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2019.01.24 වන දින පෙ.ව. 10.00ට 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    - ඩබ්. අපසෝක වැලිකල මැතිතුමා. 

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

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

 

සහභාගීපනොවූ : 

 

1. ගරු කාරක සභික    - පසෝමසරි ජයන්ත රණවක මැතිතුමා. 

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

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

4. ගරු කාරක සභික    - පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා. 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ      -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 

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

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

4. කාර්යභාර නිලධාරි - පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය 

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

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

7. තාේෂණ නිලධාරී - පකොස්ගම  - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය. 

8. තාේෂණ නිලධාරී - හිංවැල්ල  - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

9. තාේෂණ නිලධාරී - ොදුේක  - එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය. 

 

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

ආරේභ කරන ලදී. 

 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (05) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, හැටන් 

නැෂනල් බැිංකු පගොඩනැගිල්ල, අිංක 26 සී1/2 හි ෙදිිංචි වයි.එච්. එෆ්. පෙපර්රා මහතා විසන් “වතුර 
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බැසයන අපිරිසදුව ෙවතින කාණුවේ බඳවා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව 

2018.11.14 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව පමම කාණුව මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපේ විකල්ෙ මාර්ගය හා හිංවැල්ල බස් නැවතුේ පෙොළ 

ප්රපේශ මාර්ගපේ ලිංකා පෆොපටෝ ආයතනය ඉදිරිපිට 29/2 දරණ පබොේකුව පවත පුේගලික ඉඩමේ 

හරහා පයොමුවන බවත් නඩත්තු කටයුතු සඳහා අදාල ආයතනයන් පවත දන්වා යැවීම සුදුසු බවත් 

දේවා ඇත. පේ සේබන්ධපයන් 2019.01.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වූ 

අතර එහිදී සභා පසේවකයින් මඟින් පමම කාණුව පිරිසදු කිරීමටත්, පමම ගැටළුව විසඳීම සඳහා මාර්ග 

සිංවර්ධන අධිකාරිය පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

2. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (14) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී එන්.පී.පේ. සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසන් 2018.11.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සේබන්ධපයන් 2019.01.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී අවුරුදු 

70 ක ෙමණ සට නිවාස 06 කට ෙමණ ප්රපේශය ලබන අඩි 08 ේ ෙළල ඉතා දුෂ්කර මාර්ගයේ වන 

පමම මාර්ගය වර්තමානපේ වැලිබල් ප්ලාන්පට්ෂන් ආයතනයට අයත් වන අතර එම සමාගම විසන් 

පමම මාර්ගය වසා ඇති බැවින්, පේ සේබන්ධපයන් පදොර්ශවය කැඳවා 2019.02.07 දින පෙ.ව. 

10.00 ට සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (18) යටපත් දැේපවන ොදුේක, 

අරුේවත්ත, ගපන්පගොඩ පෙපදස, 1 වන ෙටුමග, පනො. 178බී/1/ඩී හි ෙදිිංචි බී.එේ. මාතුවිංශ මහතා 

විසන් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලදුව එතුමා 

විසන් ගරු සභාෙතිතුමා මඟින් කාරක සභාව පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

2019.01.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බවත් ප්රපේශපේ ෙහත පදසන් 

පිහිටි පමම ඉඩම පදසට වැසජලය පයොමුවන අතර ඉඩපේ අයිපනන් කාණුවේ පයදීමට ද ඉඩේ 

පනොමැත. ප්රධාන ප්රපේශය පදසන් අතුරු ප්රපේශය පදසට වැස ජලය පයොමුවීම අවම කිරීමට පයොදා 

ඇති Concrete බැේම තවදුරටත් මද ප්රමාණපයන් පුළුල්ව සකසා ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

4. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

කූඩළුවිල, ෆැන්ටන්පරෝේ, 407/74 හි ෙදිිංචි එච්.පේ. පප්මරත්න මහතා විසන් “ප්රධාන මාර්ගය 

කාෙට් කිරීම ෙපසක තබා පවනත් අතුරු මාර්ග කාෙට් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.14 

දිනැතිවපයොමුකරන ලද ලිපිය 2019.01.07 දින දී ෙැමිණිලිකරු වන හිංවැල්ල, කූඩළුවිල, 

ෆැන්ටන්පරෝේ, 407/74 හි ෙදිිංචි එච්.පේ. පප්මරත්න මහතාවිසන්ලිඛිතව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලද 

බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 
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5. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

ජේබුගස්වත්ත, 2/2 හි ෙදිිංචි එේ.එන්.ඩබ්.පී.එස්. සරිවර්ධන මහතාවිසන් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය පවත 2018.11.05 දිනැතිව “ොර පකොන්ක්රීට් කරපදන පමන් 

ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව අනුව 

පසේන ඉේදමල්පගොඩ බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන විසන් අඳින ලද අිංක 9057 සහ 2003.09.30 

දිනැති පිඹුපර් කැබලි අිංක 07 පලස දේවා ඇති මීටර් 233.9 ේ දිග හා මීටර් 3.66 ේ ෙළල මාර්ගය 

ෙැවරීමට අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

6. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටපත් දැේපවන “වැලිකන්න 

ප්රධාන මාර්ගපයන් ඇති අතුරු මාර්ගයේ සිංවර්ධනය කර ගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 

2018.11.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාවඅනුව මීටර් 36ේ දිග මීටර් 3.05 ේ ෙළල මාර්ගපේ ගමන් කරන පුේගලයන්පේ එකඟතාවය 

ලබා දී ඇතත් ඔප්පු පිටෙත් පහෝ පිඹුරු පිටෙත් ඉදිරිෙත් කර පනොමැති බැවින් සයලු ලිපිපල්ඛණ 

සේපූර්ණ කිරීපමන් ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටපත් දැේපවන වග, බ්රැන්ඩිගේෙල, 

94/7 හි ෙදිිංචි එේ.ඒ.ඩී. තරිංග පරොපේෂ් මහතා විසන් “නව මාර්ගය සඳහා නමේ පයෝජනා කිරීම 

සේබන්ධවයි. පනලුවත්තුඩුව ෙල්ලිය ොරට සේබන්ධ වූ නව මාර්ගය පිළිබඳවයි” යන හිසන් යුතුව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය 

පමයට පෙර පමම නමින් සභාවට ෙවරා පනොගත් මාර්ගයේ වන අතර දැනට මාර්ගය සභාවට 

ෙැවරීම සඳහා පේ වනවිට පයෝජනා කර ඇති බැවින් මහ සභාපේ අනුමැතිය ලබාපගන සභාවට 

ෙැවරීපමන් ෙසු පමම මාර්ගය “ජය මාවත” පලස නේ කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

කළුඅේගල, මූණමපල්වත්ත, පනො. 439 හි ෙදිිංචි ජී.එන්.පී. වජිර පහන්රි මහතා විසන් “වැස ජලය 

බැහැර කිරිමට කාණු ෙේධතියේ සකස් කර පදන පලස කරන ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් යුතුව 

2018.12.03 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව ලැබී පනොමැති 

බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැේපවන පේරපගොල්ල, 

පබෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “පේරපගොල්ලවත්ත ොර II වන ෙටුමග (ෙහළ ලයිමට යන ොර).” 

යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව සභාව සතු ප්රපේශයේ පනොවන වතු සමාගමට අයත් මාර්ගයේ වන බැවින් 

සභාවට ෙවරා ගැනීපමන් ෙසු සිංවර්ධනය කිරීමටත්ඒ බව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.පේ. 

ගුණරත්න මැතිතුමා පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 



4 
 

 

10. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (07) යටපත් දැේපවන පේරපගොල්ල, 

පබෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “පේරපගොල්ල උළුමඩම ොර” යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන්වාර්තාව අනුව පේ සේන්ධපයන් රුපියල් ලේෂ එකහමාරක 

ෙමණ මුදලේ දළ වශපයන් වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර ඇති බැවින් මුදල් අනුමත 

කරගැනීපමන් ෙසු එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටපත් දැේපවන පිටුේපප් , 

ගලබඩවත්ත ප්රපේශවාසීන් විසන් 2018.12.09 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත 

කුමාර මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව MAGA ආයතනය විසන් නව පයෝජිත ජලනල ෙේධතිය එළීපේදී පමම ෙැරණි බැේම පෙොදු ළිඳ 

පිහිටා ඇති ප්රපේශපේදී කැඩී යාම නිසා වැස අවස්ථා වලදී ෙස් සමඟ ජලය ළිඳ තුළට ගලායාම 

පහේතුපවන් ළිඳ ෙරිහරණය කළ පනොහැකි තත්වයට ෙත්ව ඇති බවත් ජලනල එළීපේ කටයුතු ළිඳ 

ආශ්රිත ප්රපේශපේ අවසන් වී ඇති නමුත් පිටුේපප් වග ොපරහි තවදුරටත් සදුපකපරන බැවින් ජලනල 

එළීපේ කටයුතු අවසන් වීමට ප්රථම MAGA ආයතනය පවත දන්වා ෙැරණි බැේම තිබූ ෙරිදි සකස ්කර 

ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (09) යටපත් දැේපවන පිටුේපප්, 

පසෝමානන්ද මාවත, පිටුේපප් දකුණ ප්රපේශවාසීන් විසන් “පසෝමානන්ද මාවත මාර්ග කාණු කො 

සකසා ගැනීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා 

පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

මාර්ගපේ හියුේ ෙයිප්ෙ සහිත පබෝේකුව ෙහත් වී කාණුව පබෝේකුවට වඩා ඉහළින් පිහිටා ඇති බවත් 

අඩි 16 ේ ෙමණ දිග පමම පබෝේකුව 1’6” dia 4’0” විශාල හියුේ ෙයිප්ෙ හතරේ පයොදා එේ දිනේ 

සඳහා JCB යන්ත්රය පයොදවා සකස් කිරීමටත්, එම පබෝේකුවට ජලය ගලා ඒම සඳහා දැනට පභෞතිකව 

කාණු පනොමැති බැවින් කාණු කො ජලය පබෝේකුව පවත පයොමුකළ යුතු අතර ඒ සඳහා අදාල ඉඩේ 

හිමියන්පේ කැමැත්ත ලබාපගන කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටපත් දැේපවන “ගැමුණු මාවත 

ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව තුේපමෝදර, ඉරිදාපෙොල, වග, 263/4 හි ෙදිිංචි 

ආර්.ඒ.එස්. පප්රේමකුමාර මහතා විසන් 2018.11.25 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න 

මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

පමම මාර්ගය සභාව සතු මාර්ගපේ ෙළලට ෙවරා ගැනීම සඳහා දැනට මාර්ගපේ පිහිටා ඇති දුරකථන 

කණු 03 හා විදුලි කණුව ඉවත් කර නිස ෙරිදි ස්ථානගත කර, අඩි 4 ේ ෙළල මීටර් 160 ක ප්රමාණපේ 

ප්රපේශ අයිතිය හිමිකරුවන්පේ ඉඩේවල සැලසුේ, ඔප්පු පිටෙත් හා අදාළ කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපි 

ඉදිරිෙත් කිරීපමන් ෙසු ඉදිරි කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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14. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

ගල්මුල්ල, පබෝ පසවන පිහිටි ශ්රී සිංඝමිත්තා කුළඟන සමිතිය විසන් “පබෝ පසවන දහේ මැදුර පූජනීය 

ස්ථානයට ස්ථිර ොරේ ලබාගැනීම සඳහා පකපරන ඉල්ලීමයි.˝ යන හිසන් යුතුව 2018.10.20 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

මාර්ගය සභාව මඟින් සිංවර්ධනය කිරීමට සභාව පවත නිසෙරිදි ෙැවරීම කළ යුතු බවත්, දැනට කුඹුර 

හරහා ඇති නියරේ ප්රපේශ මාර්ගය පලස භාවිතා වන අතර එම මාර්ගය සභාව මඟින් සිංවර්ධනය 

කළ පනොහැකි බවත් වාර්තා කර ඇති බැවින් පේ සේබන්ධපයන් ොදුේක පගොවිජන පසේවා 

මධයස්ථානපේ නිර්පේශ හා ඉඩේ හිමියාපේ එකඟතාවය ඉදිරිෙත් කිරීපමන් ෙසු ඉදිරි කටයුතු කිරීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

කළුඅේගල, සුදුවැල්ල, 203 හි ෙදිිංචි අනුරාධ විජයරත්න මහතා විසන් “ජලය බැසයන කාණු 

ෙේධතියේ සේබන්ධව˝ යන හිසන් යුතුව 2018.11.29 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පකොස්ගම උෙ කාර්යාලය මඟින් ලිපි යවා ඇති 

අතර සහිකැඳවීපේ ලිපියේ /අවසාන නිපේදනයේ යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටපත් දැේපවන වග, පින්නවල, 40 

හි ෙදිිංචි පේ.පී. කුෂන් ශ්රීලාල් මහතා විසන් 2018.11.26 දිනැතිවපයොමු කරන ලද ලිපිය 

සේබන්ධපයන් පදොර්ශවය කැඳවා සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී පදොර්ශවපේ එකඟතාවය මත 

තාේෂණ නිලධාරී නිර්පේශ අනුව කටයුතු කිරීමට පදොර්ශවය කැමැත්ත ෙලකර සමතයකට ෙත්විය.  

 

17. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටපත් දැේපවන ොදුේක පගොවිජන 

පසේවා මධයසථ්ානය විසන් “වැස ජලය කුඹුරු යායට සැකසීම සේබන්ධව˝ යන හිසන් යුතුව 

2018.11.30 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව අනවසරපයන් පයොදා තිබූ හියුේ ෙයිප්ෙ ඉවත් කර පෙෞේගලික ඉඩමේ හරහා කාණුවේ අසල 

ඇති කුඹුපර් දිය අගලේ දේවා කො ඇති බවත් පගොවිජන සිංවර්ධන පදොර්තපේන්තුව විසන් 

පයෝජනා කර ඇති කාණු ෙේධතිපේ සැලසුේ හා අපනකුත් ලිපිපල්ඛණ ඉදිරිෙත් කර පනොමැතිව නිස 

ප්රමිතියකින් පතොරව ඇතැේ කාණු සකසා ඇති බැවින් පමම පේෙල සමාගමට පගොවිජන පසේවා 

මධයස්ථානපේ අනුමැතිය ලබාපදන පතේ පිඹුර අනුමත පනොකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැේපවන “අිංගේපිටිය 

සීතාවක උයන පෙොදු ෙහසුකේ පකොටස පිරිසදු කර ගැනීම පිණිසයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා 

ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම පෙොදු ෙහසුකේ පකොටස වල් බිහිවී ඇති 

බැවින් JCB යන්ත්රය පයොදවා එළිපෙපහලි කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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19. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටපත් දැේපවන “අිංගේපිටිය 

දැඩිගේපුර ඉඩපමහි පිහිටි පෙොදු ෙහසුකේ පකොටස හා ජල ටැිංකිය සේබන්ධවයි˝ යන හිසන් යුතුව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන 

ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ටැිංකිපේ බිත්ති හරහා ජලය 

කාන්දු වන නමුත් ටැිංකිය තැබීම සඳහා සකසා ඇති වූහපේ දිරාෙත්වීමේ පභෞතිකව දේනට 

පනොලැපබන බැවින් ෙැරණි ටැිංකිය ගලවා ඉවත් කර එය තබා ඇති සැකිල්ල මත ලීටර් 13000 

ෙමණ ධාරිතාව ඇති PE+ වැනි ප්ලාස්ටිේ ජල ටැිංකියේ තැබීමත්, ළිපඳහි Cover slab පකොටස 

දිරාෙත් වී ඇති බැවින් එය ද නැවත කේබි හා පකොන්ක්රීට් පයොදා ප්රපේශවාසීන්ට ළිඳ ඉසීම වැනි 

කටයුතු සඳහා පිවිසීමට පකොටසේ තබා සකස් කිරීමත්, පමහි පමෝටරය තැබීම සඳහා සකසා ඇති 

කුටිය ද බිත්ති අළුත්වැඩියා කිරීම කළ යුතු බවටත් වාර්තා කර ඇති බැවින් පේ සඳහා වන 

ඇස්තපේන්තුවේ සකස් කර මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන 

පලසට ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී දැනුවත්  කරන ලදි. 

 

20. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටපත් දැේපවන “මුරුතගම 

නවශේති ක්රීඩාපිටිය පිළිසකර කරගැනීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල 

සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පිඹුරු සැලසුේ සෙයාපගන මැනුේ කටයුතු කර මායිේ පිහිටුවා 

ගැනීපමන් අනතුරුව ආරේෂිත වැටේ ඉදිකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (19) යටපත් දැේපවන “සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාපේ අවසරයකින් පතොරව ඉඩමේ පවන්පේස කිරීම හා පගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

සේබන්ධවයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා විසන් 

2018.12.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 2019.01.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට 

ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී ඉඩේ පවන්පේසකරු වන මාලපබ්, තලාපහේන, 

මුල්පල්රියාව ොර, අිංක 51 හි ෙදිිංචි ලයනල් කරුණාරත්න මහතා 2019.02.07 දින පෙ.ව. 11.00 ට 

කැඳවා සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (20) යටපත් දැේපවන “පබෝේකුවේ 

අවහිරවීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපසෝක වැලිකලමැතිතුමා විසන් 

2018.12.24 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව ප්රාපේශීය සභාව සතු පමම මාර්ගපේ ඇති පබෝේකුව දැනට ගිලා බැසීම නිසා ජලය ගලා 

පනොයන බැවින් පබෝේකුව ඉවත් කර 2’0” dia 4’0” length හියුේ ෙයිප්ෙ 04 ේ පයොදා 

පබෝේකුවසකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (21) යටපත් දැේපවන “කහටපිටිය 

ොසැල් මාවත (ප්රජාශාලාව ඉදිරිපිට) ොර ෙළමු මීටර් 100 ඇතුලත ප්රිමිේස් ප්රමාණයේ ලබාගැනීම 
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සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහමැතිතුමා විසන් 2018.12.13 

දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

ස්ථානපේ ප්රිමිේස් පයදීම සඳහා ප්රිමිේස් කියුබ් 01 ේ ෙමණ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (22) යටපත් දැේපවන “අවහිර වී ඇති 

වතුර බැසයන කාණුව කො සකස් කිරීම හා වතුර බැසයන පබෝේකුව අවහිරතා ඉවත් කිරීම˝ යන 

හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුෙහන මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

ප්රපේශපේ ොර ද දැඩිපලස අබලන් වී ඇති බැවින් ොර නැවත සැකසීපේදී පහොඳින් උස්සා ොර හරහා 

වූ සෙත්තු කාණුවකින් (shoe drain) පහෝ හියුේ ෙයිප්ෙ පබෝේකුවේ මඟින් ජලය බැස්සවීම සුදුසු 

වන අතර ොර අළුත්වැඩියා කිරීපේදී V කාණුවේ මඟින් පබෝේකුවට පහෝ සෙත්තු කාණුවට ජලය 

හැරවිය යුතු බවත්ොර අළුත්වැඩියා කරන පතේ දැනට ඇති පබෝේකුව නිසෙරිදි සැකසය හැකිදැයි 

කැණීේ කර බලා එය අවහිර වී ඇත්නේ එම තත්වය මඟ හැරවීම සඳහා කටයුතු කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

25. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (23) යටපත් දැේපවන “හියුේ ෙයිප්ෙ 01 

ේ ලබාගැනීම සේබන්ධවයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසරි කළුෙහන 

මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිවපයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දැනට ඇති පබෝේකුව කැඩීමේ පහෝ අවහිරතාවයේ පනොමැති බවත් 

එතුලින් ජලය ගලා බසන බවද පබෝේකුපේ ෙළල මදිකම නිසා එය සකස් කිරීමට1’6” dia 4’0” 

length හියුේ ෙයිප්ෙ 01 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

26. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (24) යටපත් දැේපවන “ොරේ 

ෙවරාගැනීම සඳහා˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. සව්ර්ණලතා මැතිතුමිය 

විසන් 2018.12.24 දිනැතිවපයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් හිංවැල්ල තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ඩබ්ලිේ.ඩී. සරිල් බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන විසන් අඳින ලද අිංක 

1928 සහ 1995.03.09 දිනැති පිඹුපරහි උතුරට කැබලි අිංක 01 දකුණට කැබලි අිංක 03 

නැපගනහිරට ඇල ද මායිේ වන මාර්ගය මීටර් 146 දිග මීටර් 3.5 ේ ෙළලමාර්ගය ෙවරා ගැනීමට 

සුදුසු බවට නිර්පේශ කර ඇති බැවින් ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

27. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (25) යටපත් දැේපවන “අනතුරුදායක 

පේට්ටුවේ ගැන දැනුවත් කිරීම.˝ යන හිසන් යුතුව 2018.10.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම පේට්ටුව විවෘත වනවිට ප්රාපේශීය සභා 

මාර්ගය අවහිර වන අතර අතුරු මාර්ගපේ පකොටසේ ද අවහිර වන බැවින් පමම පේට්ටුව ගලවා 

ඉවත් කරගන්නා පලස හිංවැල්ල, ෙහල හිංවැල්ල, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, අිංක 212 හි ෙදිිංචි 

පේ.ජී. දමයන්ති මහත්මිය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
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28. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (26) යටපත් දැේපවන “පෙෞේගලික 

ොරේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා ගැනීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද 

කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.11.28 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී  වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීපමන් 

අනතුරුව මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

29. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (27) යටපත් දැේපවන “උේගල්ල 

පකොට්ඨාශපේ මාර්ගයේ නේකිරීම පිණිසයි˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් 

කුමාර මැතිතුමා විසන් 2018.12.24 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය 2014.10.31 ගැසට් ෙත්රපේ ෙරිදි අිංගේපිටිය හල්පප් 

මාවතින් ආරේභ වී ෆවුස මාවතින් අවසන් වන දිග මීටර් 1800 හා ෙළල මීටර් 5.8 වූ මාර්ගය දැනට 

නව උේගල්ල සරිසුමන මාවත පලස ගැසට් වී ඇති අතර පමය ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ 

දිලිප් කුමාර මැතිතුමාපේ ඉල්ලීම ෙරිදි “පූජය සරිසුමන මාවත” පලස නේ කිරීම සඳහා ඉදිරි මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

30. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (28) යටපත් දැේපවන “බාලිකා ොර 

සිංවර්ධනය කිරීම˝ යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා 

විසන් 2018.12.17 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල ඉල්ලීම අනුව බාලිකා ොර මැද පකොටස 

සභාව සතු යන්ත්ර සහ පසේවකයින් පයොදවා පේ වනවිට සුේධ ෙවිත්ර කරමින් ෙවතින බවට පකොස්ගම 

තාේෂණ නිලධාරී කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

31. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (29) යටපත් දැේපවන ොදුේක, උතුරු 

අරුේවත්ත, අිංක 274/ඒ/2 හි ෙදිිංචි පී.ඒ. විදුලා කුමාරි මහත්මිය විසන් “වැස ජල මාර්ගයේ අවහිර 

කිරීම සේබන්ධව˝ යන හිසන් යුතුව 2018.11.29 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 

2019.01.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී පමම ගැටළුව විසඳීම 

සඳහා වාචිකව එකඟ වූ අතර එකඟ වූ ොර්ශවයන් 2019.02.07 දින පෙ.ව. 10.00 ට කැඳවා 

සාකච්ඡා කර එකඟතාවය ලිඛිතව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

32. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (30) යටපත් දැේපවන පබෝධිභාරකාර 

සමිතිය විසන් “පේරපගොල්ලවත්ත ොර IIIවන ෙටුමග සිංවර්ධනය (අනුර කඩය අසලින් කන්ද උඩට 

ොර” යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න 

මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොසග්ම තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

පමය මීටර් 140 ේ දිග තද බෑවුේ සහිත සභාව සතු පනොවන ප්රපේශ මාර්ගයේ වන බැවින් ෙැවරුේ 

කටයුතු කිරීපමන් ෙසු සිංවර්ධනය කළයුතු බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න 

මැතිතුමා දැනුවත් කර සභාවට ෙවරා ගැනීපමන් ෙසු ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 
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33. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (31) යටපත් දැේපවන පේරපගොල්ල 

උතුර, පබෝධිභාරකාර සමිතිය විසන් “කන්පේ විහාර ොර කාණු ෙේධතිය සකස් කරපදන පලස 

පගෞරවපයන් ඉල්ලා සටීමයි” යන හිසන් යුතුව 2018.12.02 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

ඩී.පී.ඒ.පේ. ගුණරත්න මැතිතුමා පවතපයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව රුපියල් 90,000/- ේ ෙමණ වැයවන බවට දළ ඇස්තපේන්තුවේ පිළිපයල 

කර ඇති අතර මන්ත්රී ප්රතිොදන පයොදා සකස් කිරීම සුදුසු බවගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩී.පී.ඒ.පේ. 

ගුණරත්න මැතිතුමා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලිම. 

 

1. අවිස්සාපේල්ල, විධායක ඉිංජිපන්රු කාර්යාලය, මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් අිංක 

ආර්ඩීඒ/ඒවී/ඊඊ/ඩබ්ලිේ/බීආර්/එස් යටපත් 2019.01.04 දිනැතිව “හිංවැල්ල ොලම තාවකාලිකව වසා 

තැබීම.” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල - ඌරාපෙොළ මාර්ගපේ අිංක 1/1 ොලපේ (හිංවැල්ල ොලම) 

ෙවතින ගිලා බැස්පේ තත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වීමේ පෙනී යන බැවින්, එම ොලම 2019.01.14 

දින සට නැවත දැනුේපදන තුරු සයලුම වාහන සඳහා තාවකාලිකව වසා තබන බවත්, පමම ොලම 

මතින් ගමන් ගන්නා වාහන සඳහා විකල්ෙ මාර්ග දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ 

දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

2. “අනු අිංක 163 - බ්රැන්ඩිගේෙල - කළු කන්ද මාර්ගය අබලන් කරවීම සේබන්ධපයනි.” යන හිසන් 

යුතුව 2019.01.09 දිනැතිව වග, කළුඅේගල, බ්රැන්ඩිගේෙල හරහා, කළු කන්ද හි ෙදිිංචි විමලසරි 

පහේවාවසේ (ඇතුළු ගේවාසීන්) විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අනු අිංක 163 යටපත් ලියාෙදිිංචි වී 

ඇති දිග මීටර් 500 ේ ද ෙළල මීටර් 4.7 ේ ද වන මාර්ගය සීපලේස් ඉිංජිනියරින් ප්රයිපවට් ලිමිටඩ් 

(Ceylex Engineering Pvt. Ltd.) ොේලන්ඩ්, 17 මහල, අිංක 33, ොර්ේ වීදිය, පකොළඹ 02 

ලිපිනපේ පිහිටි එම ආයතනපේ පෙොල්පිටිය/ොදුේක වයාෙෘතිය විසන් දිගු කලක සට පමම මාර්ගය 

අධි බලැති විදුලි ෙේධතිපේ රැහැන් ඇදීම සඳහා දිගු කලක සට පමම මාර්ගය භාවිත කිරීම පහේතුපවන් 

මාර්ගය දැඩිපලස අබලන් වී ඇති බවත් මාර්ගයට සදුවී ඇති අලාභ කාර්මික නිලධාරීතුපමකු ලවා 

හානිය තේපසේරු කර උේත සමාගපමන් වියදේ ප්රතිපූර්ණ කරවා මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කරපදන 

පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛනයේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

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

 

3. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් “මාර්ගය අවහිර වී ඇති 

පටලිපෆෝන් කණු ඉවත් කිරීම සේබන්ධපයනි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.05 දිනැතිවතුන්නාන 

සරිසුමනපජෝති මාවත කාෙට් කිරීමට පයදුණු ආරේභක ස්ථානපේ සට කණු 06 ේ ෙමණ මාර්ගයට 

අවහිරව සටුවා ඇති අතර එම කණු මාර්ගපේ පකළවරින් සටුවීම සඳහා අවශය කටයුතු සදුකරපදන 

පලස ඉල්ලමින් එම කණු මාර්ගපේ පකළවරින් සටුවීම සඳහා පටලිපකොේ ආයතනය විසන් ඉදිරිෙත් 
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කර ඇති රු. 121,732.64 ක ඇස්තපේන්තුව ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

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

 

4. තුේපමෝදර, වග - දකුණ, අිංක 245 හි ෙදිිංචි රිංජිත් පියරත්න මහතා විසන් “පබෝේකුවේ කඩාවැටීම 

නිසා මාර්ගය අවහිරවීම” යන හිසන් යුතුව 2018.12.06 දිනැතිව වග - දකුණ, පබොරළුවතැන්න 

ොසල අසල චමිල් පියරත්න මහතාපේ නිවස අසලින් යන මාර්ගපේ පබෝේකුව කඩා වැටීම නිසා 

වාහන ගමන් කිරීමට පනොහැකි තත්වයේ උේගත වී ඇති ඇතත් අනවසරපයන් වැලි ප්රවාහනය කරන 

ටිෙර්, ට්රැේටර් රථ ගමන් කරන අතර පේ පහේතුපවන් ඒ අසල පසෝමලතා යන අයපේ ඉඩම පසේදී 

යාම වැළැේවීම සඳහා බැඳ ඇති ගල් බැේම ගැලවී යාපේ අවදානමේද ඇති බැවින් අනවසරපයන් 

වාහන ගමන් කිරීම නවතා ලීමට කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී මිංජුල වීරරත්න මැතිතුමා විසන් 2019.01.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේකතාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

5. ොදුේක පෙොලිස් ස්ථානය විසන් “තේපසේරු වාර්තාවේ ලබාගැනීම සේබන්ධව” යන හිසන් යුතුව 

2019.01.12 දිනැතිව ොදුේක නගරපේ සවිකරන ලද ගෑස් ෙහන සහිත ෙහන් කණුපවහි 

2019.01.12 දින ෙැය 0010 ට ෙමණ අිංක WP LD 3651 දරණ පලොරි රථය ගැටී සදුවූ අනතුරින් 

කණුවට සදුවූ අලාභයට අදාලව තේපසේරු වාර්තාවේ ලබාපදන පලස කරන ලද ඉල්ලීමට අනුවයථා 

ෙරිදි අළුත්වැඩියා කිරීමට රුපියල් 105,000.00 ක මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර ඇති 

අතර පුරාවිදයා පදොර්තපේන්තුපවන් නිර්පේශ ලබාපගන ගෑස් ෙහන සහිත ෙහන් කණුපවහි 

අළුත්වැඩියා කටයුතුඉටුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් “මාර්ගයේ නේ කිරීම 

සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2019.01.22 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ 

429/සී ඇස්වත්ත රාමපසේවා වසපේ පිහිටි අවිස්සාපේල්ල පකොළඹ මාර්ගපේ හිඟුරල සට මිරිස්වත්ත 

යා පකපරන දිගෙත මාර්ගය හිටපු මන්ත්රීවරපයකු පමන්ම ප්රපේශයට විශාල සමාජ පසේවාවේ කළ 

වසන්ත කුමාර රත්නසරි මහතා නමින් නේ කරන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

7. ොදුේක, ගලපගදර, හයිපලවල් ොර, 253/ඒ හි ෙදිිංචි පේ.ඒ. රිංජිත් පප්රේමලාල් (සාමවිනිසුරු) මහතා 

විසන් “පකොටිගලපහේන, නිදහස් මාවත යා පකපරන ඉඹුලපහේන මායිේ මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය 

කරගැනීම.” යන හිසන් යුතුව පේශොලනඥයන්පේ මැදිහත්වීම තුළ නිර්මාණය වූ පමම මාර්ගය පේ 

වනවිට විශාල වල්පගොඩැලි නිර්මාණය පවමින් ත්රීපරෝද රථ ෙවා ගමන්කිරීමට අෙහසු මීටර් 750 කට 

ආසන්න පමම මාර්ග පකොටස රාමීය මාර්ග සිංවර්ධන ශ්රමදාන වැඩසටහපනන් පහෝ ප්රතිසිංස්කරණය 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල මාර්ගය පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමාපේ 

ඉල්ලීමේ අනුව 2019.01.27 දින ප්රතිසිංස්කරණය කරන බව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
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8. ොදුේක, ගලපගදර, ොදුේක ප්රාපේශීය මහපල්කේ පකොට්ඨාශය, ගලපගදර උතුර වසම, අිංක 452/ඒ 

හි පිහිටි රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසන් “ආරේෂක දර්ෙන පදකේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව 

2019.01.21 දිනැතිව ගලපගදර උතුර රාම නිලධාරී වසපේ ඩී.එල්.ඩී. පියපසේන මාවපත් ොසල් 

මාවත පවත දිපවන පකොටපසේ ොපර් විංගුව පමහි ගමන් කරන ප්රපේශවාසී ෙදිකයින්ට අනතුරුදායක 

ස්ථානයේ බැවින් මාර්ගපේ (පමම විංගුපේ) සවිකිරීම සඳහා ආරේෂිත දර්ෙන පදකේ ලබාපදන 

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

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ොදුේක, ගලපගදර, ොදුේක ප්රාපේශීය මහපල්කේ පකොට්ඨාශය, ගලපගදර උතුර වසම, අිංක 452/ඒ 

හි පිහිටි රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසන් “2019 ජනවාරි 20 දින ෙැවති ශ්රමදානය” යන හිසන් යුතුව 

2019.01.21 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් ගලපගදර උතුර වසපේ ඩී.එල්.ඩී. පියපසේන 

මාවත ගලපගදර උතුර රාම සිංවර්ධන සමිතිය මැදිහත්වීපමන් ගේවැසයන්පේ ශ්රම දායකත්වපයන් 

සහ මූලය දායකත්වපයන් කි.මී. ½ෙමණ දුර පිරිසදු කළ බව දේවමින් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය කාරක 

සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

10. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසන් “පිටුේපප් ප්රජා ශාලාපවහි 

අළුත්වැඩියාව සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2019.01.10 දිනැතිව පිටුේපප් ප්රජා ශාලාපවහි වහලය 

අබලන් වී ශාලාව තුළට වැස කාලයට වතුර වැටීම නිසා ෙහත මාලය ද ඉරිතලා කිසඳු කාර්යයේ 

කිරීමට පනොහැකි තත්වයට ෙත්ව ඇති බැවින් කඩිනමින් පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “මාර්ගයේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙැවරීම සේබන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව උේගල්ල ගල්කඩුව අතුරු මාර්ගය 

ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාගන්නා පලස ඉල්ලමින් අිංක 3069, 3728 පිඹුරු පිටෙත්ද, කැමැත්ත 

ප්රකාශිත ලිපි ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “සරිසුමන මාවත ප්රධාන ොලපමහි 

ආරේෂිත වැටේ ඉදිකර ගැනීම පිණිසයි” යන හිසන් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව සරිසුමන මාවත 

මාර්ගපේ ප්රධාන ොලමේ වන අතර අසල විංගුවේ සහිත අනතුරුදායක ොලමේ බැවින් නිරීේෂණය 

කර ආරේෂිත වැටේ ඉදිකරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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13. “ජනසවි මාවත අවහිර කිරීම” යන හිසන් යුතුව 2018.12.23 දිනැතිව වග, කළුඅේගල, පනො. 309/සී 

හි ෙදිිංචි එච්.පී. සරත් විමලවීර මහතා විසන් ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පමම මාර්ගයවග, කළුඅේගල, 

පනො. 311/ඒ/1 හි ෙදිිංචි ඩී.ජී. සිංජීව නැමති අය විසන් අඩි 12 ක මාර්ගපයන් පකොටසේ අල්ලා 

කේබි ගසා පත් ෙැල සටුවීම නිසා මාර්ගය ෙටු වී ඇති බවත් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් 

2018.10.19 දින ඩී.ජී. සිංජීව නැමති අය පවත යවන ලද ලිපිපේ පිටෙතේ ලැබුණු නමුත් මාර්ගපේ 

අවහිරතා ඉවත් කර පනොමැති බැවින් ඉවත්කිරීමට කටයුතු කරපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සමන් චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසන් 2019.01.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

14. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසන් “පෙොදු ළිඳේ ඉදිකිරීම පිණිසයි” යන 

හිසන් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව අිංගේපිටිය ප්රපේශපේ ජනතාවපේ පෙොදු ෙරිහරණය සඳහා ළිඳේ 

ඉදිකිරීමට එස්. රිංජිත් යන අය තමාට හිමි ඉඩමින් පකොටසේ ලබාදීමට කැමැත්ත ප්රකාශ කර සටින 

අතර පමම කටයුත්ත සඳහා මැදිහත්ව ඉටුකරපදන පලස ඉල්ලමින් කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපිපේ 

පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. “මීපප් පිහිටි කාණු ෙේධතියේ අවහිරවීම සේබන්ධපයන් විසඳුමේ ලබාගැනීම උපදසායි.” යන 

හිසන් යුතුව 2019.01.22 දිනැතිව ොදුේක, මීපප්, මීපප්වත්ත වත්ත, පනො. 172/2 හි ෙදිිංචි යූ.ජී.ඒ. 

සුරන් ජීවන කුමාර මහතා විසන් ඉහත ලිපිනයට අදාල (වරිෙනේ අිංක 207/12, ගලපගදර, 

අවිස්සාපේල්ල ොර) ඉඩමට පිටුෙසන් පිහිටි කාණු ෙේධතිය අවහිර වන ආකාරපයන් අවට 

නිවාසවාසීන් පගොඩකිරීේ කිරීම පහේතුපවන් හයිපලවල් ොර ආසන්නපේ සට පදකඳුපවල ඇළ 

මාර්ගය දේවා ෙැමිපණන පමම කාණු ෙේධතිය වැස ජලය බැසයාමට පනොහැකිව ඒ අවට එකතු වී 

ගැටළු රාශියකට මුහුණ ො සටින බැවින් පමම ගැටළුව නිරාකරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා විසන් “මාර්ගයේ අවහිර කිරීම” යන 

හිසන් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව ෙරණගම පබෝධිය ොර ප්රාපේශීය සභාපේ අනුමත කර ගැසට් 

මඟින් ප්රකාශයට ද ෙත්කර ඇති එම මාර්ගපේ ධර්මරාමයට සේබන්ධ වන පකොටපසහි එේ ඉඩමකින් 

මාර්ගය අවහිර වන ආකාරයට බැේමේ බැඳ ඇති නිසා කිසඳු වාහනයකට ගමන් කිරීමට පනොහැකි වී 

ඇති බැවින් පසොයාබලා නිරාකරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන්“මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා 

ගැනීම.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව පකොළඹ දිස්ත්රිේකපේ නැපගනහිර පහේවාගේ 
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පකෝරළපේ සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ අිංක 428/සී මිරිස්වත්ත රාම නිළධාරී වසපේ 

මිරිස්වත්ත (ඇස්වත්ත) ප්රධාන මාර්ගපේ පේ.හැරල්ඩ් මහතාපේ කඩය ලඟින් ආරේභ වී දිගින් මීටර් 

109.09 හා ෙළල මීටර් 4.84 ේ වන මිරිස්වත්ත ප්රධාන මාර්ගපේ අතුරු මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරන පලස ඉල්ලමින් අදාල ලිපිපල්ඛන ද සමඟ පයොමුකරන ලද 

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

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන්“ොරේ ෙවරා ගැනීම 

සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.18 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශයට 

අයත් 439 ඒ දිේපදණිය දකුණ රාමපසේවා වසපේ, හල්ගස්පහේන ජනෙදපේ අතුරු ොර සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් අදාල ලිපිපල්ඛන ද සමඟ 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් “ොරේ ෙවරා ගැනීම හා 

සේබන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.18 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශයට 

අයත් 439 දිේපදණිය උතුර රාමපසේවා වසපේ, කේමල්වත්ත අතුරු ොර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් අදාල ලිපිපල්ඛන ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

20. ගරු ප්රාපේශීය සභා උෙසභාෙති මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසන් “පෙෞේගලික මාර්ගයේ ප්රාපේශීය 

සභාවට ෙවරා ගැනීම සේබන්ධව” යන හිසන් යුතුව 2019.01.10දිනැතිව අිංක 459/ඒ ෙහල පබෝපප් 

රාම නිළධාරී පකොට්ඨාශපේ පිහිටි කහටගහවත්ත නැමති ඉඩමට හා ASP ඉඩමට සේබන්ධ වන 

දිගින් අඩි 600 හා ෙළල අඩි 12 වන මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාගන්නා පලස 

ඉල්ලමින් අදාල ලිපිපල්ඛන ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. ගලපගදර නැපගනහිර පකොටිගලපහේන ප්රජාශාලා ප්රධාන මාර්ගපේ පදවන අතුරු මාර්ගපේ ජනතාව 

විසන් “ගලපගදර නැපගනහිර පකොටිගලපහේන රාමපේ අතුරු මාර්ග ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන 

අවශය සිංවර්ධන කටයුතු කරපදන පලස ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.05 දිනැතිව අිංක 

452 රාම පසේවා වසම ගලපගදර නැපගනහිර පකොටිගලපහේන රාමපේ ප්රධාන මාර්ගපයන් ප්රජාශාලාව 

සහ ක්රීඩාපිටිය දේවා දිපවන මාර්ගපේ දකුණට ඇති පදවන අතුරු මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් ද සහිතව පයොමුකරන 

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

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 



14 
 

 

22. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී  අපශෝක වැලිකල විතානපේ මැතිතුමා විසන් “මාර්ගයේ ෙවරාදීම”යන 

හිසන් යුතුව 2019.01.24දිනැතිව කහවල සට පගොපරොේපගොඩ දේවා දිපවන මාර්ගපේ අෙ සභාවට 

අයිති පකොටස මීටර් 400 ේ ෙමණ වන අතර එතැන් සට පහොරණ ප්රාපේශීය සභාවට අයිති පකොටස 

වන බවත් එම පකොටස දැනට මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය සතුව ඔවුන් විසන් නඩත්තු කරන බැවින් 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු මීටර් 400 ක ප්රමාණය මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවත ෙැවරීමට 

කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව සතු මීටර් 400 පකොටපසහි නඩත්තු සදුකිරීම සඳහා මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවත 

ෙවරා දීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

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

2019 වර්ෂපේ පෙබරවාරි මාසපේ ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජනා කරන දිනයන් ෙ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.  

 

2019.02.03 දින -  ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා  

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ගරු සභාෙතිතුමා විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බලප්රපේශය තුළ ෙවතින මාර්ගයන්හි අනාරේෂිත 

ස්ථාන සඳහා කණ්නාඩි සහ විදුලි අපලෝක සිංඥා පුවරු (කලර් ලයිට්) සවිකිරීම සේබන්ධව සාකච්ඡා 

කළ අතර එය මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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