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2019.02.22 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    - පසෝමසිරි ජයන්ත රණවක මැතිතුමා. 

3. ගරු කාරක සභික    - සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා. 

4. ගරු කාරක සභික    - එල්. නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා.  

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

6. ගරු කාරක සභික    - පේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

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

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

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

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

 

සහභාගී -පනොවූ : 

 

1. ගරු කාරක සභික    - එච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා. 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

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

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

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

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

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

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

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

 

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

ආරේභ කරන ලදී. 

 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. 2018.11.23 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (02) යටපත් දැේපවන “ප්රාපේශීය සභාව 

සතු ඉසුරු මාවත සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ගැසට් කරන ලද ෙළල ප්රමාණයන් පභෞතිකව පනොමැති 
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බැවින් පමම මාර්ගය සඳහා ඉඩේ ලබාදුන් ඉඩේ හිමියන් කැඳවා 2019.02.07 දින පෙ.ව. 10.00 ට 

කැඳවා සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී ොර්ශවකරුවන් මාර්ගපේ මැද සිට පදෙැත්තට ගැසට් ෙත්රපේ 

සඳහන් ප්රමාණයට වඩා අඩු ස්ථානයන්හි පිහිටි ඉඩේ හිමියන්පගන් අඩු ප්රමාණය ලබාදීමට එකඟතාවය 

ලබාපදන ලදි. 

 

2. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (02) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී එන්.පී.පේ. සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසින් 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 සිට නිවාස 06 කට ෙමණ ප්රපේශය ලබන අඩි 08 ේ ෙළල ඉතා දුෂ්කර මාර්ගයේ වන 

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

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

10.00 ට සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී මාර්ගයට දමා ඇති පේට්ටුවට ෙැය 24 ම ආරේෂක 

නියාමකපයකු පයදවීමටත්, පමම මාර්ගය භාවිත කරන පෙෞේගලික ඉඩේ හිමියන්පගන් හිමිකේ ෙත්ර 

ලබාපදන ඒවා ොලන අධිකාරිය පවත ඉදිරිෙත් කර මාසයේ ඇතුළත තීරණය කාරක සභාව පවත 

ඉදිරිෙත් කිරීමටත් එකඟතාවය ෙලකරන ලදි.   

 

3. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (21) යටපත් දැේපවන “සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාපේ අවසරයකින් පතොරව ඉඩමේ පවන්පේසි කිරීම හා පගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සේබන්ධවයි˝ යන 

හිසින් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් 2018.12.23 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් 2019.01.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වූ අතර එහිදී ඉඩේ පවන්පේසිකරු වන මාලපබ්, තලාපහේන, මුල්පල්රියාව ොර, අිංක 51 හි 

ෙදිිංචි ලයනල් කරුණාරත්න මහතා 2019.02.07 දින පෙ.ව. 11.00 ට කැඳවා සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ 

අතර එහිදී සැලසුේ කමිටු විසින් ලබාදී ඇති නිර්පේශ ක්රියාත්මක කිරීමට එකඟතාවය ෙලකරන ලදි. 

 

4. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (31) යටපත් දැේපවන ොදුේක, උතුරු 

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

කිරීම සේබන්ධව˝ යන හිසින් 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 පදොර්ශවපයන්ම 6” බැගින් තමන්පේ මායිපේ කාණුවේ සකස් කිරීමට එකඟතාවය ලිඛිතව 

ලබාදුන් අතර 2019.02.22 දින නැවත කාරක සභාවට ෙැමිණ පමම ගැටළුව සේබන්ධපයන් සාකච්ඡා 

කළ බැවින් වැඩ අධිකාරීතුමිය විසින් ෙරීේෂා කර බලා නැවත වාර්තාවේ ලබාපදන පලසට දන්වා 

සිටින ලදි. 

 

5. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටපත් දැේපවන “අනු අිංක 163 - 

බ්රැන්ඩිගේෙල - කළු කන්ද මාර්ගය අබලන් කරවීම සේබන්ධපයනි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.09 
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දිනැතිව වග, කළුඅේගල, බ්රැන්ඩිගේෙල හරහා, කළු කන්ද හි ෙදිිංචි විමලසිරි පහේවාවසේ (ඇතුළු 

ගේවාසීන්) විසින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

සීපලේස් ඉිංජිනියරින් ප්රයිපවට් ලිමිටඩ් (Ceylex Engineering Pvt. Ltd.) සමාගපේ බර වාහන 

ගමන් කිරීම පහේතුපවන් මාර්ගය අබලන්ව ආරේභපේ සිට පදවන පබෝේකුව ගිලා බැස ඇති අතර, 

පමම මාර්ගය සකස් කිරීම සඳහා රු. 752,114.24 ක මුදලේ වැය වන බවට ද ඇස්තපේන්තු කර ඇති 

බැවින් ඇස්තපේන්තුපේ පිටෙතේද සමඟ මාර්ගය සකස් කරපදන පලස දන්වා විදුලිබල මණ්ඩලයට 

ලිපියේ යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

6. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද චන්ද්රසිරි මැතිතුමා විසින් “මාර්ගය අවහිර වී ඇති පටලිප ෝන් කණු ඉවත් කිරීම 

සේබන්ධපයනි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.05 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිලධාරී විසින් ඉවත් කළ යුතු පටලිප ෝන් කණු 10 ේ ෙමණ ඇති පමම මාර්ගපේ ශ්රී ලිංකා 

පටලිපකොේ පුේගලික සමාගපමන් එවා ඇති ලිපිපේ ඇස්තපේන්තු මුදල බදු සහිතව රු.121,732.64 

පලස සඳහන්ව ඇතත් ගලවා නැවත ස්ථානගත කරනු ලබන කණු ප්රමාණය දේවා පනොමැති බවට 

වාර්තා කර ඇති අතර ශ්රී ලිංකා පටලිපකොේ පුේගලික සමාගපමන් ලබාදී ඇති ඇස්තපේන්තුව මුදල් හා 

ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කිරීමටත් අදාල දුරකතන කණු ගලවා නැවත 

ස්ථානගත කරන පලස ශ්රී ලිංකා පටලිපකොේ පුේගලික සමාගම පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන 

ලදි. 

 

7. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටපත් දැේපවන තුේපමෝදර, වග - 

දකුණ, අිංක 245 හි ෙදිිංචි රිංජිත් පියරත්න මහතා විසින් “පබෝේකුවේ කඩාවැටීම නිසා මාර්ගය 

අවහිරවීම” යන හිසින් යුතුව 2018.12.06 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මිංජුල 

වීරරත්න මැතිතුමා විසින් 2019.01.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම පමම මාර්ගය සභාව සතු පනොවන බැවින් ඇස්තපේන්තු සකස් කර 

ෙළාත් සභා ප්රතිොදන මඟින් සකස් කරගැනීමට ෙළාත් ොලන අමාතයාිංශපයන් ඉල්ලීමේ කරන පලස  

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මිංජුල වීරරත්න මැතිතුමා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී පේ.ඒ. විමල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “මාර්ගයේ නේ කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව මාර්ග 

ගැසට් ෙත්රපේ අිංක 338 හි දැේපවන ඇස්වත්ත මිරිස්වත්ත ොර හා හයිපලවල් ොර අතර වැටී ඇති 

දිගින් 1.7km හා ෙළල 4.5 m වන (හිඟුරල දිගපෙොත ොර නිමින්) මාර්ගය අදාල ලිපිපල්ඛන සේපූර්ණ 

කළ ෙසු පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමා මඟින් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 
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9. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටපත් දැේපවන ොදුේක, ගලපගදර, 

ොදුේක ප්රාපේශීය මහපල්කේ පකොට්ඨාශය, ගලපගදර උතුර වසම, අිංක 452/ඒ හි පිහිටි ග්රාම 

සිංවර්ධන සමිතිය විසින් “ආරේෂක දර්ෙන පදකේ ලබාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.21 

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

ප්රාපේශීය සභාව සතු පමම මාර්ගපේ විංගුව සහිත ෙළල 4.0 m ෙමණ ප්රපේශපේ එම පිහිටීම නිසා 

ඉදිරිපයන් ෙැමිපණන වාහන නිසි ෙරිදි පනොපෙපනන බැවින් පේ සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කර මුදල් 

හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසින් “පිටුේපප් ප්රජා ශාලාපවහි අළුත්වැඩියාව සේබන්ධවයි” 

යන හිසින් යුතුව 2019.01.10 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී 

වාර්තාව සලකා බලා පමම ඉඩම සභාව සතු බැවින් සකස් කිරීම සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කර මුදල් 

හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපේ කාරක සභාව පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “මාර්ගයේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙැවරීම 

සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිලධාරී වාර්තාව අනුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු ගල්කඩුව මාර්ගපයන් ආරේභ වී පකොන්ක්රීට් 

මාර්ගයකින් අවසන් වන පමම මාර්ගය අවශය ලිපිපල්ඛන සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා සභාවට 

පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කර ෙවරා ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “සිරිසුමන මාවත ප්රධාන ොලපමහි ආරේෂිත වැටේ ඉදිකර 

ගැනීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (13) යටපත් දැේපවන “ජනසවි මාවත 

අවහිර කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2018.12.23 දිනැතිව ලබාදුන් ලිපියට අදාලව 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 විසින් 2019.01.10 දින සභාගත කරන ලද 

ලිපිය සේබන්ධපයන් ෙවත්වන ලද ස්ථානීය ෙරීේෂණපේදී ගත් තීරණය පෙරදී දැනුේ දී ඇති අතර ඒ 

අනුව කටයුතු කරන පලස නැවතත් ඩී.ජී. සිංජීව මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “පෙොදු ළිඳේ ඉදිකිරීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 
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2019.01.24 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

ළිඳේ ඉදිකිරීම සුදුසු වන අතර ෙරිතයාග කරන ලද ඉඩේ පකොටපසේ මැනුේ කටයුතු කර ෙවරා ගැනීමට 

අවශය කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටපත් දැේපවන “මීපප් පිහිටි කාණු 

ෙේධතියේ අවහිරවීම සේබන්ධපයන් විසඳුමේ ලබාගැනීම උපදසායි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.22 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීේෂණයේ ෙවත්වන ලද අතර එහිදී අදාල 

ොර්ශවයන් කැඳවා සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා විසින් “මාර්ගයේ අවහිර කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.24 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙවත්වන ලද අතර එම මාර්ගය 

ගැසට් ෙත්රපේ සඳහන් මාර්ගයේ ද යන්න ෙරීේෂා කර බලා තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

17. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස්මැතිතුමා විසින්“මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.24 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව 

ෙැවරුේ කිරීමට එකඟතාවය ෙළකර ඇති නමුත් ඔප්පු සාධන ෙත්ර ලබා දී පනොමැති බැවින් අදාල 

ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු ෙැවරුේ කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් “ොරේ ෙවරා ගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 

2019.01.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

මාර්ගය ෙැවරීම සඳහා අවශය ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (19) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් “ොරේ ෙවරා ගැනීම හා සේබන්ධවයි.” යන හිසින් 

යුතුව 2019.01.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව මාර්ගය ෙැවරීම සඳහා අවශය ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (20) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

උෙසභාෙති මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික මාර්ගයේ ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා 

ගැනීම සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව 2019.01.10 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 
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තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය භාවිත කරන්පනකු වන එස්. චින්තන ශිරන්ත 

මහතා පමම මාර්ගය සභාවට ෙැවරීමට අකමැති බව වාචිකව ෙවසන ලද අතර ඔහු අවශය ලිපිපල්ඛණ 

ඉදිරිෙත් කර පනොමැති බැවින් පේ පිළිබඳව ගරු උෙසභාෙති මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා දැනුවත් 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2019.01.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (21) යටපත් දැේපවන ගලපගදර 

නැපගනහිර පකොටිගලපහේන ප්රජාශාලා ප්රධාන මාර්ගපේ පදවන අතුරු මාර්ගපේ ජනතාව විසින් 

“ගලපගදර නැපගනහිර පකොටිගලපහේන ග්රාමපේ අතුරු මාර්ග ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන අවශය 

සිංවර්ධන කටයුතු කරපදන පලස ඉල්ලීමයි.” යන හිසින් යුතුව 2018.12.05 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගපේ මුල් පකොටස සභාවට 

ෙවරා පනොමැති බැවින් එම පකොටස සභාවට ෙැවරීමට කටයුතු කිරීපමන් ෙසුව පමම මාර්ගය ෙැවරීමට 

අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු ෙවරා ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලිම. 

 

1. හිංවැල්ල, කළුඅේගල, කිස්සියාවත්ත, සිරි උපෙෝසථාරාමය විහාරාධිෙති පූජය කහපහේපන් 

ධේමාලිංකාර හිමියන් විසින් 2019.01.27 දිනැතිව  කුඩාපගොඩැල්ල ගමට ඇතුල්වන කුඩාපගොඩැල්ල 

ොර මීට පෙර විහාරාධිෙතිව වැඩ සිට අෙවත්වී වදාල කළුඅේගල ශ්රී රතනාලිංකාර මාහිමි ොණන් 

වහන්පසේපේ නමින් “ශ්රී රතනාලිංකාර මාහිමි මාවත” නේ කිරීමට කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් 

ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

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

 

2. ොදුේක, මාවතගම, පවන්පේසි වත්ත, රිටිගහපහේන ොර පිහිටි එේසිත් අපනයොනයාධාර හා 

අවමිංගලයාධාර සුභසාධක සමිතිය විසින් “මාර්ගයක අවහිරතා වූ විදුලි හා දුරකථන කණු ඉවත්කර 

ගැනිම පිළිබඳවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.07 දිනැතිව මාවතගම රිටිගහපහේන මාර්ගපේ 

පබනරගම මහතාපේ ඉඩපමන් ලබාදුන් ඉඩකඩ නිසා මාර්ගය පුළුල් වී ඇති නමුත් ෙැවති විදුලි හා 

දුරකථන කණු එපලසම ෙවතින බැවින් ඒවා මාර්ගය අයිනට සිටුවා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ හා 

ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

3. පුවේපිටිය, තුේපමෝදර ොර, 9 කණුව අසල හි ෙදිිංචි පේ.ඒ. කලයාණ මහතා විසින් “අනතුරුදායක 

ළිඳකට පිළියමේ කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.11 දිනැතිව ඉහත ලිපිනයැති ඉඩමට 

ආසන්නව පිහිටි අවුරුදු 20 ේ ෙරණ ළිඳ වපට්ටම ෙස් කණ්ඩි කඩා වැපටමින්  

 

4. පකොස්ගම, පබොරලුපගොඩලන්ද ප්රපේශවාසීන් විසින් “අබලන්වී ඇති පබෝේකුව පිළිසකර කර ගැනීම.” 

යන හිසින් යුතුව 2019.02.13 දිනැතිව පබොරලුපගොඩලන්ද අතුරු මාර්ගපේ (ඔබතුමාපේ ප්රතිොදන 
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වලින් ගල් අතුරා තාර දැමූ මාර්ගයට සේබන්ධ 1 පවනි අතුරු මාර්ගපේ) පබෝේකුව කැඩී පගොස් ඇති 

නිසා මාර්ගපේ ගමන් කිරීමට අෙහසු බැවින් පබෝේකුව පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

5. ඌරුවල ගේවාසීන් විසින් 2019.01.22 දිනැතිව “ප්රාපේශීය සභාවට ොරේ ෙැවරීම” යන හිසින් යුතුව 

ඌරුවල කහපෙොල මාර්ගපේ සිට අළුපබෝගහ පහේන හරහා ඌරුවල කුඹුර දේවා ඇති ෙළවන මාර්ගය 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාදීම සේබන්ධපයන් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේද සමඟ 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

6. ොදුේක, පබෝපප්, ගුරුලාන, 458/බී හි පිහිටි ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසින් “ගේබද මාර්ගයේ 

ප්රාපේශීය සභාවට ලියාෙදිිංචි කිරීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.04 දිනැතිව ගුරුලාන ග්රාමපසේවා 

වසමට අයත් එපගොඩ ගුරුලාන ජනෙදපේ ොරේ ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන 

පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනයේද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

7. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් “සිංපශෝධනය කිරීම සඳහා” 

යන හිසින් යුතුව 2019.02.21 දිනැතිව සාලාව රණවිරුගම මාර්ගපේ මුල් පකොටස තාර දමා 

සිංවර්ධනය සඳහා පයොමු කර ඇති ලිපිය නැවත පවනස් කර එම මාර්ගපේ මුල් පකොටස පකොන්ක්රීට් 

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

පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

8. අකරවිටි, ආනන්දගම, අිංක 50 හි ෙදිිංචි එස්.ඩබ්. වසන්ත මහතා විසින් “කාණු ෙේධතිය සකස ්

කරගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.08 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල 

සේෙත් මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලදුව එතුමා විසින් ආනන්දගම 2 පවනි ෙටුමපගහි පිහිටි නිවාස 06 

ේ අසලින් වර්ෂා කාලයට ගලා බසිටන ජල ෙහර ඉහත නේ සඳහන් අයපේ ඉඩපේ මුළුතැන්පගය 

අසලින් ගලා බැසීම පහේතුපවන් මුළුතැන්පගය ස්ථිර පලස සාදාගත පනොහැකිව ඇති බැවින් ජලය ගලා 

බැසීමට ක්රමවත් කාණු ෙේධතියේ සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ොදුේක, අිංගමුව, කණුකැටිය, අිංක 163/බී හි ෙදිිංචි එේ.ඩී. ගුනොල මහතා විසින් “ ක්රීඩා භූමියේ 

සකසා ගැනීම සේබන්ධපයනි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.20 දිනැතිව කණුකැටිය ගපමහි ප්රයිේ 

ලෑන්ඩ්පසේල් පුේගලික සමාගම විසින් ඉඩේ පවන්පේසි කිරීපේදී පෙොදු කටයුතු සඳහා පවන් කරන ලද 
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බිේ පකොටස වල් බිහිවී ඇති බැවින් දරුවන්ට ක්රීඩා කිරීම සඳහා සුදුසු ෙරිදි සකස් කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලදුව 

එතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “උත්තල දර්ෙනයන් සවිකර ගැනීම 

සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.02.23 දිනැතිව අකරවිට පබොල්ලතාව ොර කළුඅේගල සිට අකරවිට 

පබොල්ලතාව ොර (අකරවිට හිංදිය ජයොල මහතාපේ නිවස අසල තුිංමිං හන්දිය අසල) උත්තල 

දර්ෙනයේ සවිකර පදන පලසත් හිංවැල්ල ොලම කැඩීයාම පහේතුපවන් පමම ොපර් වාහන ගමන් කිරීම 

වැඩිනිසා ඉතා ඉේමණින් සවිකර ගැනීමට අවශය බවත් දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

11. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “ඇස්තපේන්තුවේ සකසා මුදල් 

පවන්කරගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.02.23 දිනැතිව සාලාව වත්ත ප්රධාන මාර්ගය 

 ැේටරිය අසල සිට ප්රධාන ොර තාර දමා සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇසත්පේන්තුවේ සකස් කරපදන 

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

නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

  

12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් “පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන්කළ 

පකොටපසේ වැටේ ඉදිකිරීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2018.11.30 දිනැතිව දිේපදණිය දකුණ ග්රාමපසේවා 

වසපේ අගල කැපූපහේන මුරුතගස්පිටිපේ තැන්නපිටපහේන නැමති ඉඩම පවන්පේසි කිරීපේදී පෙොදු 

ෙහසුකේ සඳහා පී.එච්. පෙපර්රා බලයලත් මිනින්පදෝරු මහතා විසින් මැන පවන්කර ඇති ෙර්. 13.5 ක 

ප්රමාණපයන් ෙර්චස් 06 ක ප්රමාණයේ යාබද ඉඩේ හිමිකරු විසින් අත්ෙත් කරපගන තිබුණත් තාේෂණ 

නිළධාරී මහතා ඉදිරිපේදී මැනුේ කටයුතු කිරීපේදී ලබාදී ඇති බැවින් ඉඩේ පකොටස පවන් කිරීම සඳහා 

පකොන්ක්රීට් කණු පහෝ සිටුවා වැටේ සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

13. හිංවැල්ල, ෙහත්ගම, අිංක 222 හි ෙදිිංචි පී.ඒ. ජගත් පප්රේමාල් මහතා විසින් “හයිපලවල් ොපර් වැසි 

ජලය ඉඩමට ගලා ඒම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.21 දිනැතිව ඔහුට අයත් ඉඩමට 

ොපර් සිට ගලන වැසි ජලය පදෙසින් ගලා එන බවත් ෙහත්ගම පබෝධිය අසල සිට ඇති සියලු ඉඩේ ොර් 

මට්ටමට පගොඩකිරීමට පමයට පහේතුව බවත් දේවමින් ජලය ඔහුපේ ඉඩමට ගලා ඒම වැළැේවීමට 

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

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 
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14. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් 2019.02.21 දිනැතිව අලුත්අේබලම 

ආදර්ශ කණිෂ්ඨ විදුහලට සහ බැපර්ගල ප්රධාන මාර්ගයට පිවිපසන ප්රධාන මාර්ගයත්, දුේරිය මාර්ගයත් 

අතර ඇති කාණු ෙේධතිපේ පකොන්ක්රීට් ලෑලි කැඩීයාම නිසා අනතුරුදායක තත්වයේ තිපබන බැවින් 

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

පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

15. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් “සඳරැස ප්රගතිමාවත සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාවට ෙවරා ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.02.21 දිනැතිව 428 සී මිරිස්වත්ත ග්රාම නිළධාරී වසපේ 

මිරිස්වත්ත, පකොළඹ අවිසස්ාපේල්ල මහා මාර්ගපේ ෙළමු දුේරිය හරස් මාර්ගයට වේ ෙසින් ආරේභ 

වන ප්රධාන මාර්ගය, එල්.වී.ඩී.එල්.ඩබ්. සමරසිිංහ මහතාට අයත් ඉඩපේ දකුණු ෙසින් ආරේභ වන 

ෙළමු ෙටුමග සහ “සඳරැස ප්රගති මාවත” අවසානපේ ෙදිිංචි චමිල ආරියවිංශ මහතාපේ පුේගලික නිවස 

ඉදිරිපිට වේෙසින් ආරේභ වන 2 වන ෙටුමග සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව ෙවරාපගන සිංවර්ධනය 

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

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

16. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසින් “පෙොදු නාන ලිඳ ප්රතිසිංස්කරණය” යන 

හිසින් යුතුව 2019.02.20 දිනැතිව වල් බිහි වී ඇති පෙොදු නාන ලිඳ ප්රපේශපේ ජනතාවට ෙරිහරණය 

කිරීමට සුදුසු ෙරිදි ප්රතිසිංස්කරණය කර පදන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන් ලබාපදන ලද අත්සන් 

සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

17. ප්රපේශවාසීන් විසින් “වග, පෙොල්පහේන ොර ප්රධාන මාර්ගය හා පදෙස කාණු ෙේධතිය පිළිසකර 

කරගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2018.02.01 දිනැතිව ලබුගම - පකොළඹ ප්රධාන මාර්ගපේ සිට සාලාව 

දේවාම ඇති අතුරු මාර්ගය පදෙස කාණු ෙේධතිය නිසි පලස නඩත්තු පනොකිරීපමන් වැසි ජලය 

මාර්ගය හරහා ගලායාම නිසා භාවිතා කිරීමට අෙහසු බැවින් ප්රපේශවාසීන් විටින් විට ඒ සඳහා පිළිසකර 

කිරීේ සිදුකළ ද ඒ සියල්ල අෙපත් යන බැවින් කාණු ෙේධතිය පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

18. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “සභාවට අයත් මාර්ගපේ ොලේ 

පබෝේකුව ෙළල් කරගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.02.22 දිනැතිව අරුේවත්ත (ජයසුන්දර පෙපදස) 

පමොරගහතැන්න ෙන්සල අසලින් ආරේභ වන ෙන්සල ොර මීටර් 500 ේ ෙමණ දුරින් පහේමන්ත 

මහතාපේ ඉඩම පකළවර (අිංශක 90 කට) හැරවුමක ඇති පබොේකු ොලම  දමා ඇති ස්ථානය ෙටුවීම 

පහේතුපවන් වාහන හරවා ගැනීම සේබන්ධව ගැටළු ෙැන නැගී ඇති බැවින් පබෝේකු ොලම විශාල 

කරගැනීමට අවශය කටයුතු සලසාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 
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සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි. 

 

19. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “ොරේ සභාවට ෙවරා ගැනීම 

සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.22 දිනැතිව ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ 460 

ඒ ග්රාම පසේවක වසපේ අරුේවත්ත ජයසුන්දර පෙපදපසේ ආරාම ොපර් 1 වන ෙටුමග (පමොරගහලන්ද 

ඉඩපේ ොර) සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් අවශය 

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

නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

20. හිංවැල්ල, බදුවත්ත, පගෙල්ලමුල්ල ොර, 209/3 හි ෙදිිංචි ටී.ඒ. දීපිකා ප්රියදර්ශනී මහත්මිය විසින් 

“නිවසට අවහිර වන ෙරිදි තනා ඇති ගල්වැටිය සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව 2019.02.10 දිනැතිව 

පටොප්රිකල් ඇේවා (පුේ) සමාගම විසින් ඉඩපේ මායිමත් ඇල මාර්ගයත් අවහිර වන ෙරිදි කිසිඳු 

අවසරයකින් පතොරව ගල්වැටියේ සෑදීම නිසා ඇපලන් පිටාර ගලන ජලය බැසයාමට ඇති මාර්ගය 

අවහිර වීපමන් නිවස ජලපයන් යටවන බැවින් පමම ගැටළුව විසඳා පදන පලසත් ඇල මාර්ගයට 

ඉදිරිපයන් ඇති කඳු වැටිපේ ෙස් පසෝදාපගන ඇවිත් ඇලට පගොඩවී ඇති බැවින් එය ද පිළිසකර 

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

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (04) යටපත් දැේපවන වග, කළුඅේගල, 

ජනසවි මාවත, 308/ඒ හි ෙදිිංචි ජී.වී. ජයවර්ධන මහතා විසින් “අනතුරුදායක ගල් බැේමේ 

සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.10.29 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් තාේෂණ 

නිළධාරී වාර්තා ලබාපගන පුේගලිකව නඩු මාර්ගපයන් විසඳා ගතයුතු බවට තීරණය කර ඇති අතර 

නැවතත් පේ සේබන්ධපයන් ඉල්ලීේ ලිපියේ ලැබී ඇති බැවින් පේ සඳහා සථ්ානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

22. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී  උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “ොර ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම සඳහා” 

යන හිසින් යුතුව 2019.02.19 දිනැතිව වග ඉරිදාපෙොළ ෙරණ ොලම අසලින් ෙටන්පගන 

හල්පෙවත්තට යාමට ඇති පකටිම මාර්ගය සඳහා එේ ෙපසක කඩුපවල, ෙහළ පබෝමිරිය, අිංක 95/4 

කරල්ගහපහේන ොර ලිපිනපයහි ෙදිිංචි වඩුවරා කන්නාමලාපේ ලලනි මිංගලිකා නැමති අය විසින් පෙර 

දී ොරට අඩි 06 ේ පවන්කර මැනුේ කර ඉඩේ පකොටස් විකුණූ නමුත් නැවත මැනුේ කිරීපේදී ොරට 

පවන්කර පනොමැති අතර පෙරදී වාහන ගිය පමම මාර්ගය පසේදී අබලන් වී ඇති බැවින් කුඩා 

වාහනයකට වුව යා පනොහැකි බැවින් වඩුවරා කන්නාමලාපේ ලලනි මිංගලිකා නැමති අයපේ ඉඩපමන් 

අඩි 2 ේ ලබාපගන ොර සභාවට ෙවරාපගන සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් ද සමඟ 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ොර්ශවකරුවන් කැඳවා 

සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 
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23. ප්රපේශවාසීන් විසින් “පෙොදු මාර්ගය සිංවර්ධනය සිදුකර ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.02.17 

දිනැතිව පබෝපප් පිහිටි “මුත්පතට්ටුව වත්ත” (රතුගම මාවත 1 ෙටුමග) මාර්ගය කිසිඳු අවස්ථාවක 

සිංවර්ධනය වී පනොමැති අතර පේ වනවිට ඉතා අබලන් තත්වයට ෙත්ව ඇති බැවින් පමම මාර්ගය 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛණයේ ද, 

අිංක 3284/9000 පිඹුපර් පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

24. 2018.07.23 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (33) යටපත් දැේපවන කරුණ 

සේබන්ධපයන් පකෝට්පට්, බැේදගාන ොර, අිංක 06 ලිපිනපේ ෙදිිංචි සිරිල් චන්දන පෙපර්රා මහතා 

පවත අිංක ම.හ.ෙැ./2018 යටපත් 2019.01.08 දිනැතිව සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, හිංවැල්ල 

විසින් යවන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, එකී ලිපිපේ සඳහන් ප්රකාරව සිරිල් චන්දන පෙපර්රා 

මහතා කටයුතු කර පනොමැති බැවින් බැේම සිදුරු කර ජලය බැස්සවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ මැතිතුමා විසින් 2018.07.10 දින සභාගත 

කරන ලද පකොස්ගම පකොට්ඨාශපේ කනේෙැල්ල බටහිර ග්රාම නිළධාරී වසපේ කනේෙැල්ල පකොස්ගම 

ප්රධාන මාර්ගපේ කනේෙැල්ල කනිෂ්ඨ විදයාලපේ සිට කනේෙැල්ල පදසට මාර්ගපේ දකුණු ෙසට ඇති 

පදපවනි මාර්ගය පකොන්ක්රීට් පයොදා සිංවර්ධන කර ඇති අතර ඒ සඳහා නමේ පනොමැති බැවින් එම 

මාර්ගපේ ෙදිිංචිව සිට යුධ සමපේදී කිලිපනොච්චි ඉදිරි ආරේෂක වළල්පල්දී රට දැය පවනුපවන් දිවි පිදූ 

රණවිරු අජිත් ඉන්දික කුමාර මහතාපේ නමින් “රණවිරු අජිත් ඉන්දික කුමාර මාවත” පලස නේ 

කරන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛනය ද, ඉල්ලීේ ලිපිය ද, මියගිය බව දැන්වීපේ 

ලිපියේ ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාව අනුව සභාව සතු ොරේ පනොවන බැවින් ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

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

2019 වර්ෂපේ මාර්තු 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.  

 

2019.03.03            - අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා 

2019.03.10  - සමන්ත උදයකුමාර ගමපේ මැතිතුමා  

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 
 

1. දුරකතන කණු සහ විදුලි කණු ඉවත්කිරීම සේබන්ධපයන් දිගින් දිගටම ඉල්ලීේ ලැපබන අතර සභා 

ප්රතිොදන මඟින් ඉවත් කිරීම කළ පනොහැකි බැවින් ඉදිරිපේදී ොරවල් සකස් කිරීම සඳහා සකස් කරනු 

ලබන ඇස්තපේන්තු වලට එම කණු ඉවත් කිරීම සඳහා වන වියදම ද ඇතුළත් කර සකස් කිරීමට 

සාකච්ඡා කරන ලදි. 
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