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2018.11.23 වන දින ප.ව. 02.00ට සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කමිටු ශාලාදේදී පවත්වන ලද 

කාර්මික දසේවා කාරක සභා රැස්වීදේ වාර්තාව. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කාරක සභා සභාපති     - ලියනදේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා. 

2. ගරු කාරක සභික    - සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ 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    - දේ.නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික    - ඩබ්. අදසෝක වැලිකල මැතිතුමා. 

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

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

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

 

සහභාගීදනොවූ : 

 

1. ගරු කාරක සභික    - පී.දේ. උපුල් ජිදන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා. 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. දල්කේ      -  දේ.ඒ චන්දන පේමසරි මයා . 

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්දතොටදේ මිය 

3. කාර්යභාර නිලධාරී - පාදුේක  - ඩී.සී.දේ. අමරසිංහ මිය. 

4. කාර්යභාර නිලධාරි - දකොස්ගම  -  දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය 

5. කාර්යභාර නිලධාරී- කහදහේන  - ජී. චමරි පත්මලතා මිය  

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

 

කාරක සභාව සඳහා පැමිණි සයලුදදනා සාදරදයන් පිළිගත් ගරු සභාපතිතුමා කාරක සභාදේ වැඩ කටයුතු 

ආරේභ කරන ලදී. 

 

01. දපර කමිටුදේ ප්රගතිය. 

 

1. වග, කඩුදගොඩ දකුණ, දවන්දේසවත්ත, 290/4 හි පදිිංචි රිංජිත් සරත් දපදර්රා මහතා විසන් 

2018.10.21 දිනැතිව කඩුදගොඩ දුේරියදපොළ අසල දවන්දේස වත්තට යන මාර්ගය අබලන් 

තත්වදේ පවතින බැවින් මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කර ගැනීම සඳහා මාර්ගදේ පවතින පස් කන්ද 

කපා ඉවත් කරගැනීමට අවශය බවත් එම පස් කන්ද නිවාස කිහිපයක වහලයට ඉහලින් පැවතීම 
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දහේතුදවන් නායයාදේ අවදානමේ ද පවතින බවත් දේවමින් පස් කන්ද ඉවත් කර ගැනීමට අනුමැතිය 

ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් අත්සන් දල්ඛණයේ ද අිංක 177/1999 පිඹුදර් පිටපතේ ද සමඟ දයොමු 

කරන ලද ලිපිය සේබන්ධදයන් 2018.10.30 දින ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වූ අතර එම වාර්තාව 

අනුව පස්කැපීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම මඟින් ගැටළුකාරී තත්වයේ මතුවන බැවින් ඒ සඳහා 

අවසර ලබා දනොදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

2. “ප්රාදේශීය සභාව සතු ඉසුරු මාවත සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ප්රාදේශීය සභාව සතු දමම 

මාර්ගදේ ඉඩේ හිමියන් විසන් පාර පුළුල් කිරීදේදී තමන් සතු ඉඩේ දකොටස් වලින් දකොටස් 

පරිතයාග කර ඇත. දේ වනවිට දපර තිබූ ප්රමාණයට වඩා දදගුණයකින් නිවාස ගණන වැඩි වී ඇති 

අතර දමම මාර්ගය තුළ ගමන් කරන වාහන ප්රමාණය ද වැඩි වී ඇත. දමම මාර්ගය පටු වීම 

දහේතුදවන් මාර්ගදේ ගමන් ගන්නා පදිකයන් අසීරුතාවයට පත්වන බැවින් සභාදේ ගැසට් පත්රදේ 

සඳහන් කර ඇති ආකාරයට දමම මාර්ගයට තාර දැමීමට දපර දේ සඳහා ස්ථිර විසඳුමේ ලබාදදන 

දලස ඉල්ලමින් ඉඩේ ලබාදුන් අයදේ අත්සන් දල්ඛණයේ ද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ගැසට් කරන ලද පළල ප්රමාණයන් දභෞතිකව 

දනොමැති බැවින් දමම මාර්ගය සඳහා ඉඩේ ලබාදුන් ඉඩේ හිමියන් කැඳවා සාකච්ඡාවේ පැවැත්වීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් “සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට දපොදු 

පාරේ වශදයන් පවරාදීම හා සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.23 දිනැතිව සීතාවක 

ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාශදේ 433 දබොල්ලතාව ග්රාම නිලධාරී වසදේ ලන්ද මාවත නැමති 

ඉඩදමන් වැටී ඇති දපොදු පාර සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය කරදදන දලස 

ඉල්ලමින් ඒ සඳහා අවශය ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා දකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව කාරක සභාව දවත ලැබී දනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා 

වාර්තාව ලබාගැනීමටත් වාර්තාව ලැබීදමන් පසු මහා සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීමටත් 

තීරණය කරන ලදි.  

 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ආර්. ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසන් “තුන්නාන කූඩළුවිල මැණිදේ 

මහත්මියදේ දේවාල අසල ස්වභාවික ජල බැස්ම අවහිර කිරීම සේබන්ධදයනි” යන හිසන් යුතුව 

2018.10.24 දිනැතිව ඉහත මාර්ගය 1990 සට දප්රේමරත්න යන අය විසන් අවහිර කිරීම දහේතුදවන් 

සයලු වැස ජලය මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම දහේතුදවන් මහජනතාව දමන්ම පාසල් ළමුන්ද මහත් 

අපහසුතාවයන්ට පත්වන බැවින් දමම කාණුව විවෘත කිරීම දවනුදවන් ප්රතිපාදන දවන්කරවාදගන 

ඇස්තදේන්තු සකස් කර තාේෂණ නිලධාරී හා වැඩ අධිකාරීතුමියදේ නිර්දේශ ද ලබාදගන ඇති 

බැවින් කාරක සභාදේ අනුමැතිය ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් 2018.10.14 දිනැතිව “ස්වභාවික වැස 

ජල කාණුව අවහිර කිරීම සේබන්ධදයනි” යන හිසන් යුතුව ප්රදේශවාසීන් විසන් ලබාදුන් ලිපිය ද 

සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් සථ්ානීය පරීේෂණයේ 

පැවැත්වූ අතර එහිදී සභාව සතු මාර්ගයට දකුණු පසන් ඇති කාණුදවන් ගලාඑන වැස ජලය මාර්ගදේ 
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එේවීම නිසා ප්රදේශවාසීන්ට දුෂ්කරතා ඇතිවන බවට අනාවරණය වූ බැවින් දමහි කාණුදේ සට 

මාර්ගදේ දදපසන් කාණු දයොදා වැස ජල මාර්ගය හරහා දයොදා ඇති දබෝේකුවට දයොමුකර එතැන් 

සට දැනට පවතින කාණුව හරහා දවල් යායට ගලා යාමට සැලැස්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

දමම මාර්ගය හරහා දබෝේකුවේ දයදීමට අනවශය බැවින් ඒ සඳහා ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ලියනදේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා සහ ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර මැතිතුමා 

ඔවුන්දේ විදරෝධතාවය දේවන ලදි. 

 

5. අවිස්සාදේල්ල, අකරවිට, ආනන්දගම ජනපදදේ පිහිටි සීතාවක සුභ සාධක අවමිංගලයාධාර සමිතිය 

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

මාර්ගදේ දබෝධිය අසලින් ඇති පළදවනි පටුමග සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.12 

දිනැතිව ආනන්දගම රණවිරුගම සඳහා යන ප්රධාන මාර්ගය අඩි 20 ේ පළල මාර්ගයේ වන අතර දේ 

වනවිට එම මාර්ගය දදපස දපොල්ගස්, දකදසල් ගස්, පුවේ ගස් වැනි ශාක වැවී මාර්ගය අවහිර වී 

ඇති බැවින් ඒවා කපා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන දලසත්, ආනන්දගම රණවිරුගම ප්රධාන 

මාර්ගදේ දබෝධිය අසලින් ඇති පළදවනි පටුමග තුළ ඇති දපොල්ගස ඉවත් කර දදන දලසත්, එම 

ස්ථානදේ ඇති කාණුව පස ්වලින් හා කුණු දරොඩු වලින් වැසීම දහේතුදවන් වැස ජලය මාර්ගය හරහා 

ගලායාම නිසා මාර්ගය අබලන් වී ඇති බැවින් දේ සඳහා ද සුදුසු ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා දලස 

ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව කාරක සභාව දවත 

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

 

6. හිංවැල්ල, තුන්නාන, දනො. 221/බී හි පදිිංචි සැේසන් එදිරිපේෂ මහතා විසන් “විදුලි රැහැන් කණුවේ 

දවනස් කරවා ගැනීමට ඉල්ලුේ කිරීම” යන හිසන් යුතුව 2018.09.28 දිනැතිව ගේමැේද හරස් පාදර් 

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

වාහනයේ හරවා ගැනීමට දනොහැකි වී ඇති බැවින් “සමන්ත” මහතාදේ කැමැත්ත පරිදි දවනස් 

කරදදන දලස ඉල්ලමින් විදුලි රැහැන් කණුව දවනස් කිරීමට කැමැත්ත ප්රකාශිත අත්සන් 

දල්ඛනයේද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දමය 

සභාව සතු දනොවන පුේගලික පාරකි. ඒ අනුව දපෞේගලිකව විදුලිබල මණ්ඩලදයන් ඉල්ලීමේ කර 

ඉවත් කරගන්නා දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. දකොස්ගම, පහළ දකොසග්ම, පන්සල පාර, අිංක 240/1 හි පදිිංචි ඇේ. සුමතිරත්න මහතා විසන් 

ඔහුදේ ඉඩදේ බස්නාහිරට අල්ලපු ඉඩදේ අඩි 70 ේ පමණ දිගට ඉදිකර ඇති දගොඩනැගිල්දල් 

ඔහුදේ මායිමට බැඳ ඇති බිත්තිදේ අඩි 2x2 කවුළු හයේ තබා ඇති අතර ඉදිරිදේදී යේ 

අවහිරතාවයේ ඇතිවිය හැකි බැවින් දකොස්ගම උප කාර්යාලදේ කාර්මික නිලධාරීතුමිය දැනුවත් 

කිරීදමන් පසු ඇය විසන් දමම ස්ථානය විමර්ශනය කර දමවැනි කවුළු තැබීමට සැලසුදේ අනුමත 

කර නැති බැවින් කවුළු වැසීමට දගොඩනැගිල්දල් හිමිකරුට දන්වා ඇත. නමුත් දේ වනදතේ කවුළු 

වසා නැති බැවින් ප්රාදේශීය සභාදේ නීතිමය ප්රතිපාදනයන්ට අනුව දමම කවුළු වැසීමට කටයුතු 

කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම 
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තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව කාරක සභාව දවත ලැබී දනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා 

වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. “වැස ජලය ගලාඒම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව වග, පින්නවල, දබෝධිය අසල, දනො. 112 හි 

පදිිංචි මාලිනී රාජපේෂ මහත්මිය විසන් ඇයදේ නිවසට යාබද නිවදසේ සටින කුමුදු ප්රියශාන්ත යන 

අයදේ වහලදේ වැස ජලය වැටීම නිසා මැටි බිත්තිය දසේදී මැටී පවා ගැලවී යාමට පටන් දගන ඇති 

බැවින් දේ පිළිබඳව දසොයාබලා යේකිස සහනයේ ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී එස්.ඒ.දප්රේමරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.10.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල පාර්ශවයන් සමඟ තාේෂණ නිලධාරීතුමිය 

සාකච්ඡා කර ඇති අතර 2018.12.20 දින වනවිට අදාල ස්ථානදේ පදිිංචිකරු විසන් වැහිපිහීලි දයොදා 

සකස් කිරීමට එකඟ වී ඇති බැවින් එකඟ වූ පරිදි ක්රියා දනොකළදහොත් යළි දේ සේබන්ධදයන් 

පියවර ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් “විදුලි හා දටලිදකොේ කණු ඉවත් 

කර නැවත සවිකිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව පාදුේක දේපිටියාව පාදර් 

අතුරු මාර්ගදේ චන්ද්රා ආරියබන්දු මහත්මියදේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති විදුලි හා දටලිදකොේ කණු 

දහේතුදවන් මාර්ගය අඩි 2 ේ පමණ ඇහිරී මාර්ගදේ ගමන් කිරීමට දනොහැකි වී ඇති බැවින් දමම 

අවහිරතා ඉවත්කර දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධදයන් තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දමම විදුලි කණුව පිහිටා ඇත්දත් ප්රාදේශීය සභා ප්රදේශ මාර්ගදයන් අතුරු 

මාර්ගයට පිවිදසන ස්ථානය ආශ්රිතව වන අතර ප්රාදේශීය සභා මාර්ගය සඳහා අවහිරතාවයේ 

දනොමැති බව දේවා ඇත. ඒ අනුව දපෞේගලිකව විදුලිබල මණ්ඩලදයන් ඉල්ලීමේ කර ඉවත් 

කරගන්නා දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. “මාර්ගයේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට පවරා ගන්නා දලස කරනු ලබන ඉල්ලීමකි.” යන හිසන් 

යුතුව පාදුේක, මලගල, දනො. 254 හි පදිිංචි සී. පේමදපරුම මහතා විසන් මලගල ඇඟලුේ කේහලට 

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

දදකේ මාරුවීමට දනොහැකි බැවින් දමම මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන මඳේ විශාල කර 

ගමනාගමන අපහසුවේ දනොමැති වන අයුරින් සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් අත්සන් දල්ඛනයේ ද 

සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දමම 

ප්රදේශය නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමකින් දවන් වී ඇත. දමම මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාව 

දවත පවරාදදන දලස නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිදයන් ඉල්ලා සටීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. “අනවසරදයන් හිතාමතා වැස ජලය බැහැර කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.09 

දිනැතිව ආර්.පී. ප්රසන්න ලේමාල් මහතා විසන් ඔහුදේ නිවසට අසල්වැස නිවදසේ පදිිංචි කුමුදු 

ප්රියශාන්ත මහතා විසන් හිතමතා වැසජලය එවීම සේබන්ධදයන් මින් දපර 2017.12.06, 

2018.09.25 දිනයන් හි දී ද  ලිපි මඟින් දැනුේ දී ඇතත් දේ දේවා විසඳුමේ දනොලැබුණු බැවින් දේ 
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සේබන්ධදයන් සුදුසු විසඳුමේ ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් ඡායාරූපයේ ද සමඟ ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී එස්. ඒ. දප්රේමරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.10.10.14 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය 

සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල පාර්ශවයන් සමඟ තාේෂණ 

නිලධාරීතුමිය සාකච්ඡා කර ඇති අතර 2018.12.20 දින වනවිට අදාල ස්ථානදේ පදිිංචිකරු විසන් 

වැහිපිහීලි දයොදා සකස් කිරීමට එකඟ වී ඇති බැවින් එකඟ වූ පරිදි ක්රියා දනොකළදහොත් යළි දේ 

සේබන්ධදයන් පියවර ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. “දබදරන්නාදේ විමල නා හිමි මාවත නේ කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී ඩී.ඩී. අදයෝම මධු ප්රසාේ මැතිතුමා විසන් 2018.10.15 දිනැතිව පාදුේක දමොරගහතැන්න ශ්රී 

මහා විහාරදේ විහාරාධිපති හිමියන් දලස වර්තමානදේ කටයුතු කරන ශාස්ත්රපති පණ්ඩිත පූජය 

දබරන්නාදේ විමල නායක හිමියන් ප්රදේශයට ආගමික දමන්ම සුවිශාල සමාජ දසේවයේ ඉටු කරන 

බැවින් පාදුේක පුස්සැලි මාවත හා එම මාවදත් ඇති I, II, III, IV, V යන අතුරු මාර්ග 

“දබරන්නාදේ විමල නාහිමි මාවත්” දලස නේ කරන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශදේ ස්දේච්ඡා සිංවිධාන 

හා ගේවාසීන්දේ අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව සභාව සතු මාර්ග දැේදවන ගැසට් පත්රදේ අිංක 665 සට 

669 දේවා ප්රදේශ මාර්ගයන් වන බැවින් මහා සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

13. “ඉඩදේ ඉවුර කැඩීයාම වළේවා ගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, කළුඅේගල, 

මූණමදල් ජනපදය, අිංක 667/2 හි පදිිංචි එච්.පී. රිංජිත් ගුණතුිංග මහතා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව 

ඉඩම අසල නිවදසහි පදිිංචි ඩබ්. සරිදසේන මහතාට දන්වා ඉඩම කැඩීයාම වළේවා ගැනීමට (ඉවුර 

කැඩීයාම වැළැේවීම සඳහා පුිංචි බැේමේ ඉදිකිරීමට) කටයුතු සලසා දදන දලස ඉල්ලමින් 

දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව බැේමේ 

ඉදිකරන දලස ඩබ්. සරිදසේන මහතා දවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

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

කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව දමම 

මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාව සතු මාර්ගයේ දනොවන බැවින් දේ සේබන්ධදයන් දපෞේගලිකව විදුලිබල 

මණ්ඩලදයන් ඉල්ලීමේ කර ඉවත් කරගන්නා දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. දකොස්ගම, මුරුතගම, ගීෂපති, 9/1 හි පදිිංචි එස්.ආර්. ගුණදසේකර මහතා විසන් “ඉඩේ දසෝදා යන 

දලස පස් ඉවත් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.11 දිනැතිව ඉහත නේ සඳහන් අයදේ ඉඩමට 

එේ පැත්තක පහලින් පිහිටි ඉඩේ හිමි ඇලඩින් මහතා ඔහුදේ ඉඩදේ පස් මායිම දේවා ඉවත් කරමින් 

සටින බැවින් උසන් පිහිටි තමාදේ ඉඩදේ පස දසෝදා යාදමන් ඉඩදේ දකොටස් ගැලවී යා හැකි 

බැවින් දේ පිළිබඳව දසොයා බලා අවශය පියවර ගන්නා දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 
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දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව කාරක සභාව දවත ලැබී දනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව 

සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. “කාණු පේධතිය උඩ දගොඩනැගිලි ඉදිකර කාණු පේධතිය අවහිර කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් 

යුතුව 2018.09.15 දිනැතිව ප්රදේශවාසීන් විසන් හිංවැල්ල නගරය සහ පහත්ගම නගරය අතර ඇති 

හරස් පාදර් මුස්ලිේ පල්ලිය අසල (මායාදුන්න විදයාලය ඉදිරිපිට) පාර හරහා වතුර බැසීමට ඇති 

දබෝේකුව වසා දගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම දහේතුදවන් කාණුව වැස දිනවලට උතුරායාදමන් පාර සහ 

අවට ජලදයන් යටවී පාදර් ගමන් කිරීමට අපහසු වී ඇති අතර දැඩි දුගඳකින් යුේත වන බවත් දේ 

පිළිබඳව දසොයා බලා විසඳුමේ ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දමය මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය සතු දබෝේකුවේ වන 

බැවින් දේ සේබන්ධදයන් මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය දවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. පාදුේක, දේරගල, දදවනි පටුමග, අිංක 60 හි පදිිංචි එස්.ඒ.එස්. සුදේව මහතා විසන් “ප්රාදේශීය 

සභාවට අයත් දේරගල දදදවනි පටුමග දප්රේශ මාර්ගදේ අඩි 3 ක පමණ දකොටසේ දදදවනි පටුමග 

67/2ඒ පදිිංචි මාතරදේ වජිරා කුමුදුනී සහ විල්බර්ට් සමරසිංහ යන අයවළුන් විසන් ඔවුන්දේ ඉඩමට 

නතුකරදගන සටීම ඉවත් කරදදන දලස කරනු ලබන කාරුණික ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් යුතුව 

2018.09.11 දිනැතිව ඉහත සඳහන් පුේගලයන් දදදදනා විසන් බලහත්කාරදයන් අඩි 3 ක 

ප්රමාණයේ ප්රාදේශීය සභාව විසන් දමා ඇති තාර වලට උඩින් පස් දමා කණ්ඩියේ නිර්මාණය කර 

ඉඩදමන් බැස ගිය වැස ජලය ප්රදේශ මාර්ගයට හැරවීම දහේතුදවන් පාර කැඩී විශාල වලවල් සෑදී 

ඇති බැවින් තාර ටිකේ දමාදදන දලස ඉල්ලමින් A1 – A 11 දේවා සලකුණු කරන ලද දල්ඛණද 

සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව දමම මාර්ගය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු මාර්ගයේ දනොවන 

බැවින් ප්රතිසිංස්කරණ කටයුතු සඳහා සභා අරමුදල් දයදවිය දනොහැකි බවත් අදාල මාර්ගයට ඇති 

ප්රදේශ අයිතිය ඉදිරිපත් කරන දලස පැමිණිලිකරු දවත දන්වා ලිපි යවා ඇති බවට කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලදි. 

 

18. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “අිංගේපිටිය ගදන්දගොඩ මාර්ගය 

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

ප්රධාන මාරේදේ සට අරුේවත්ත ගදන්දගොඩ මාර්ගදේ පළමු පාලම කැඩීදගොස් දැනට වාහන 

ගමනාගමනය නතර වී ඇති බැවින් දේ පිළිබඳව දසොයාබලා කඩිනමින් පිළිසකර කරදදන දලස 

ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල ඉල්ලීම ඉටුකර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “හල්දප් පුස්සාගල මාර්ගදේ පාලම 

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

මාර්ගයේ (දැනට මින්විසතුරුගමට සහ හල්දප් වත්ත සඳහා ගමන් කිරීමට ඇති ප්රධාන මාර්ගය) වන 

දමම මාර්ගදේ ඇති ප්රධානතම පාලම වන පුස්සාගල පාලදමහි වැස දිනවල ජලය පාලම උඩින් 
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ගමන් කිරීම දහේතුදවන් දේ වනවිට කැඩීයාදේ අවධානමක පවතින බැවින් දේ සඳහා සුදුසු 

ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ඇස්තදේන්තුවේ මුදල් හා 

ප්රතිපත්ති සැකසීදේ කාරක සභාව දවත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර දමම හල්දප් පුස්සාගල මාර්ගදේ පාලම හා ෆවුස පාලම 

අළුත්වැඩියා කිරීම සේබන්ධදයන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාිංශය දවත ලිපි යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “මැටිඋළුව අඹගහවත්ත ඉඩමට ඇති 

මාර්ග ප්රාදේශීය සභාවට පැවරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව ඉහත සඳහන් 

ඉඩමට පිවිසීමට ඇති මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාවට පවරාගන්නා දලස ඉල්ලමින් මාර්ගය දදපස 

පදිිංචිකරුවන්දේ ඉල්ලුේපත්රය සහ පිඹුරුපත සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ඉඩේ හිමියන් දදදදදනකුදේ සාධන පත්ර හා ඔප්පු පිටපත් 

ලබාගැනීදමන් පසු පැවරුේ කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. තුේදමෝදර, දවන්දේසවත්ත, අඹගස්යාය පිහිටි ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසන් “තුේදමෝදර 

දපොල්වත්ත රඹුටන් ගස් හන්දිදේ සට බටහිර කලටුවාව විදුහල දේවා දිදවන මාර්ගය ලියාපදිිංචි 

කිරීම” යන හිසන් යුතුව තුේදමෝදර දපොල්වත්ත රඹුටන් ගස් හන්දිදේ සට බටහිර කලටුවාව විදුහල 

දේවා වැටී ඇති 1.8 km පමණ වන පාර ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන අලුත්වැඩියා කරදදන දලස 

ඉල්ලමින් අදාල ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාදගන අදාල ලිපිදල්ඛණ සේපූර්ණ කළ පසු දකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමිය මඟින් මහා 

සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කළ අතර පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාව අනුව සභාව සතු දකොටස 1550m ේ පමණ දේ. සයලුම පදිිංචිකරුවන්දේ එකඟතාවය 

ලබාදී දනොමැති අතර එකඟතාවය ලබාගැනීම ද ප්රාදයෝගික දනොවන බව තාේෂණ නිලධාරී වාර්තා 

කර ඇත. එම වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව දමම මාර්ගය පිළිබඳව සවිසත්ර වාර්තාවේ ඉදිරි 

කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන දලස තාේෂණ නිලධාරී දවත දැන්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

22.  “ASP ඉඩේ වයාපෘතිදේ දපොදු පහසුකේ දකොටස සේබන්ධදයනි” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය 

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

හල්දප් ග්රාමදයහි පිහිටි ඉහත ඉඩේ දකොටස් කර විකිණීදේ වයාපෘතියට අදාලව සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාව සඳහා දපොදු පහසුකේ දවනුදවන් ආසන්න වශදයන් අේකර පහක පමණ ප්රමාණයේ 

දවන්කර ඇති බැවින් එම ඉඩම තිදබන සථ්ානය හා ප්රමාණයන් පිළිබඳව අවධානය දයොමුකරන 

දලස දේවමින් ලබාදදන ලද ලිපිය සේබන්ධදයන් අනුමත කරන ලද පිඹුරු පිටපත් ද සමඟ ASP 

ඉඩේ වයාපෘතිදේ නිදයෝජිත මහදතකු 2018.12.04 දින කැඳවා සාකච්ඡාවේ පැවැත්වීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

02. ලිපි දල්ඛන සලකා බැලිම. 
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1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය විසන් “ඊරියදගොල්ල දබෝේකුව” යන 

හිසන් යුතුව 2018.11.19 දිනැතිව ඊරියදගොල්ල ගේවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛණයේ ද සහිත ඉල්ලීේ 

ලිපිය සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද  443/ඒ ග්රාම දසේවා වසදේ පහත්ගම, ඊරියදගොල්ල මාර්ගදේ 

බුදුමැදුර පිහිටා ඇති ස්ථානදේ සට මීටර් 100 ක පමණ දුරින් පිහිටි දබොේකුව වසර 02 ක පමණ සට 

අබලන් තත්වදේ පවතින බැවින් එය පිළිසකර කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

2. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය විසන් “ඊරියදගොල්ල මාර්ගය දකොන්ක්රීට් 

කිරීම” යන හිසන් යුතුව 2018.11.19 දිනැතිව ඊරියදගොල්ල ගේවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛණයේ ද 

සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද  443/ඒ ග්රාම දසේවා වසදේ පහත්ගම, ඊරියදගොල්ල 

මාර්ගදේ 122 හයිදලවල් පාර අසල සට බුදුමැදුර පිහිටා ඇති සථ්ානය දේවා දේ වනවිටත් 

දකොන්ක්රීට් දමා සාදා නිමකර ඇති බවත් බුදුමැදුර ආසන්නදේ සට තුිංමිං හන්දිය දේවා ඇති ඉතිරි 

මීටර් 100 ක පමණ දුර ප්රමාණය අබලන් තත්වදේ පවතින බැවින් එම මාර්ගය දකොන්ක්රීට් කරදදන 

දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය විසන් “සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට අතුරු 

පාරේ පවරා ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව 2018.11.19 දිනැතිව පහත්ගම ඉහළ හිංවැල්ල 

ඊරියදගොල්ල පාදර් බුදු මැදුර අසලින් ඇතුල්වන අතුරු මාර්ගය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට 

පවරාගන්නා දලස ඉල්ලමින් ඒ සඳහා අවශය ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව ලබාදගන ඇති බැවින් මහා සභාවට 

දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් “පුේගලික පාරේ සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට පවරා ගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2018.11.26 දිනැතිව 434 අකරවිට ග්රාම නිලධාරී 

වසදේ රසක මායාදුන්න මහතාට අයත් ඉඩදමන් දදල්ගහවත්ත නේ වූ පුේගලික පාර ටී. 

විදේවර්ධන මහතාදේ නිවස දේවා හා අවට දගවල් කිහිපයකට යන පුේගලික පාර දපොකුණු වත්ත 

ඉඩම ද සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඒ සඳහා අවශය 

ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.. 

 

5. එලමලවල ප්රදේශවාසීන් විසන් “පාර සභාව දවත පවරාගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2018.11.19 

දිනැතිව 442/බී, එලමලවල ග්රාම දසේවා වසදේ පැල්දපොල එළමලවල ප්රධාන මාර්ගදේ අතුරු 

මාර්ගයේ වන ලයිට් පාර මාර්ගය සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය කරදදන දලස 
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ඉල්ලමින් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව සහ අවශය ලිපිදල්ඛණ සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් ඉදිරි මහා සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

6. පාදුේක, අරුේවත්ත, ජයසුන්දර දපදදස, දනො. 218 පදිිංචි ආර්.එච්. වනිගතුිංග මහතා විසන් 

“අරුේවත්ත ජයසුන්දර දපදදස, දකොයින් කුඹුරට යන මාර්ගය ප්රාදේශිය සභාවට පවරාදීම සඳහා 

කරන ඉල්ලීමකි.” යන හිසන් යුතුව 2018.06.30 අරුේවත්ත ජයසුන්දර දපදදදසහි මදටිය 

ගහවත්දතන් අඩි15 ේ ද කෑලගහ වත්දතන් අඩි 10 ේ ද දකොයින් කුඹුර හරහා අඩි 15 ේ ද දවන් 

කර ඇති මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය කරදදන දලස ඉල්ලමින් 

ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛනයේද සමඟ ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුපහන 

මැතිතුමා විසන් 2018.08.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ 

සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව මාර්ගයට අදාල පිඹුරු සැලසුේ/ ඔප්පු පිටපත් හා 

සාධන පත්ර ඉදිරිපත් කරන දලස දැන්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. “මාවල්ගම ප්රධාන මාර්ගදේ අිංක 01 දරණ නිවස අසලින් පහලට ගමන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය 

දකොන්ක්රීට් දහෝ තාර දමා පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් 

සහිතව 2018.11.23 දිනැතිව මාවල්ගම ප්රධාන මාර්ගදේ අිංක 01 දරණ නිවස අසලින් පහලට ගමන් 

ගන්නා අතුරු මාර්ගය දකොන්ක්රීට් දහෝ තාර දමා පිළිසකර කර දදන දලස ඉල්ලමින් පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, සීතාවක 

ප්රාදේශීය සභාවට මාර්ගයේ පවරා ගැනීදේදී අවම වශදයන් පාදර් පළල අඩි 10 ේ විය යුතු අතර 

දමම මාර්ගදේ පළල ප්රමාණවත් දනොවන බැවින් නියමිත ප්රමාණය දදපස ඉඩේ වලින් ලබාදීමට 

කැමැත්ත පලකර ඔප්පු පිටපත් සමඟ අත්සන් දල්ඛණයේ ලබාගැනීදමන් අනතුරුව අදාල 

ලිපිදල්ඛණ සේපූර්ණ කර මහා සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. වග, කලුඅේගල, ජනසවි මාවත, 308/ඒ හි පදිිංචි ජී.වී. ජයවර්ධන මහතා විසන් “අනතුරුදායක ගල් 

බැේමේ සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.29 දිනැතිව දපර දී එවන ලද 2018.04.02 

දිනැති ලිපිදේ පිටපතේ ද අප විසන් යවන ලද 2018.09.28 දිනැති ලිපිදේ පිටපතේ ද අිංක 2828 

දරණ පිඹුදර් පිටපතේ ද සමඟ  දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

9. හිංවැල්ල, හැටන් නැෂනල් බැිංකු දගොඩනැගිල්ල, අිංක 26 සී1/2 හි පදිිංචි වයි.එච්. එෆ්. දපදර්රා 

මහතා විසන් “වතුර බැසයන අපිරිසදුව පවතින කාණුවේ බඳවා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම.” 

යන හිසන් යුතුව 2018.11.14 දිනැතිව හිංවැල්ල බස් නැවතුේ පදල් සට විකල්ප මාර්ගය ඔස්දසේ 

ලිංකා දෆොදටෝ ආයතනය අයිදනන් ගලා බසන අපිරිසදු කාණුව සදමන්තිදයන් බැඳ උඩ ආවරණය 

දනොකිරීම නිසා කාණුදවන් ගලාඑන වතුදරන් ඇති වී තිදබන දුගඳ ඉතා අහිතකර බවද මදුරුවන් 

දබෝ වීමට තිදබන ඉඩකඩ ද වැඩි බව දේවමින් දේ සඳහා කඩිනමින් පියවර ගන්නා දලස දේවමින් 
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ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. වග, පින්නවල දකුණ, 87/1/දේ හි පදිිංචි ජී. රසක කැලුේ මහතා විසන් “ස්වභාවිකව ගලාගිය 

වැසජල මාර්ගය අවහිර කරමින් බැේමේ බැඳීම” යන හිසන් යුතුව 2018.10.25 දිනැතිව ඔහුදේ 

ඉඩේ කට්ටියට පහලින් ඇති ඉඩම පාරිසරිකතත්ව හා අදාල ආයතනවල අධීේෂණයකින් දතොරව 

පස්කපා දගොඩකර කැබලි කඩා විකුණන අතර ඔහුදේ ඉඩමට පහලින් ඇති ඉඩේ කැබැල්ල සැේසන් 

දපදර්රා (3ජී පුස්ඇලි ඔය මාවත ගලදගදර පාදුේක) යන අය මිලට දගන දේ වනදතේ ජලය 

ගලාගිය ස්ථානය හරස්දකොට බැේමේ බැඳීම දහේතුදවන් වැස දේලාවට ඉඩදේ වතුර පිදරන අතර 

අසල්වැස නිදවස්වල වැසකිළි වලවල් උතුරා දගොස් ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී ඇති බව දේවමින් 

ඔප්පු සහ පිඹුරු පිටපත් සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා 

පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් “ප්රීමා පාර ආරේභ වන ස්ථානදේ 

පාර සිංවර්ධනය කර ගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2018.11.16 දිනැතිව 428/සී මිරිස්වත්ත ග්රාම 

නිලධාරී වසදේ අළුත්අේබලම ප්රීමා පාර ආරේභ වන ස්ථානදේ පාර තාර ගැලවී විනාශ වී ඇති 

බැවින් එය සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ 

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

 

12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී දහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් “සර්දවෝදය මාර්ගයට ඇතුළුවන 

ස්ථානය පුළුල් කරගැනීම” යන හිසන් යුතුව 2018.11.16 දිනැතිව 428 ඒ ග්රාම නිලධාරී වසදේ 

දකොස්ගම මහා විදයාලය අසල සර්දවෝදය මාවතට ඇතුළුවන ස්ථානදේ අවිස්සාදේල්දල් සට 

පැමිදණන වාහනයේ මාර්ගයට පිවිදසන විට එම ස්ථානදේ පාදර් ඉඩ මදි බැවින් ඇතුළුවන 

ස්ථානය පුළුල් කිරීමට අවශය කටයුතු සලසාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

13. වග, පින්නවල, රාජදපොළ, දනො. 34/12 හි පදිිංචි එේ.දේ. ගාමිණී ජයසිංහ මහතා විසන් 

“ගදන්ලන්ද - පණුකෑරලන්ද මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාවට පවරා ගන්නා දලස කරනු ලබන ඉල්ලීම.” 

යන හිසන් යුතුව 2018.09.18 දිනැතිව පින්නවල - ගදන්ලන්ද ශශලබිේබාරාම රජමහා විහාරය 

මායිදේ සට දකුණු පසට විහිදී ඇති මීටර් 250 ේ පමණ දුර ප්රමාණයකින් යුතු පණුකෑරලන්ද යාදේ 

අන්තය දේවා වැටී ඇති අඩි 10 ේ පමණ පළල මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධන 

කරදදන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛණයේද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී විසන් ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව 

දමම මාර්ගයට අදාල සැලසුේ /ඔප්පු / සාධන පත්ර ඉදිරිපත් කරන දලස දැන්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 



11 
 

14. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසන් “දපර මුසු තාර ලබාගැනීම” යන හිසන් 

යුතුව 2018.11.10 දිනැතිව යටවතුර මලගල මාර්ගදේ ස්තාන (මීගහදහේන අතුරු පාර සමඟ) 

කිහිපයේ තාර ගැලවී දගොස් විශාල වලවල් සෑදී ඇති බැවින් එම මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කර ගැනීම 

සඳහා දපර මුසු තාර කියුබ් 02 ේ ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

15. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “උේගල්ල දකොට්ඨාශදේ විවිධ ගැටළු 

සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.11.23 දිනැතිව පහත සඳහන් ඉල්ලීේ 05 ඉටුකරදදන දලස 

ඉල්ලමින් අිංක 935 පිඹුදර් පිටපත් ද සහිතව දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ 

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

 

i. උේගල්ල සරිසුමන මාවදතහි පාලේ දදකේ අයින කැඩීදගොස් ඇත. (හියුේ පයිප්ප සහිත) 

ii. හල්දප් දහේවාගේ වත්ත මාර්ගය සිංවර්ධනය කරගැනීම. 

iii. හල්දප් දපොදු සුසාන භූමිය මැන දවන්කර ගැනීම. 

iv. ෆවුස මාර්ගදේ පාලම සහ හල්දප් පුස්සාගල පාලම නැවත අවධානය දයොමුකිරීම. 

v. ගදන්දගොඩ මාර්ගය දපරමුසු ලබාගැනීම. 

16. වග, බ්රැන්ඩිගේපල, දනො. 94/7 හි පදිිංචි එේ.ඒ.ඩී. තරිංග දරොදේෂ් මහතා විසන් “දනලුවත්තුඩුව 

පල්ලිය පාරට සේබන්ධ වූ නව මාර්ග ප්රාදේශීය සභාවට පැවරීම සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 

2018.11.02 දිනැතිව 440/ඒ බ්රැන්ඩිගේපල හා 440 දනලුවත්තුඩුව ග්රාම දසේවා වසේ දදකට අයත් 

දනලුවත්තුඩුව පල්ලිය පාරට සේබන්ධ වූ නව මාර්ග ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය 

කරදදන ඉල්ලමින් එම මාර්ගය භාවිත කරන සයළුම ජනතාවදේ අත්සන් දල්ඛනයේ ද සමඟ 

දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. “මාර්ග නේ කිරීම සඳහා විදරෝධතා කැඳවීම සේබන්ධවයි. ජයවීරදගොඩ නා දසවණ පාර” යන 

හිසන් යුතුව 2018.11.19 දිනැතිව සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාශදේ අිංක 443/ඩී 

ජයවීරදගොඩ ග්රාම නිලධාරි වසදේ පිහිටි අිංක 1887 හා 2014.10.31 දින ගැසට් පත්රදේ අනු අිංක 25 

යටදත් ගැසට් වී ඇති ජයවීරදගොඩ පාදරන් ආරේභ වී දපෞේගලික ඉඩදමන් අවසන් වන 

“ජයවීරදගොඩ ගුරුළුදහේන පාර” “ජයවීරදගොඩ නා දසවණ පාර ” නමින් නේ කිරීමට 2018.08.10 

දින මහ සභාදේ 05 (11) දරණ තීරණය පරිදි ඒකමතිකව සභා සේමත වී ඇත. එම මාර්ගය නේ 

කිරීම සේබන්ධදයන් 2018.09.05 වන දින විදරෝධතා කැඳවීදේ දැන්වීේ ප්රචාරය කළ අතර  අතර 

එම විදරෝධතා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව දවත ලිඛිතව දැන්වීම සඳහා 2018.09.05  දින සට 

2018.10.05 දින දේවා මසක කාල සීමාවේ ලබාදුන් අතර එම කාල සීමාව තුළ කිසඳු ලිඛිත 

විදරෝධතාවයේ ඉදිරිපත් දනොවූ බව දේවමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

“ජයවීරදගොඩ ගුරුළුදහේන පාර” “ජයවීරදගොඩ නා දසවණ පාර ” නමින් නේ කිරීම සඳහා අනුමැතිය 

ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 
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18. පාදුේක, පිටුේදප් ගලබඩවත්ත, 59/සී හි පදිිංචි පී.පී. තිලකරත්න මහතා විසන් “අප ප්රදේශදේ ගම 

අවසානදේ වූ ලයිට් කණුව මාරු කර ගැනීම සඳහා.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.17 දිනැතිව 

පිටුේදප් ගේ ප්රදේශදේ ගලබඩවත්ත දකළවදරහි ඇති නව ජල මාර්ගය අසල ඇති විදුලි කණුව 

උසන් තරමේ අඩු බැවින් දකළවදර් ඇති නිවාස වලට වාහන ගමන් කිරීදේදී විවිධ අපහසුතාවලට 

මුහුණදීමට සදුව ඇති අතර දමම විදුලි රැහැන් පලුදු වුවදහොත් ජීවිත හානි පවා සදුවිය හැකි බැවින් 

උසන් වැඩි විදුලි කණුවේ සවිකර දදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, දේ සේබන්ධදයන් විදුලිබල මණ්ඩලය දැනුවත් කර ලිපියේ යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

19. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් “හියුේ පයිප්ප ලබාගැනීම 

සඳහා” යන හිසන් යුතුව 2018.11.09 දිනැතිව පහත්ගම දේවැල්පනාව ප්රධාන පාදරන් දබදී යන, 

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු අතුරු පාර (දුේමදල් කන්දට යන පාර) පටන් ගන්නා ස්ථානයට 

(චන්ද්රදසෝම මහතාදේ නිවස අසල) දයොදා තිබූ හියුේ පයිප්ප කැඩී ඇති බැවින් පරීේෂා කර බලා 

සුදුසු පියවරේ ගන්නා දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් “දුරකතන කණුවේ සහ විදුලි 

කණුවේ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව 2018.11.09 දිනැතිව දිේදදණිය කේමලවත්ත 

ප්රධාන පාදරහි එල්.දේ. සුදේද මදනෝේ මහතාදේ නිවස ඉදිරිපිට පාදරහි ඇති විදුලි කණුව සහ 

දුරකතන කණුව නිසා පාදරහි ගමන් ගන්නා වාහන වලට ගමන් කිරීමට දනොහැකි වී ඇති බැවින් එම 

කණු දදක (එකම ස්ථානදේ) ඉවත්කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

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

කරන ලදි. 

 

21. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එන්.පී.දේ. සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසන් 2018.11.22 දිනැතිව 

පැල්දපොල ග්රාම නිලධාරී දකොට්ඨාශ දදකටඅයත් පැල්දපොල කන්ද ගේමානයට පිවිදසන ප්රධාන 

මාර්ගය වැලිබල් ලිංකා වැවිලි සමාගම විසන් 2018.10.28 දින සට අවහිර කිරිම දහේතුදවන් 

ගේමානදේ ජීවත්වන ගේවාසීන්ට පාරේ දනොමැති වී ඇති බැවින් දේ සඳහා විසඳුමේ ලබාදදන 

දලස ඉල්ලමින් ගේවාසීන්දේ අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

22. පාදුේක, අරුේවත්ත උතුර, 317ඒ හි පදිිංචි ඇේ.ඩබ්. රත්නාවතී මහත්මිය විසන් 2018.10.13 

දිනැතිව ඇයදේ ඉඩම පිටුපසන් වැස වතුර ගලා ගිය දිය අගල ලේෂ්මන් වීරදකෝන් යන අය විසන් 

දැනට අවුරුදු 4 ක පමණ කාලයක සට අවහිර කිරීම නිසා නිවදසේ මුළුතැන්දගය දකොටස ජලදයන් 
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යටවන බවත් දමම දිය අගල 1371 පිඹුදර් පැහැදිලිව දැේදවන බැවින් එම දිය අගල යථා තත්වයට 

පත්කරදදන දලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා දවත 

දයොමුකරන ලදුව එතුමා විසන් කාරක සභාව දවත දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

දේ සේබන්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. පාදුේක, ගලදගදර, පුස්වැලි මාවත, දනො. 3ඒ හි පදිිංචි ඩබ්ලිේ. එල්. එස්. දේ. දපදර්රා මහතා 

විසන් “මාර්ගය පිළිසකර කර ගැනීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.09.25 දිනැතිව ඔහුදේ නිවසට යන 

අතුරු මාර්ගය එනේ පුස්සැලි මාවදත් අතුරු මාර්ගයේ වන අරලිය මාවදතන් දබදදන පහල මාර්ගය 

පයින් ගමන් කිරීමටවත් දනොහැකි බැවින් එම මාර්ගය පිළිසකර කරදදන දලස ඉල්ලමින් 

පදිිංචිකරුවන්දේ අත්සන් ද සහිතව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා 

දවත දයොමුකරන ලදුව එතුමා විසන් ගරු සභාපතිතුමා මඟින් කාරක සභාව දවත දයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා විසන් “අරුේවත්ත දේරගල මාවත 

මාර්ගදේ පිවිසුේ ස්ථානදේ අවහිරතාවය සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.22 දිනැතිව 

අරුේවත්ත දේරගල ගමට ඇතුල්වන ස්ථානදේ දේරගල හා ගලදබොඩ මාර්ගය එකට එකතු වී යන 

මාර්ගය දැනට ක්රියාත්මක වන දබෝදප් දකෝට්දට් පාර පුළුල් කිරීදේ සිංවර්ධන දයෝජනා ක්රමය නිසා 

අඩි 10’ ේ පමණ පාර කපා ඉවත් කර ඇති බැවින් පිවිසුේ මාර්ගයට වාහන ඇතුල් කිරීදේ අවහිරතා 

පවතී. එම ස්ථානදේ සිංවර්ධන කටයුතු කරදීමට සිංවර්ධන ආයතන (ICC) කැමැත්ත පලකර ඇති 

බැවින් ප්රාදේශීය සභාව සතු දමම පාර සිංවර්ධනය කිරීමට අවශය කටයුතු කරන දලස ඉල්ලමින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. පාදුේක, අරුේවත්ත, ගදන්දගොඩ දපදදස, 1 වන පටුමග, දනො. 178බී/1/ඩී හි පදිිංචි බී.එේ. 

මාතුවිංශ මහතා විසන් ඔහුදේ නිවස මහා මාර්ගයට ගලායන වැස ජලදයන් යටවන තත්වයේ උදා වී 

ඇති බැවින් විකල්ප දයෝජනාවේ දලස මාර්ගදේ කාණු පේධතියේ සකස්කර දදන දලස දේවමින් 

පැමිණ බලා දේ සඳහා විසඳුමේ ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි 

කළුපහන මැතිතුමා දවත දයොමුකරන ලදුව එතුමා විසන් ගරු සභාපතිතුමා මඟින් කාරක සභාව 

දවත දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

26. හිංවැල්ල, දිේදදණිය දකුණ, දනො. 01 - ඒ හි පදිිංචි එස්.දේ.බී.එල්. සල්වා මහතා විසන් “නිවසට 

යන පාර ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන එම පාර නිස පරිදි පිළිසකර කරගැනීම සඳහා කරනු ලබන 

කාරුණික ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව ස්ථිර පදිිංචිකරුවන් 07 දදදනකුදේ අත්සන් සහිතව එම 

නිවැසයන් ගමන් කරන පාර (ප්රාර්ථනා උත්සව ශාලාවට ඉදිරිදයන් ඇති වැලි පාර) වර්ෂාව පවතින 
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දිනයන්හිදී පරිහරණය කිරීමට අපහසු බවත් නිස පරිදි කාණු පේධතියේ දනොමැති වීමත්, පාදර් මුල 

වැස වතුර ගලා යෑමට ඇති දබෝේකුව පූර්ණ දලස අවහිර වී ඇති බවත් දේවමින් දේ සයලු කරුණු 

සලකා බලා ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන, එම පාර දකොන්ක්රීට් දමා, නිස පරිදි වැස ජලය ගලා 

බැසීමට කාණු පේධතියේ සකසා නිස පරිදි පිළිසකර කරදදන දලස ඉල්ලමින් පිඹුරු පිටපත් ද අදාල 

ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සේබන්ධදයන් හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

27. ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසන් අිංක ඒජීඑේ(පී)/ ඩීජීඑේ(ටීඩීඊ)/ ඊවි/ ටීඑල්/ 25 යටදත් 2018.10.15 

දිනැතිව “දයෝජිත අධිබලැති 132kV විදුලි රැහැන් පේධතිය (පාදුේක සට දහොරණ දේවා)” යන 

හිසන් යුතුව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව විසන් අිංක සීප්රාස1/3/විවිධ/2018/14 යටදත් 2018.09.05 දින 

යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු සපයමින් දහොරණ පාදුේක (132kV) සේදප්රේෂණ රැහැන් පේධති 

වයාපෘතිය සඳහා අදාල අදනකුත් ආයතන වලින් ලබාගත් නිර්දේශයන්දේ පිටපත් හා සේදප්රේෂණ 

මාර්ග දැේදවන 1:50000 පිඹුරු සතියමේ ද සමඟ එකඟතාවය ලබාදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

28. පුවේපිටිය, හිඟුරල, දිගපත පාර, දනො. 617/4/1 හි පදිිංචි එච්.දේ. ප්රියිංගිකා මහත්මිය විසන් 

“ස්වභාවික දලස ගලා ගිය ජල බැසම් අවහිර කිරීම සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.01 

දිනැතිව ඇයදේ නිවස අසලින් දිගපත ප්රධාන මාර්ගදේ වර්ෂා කාලදේදී ස්වභාවික දලස නිර්මාණය 

වූ කාණුවේ ඔස්දසේ ගලා ගිය අතර එම කාණුව දනො. 617/1, දිගපත පාර, හිඟුරල, පුවේපිටිය පදිිංචි 

අමිල නිශාන්ත සහ ඔහුදේ මව විසන් 2018.05.16 දින ගල් බැේමේ දයොදා අවහිර කරන ලදි. පසුව 

වරින් වර අවහිර කිරීේ කළ අතර දේ වනවිට කාණුව තහඩු දයොදා අවහිර කර ඇති බැවින් දේ 

පිළිබඳව දසොයා බලා අවහිර කිරීේ ඉවත් කරදදන දලස ඉල්ලමින් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව ද 

සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව 

ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

29. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මඟින් දකොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ශ්රමදාන වැඩසටහන 

2018 වර්ෂදේ දදසැේබර් මාසදේ ක්රියාත්මක කිරීමට දයෝජනා කරන දිනයන් පහත පරිදි ඉදිරිපත් 

කර ඇති අතර දේ අනුව අදාල මන්ත්රීතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ශ්රමදාන වැඩසටහන සාර්ථකව 

ඉටුකිරීමට පියවර ගන්නා දලස වැඩ අධිකාරී, අදාල කාර්යභාර නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත 

පරිපාලකවරුන්ට කාරක සභාව උපදදස් ලබාදදන ලදි.  

 

2018.12.02 දින -  විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා 

2018.12.09 දින - නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා 
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03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව සතු මාර්ග සකස ් කිරීදේ මාර්ගය දදපස කාණු පේධතිය අනවසරදයන් 

අල්ලාගැනීම දහේතුදවන් ගැටළු රාශියේ මතුවී ඇති බවත් සභාව සතුව පිඹුරුපත් දනොමැතිවීම මීට 

ප්රධාන දහේතුවේ බවට සාකච්ඡා කළ අතර, දේ වනවිට පිඹුරුපත් සකස් කිරීම සඳහා ඇස්තදේන්තු 

සකස් කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති බවට ගරු දල්කේතුමා කාරක සභාව දැනුවත් කරන 

ලදි.  

 

2. කාරක සභාව අවස්ථාවන් වලදි සාකච්ඡා කරනු ලබන විවිධ ගැටළු වලට අදාලව නිලධාරීන් විසන් 

ලබාදිය යුතු වාර්තා නියමිත දිනට ලබාදනොදීම සේබන්ධදයන් කාරක සභා මන්ත්රීවරුන්දේ දැඩි 

විදරෝධයේ මතු වූ අතර අදාල වාර්තා ලබාදීම සේබන්ධදයන් නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. දකොන්ත්රාත් ආයතන මඟින් පාරවල් තාර දැමීදේදී නිස ප්රමිතියකින් දතොරව කිසඳු නිලධාරිදයකුදේ 

අධීේෂණයකින් දතොරව රාජය ආයතන නිවාඩු දිනයන් වන දසනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන්හිදී සකස් 

කරනු ලබන අතර දේ පිළිබඳව දකොන්ත්රාත් ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


