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2018.12.24 වන දින ප.ව. 02.00 ට 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    - දේ.නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා 

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

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

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

 

සහභාගීදනොවූ : 

 

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

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

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

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. දල්කේ      -  දේ.ඒ චන්දන පේමසරි මයා . 

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

3. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය 

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

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

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

7. තාේෂණ නිලධාරී - දකොස්ගම  - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

8. තාේෂණ නිලධාරී -  හිංවැල්ල  - එන්.ඩී. දහට්ටිආරච්චි මිය. 

 

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

ආරේභ කරන ලදී. 

 

01. දපර කමිටුදේ ප්රගතිය. 

 

1. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී මාග්රට් මල්ලිකාරච්චි මැතිතුමිය විසන් “ඊරියදගොල්ල ද ෝේකුව” යන 

හිසන් යුතුව 2018.11.19 දිනැතිව ඊරියදගොල්ල ගේවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛණයේ ද සහිත ඉල්ලීේ 
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ලිපිය සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද  443/ඒ ග්රාම දසේවා වසදේ පහත්ගම, ඊරියදගොල්ල මාර්ගදේ 

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

අ ලන් තත්වදේ පවතින  ැවින් එය පිළිසකර කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය 

සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දැනට පවතින Box culvert හි 

විශාලත්වය ප්රමාණවත් දනොවීමත් එහි පස් හා වැලි පිරීම නිසා ද ෝේකුව අවහිරව ඇති  වත් දිශා 02 

කින් පැමිදණන විශාල ජල ප්රමාණය සඳහා ද දමම ද ෝේකුව ප්රමාණවත් දනොමැති  ැවින් 

ද ෝේකුව 3’0” පමණ විශාල කර පිළිසකර කළයුතු  වට වාර්තා කර ඇති  ැවින්, පළමුව දමම 

ද ෝේකුව මාර්ගය මැද දී කඩා වැටී දහෝ අ ලන් වී ඇතිදැයි පරීේෂා කර  ලා ඉදිරි කටයුතු කිරීමට  

කාරක සභාව 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  වත් බුදුමැදුර ආසන්නදේ සට තුිංමිං හන්දිය දේවා ඇති ඉතිරි 

මීටර් 100 ක පමණ දුර ප්රමාණය අ ලන් තත්වදේ පවතින  ැවින් එම මාර්ගය දකොන්ක්රීට් කරදදන 

දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී විසන් ල ාදී ඇති 

වාර්තාව අනුව මාර්ගය ආරේභදේ සට දකොන්ක්රීට් කර ඇති අතර අ ලන් වී ඇති දකොටස් සඳහා 

රු.560,353.14 ක ඇස්තදේන්තුවේ ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මුදල් අනුමත කරගැනීදමන් පසු 

ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. 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 සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව දමම 

මාර්ගදේ පදිිංචිකරුවන්දේ විදරෝධතා දනොමැති අතර ද ොල්ලතාව මාර්ගදේ සට 112m දුරේ 

3.05m පළල මාර්ගය සභාව දවත පවරා ගැනිම සුදුසු  වට නිර්දේශ කර ඇති  ැවින් මහා සභාවට 

දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

 ැේමේ සේ න්ධවයි.” 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 ලිපියට අදාල අනතුරුදායක ගල්  ැේම 

සේ න්ධදයන් පුේගලිකව නඩු මාර්ගදයන් විසඳා ගන්නා දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  
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5. හිංවැල්ල, හැටන් නැෂනල්  ැිංකු දගොඩනැගිල්ල, අිංක 26 සී1/2 හි පදිිංචි වයි.එච්. එෆ්. දපදර්රා 

මහතා විසන් “වතුර  ැසයන අපිරිසදුව පවතින කාණුවේ  ඳවා ගැනීම සඳහා කරනු ල න ඉල්ලීම.” 

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

ලිංකා දෆොදටෝ ආයතනය අයිදනන් ගලා  සන අපිරිසදු කාණුව සදමන්තිදයන්  ැඳ උඩ ආවරණය 

දනොකිරීම නිසා කාණුදවන් ගලාඑන වතුදරන් ඇති වී තිද න දුගඳ ඉතා අහිතකර  වද මදුරුවන් 

ද ෝ වීමට තිද න ඉඩකඩ ද වැඩි  ව දේවමින් දේ සඳහා කඩිනමින් පියවර ගන්නා දලස දේවමින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දමම කාණුව 

මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිදේ විකල්ප මාර්ගය හා හිංවැල්ල  ස් නැවතුේ දපොළ ප්රදේශ මාර්ගදේ 

ලිංකා දෆොදටෝ ආයතනය ඉදිරිපිට 29/2 දරණ ද ොේකුව දවත පුේගලික ඉඩමේ හරහා දයොමුවන 

 වත් නඩත්තු කටයුතු සඳහා අදාල ආයතනයන් දවත දන්වා යැවීම සුදුසු  වත් දේවා ඇත. දේ 

සේ න්ධදයන් 2019.01.11 දින දප.ව. 10.00 ට ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

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

වැසජල මාර්ගය අවහිර කරමින්  ැේමේ  ැඳීම” යන හිසන් යුතුව 2018.10.25 දිනැතිව ඔහුදේ 

ඉඩේ කට්ටියට පහලින් ඇති ඉඩම පාරිසරිකතත්ව හා අදාල ආයතනවල අධීේෂණයකින් දතොරව 

පස්කපා දගොඩකර කැ ලි කඩා විකුණන අතර ඔහුදේ ඉඩමට පහලින් ඇති ඉඩේ කැ ැල්ල සැේසන් 

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

ගලාගිය ස්ථානය හරස්දකොට  ැේමේ  ැඳීම දහේතුදවන් වැස දේලාවට ඉඩදේ වතුර පිදරන අතර 

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

ඔප්පු සහ පිඹුරු පිටපත් සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් 

වාර්තාව අනුව පැමිණිලිකරුදේ ඉඩම ද නිස සැලසුේ අනුමැතියේ රහිතව අනුද දුේ ජල  ස්නා 

කාණුවේ දේවා දනොමැති ඉඩමේ වන අතර යා ද ඉඩදේ ද එවැනි කාණුවේ දේනට දනොමැති  වත් 

ස්ථානීය පරීේෂාදේදී පැමිණිලිකරු වාචිකව යා ද ඉඩේ හිමියා සමඟ සාකච්ඡා කර එම ඉඩම 

අයිදනන් ජල  ස්නා කාණුවේ දයදීමට එකඟතාවයේ ඇති කරගැනීමට කටයුතු කරන  වට පවසා 

ඇති  ැවින් ඒ අනුව කටයුතු කරන දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. 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 අළුත්අේ ලම ප්රීමා පාර ආරේභ වන ස්ථානදේ පාර තාර ගැලවී විනාශ වී ඇති 

 ැවින් එය සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සේ න්ධදයන් දකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී ප්රිමිේස් දයදීම සඳහා ප්රමිේස් කියුබ් දදකේ ල ාදීම සුදුසු  වට නිර්දේශ කර ඇති 

 ැවින් ප්රමිේස් කියුබ් දදකේ ල ාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. 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 
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දකොස්ගම මහා විදයාලය අසල සර්දවෝදය මාවතට ඇතුළුවන ස්ථානදේ අවිස්සාදේල්දල් සට 

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

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

දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දමම ස්ථානදේ පස් කපා ඉවත් කළ යුතු 

දකොටස දුේරිය මාර්ග රේෂිතයට අයත් වන අතර ප්රදේශය ල ාගන්නා ස්ථානය මාර්ග සිංවර්ධන 

අධිකාරියට අයත් කාණු ඇති අතර දමම කාණු සඳහා slab දයදිය යුතු  ැවින් දුේරිය 

දදපාර්තදේන්තුදවන් හා මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිදයන් නිර්දේශ ල ාගැනිමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසන් “දපර මුසු තාර ල ාගැනීම” යන හිසන් 

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

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

සඳහා දපර මුසු තාර කියුබ් 02 ේ ල ාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව මීට දපර ද දපරමුසු දයොදා ඇති අතර යළි අළුත්වැඩියා 

කිරිම සුදුසු  ැවින් දපොදරොත්තු දල්ඛනයට ඇතුලත් කර ල ාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

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

ඉල්ලමින් අිංක 935 පිඹුදර් පිටපත් ද සහිතව දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පාදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව උේගල්ල සරිසුමන මාවදතහි පාලේ දදක (හියුේ පයිප්ප සහිත)ේ 

අයින කැඩීදගොස ්ඇති  ැවින් වැඩ ඒකකය මඟින් සකස් කිරීමත්, හල්දප් දහේවාගේ වත්ත මාර්ගය 

සිංවර්ධනය කරගැනීම සඳහා ඇස්තදේන්තු කිහිපයේ සකස් කර ඇති අතර තැන්පත් මුදලින් කිරීම 

සේ න්ධදයන් නීති උපදදස් ල ාගැනිමත්, හල්දප් දපොදු සුසාන භූමිය මැන දවන්කර ගැනීම සඳහා 

දපොදුදේ සුසාන භූමි මැනුේ කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇති  ැවින් එහිදී මැනුේ කටයුතු 

කිරීමත්,ෆවුස මාර්ගදේ පාලම සහ හල්දප් පුස්සාගල පාලම නැවත අවධානය දයොමුකිරීම 

සේ න්ධදයන් කුඩා පාලේ වයාපෘතියට අදාල දයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම හා දවනත් අයුරින් අවශය 

කටයුතු සැලසීම සුදුසු  වත්, ගදන්දගොඩ මාර්ගය දපරමුසු ල ාගැනීම සඳහා දපොදරොත්තු 

දල්ඛනයට ඇතුලත් කර අනුමැතිය ලද පසු ල ාදීමත් සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

පල්ලිය පාරට සේ න්ධ වූ නව මාර්ග ප්රාදේශීය සභාවට පැවරීම සේ න්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 

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

දනලුවත්තුඩුව පල්ලිය පාරට සේ න්ධ වූ නව මාර්ග ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය 

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

දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී විසන් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව අනුව 

ඉදිරි මහා සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 
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12. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් “හියුේ පයිප්ප ල ාගැනීම 

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

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

(චන්ද්රදසෝම මහතාදේ නිවස අසල) දයොදා තිබූ හියුේ පයිප්ප කැඩී ඇති  ැවින් පරීේෂා කර  ලා 

සුදුසු පියවරේ ගන්නා දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාව අනුව දේ සඳහා 1’6” dia 4’0” length Hume Pipe 4 ේ අළුදතන් දයොදා ද ොේකුව 

නැවත පිළිසකර කර කාණු (දදපස) ද නියමිත පරිදි සකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 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  ැවින් එම 

කණු දදක (එකම ස්ථානදේ) ඉවත්කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දමය ප්රාදේශීය සභාව සතු මාර්ගයේ වන  ැවින් විදුලි ල 

මණ්ඩලයට හා දටලිදකොේ ආයතනය දවත දන්වා දමම කණු ඉවත් කිරීම සඳහා ඇස්තදේන්තු 

ල ාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

පැල්දපොල ග්රාම නිලධාරී දකොට්ඨාශ දදකට අයත් පැල්දපොල කන්ද ගේමානයට පිවිදසන ප්රධාන 

මාර්ගය වැලි ල් ලිංකා වැවිලි සමාගම විසන් 2018.10.28 දින සට අවහිර කිරිම දහේතුදවන් 

ගේමානදේ ජීවත්වන ගේවාසීන්ට පාරේ දනොමැති වී ඇති  ැවින් දේ සඳහා විසඳුමේ ල ාදදන 

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

සේ න්ධදයන් 2019.01.11 දින දප.ව. 10.00 ට ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

15. 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 

යටවන  වත් දමම දිය අගල 1371 පිඹුදර් පැහැදිලිව දැේදවන  ැවින් 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 සේ න්ධදයන් පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පරීේෂා කිරීදේදී සෘජුව සතාමතා කාණුව අවහිර කිරීමේ 

දේනට දනොලැබුණු  වට වාර්තා කර ඇති  ැවින් ඒ  ව පැමිණිලිකරු වන පාදුේක, අරුේවත්ත 

උතුර, 317ඒ හි පදිිංචි ඇේ.ඩබ්. රත්නාවතී මහත්මිය දවත දන්වා යැවිමට තීරණය කරන ලදි. 
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16. 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 ද දදන පහල මාර්ගය 

පයින් ගමන් කිරීමටවත් දනොහැකි  ැවින් 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 සේ න්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දමය සභාව සතු මාර්ගයේ 

දනොවන  ැවින් සභාව මඟින් සැකසීමට නේ නිස සැලසුේ පිළිදයල කර නිස කාණු දේවා නිවැරදි 

ක්රමදේදය අනුව සභාවට පැවරීමට කටයුතු කරන දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

මාර්ගදේ පිවිසුේ ස්ථානදේ අවහිරතාවය සේ න්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.22 දිනැතිව 

අරුේවත්ත දේරගල ගමට ඇතුල්වන ස්ථානදේ දේරගල හා ගලද ොඩ මාර්ගය එකට එකතු වී යන 

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

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

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

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

ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සේ න්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව ලැබී දනොමැති  ැවින් 

ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ල ාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. 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  ැවින් විකල්ප දයෝජනාවේ දලස මාර්ගදේ කාණු පේධතියේ සකස්කර දදන දලස දේවමින් 

පැමිණ  ලා දේ සඳහා විසඳුමේ ල ාදදන දලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි 

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

දවත දයොමුකරන ලද ලිපිය සේ න්ධදයන් පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දමය 

සභාව සතු මාර්ගයේ දනොවන  වත් ප්රදේශදේ පහත දදසන් පිහිටි දමම ඉඩම දදසට වැසජලය 

දයොමුවන අතර ඉඩදේ අයිදනන් කාණුවේ දයදීමට ද ඉඩේ දනොමැත. ප්රධාන ප්රදේශය දදසන් 

අතුරු ප්රදේශය දදසට වැස ජලය දයොමුවීම අවම කිරීමට දයොදා ඇති Concrete  ැේම තවදුරටත් 

මද ප්රමාණදයන් පුළුල්ව සකසා ගැනීම සුදුසු  වටත් දේවා ඇති  ැවින් දේ සඳහා 2019.01.11 දින 

දප.ව. 10.00 ට ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. 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 ල න 

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  වත් නිස පරිදි කාණු පේධතියේ දනොමැති වීමත්, පාදර් මුල 

වැස වතුර ගලා යෑමට ඇති ද ෝේකුව පූර්ණ දලස අවහිර වී ඇති  වත් දේවමින් දේ සයලු කරුණු 

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

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

ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල මාර්ගය ප්රාදේශීය සභාව දවත පවරා ගැනීම සඳහා 

දකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමා මඟින් මහ සභාවට දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කරන දලස දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

20. ලිංකා විදුලි ල මණ්ඩලය විසන් අිංක ඒජීඑේ(පී)/ඩීජීඑේ(ටීඩීඊ)/ඊවි/ටීඑල්/25 යටදත් 2018.10.15 

දිනැතිව “දයෝජිත අධි ලැති 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 ල ාගත් නිර්දේශයන්දේ පිටපත් හා සේදප්රේෂණ 

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

කරන ලද ලිපියට අදාලව කණු සටුවීමට දයෝජිත ස්ථාන පැහැදිලිව දනොමැතිව  ැවින් 1:1000 

ප්රමාණදේ පිඹුරේ ල ාදදන දලස ලිංකා විදුලි ල මණ්ඩලදයන් ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

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

“ස්වභාවික දලස ගලා ගිය ජල  ැසම් අවහිර කිරීම සේ න්ධවයි.” 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  ැේමේ දයොදා අවහිර කරන ලදි. පසුව 

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

පිළි ඳව දසොයා  ලා අවහිර කිරීේ ඉවත් කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සඳහා 

තාේෂණ නිලධාරී ල ාදී ඇති වාර්තාව අනුව 2019.01.11 දින දප.ව. 10.00 ට ස්ථානීය 

පරීේෂණයේ පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි දල්ඛන සලකා  ැලිම. 

 

1. හිංවැල්ල, කූඩළුවිල, ෆැන්ටන්දග්රෝේ, 407/74 හි පදිිංචි එච්.දේ. දප්මරත්න මහතා විසන් “ප්රධාන 

මාර්ගය කාපට් කිරීම පදසක ත ා දවනත් අතුරු මාර්ග කාපට් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 

2018.11.14 දිනැතිව පසුගිය රජදයන් අමාතයධූරය දැරූ ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා විසන් මුදල් 

දවන්කර ඇති සැඳෑදසවන තුන්නාන දවන්දේස වත්ත ජයවීරදගොඩ හරහා හිංවැල්ලට ගමන් කරන 

ප්රධාන මාර්ගය කාපට් කිරීම දවනුවට සැඳෑදසවන මැණිදේ දේවාලය ඇතුලත පාරේ කාපට් කිරීමට 

සැලසුේ කිරීම දහේතුදවන් කූඩළුවිල දවන්දේසවත්ත ප්රදේශදේ අ ලන්ව, යාමට දනොහැකිව තිද න 
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ප්රධාන පාර කාපට් වීම නතර වී ඇති  ැවින් එය කාපට් කරදදන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ 

අත්සන් දල්ඛණදේ පිටපතේ ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ 

සේ න්ධදයන් වැඩ අධිකාරී වාර්තාවේ ල ාදගන පිළිතුරු ලිපියේ යැවීම සුදුසු  වටත් තීරණය 

කරන ලදි. 

 

2. හිංවැල්ල, ජේබුගස්වත්ත, 2/2 හි පදිිංචි එේ.එන්.ඩබ්.පී.එස්. සරිවර්ධන මහතාවිසන් ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය දවත 2018.11.05 දිනැතිව “පාර දකොන්ක්රීට් 

කරදදන දමන් ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව ඉහළ හිංවැල්ල. 443 දකුණ ග්රාම දසේවා නිළධාරී 

දකොට්ඨාශයට අයත් ජේබුගස්වත්ත ඉඩම තුළ අිංක 02 දකොටසට අයත් පාර දකොන්ක්රීට් කිරීමට 

ප්රාදේශීය සභාවට පැවරීමට අවශය නේ ඔප්පු අිංක 657 සහ පිඹුරු අිංක 9057 යටදත් පාර පැවරීමට 

කැමැත්ත ප්රකාශ කරමින් ඔප්පු සහ පිඹුරු පිටපත් සමඟ 06 දදදනකුදේ අත්සන් ද සමඟ ල ාදදන 

ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය විසන් 2018.11.23 දිනැතිව 

කාරක සභාව දවත දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ 

නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. “වැලිකන්න ප්රධාන මාර්ගදයන් ඇති අතුරු මාර්ගයේ සිංවර්ධනය කර ගැනීම සේ න්ධවයි.” යන 

හිසන් යුතුව 2018.11.23 දිනැතිව දමම මාර්ගය භාවිතා කරන පවුල් හා මාර්ගදේ අවශයතාවය 

පවතින පිරිස විසන් හිංදිදේ සට වැලිකන්න දදසට ගමන් ගන්නා ප්රධාන මාර්ගදේ අතුරු මාර්ගයේ 

දලස නිදවස් හතරකට පමණ මාර්ග පහසුව සලසන දමම මාර්ගදේ ඉතා අ ලන් තත්වදේ පවතින 

 ැවින් ප්රාදේශීය සභාවට පවරාදගන සිංවර්ධනය කරදදන දලස ඉල්ලමින් 04 දදදනකුදේ අත්සන් 

සහ පාරවල් පැවරුේ ලිපි සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. වග, බ්රැන්ඩිගේපල, 94/7 හි පදිිංචි එේ.ඒ.ඩී. තරිංග දරොදේෂ් මහතා විසන් “නව මාර්ගය සඳහා 

නමේ දයෝජනා කිරීම සේ න්ධවයි. දනලුවත්තුඩුව පල්ලිය පාරට සේ න්ධ වූ නව මාර්ගය 

පිළි ඳවයි” යන හිසන් යුතුව ගේවාසීන් විසන් ල ාගත් නව මාර්ගයට නමේ දැමීම සඳහා දයෝජනා 

කර ඇති  ැවින් එය “ජය මාවත” දලස නේකරදදන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසන්දේ අත්සන් 

දල්ඛනයේද, වග, කහදහේන, ශ්රී සුසරිවර්ධනාරාම විහාරස්ථානදේ විහාරාධිපති විනය කීර්ති ශ්රී 

කලයාණතිස්ස පූජය කහදහේදන් ශ්රී දේධානන්දාභිධාන නායක ස්ථවිරයන් වහන්දසේදේ ද, වැඩිහිටි 

සිංවිධානදේද, සමඟි දගොවි සිංවිධානදේද එකඟතාවය දැේදවන ලිපි හා ග්රාම නිලධාරී සහතිකය ද 

සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. හිංවැල්ල, කළුඅේගල, මූණමදල්වත්ත, දනො. 439 හි පදිිංචි ජී.එන්.පී. වජිර දහන්රි මහතා විසන් 

“වැස ජලය  ැහැර කිරිමට කාණු පේධතියේ සකස ්කර දදන දලස කරන ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් 

යුතුව 2018.12.03 දිනැතිව වැස ජලය  ැහැර කිරීමට ක්රමදේදයේ දනොමැතිකම නිසා වර්ෂා 

දිනයන්හිදී නිදවස් වටා පිදරන ජලය සහ ඉදිරිපිට මාර්ගදේ ජලය පිරීදමන් නිදවස් ඉඩේවලට ජලය 
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ගලාඒදමන් නිදවස් පිටුපස එකතුවන ජලය  ැසයාමට ක්රමදේදයේ දනොමැතිකම නිසා අඩි 

කිහිපයේ ජලදයන් යටවන අතර වැසකිලි පවා ජලදයන් යටවන  ැවින් දේ සඳහා විසඳුමේ 

ල ාදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. දේරදගොල්ල, ද ෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “දේරදගොල්ලවත්ත පාර II වන පටුමග (පහළ ලයිමට 

යන පාර).” යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.දේ. 

ගුණරත්න මැතිතුමා දවත දේරදගොල්ලවත්ත පාර II වන පටුමග (පහළ ලයිමට යන පාර) 

දකොන්ක්රිට් අතුරා සිංවර්ධනය කරදදන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන් 21කදේ අත්සන් ද සමඟ 

දයොමු කරන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.12.10 

දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. දේරදගොල්ල, ද ෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “දේරදගොල්ල උළුමඩම පාර” යන හිසන් යුතුව 

2018.12.02 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා 

දවතදේරදගොල්ලඋළුමඩම පාදර් කාණු පේධතිය නිසදලස සකස් කරදදන දලසත් දසෝමාවතී 

මහත්මියදේ නිවස අසල මාර්ගය කණ්ඩිය දසේදීදගොස් ඇති  ැවින්  ැමි දකොටසේ ඉදිකර දදන 

දලසත් ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් ද සමඟ ල ාදදන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.12.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

 ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

8. පිටුේදප් , ගල ඩවත්ත ප්රදේශවාසීන් විසන් 2018.12.09 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. 

සමන්ත කුමාර මැතිතුමා දවත පාදුේක පිටුේදප් ගල ඩවත්ත ග්රාම නිලධාරී උතුර වසදේ පාදුේක 

ප්රාදේශීය සභාවට අයත් දපොදු ළිඳ ඉදිරි පස ජලසේපාදන මණ්ඩලයට අයත් ගල්  ැේම ජලනල 

එළීදේදී දකොන්ත්රාත්කාර මාගා සමාගම අතින් හානියට පත්ව දපොදු ළිඳ පරිහරණය කළ දනොහැකි 

තත්වයට පත්ව ඇති අතර ළිඳ පරිහරණදේදී ජීවිත අවධානේ තත්වයට පත්ව ඇති  ැවින්  ැේම 

පිළිසකර කර ළිඳ පරිහරණයට සුදුසු පරිදි සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් 

ද සමඟ ල ාදදන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසන් 

2018.12.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. පිටුේදප්, දසෝමානන්ද මාවත, පිටුේදප් දකුණ ප්රදේශවාසීන් විසන් “දසෝමානන්ද මාවත මාර්ග කාණු 

කපා සකසා ගැනීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර 

මැතිතුමා දවත දසෝමානන්ද මාවත මාර්ගදේ පටන් ගැනීදේ සට අවසන් වනදතේම පාර දිදේ වැහි 

වතුර ගලා  ැසීම දහේතුදවන් වැස දිනවල මාර්ගය භාවිතා කළ දනොහැකි  ැවින් කාණු පේධතිය 

සකස් කර යටවී ඇති සලින්ඩර උඩට දගන නිස පරිදි පාර සකසා දදන දලස ඉල්ලමින් පාර දදපස 



10 
 

සටින සයලුමදදනාදේ කැමැත්ත ප්රකාශිත අත්සන් දල්ඛණය ද සමඟ ල ාදදන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු 

 වට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. “ගැමුණු මාවත ප්රාදේශීය සභාවට පැවරීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව තුේදමෝදර, ඉරිදාදපොල, වග, 

263/4 හි පදිිංචි ආර්.ඒ.එස්. දප්රේමකුමාර මහතා විසන් 2018.11.25 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දවත වග ඉරිදාදපොල පිහිටි රණවිරු මාවදතහි අගභාගය වන පාදුේක 

පරණ පාදර් වේඔය පාලම අසලට සේ න්ධ වන මාර්ගය සභාවට පවරාදගන සකස් කරදදන දලස 

ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛණය ද සමඟ ල ාදදන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් 2018.12.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ 

කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

11. හිංවැල්ල, ගල්මුල්ල, ද ෝ දසවන පිහිටි ශ්රී සිංඝමිත්තා කුළඟන සමිතිය විසන් “ද ෝ දසවන දහේ 

මැදුර පූජනීය ස්ථානයට ස්ථිර පාරේ ල ාගැනීම සඳහා දකදරන ඉල්ලීමයි.˝ යන හිසන් යුතුව 

2018.10.20 දිනැතිව ද ෝ දසවන දහේ මැදුර පූජනීය ස්ථානයට යාමට ස්ථිර පාරේ දනොමැති  ැවින් 

දැඩි දුෂ්කරතාවලට පත්ව ඇති  වත් එහි පවතින නියර ප්රමාණවත් පරිදි උසට සකස් කර දකොන්ක්රීට් 

කර ස්වාමීන් වහන්දසේලා පහසුදවන් වැඩම කරවා දාන මානාදී පින්කේ ද කරගැනීමට සුදුසු ස්ථිර 

පාරේ සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඡායාරූප කිහිපයේද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ 

කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

12. හිංවැල්ල, කළුඅේගල, සුදුවැල්ල, 203 හි පදිිංචි අනුරාධ විජයරත්න මහතා විසන් “ජලය  ැසයන 

කාණු පේධතියේ සේ න්ධව˝ යන හිසන් යුතුව 2018.11.29 දිනැතිව සුදුවැල්දල් පිහිටි අනුරාධ 

විජයරත්න මහතාදේ නිවස හා ඊට පසුපස නිදවස් වලට ඉදිරිදයන් ඇති ඉඩම ප්රමිතියේ දනොමැතිව 

පස් දමා පිරවීම දහේතුදවන් මාර්ගය වැස ජලදයන් යටවන  ැවින් තාේෂණ නිළධාරී නිර්දේශය 

අනුව කාණු කැපූ  වත් අදනේ පාර්ශවයන් කාණු පේධතිය  ැඳ වැඩ නිමකර දනොමැති  ැවින් 

වාහන ගමන් කිරීම නිසා පස් ඉවුරු කඩා වැටී මාර්ගය අ ලන් වී ඇති අතර දේ සේ න්ධදයන් 

විසඳුමේ ල ාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ විෂයභාර සිංවර්ධන නිලධාරී එස්.එේ.එස්. ලීලාරත්න මහත්මිය විසන් 

“මාර්ග නේ කිරීම සඳහා විදරෝධතා කැඳවීම සේ න්ධවයි. අදප්ේෂා මාවත˝ යන හිසන් යුතුව 

සීතාවක ප්රාදේශීය දල්කේ දකොට්ඨාශදේ අිංක 444 තුන්නාන නැදගනහිර ග්රාම නිලධාරී වසදේ 

පිහිටි අිංක 1887 හා 2014.10.31 දින ගැසට් පත්රදේ අනු අිංක 87 යටදත් ගැසට් වී ඇති හයිදලවල් 

පාදරන් ආරේභ වී දපෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන “තුන්නාන මහකදේ පාර˝ “අදප්ේෂා මාවත˝ 
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නමින් නේ කිරීමට 2018.08.10 දින මහ සභාදේ 05(02) තීරණය පරිදි ඒකමතිකව සේමත වී ඇත. 

ඒ අනුව දමම මාර්ගය නේ කිරීම සේ න්ධදයන් 2018.10.30 දින විදරෝධතා දැන්වීේ ප්රචාරය සඳහා 

මසක කාලයේ ල ාදුන් අතර එම කාලසීමාව තුළ කිසඳු ලිඛිත විදරෝධතාවයේ ඉදිරිපත් දනොවුණු 

 වට කාරක සභාදේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

14. වග, පින්නවල, 40 හි පදිිංචි දේ.පී. කුෂන් ශ්රීලාල් මහතා විසන් 2018.11.26 දිනැතිව ගලදගදර 

අලුත්පාර අිංක 201/3 ස්ථානදේ වතුර  ස්නා පේධතියට හානි වන අයුරින් අසල්වැස දසෝමදාස යන 

අය දගොඩකිරීේ කටයුතු කළ අතර ඊට සභාදේ විමර්ශනයේ කරන ලද අතර ඊට අදාලව දසෝමදාස 

මහතා සමඟ මූලික එකඟතාවයකින් යුතුව සමතයකට පත්වීමට එකඟ  ව දේවමින් 2018.12.05 

දින දේ.පී. කුෂන් ශ්රීලාල් මහතා විසන් එවන ලද ලිපියද, 2018.12.10 දිනැතිව ඇේ. දසෝමදාස 

මහතා විසන් එවන ලද ලිපිය ද, තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව ද සමඟ දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා 

 ැලූ කාරක සභාව, දේ සේ න්ධදයන් දදපාර්ශවය කැඳවීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. පාදුේක දගොවිජන දසේවා මධයස්ථානය විසන් “වැස ජලය කුඹුරු යායට සැකසීම සේ න්ධව˝ යන 

හිසන් යුතුව 2018.11.30 දිනැතිව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව හිංවැල්ල මඟින් 2017.11.27 දින යවන 

ලද ලිපියට පිළිතුරු වශදයන් දමම කාණු පේධතිය ඉදිකිරීම සඳහා අවශය මැනුේ කටයුතු සදුකර 

අදාල සැලැස්ම දේපල සමාගමට ල ා දී ඇති අතර දේපල සමාගම විසන් දැනට අනවසරදයන් 

ප්රාදේශීය සභා මාර්ගය හරහා කුඹුරු යාය දවත දමා ඇති හියුේ පයිප්ප ඉවත් කරදදන දලසත් 

නිර්දේශ ල ාදී ඇති කාණු පේධතිය සකස ්කර අවසන් වනතුරු ඉඩේ දකොටස් විකිණීමට ආයතනය 

විසන් පනවා ඇති තහනම ඉවත් දනොකරන දලසත් ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ 

කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

16. “අිංගේපිටිය සීතාවක උයන දපොදු පහසුකේ දකොටස පිරිසදු කර ගැනීම පිණිසයි˝ යන හිසන් යුතුව 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව උේගල්ල 

දකොට්ඨාශයට අයත් අිංගේපිටිය සීතාවක උයනහි පර්. 64.56 ක ප්රමාණයේ සීතාවක ප්රාදේශීය 

සභාවට අයත්වන අතර දමම ඉඩම වසර 20 ක පමණ කාලයක සට වල් බිහිවී ඇති අතර දමම ඉඩම 

පිළිසකර කරදදන දමන් ඉඩදමහි පදිිංචිකරුවන් ඉල්ලීමේ කරන ලද  ැවින් කඩිනේ ක්රියාමාර්ගයේ 

ගන්නා දලස ඉල්ලමින් සීතාවක උයන එකමුතු සිංසද සාමාජික සාමාජිකාවන්දේ ඉල්ලීේ ලිපිය ද, 

අිංක 1576 පිඹුදර් පිටපතේද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා 

පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. “අිංගේපිටිය දැඩිගේපුර ඉඩදමහි පිහිටි දපොදු පහසුකේ දකොටස හා ජල ටැිංකිය සේ න්ධවයි˝ යන 

හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව 

උේගල්ල දකොට්ඨාශයට අයත් අිංගේපිටිය දැඩිගේපුර දවන්දේස ඉඩදමහි පිහිටි ජලටැිංකිය වසර 17 

කට වඩා පැරණි අතර දේ වනවිට දිරාපත්ව ඇති  වත් දමහි දපොදු පහසුකේ දකොටස වශදයන් පර්. 

10.75 ක බිේ ප්රමාණයේ දවන්කර ඇති දකොටසේද පවතින  ැවින් දේ පිළි ඳව දසොයා  ලා සුදුසු 
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ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා දලස ඉල්ලමින් අිංක 1978 පිඹුදර් පිටපතේද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

18. “මුරුතගම නවශේති ක්රීඩාපිටිය පිළිසකර කරගැනීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

දකෝකිල සේපත් වර්ණසරි මැතිතුමා දවත මුරුතගම නවශේති ක්රීඩා සමාජය විසන් පසුගිය මාස 

කිහිපය තුළ ක්රීඩාපිටිය තුළ ඝනව තණදකොළ වැවී ඇති අතර දේ වනවිට ක්රීඩා කිරීමට නුසුදුසු 

තත්වදේ පවතින  වත් ක්රීඩාපිටිය අවට ඇති නිවාස වලින් කුණු කසළ  ැහැර කිරීම හා ඇතැේ 

නිවාසවල පිරිස් ක්රීඩාපිටිදේ මායිේ සීමා තම අභිමත පරිදි දවනස්දකොට ඇති  ැවින් මුරුතගම 

නවශේති ක්රීඩාපිටිය නැවත පිළිසකර කර මායිේ සීමා ලකුණු කර නැවත ක්රීඩා කිරීමට අවශය 

පහසුකේ සලසා දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල 

සේපත් වර්ණසරි මැතිතුමාවිසන් කාරක සභාව දවත ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක 

සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. “සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ අවසරයකින් දතොරව ඉඩමේ දවන්දේස කිරීම හා දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

සේ න්ධවයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා විසන් 

2018.12.23 දිනැතිව අරුේවත්ත උතුර දසෝමානන්ද මාවදත් පිටුේදප් දදසට යන මාර්ගදේ අේකර 

01 කට දහෝ 02 කට ආසන්න බිේ දකොටසේ ඉඩේ කට්ටි කඩා ප්රාදේශීය සභාදේ අනුමැතියකින් 

දතොරව ඉදිකිරීේ කරන  වත් එම ඉඩදේ නිවාස ද ඉදිකරමින් පවතින අතර ඉඩදේ දකුණු පස 

දකොටස් දැනට විකුණා ඇති අතර දමම ඉඩදේ අධි විදුලි රැහැන් ඇද තිබූ රජයට අයත් රේෂිත 

ප්රදේශයේ  වට ගේවාසීන් පවසන  වත් දේ පිළි ඳව ස්ථානීය පරීේෂණයේ පවත්වන දලස 

ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සේ න්ධදයන් 2019.01.11 දින 

දප.ව. 10.00 ට ස්ථානීය පරීේෂණයේ පැවැත්වීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. “ද ෝේකුවේ අවහිරවීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී අදසෝක වැලිකලමැතිතුමා 

විසන් 2018.12.24 දිනැතිව කහවල සට දගොදරොේදගොඩ දේවා දිදවන මාර්ගදේ ඇති ද ෝේකුවේ 

දැනට ගිලා  ැස ඇති  ැවින් එය නිසදලස පිළිසකර කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු 

 වට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. “කහටපිටිය පාසැල් මාවත (ප්රජාශාලාව ඉදිරිපිට) පාර පළමු මීටර් 100 ඇතුලත ප්රිමිේස් ප්රමාණයේ 

ල ාගැනීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහමැතිතුමා විසන් 

2018.12.13 දිනැතිව කහටපිටිය පාසැල් මාවත පාර (ප්රජාශාලාව ඉදිරිපිට) පාර මීටර් 100 ක පමණ 

පාර ඉතා ඉේමණින් අළුත්වැඩියා දනොකළදහොත් මුළු පාර ම තාර දමා සිංවර්ධනය කිරීමට සදුවන 

 ැවින් දමම දකොටස ප්රිමිේස් දයොදා සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු 

 වට තීරණය කරන ලදි. 
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22. “අවහිර වී ඇති වතුර  ැසයන කාණුව කපා සකස් කිරීම හා වතුර  ැසයන ද ෝේකුව අවහිරතා ඉවත් 

කිරීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා විසන් 

2018.12.24 දිනැතිව අරුේවත්ත අිංගමුව පාර ජයන්ති මාවත ප්රාදේශීය සභාවට අයත් මාර්ගදේ 

අිංගමුව පාදරන් හැරී මීටර් 25 ේ පමණ දුරින් ඇති වතුර  ැසයන ද ෝේකුව සහිත පාලම පස්වලින් 

යටවී ඇති අතර දදපැත්දත් කාණු පේධතිය ද පස්වලින් වැසී අක්රීය වීම දහේතුදවන් වැස දිනවලදී 

ජනතාවට පාදර් ගමන් කිරීමට දනොහැකි වී ඇති  ැවින් දමම ද ෝේකුව සහිත පාලම යථා තත්වයට 

පත්කර වැස ජලය  ැසයාම සඳහා දදපැත්දත් කාණු පේධතිය සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් 

දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ 

ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. “හියුේ පයිප්ප 01 ේ ල ාගැනීම සේ න්ධවයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් 

යසසරි කළුපහන මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව අරුේවත්ත උතුර මාර්ගදේ දර්ල් ද ෝේකුව 

අසලින් පටන් ගන්නා පිවිසුම ඉතා පටු මාර්ගයේ වන අතර ගමනාගමනයට ඉතා දුෂ්කර  ැවින් එම 

ස්ථානදේ පාර පළල් කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ 

සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. “පාරේ පවරාගැනීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා 

මැතිතුමිය විසන් 2018.12.24 දිනැතිව දිේදදණිය දකුණ 439 ඒ ග්රාමදසේවා වසදමහි, ග්රාමදසේවා 

කාර්යාලයට ඉදිරිදයන් ඇති සේබුේධිවත්තට යන පාර සභාවට පවරා ගැනීමට අවශය කටයුතු 

සලසාදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. “අනතුරුදායක දේට්ටුවේ ගැන දැනුවත් කිරීම.˝ යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව පහල 

හිංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන මාවදත් අිංක 212 දරණ ස්ථානදේ සවිකර තිබූ ආරේෂිත දේට්ටුව 

ගලවා දමා මාර්ග දදකේ අවහිර වන පරිදි විවෘත වන අනතුරු සහිත දේට්ටුවේ සවිකර ඇති අතර 

තවත් අය දමය අනුගමනය කළදහොත් මාර්ගදේ ගමන් කිරීමට දනොහැකි වන  වත් ප්රාදේශීය සභාව 

සතු  ලතල අනුව දමම දේට්ටුව ගලවා දමා දපර පරිදි ආරේෂිතව එම දේට්ටුව සවිකර දදන දලස 

ඉල්ලමින් පීඩාවට පත් ජනතාවදේ අත්සන් ද සමඟ දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක 

සභාව, දේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

26. “දපෞේගලික පාරේ සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට පවරා ගැනීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.11.28 දිනැතිව 434 අකරවිට ග්රාම නිලධාරී වසදේ 

අකරවිට ද නවල පාර දකලවදර් දකෝන්ගහවත්ත ඉඩම අයිති දයානන්ද මහතා සහ අදනකුත් ඉඩේ 

හිමියන්දේ අනුමැතිය ඇතිව දපෞේගලික පාර දපොදු පාරේ වශදයන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවට 

පවරාදගන සිංවර්ධනය කරදදන දලස ඉල්ලමින් අවශය ලිපිදල්ඛණ ද සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද 
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ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම 

සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

27. “උේගල්ල දකොට්ඨාශදේ මාර්ගයේ නේකිරීම පිණිසයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව උේගල්ල දකොට්ඨාශයට අයත් ප්රාදේශීය 

සභා මාර්ගයේ වන “සරිසුමන මාවත˝ වශදයන් නේකර ගැසට් කර ඇත. ප්රදේශයට සුවිශාල 

දසේවයේ කළ සරිසුමණ නාහිමියන් විසන් ඉදිකළ හල්දප් ශ්රී නාගදෘමාරාම විහාරස්ථානයත්, 

උේගල්ල සරිසුමන කනිෂ්ඨ විදයාලය (වර්තමානදේ උේගල්ල සිංස්කෘතික මධයස්ථානය) පිහිටි 

දමම මාර්ගය “පූජය සරිසුමන නාහිමි මාවත˝ වශදයන් නේකරන දලස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන 

ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම 

සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

28. “ ාලිකා පාර සිංවර්ධනය කිරීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල සේපත් 

වර්ණසරි මැතිතුමා විසන් 2018.12.17 දිනැතිව කලක සට කිසඳු සිංවර්ධනයේ දනොවූ  ාලිකා පාර 

මැද දකොටස අ ලන් වී ඇති  වත් මන්ත්රීවරුන් සඳහා ලැද න ප්රතිපාදන මුදලින් දමම මාර්ගය 

සිංවර්ධනය කිරීමට අපහසු  ැවින් සභාව සතු යන්ත්රය සහ දසේවකයින් දයොදවා කාණු පේධතිය හා 

එම මාර්ගය සුේධ පවිත්ර කර හැකිතාේ දුරට සිංවර්ධනය කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම 

සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

29. පාදුේක, උතුරු අරුේවත්ත, අිංක 274/ඒ/2 හි පදිිංචි පී.ඒ. විදුලා කුමාරි මහත්මිය විසන් “වැස ජල 

මාර්ගයේ අවහිර කිරීම සේ න්ධව˝ යන හිසන් යුතුව 2018.11.29 දිනැතිව කුමාර මහතා නැමති 

අයදේ දියණිය වන සසරා නැමති අය විසන් 2018.11.28 දින ඇය මිලදීගත් ඉඩමත් තමාදේ ඉඩමත් 

අතර පවතින කාණුව පස් දමා දකදසල් ගස් සටුවා අවහිර කිරීම දහේතුදවන් කුඩා වැස්සකදී පවා 

ඉඩදමහි පිවිසුේ මාර්ගයත් ඉඩමත් වැස ජලදයන් යටවන  ැවින් ඒ සඳහා කඩිනේ ස්ථිර විසඳුමේ 

ල ාදදන දලසත් අවශයතාවයේ ඇති වුවදහොත් වැසජලය ඉඩදේ රැඳී තිද න  ව දැේදවන 

වීඩිදයෝ දර්ශන හා ඡායාරූප ඉදිරිපත් කළ හැකි  වට දේවමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ 

කාරක සභාව, දේ සේ න්ධදයන් 2019.01.11 දින දප.ව. 10.00 ට ස්ථානීය පරීේෂණයේ 

පැවැත්වීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

30. ද ෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “දේරදගොල්ලවත්ත පාර III වන පටුමග සිංවර්ධනය (අනුර කඩය 

අසලින් කන්ද උඩට පාර” යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා දවත පවුල් 20 ේ පදිිංචිව සටින සාමාජික සිංඛයාව 75 ේ වන 

ඉහත පටුමග දකොන්ක්රීට් අතුරා ( ැදකෝ යන්ත්රයේ දයොදා කැපීදමන් පසු) සිංවර්ධනය කරදදන 

දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් ද සමඟ දයොමු කරන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී 

ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් 2018.12.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 
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 ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා දකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

31. දේරදගොල්ල උතුර, ද ෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “කන්දේ විහාර පාර කාණු පේධතිය සකස ්

කරදදන දලස දගෞරවදයන් ඉල්ලා සටීමයි” යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව ගරු ප්රාදේශීය 

සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා දවතකන්දේ විහාර මිංසන්ධිය ද ෝේකුව සකස් කර 

කාණු පේධතිය ද ඒ අසල මාර්ගවල කාණු පේධතිය සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් ප්රදේශවාසීන්දේ 

අත්සන් ද සමඟ දයොමු කරන ලදුව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.දේ. ගුණරත්න මැතිතුමා විසන් 

2018.12.10 දින මහා සභාවට දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා පාදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

32. මල්වාන, කන්දවත්ත, අිංක 185/2 හි පදිිංචි දමොදහොමේ හසන් අහමේ නියාස්, දමොදහොමේ හසන් 

අහමේ රෆීේ, දමොදහොමේ හසන් ඔමර් සේධිේ, හසන් ඉමිතියාස් හුදසේන් රිස්මි යන අයවලුන් විසන් 

“හිංවැල්ල, පහත්ගම, හරස්පාර, හල්කඩවිල ඉඩදේ පුේගලික ඉඩේවලින් දවන්දකොට ඇති කැ ලි 

අිංක C8 දරණ වැස ජලය  ැස යන කාණුව ප්රතිසිංසක්රණය කිරීදේදී අපහට සදුව ඇති අසාධාරණය 

සදු දනොවීම සඳහා ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.07 දිනැතිව උේත කරුණ සේ න්ධදයන් 

අප විසන් යවන ලද අිංක 1/5/පරිසර හා 2018.12.13 දිනැති ලිපියට පිළිතුරු සපයමින් ඉහතකී 

කාණුවට පස් හා කුණු දමා අසල්වාසී දවනත් අය විසන් අවහිර කිරීම දහේතුදවන් ඔවුන්දේ ඉඩදේ 

මායිේ ද දවනස්වී දගොස් ඇති  ැවින් එකි මායිේ නිවැරදි දකොට මැන ගැනීම සඳහා අවිස්සාදේල්ල 

දිසා අධිකරණදේ අිංක 28659 යටදත් මායිේ නිරවුල් කර ගැනීම සඳහා නඩුවේ පවරා ඇති  වත් 

එමඟින් තීන්දුව ල ාදුන් පසු කාණුව නිවැරදිව සකසා ගන්නා  වත් දේවමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, දේ සඳහා නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරියට නඩුවට මැදිහත්ව කටයුතු 

කරන දලස දන්වා යැවීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

33. දකොළඹ 5, ජාවත්ත පාර, අිංක 99/1 හි පිහිටි ජාතික දගොඩනැගිලි පර්දේෂණ සිංවිධානය විසන් 

“බිත්ති සහ දපොළදවහි සදුව ඇති ඉරි තැලීේ නිසා හානියට ලේවී ඇති නිවාස සේ න්ධව˝ යන 

හිසන් යුතුව අිංක NBRO/PMD/CR/2018 යටදත් 2018.10.30 දිනැතිව පාදුේක දපොලිස් වසමට 

අයත් මාවතගම නැදගනහිර ග්රාම නිලධාරී දකොට්ඨාශදේ පැල්දපොලමුල්ල ප්රදේශදේ පදිිංචි චන්දන 

දිසානායක මහතා විසන් අධයේෂ, වයාපෘතිකළමනාකරණ අිංශය, ජාතික දගොඩනැගිලි පර්දේෂණ 

සිංවිධානය දවත දයොමුකරන ලද ලිපියේ අනුව එහි සඳහන් පරිදි පැල්දපොලමුල්ල ප්රදේශදේ පිහිටි 

දසුන් විමන නිවාස සිංකීර්ණය හා ඒ අවට නිවාසවල බිත්ති සහ දපොලදවහි සදුව ඇති ඉරිතැලීේ නිසා 

හානියට ලේව ඇති නිවාස සේ න්ධදයන් සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගන්නා දලස දේවමින් දයොමුකරන ලද 

ලිපිය සේ න්ධදයන් වැඩඅධිකාරීතුමිය විසන් ල ා දී ඇති වාර්තාව අනුව හානියට පත් නිවාස 

සේ න්ධදයන් සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගන්නා දලස පරිසර අධිකාරිය හා භූවිදයා හා පතල් කැණීදේ 

කාර්යාිංශය දවත දන්වා යැවීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 
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34. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මඟින් දකොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්රියාත්මක කරනු ල න ශ්රමදාන වැඩසටහන 

2019 වර්ෂදේ ජනවාරි 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 ල ාදදන ලදි.  

 

2019.01.06 දින -  දනුෂ්කි ප්රභානි අල්දේදා මැතිතුමිය 

2019.01.13 දින - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

2019.01.20 දින - උපුල් මදනෝේ රූපසිංහ මැතිතුමා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


