඩි 2 ේ ෙමණ ඇහිරී මාර්ගපේ ගමන් කිරීමට පනොහැකි වී ඇති බැවින් පමම 

අවහිරතා ඉවත්කර පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සේබන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ ෙැවැත්වීමට 

නියමිත සාකච්ඡාපේදී සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. “මාර්ගයේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා ගන්නා පලස කරනු ලබන ඉල්ලීමකි.” යන හිසන් 

යුතුව ොදුේක, මලගල, පනො. 254 හි ෙදිිංචි සී. ෙේමපෙරුම මහතා විසන් මලගල ඇඟලුේ කේහලට 

යාබදව ඇති මලගල කහටගහලන්ද වතුයාය දේවා ඇති මාර්ගපේ (282 ප්රධාන මාර්ගපේ) වාහන 

පදකේ මාරුවීමට පනොහැකි බැවින් පමම මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන මඳේ විශාල කර 

ගමනාගමන අෙහසුවේ පනොමැති වන අයුරින් සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛනයේ ද 

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

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. “අනවසරපයන් හිතාමතා වැස ජලය බැහැර කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.09 

දිනැතිව ආර්.පී. ප්රසන්න ලේමාල් මහතා විසන් ඔහුපේ නිවසට අසල්වැස නිවපසේ ෙදිිංචි කුමුදු 

ප්රියශාන්ත මහතා විසන් හිතමතා වැසජලය එවීම සේබන්ධපයන් මින් පෙර 2017.12.06, 

2018.09.25 දිනයන් හි දී ද  ලිපි මඟින් දැනුේ දී ඇතත් පේ දේවා විසඳුමේ පනොලැබුණු බැවින් පේ 

සේබන්ධපයන් සුදුසු විසඳුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඡායාරූෙයේ ද සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී එස්. ඒ. පප්රේමරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.10.10.10 දින මහා සභාවට පයොමුකරන ලද ලිපිය 

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

තීරණය කරන ලදි. 
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16. “පබපරන්නාපේ විමල නා හිමි මාවත නේ කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී ඩී.ඩී. අපයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් 2018.10.15 දිනැතිව ොදුේක පමොරගහතැන්න ශ්රී 

මහා විහාරපේ විහාරාධිෙති හිමියන් පලස වර්තමානපේ කටයුතු කරන ශාස්ත්රෙති ෙණ්ඩිත පූජය 

පබරන්නාපේ විමල නායක හිමියන් ප්රපේශයට ආගමික පමන්ම සුවිශාල සමාජ පසේවයේ ඉටු කරන 

බැවින් ොදුේක පුස්සැලි මාවත හා එම මාවපත් ඇති I, II, III, IV, V යන අතුරු මාර්ග 

“පබරන්නාපේ විමල නාහිමි මාවත්” පලස නේ කරන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශපේ ස්පේච්ඡා සිංවිධාන 

හා ගේවාසීන්පේ අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන මහා සභාවට පයෝජනාවේ 

ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. “ඉඩපේ ඉවුර කැඩීයාම වළේවා ගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, කළුඅේගල, 

මූණමපල් ජනෙදය, අිංක 667/2 හි ෙදිිංචි එච්.පී. රිංජිත් ගුණතුිංග මහතා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව 

ඉඩම අසල නිවපසහි ෙදිිංචි ඩබ්. සරිපසේන මහතාට දන්වා ඉඩම කැඩීයාම වළේවා ගැනීමට (ඉවුර 

කැඩීයාම වැළැේවීම සඳහා පුිංචි බැේමේ ඉදිකිරීමට) කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

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

ලබාගැනීමට සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. “මාර්ගය මැදට වී ඇති මාර්ග ලයිට් කණුව අයින් කර ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව තුන්නාන, 

ගේමැේද ප්රපේශවාසීන් විසන් තුන්නාන, ගේමැේද යන මාර්ගය මැදට වී ඇති ලයිට් කණුව ඉවත් 

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

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ ෙැවැත්වීමට නියමිත සාකච්ඡාපේදී 

සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. පකොස්ගම, මුරුතගම, ගීෂෙති, 9/1 හි ෙදිිංචි එස්.ආර්. ගුණපසේකර මහතා විසන් “ඉඩේ පසෝදා යන 

පලස ෙස් ඉවත් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.11 දිනැතිව ඉහත නේ සඳහන් අයපේ ඉඩමට 

එේ ෙැත්තක ෙහලින් පිහිටි ඉඩේ හිමි ඇලඩින් මහතා ඔහුපේ ඉඩපේ ෙස් මායිම දේවා ඉවත් කරමින් 

සටින බැවින් උසන් පිහිටි තමාපේ ඉඩපේ ෙස පසෝදා යාපමන් ඉඩපේ පකොටස් ගැලවී යා හැකි 

බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයා බලා අවශය පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

20. “කාණු ෙේධතිය උඩ පගොඩනැගිලි ඉදිකර කාණු ෙේධතිය අවහිර කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් 

යුතුව 2018.09.15 දිනැතිව ප්රපේශවාසීන් විසන් හිංවැල්ල නගරය සහ ෙහත්ගම නගරය අතර ඇති 

හරස් ොපර් මුස්ලිේ ෙල්ලිය අසල (මායාදුන්න විදයාලය ඉදිරිපිට) ොර හරහා වතුර බැසීමට ඇති 

පබෝේකුව වසා පගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම පහේතුපවන් කාණුව වැස දිනවලට උතුරායාපමන් ොර සහ 

අවට ජලපයන් යටවී ොපර් ගමන් කිරීමට අෙහසු වී ඇති අතර දැඩි දුගඳකින් යුේත වන බවත් පේ 
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පිළිබඳව පසොයා බලා විසඳුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

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

කරන ලදි. 

 

21. ොදුේක, පේරගල, පදවනි ෙටුමග, අිංක 60 හි ෙදිිංචි එස්.ඒ.එස්. සුපේව මහතා විසන් “ප්රාපේශීය 

සභාවට අයත් පේරගල පදපවනි ෙටුමග පප්රේශ මාර්ගපේ අඩි 3 ක ෙමණ පකොටසේ පදපවනි ෙටුමග 

67/2ඒ ෙදිිංචි මාතරපේ වජිරා කුමුදුනී සහ විල්බර්ට් සමරසිංහ යන අයවළුන් විසන් ඔවුන්පේ ඉඩමට 

නතුකරපගන සටීම ඉවත් කරපදන පලස කරනු ලබන කාරුණික ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් යුතුව 

2018.09.11 දිනැතිව ඉහත සඳහන් පුේගලයන් පදපදනා විසන් බලහත්කාරපයන් අඩි 3 ක 

ප්රමාණයේ ප්රාපේශීය සභාව විසන් දමා ඇති තාර වලට උඩින් ෙස් දමා කණ්ඩියේ නිර්මාණය කර 

ඉඩපමන් බැස ගිය වැස ජලය ප්රපේශ මාර්ගයට හැරවීම පහේතුපවන් ොර කැඩී විශාල වලවල් සෑදී 

ඇති බැවින් තාර ටිකේ දමාපදන පලස ඉල්ලමින් A1 – A 11 දේවා සලකුණු කරන ලද පල්ඛණ ද 

සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන 

බැවින් ප්රතිසිංස්කරණ කටයුතු සඳහා සභා අරමුදල් පයදවිය පනොහැකි බවත් අදාල මාරේයට ඇති 

ප්රපේශ අයිතිය ඉදිරිෙත් කරන පලස ෙැමිණිලිකරු පවත දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “අිංගේපිටිය ගපන්පගොඩ මාර්ගය 

ොලම ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම පිණිසයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.25 දිනැතිව අිංගේපිටිය 

ප්රධාන මාරේපේ සට අරුේවත්ත ගපන්පගොඩ මාර්ගපේ ෙළමු ොලම කැඩීපගොස් දැනට වාහන 

ගමනාගමනය නතර වී ඇති බැවින් පේ පිළිබඳව පසොයාබලා කඩිනමින් පිළිසකර කරපදන පලස 

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

ලබාදී ඇති වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “හල්පප් පුස්සාගල මාර්ගපේ ොලම 

ප්රතිසිංස්කරණය කර ගැනීම පිණිසයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.25 දිනැතිව ප්රාපේශීය සභාව සතු 

මාර්ගයේ (දැනට මින්විසතුරු ගමට සහ හල්පප් වත්ත සඳහා ගමන් කිරීමට ඇති ප්රධාන මාර්ගය) වන 

පමම මාර්ගපේ ඇති ප්රධානතම ොලම වන පුස්සාගල ොලපමහි වැස දිනවල ජලය ොලම උඩින් 

ගමන් කිරීම පහේතුපවන් පේ වනවිට කැඩීයාපේ අවධානමක ෙවතින බැවින් පේ සඳහා සුදුසු 

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

ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “මැටිඋළුව අඹගහවත්ත ඉඩමට ඇති 

මාර්ග ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව ඉහත සඳහන් 

ඉඩමට පිවිසීමට ඇති මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාගන්නා පලස ඉල්ලමින් මාර්ගය පදෙස 
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ෙදිිංචිකරුවන්පේ ඉල්ලුේෙත්රය සහ පිඹුරුෙත සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

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

 

25. තුේපමෝදර, පවන්පේසවත්ත, අඹගස්යාය පිහිටි ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසන් “තුේපමෝදර 

පෙොල්වත්ත රඹුටන් ගස් හන්දිපේ සට බටහිර කලටුවාව විදුහල දේවා දිපවන මාර්ගය ලියාෙදිිංචි 

කිරීම” යන හිසන් යුතුව තුේපමෝදර පෙොල්වත්ත රඹුටන් ගස් හන්දිපේ සට බටහිර කලටුවාව විදුහල 

දේවා වැටී ඇති 1.8 km ෙමණ වන ොර ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන අලුත්වැඩියා කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් අදාල ලිපිපල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාපගන අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු 

පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමිය මඟින් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

26. ොදුේක, දිේපදණිය - දකුණ, මීගහවත්ත මාර්ගය හිමිකරුවන් සහ භාවිතා කරන්නන් විසන් “මාර්ගය 

ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.08.13 දිනැතිව දිේපදණිය දකුණ ගම 

තිපබන පකොස්ගහවත්ත පහවත් පකොස්ගහලන්ද ඉඩපේ පසේන ඉේදමල්පගොඩ මිනින්පදෝරු මහතා 

විසන් මනින ලද අිංක 4570 දරණ පිඹුපරහි සඳහන්, හිංවැල්ල - පේවැල්ෙනාව බස් මාර්ගයට 

සේබන්ධ වන අඩි 15 ේ ෙළලැති මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් අදාල ලිපිපල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පේ සේබන්ධපයන් පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමිය මඟින් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

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

ෙරිදි ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර පේ අනුව අදාල මන්ත්රීතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ශ්රමදාන වැඩසටහන 

සාර්ථකව ඉටුකිරීමට පියවර ගන්නා පලස වැඩ අධිකාරී, අදාල කාර්යභාර නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත 

ෙරිොලකවරුන්ට කාරක සභාව උෙපදස් ලබාපදන ලදි.  

 

2018.11.04 දින -  අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා 

2018.11.11 දින - අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා 

2018.11.18 දින - අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා 

2018.11.25 දින - නිමල් යසසරි කළුෙහන 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. 
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2. පකොන්ත්රාත් ආයතන මඟින් ොරවල් තාර දැමීපේදී නිස ප්රමිතියකින් පතොරව සකස් කිරීම පහේතුපවන් 

මාස 02 ේ ෙමණ යනවිට කැඩීමට ලේවන බැවින් ොරවල් සකස් කිරීපේදී පසොයා බලන පලස අදාල 

නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. සභාව සතු මාර්ගවල සටුවා ඇති විදුලි කණු හා දුරකථන කණු ඉවත් කර නැවත සටුවීම 

සේබන්ධපයන් විශාල වශපයන් ඉල්ලීේ සභාව පවත ඉදිරිෙත් වන බැවින් හා එය නැවත සටුවීම 

සඳහා විශාල මුදලේ වැයවන බැවින් පේ සේබන්ධපයන් විදුලිබල මණ්ඩලය හා පටලිපකොේ 

ආයතනය සමඟ සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

 


