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2019.03.22 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    - එච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා. 

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

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

 

සහභාගී -පනොවූ : 

 

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

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

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

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

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

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

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

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

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

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. 2018.10.25 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01– (25) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී එල්. නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් 2018.09.26 දිනැතිව “ප ොල්ලතාව දෑත්තර යා 
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පකපරන මාර්ගය පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය සඳහා JCB යන්ත්රය දින 01 ේ සඳහා 

ල ාදීමටත් ගල්ෙස් කියුබ් 05 ේ ල ාදීමටත් කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

2. 2018.10.25 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01– (39) යටපත් දැේපවන පකොස්ගම විපල්ේහි 

නිවාස වාසීන්පේ සුභ සාධක සහ අපනයෝනයාධාර සිංගමය විසින් 2018.09.02 දිනැතිව “සුසාන 

භූමිය ක්රමවත්ව සැකසීම” යන හිසින් යුතුව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සේ න්ධපයන් පකොස්ගම  

තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පමම සුසාන භූමිපේ මෘත පේහ තැන්ෙත් කළ ෙසු 

ස්මාරක තැනීම සීමා කිරීම හා අළු තැන්ෙත් කිරීපේදී ෙමණේ ස්මාරක තැනීමට ඉඩදීම සුදුසු  වට 

තීරණය කළ අතර සුසාන භූමි ශුේධ කිරීම සඳහා ශ්රමදානයේ පයොදාපගන ඇති  වට ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර මැතිතුමා කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. 2018.10.25 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02– (41) යටපත් දැේපවන ෙහත්ගම අරලිය 

මාවත මැනුේ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ගැසට් ෙත්රපේ සඳහන් ොපර් ෙළලට අදාල පිඹුර ල ාපදන 

පලස  ලයලත් මිනින්පදෝරු පී.එච්. පෙපර්රා මහතා විසින් 2019.03.11 දිනැතිව එවන ලද ලිපිය 

සේ න්ධපයන් හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී විසින් ල ාදී ඇති වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය මැනුේ 

කිරීපේදී පේ සඳහා පිඹුරේ පනොමැති  ව වාර්තා කර ඇති  ැවින් මාර්ගපේ ඉඩේ පකොටස් 

අල්ලාපගන ඇති ොර්ශවයන් කැඳවා සභාෙතිතුමා සමඟ සාකච්චාවේ ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

4. 2018.11.23 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01– (03) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට පෙොදු ොරේ වශපයන් 

ෙවරාදීම හා සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.10.23 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා 

පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව ලැබීපමන් ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමටත් 

තීරණය කළ අතර පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව අනුව නිවැසියන් කිහිෙපදපනකු මාර්ගය 

සභාවට ෙැවරීමට විරුේධ  ව දන්වා ඇති අතර ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ 

මැතිතුමාට ද එම අවස්ථාපේදී සහභාගී වීමට පනොහැකි වී ඇති  ැවින් එතුමාපේ ඉල්ලීම ෙරිදි, 

2019.03.29 දින පෙ.ව. 10.00ට ස්ථානීය ෙරීේෂණය ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

5. 2018.11.23 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01– (05) යටපත් දැේපවන අවිස්සාපේල්ල, 

අකරවිට, ආනන්දගම ජනෙදපේ පිහිටි සීතාවක සුභ සාධක අවමිංගලයාධාර සමිතිය විසින් 

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

ප ෝධිය අසලින් ඇති ෙළපවනි ෙටුමග සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2018.10.12 දිනැතිව 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිලධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව JCB යන්ත්රය 

පයොදා මාර්ගය පදෙස ඇති ගස් ඉවත් කිරීමත්, ෙළමු ෙටුමඟ පප්රේමා විතාරණ යන අයට අයත් 
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පෙොල්ගස ඉවත් කිරීම සඳහා නිපේදන නිකුත් කර ඇති  ැවින් සභාව මඟින් ගස ඉවත් කළ ෙසු 

කාණු පිරිසිදු කිරීම සුදුසු  වටත් නිර්පේශ කර ඇති අතර ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් 

වර්ණසිරි මැතිතුමා සභාව මඟින් සිදුකරන ලද ශ්රමදානපේදී ඉහත ඉල්ලීේ ඉටුකර ඇති  වට කාරක 

සභාව දැනුවත් කළ අතර පෙොල්ගස ඉවත් කිරීම ඉදිරිපේදී සිදුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02– (01) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

කළුඅේගල, කිසස්ියාවත්ත, සිරි උපෙෝසථාරාමය විහාරාධිෙති පූජය කහපහේපන් ධේමාලිංකාර 

හිමියන් විසින් 2019.01.27 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී 

ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දැනට කහටපිටිය ගිරා ඉඹුල මාර්ගය පලස 2014.10.31 දින 1887 දරණ 

ගැසට් ෙත්රපේ සඳහන් වන මාර්ගයේ වන  ැවින් අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු “ශ්රී 

රතනාලිංකාර මාහිමි මාවත” පලස නේ කිරීම සඳහා මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු 

 වට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

7. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02– (02) යටපත් දැේපවන ොදුේක, 

මාවතගම, පවන්පේසි වත්ත, රිටිගහපහේන ොර පිහිටි එේසත් අපනයෝනයාධාර හා අවමිංගලයාධාර 

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

පිළි ඳවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.07 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දුරකථන රැහැන් කණු 03 ේ හා ආධාරක කනුව ද විදුලි රැහැන් 

කණු 01 ේ ද ඉවත් කළ යුතු අතර යා ද ඉඩේ හිමියන් විසින් මායිේ තාප්ෙය අඩි කිහිෙයේ ඉඩම 

පදසට වන පලස ඉදිකිරීම පහේතු වී ඇති  ැවින් විදුලි ල මණ්ඩලය හා පටලිපකොේ ආයතනය මඟින් 

පේ සඳහා ඇසත්පේන්තු ල ාගැනීම සුදුසු  වට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

8. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02– (03) යටපත් දැේපවන පුවේපිටිය, 

තුේපමෝදර ොර, 9 කණුව අසල හි ෙදිිංචි පේ.ඒ. කලයාණි මහත්මිය විසින් “අනතුරුදායක ළිඳකට 

පිළියමේ කිරීම සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.11 දිනැතිව ඉහත ලිපිනයැති ඉඩමට 

ආසන්නව පිහිටි අවුරුදු 20 ේ ෙරණ ළිඳ වපට්ටම ෙස් කණ්ඩි කඩා වැපටමින් ෙවතින  වත් නිවසට 

අනතුරුදායක  ව සඳහන් ලිපියට අදාලව ළිඳ පිහිටා ඇති ඉඩම සභාව සතු ද යන්න පිළි ඳව 

පසොයාගත පනොහැකි  වට පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරීතුමිය කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලද 

අතර, ළිඳට ආසන්න ඉඩේ හිමියාපේ ඉඩේ ඔප්පුව ල ාපගන ඉඩේ පරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය පවතින් 

ලිපඳහි අයිතිය පිළි ඳව පසොයා ලන පලස තාේෂණ නිළධාරී දැනුවත් කරන ලදි. 

 

9. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02– (04) යටපත් දැේපවන පකොස්ගම, 

ප ොරලුපගොඩලන්ද ප්රපේශවාසීන් විසින් “අ ලන්වී ඇති ප ෝේකුව පිළිසකර කර ගැනීම.” යන 

හිසින් යුතුව 2019.02.13 දිනැතිවපයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොසග්ම තාේෂණ නිළධාරී 

ල ාදුන් වාර්තාව අනුව 4’ දිග 1 1/2’ යුත් හියුේ  ට 04 ේ ල ාදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 
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10. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02– (05) යටපත් දැේපවන ඌරුවල ගේවාසීන් 

විසින් 2019.01.22 දිනැතිව “ප්රාපේශීය සභාවට ොරේ ෙැවරීම” යන හිසින් යුතුව පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව 4’ ෙළල ප්රපේශ මාර්ගය ෙසුව එේ 

පුේගලපයකු විසින් ඉඩේ මිලදී ගැනීපමන් පුළුල් වී සෑදී ඇති අතර එම පුේගලයා විසින් ෙැවරුේ 

කිරීමට එකඟතාවය ෙලකර ඉල්ලීේ ලිපි ඔප්පු/සැලසුේ පිටෙත් ල ා දී පනොමැති  ැවින් 

එකී ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු නැවත ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාපගන මහ 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමටකාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැේපවන ොදුේක, ප ෝපප්, 

ගුරුලාන, 458/බී හි පිහිටි ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසින් “ගේ ද මාර්ගයේ ප්රාපේශීය සභාවට 

ලියාෙදිිංචි කිරීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.04 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දිග මීටර් 250 ේ හා ෙළල 14’, 10’, 11’ වශපයන් 

දැේපවන පමම මාර්ගය ෙවරා ගැනීම සඳහා අවශය සැලසුේ හා අපනකුත් ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ 

කළ ෙසු නැවත ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාපගන මහා සභාවට පයෝජනාවේ 

ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (07) යටපත් දැේපවන 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 සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව ලැබී 

පනොමැති  ැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ල ාගැනීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටපත් දැේපවන අකරවිට, 

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

සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.08 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොසග්ම 

තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පමම ඉඩේ රජපයන් ප්රදානය කළ ඉඩේ වන අතර 

එස්.ඩබ්. වසන්ත මහතාපේ ඉඩපමහි එකතුවන වැසි ජලය  ැසයාමට ක්රමපේදයේ පනොමැති අතර 

යා ද ඉඩම මායිපමන් කාණුවේ සකසා වැසි ජලය ප්රාපේශීය සභා ප්රපේශය පදසට පයොමු කිරීම 

දැනට කළ හැකි නමුත් ඉඩේ හිමියන්පේ එකඟතාවය සහිත ඉල්ලීමේ ප්රාපේශීය පල්කේතුමිය පවත 

පයොමුකර සිංවර්ධනය සඳහා එකඟතාවය හා අදාල වන ෙරිදි කාණුව සඳහා ඉඩේ සභාවට ෙැවරීමට 

අවශය කටයුතු කළයුතු  වට ඉල්ලුේකාර එස්.ඩබ්. වසන්ත මහතා පවත දන්වා යැවීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි. 
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14. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (09) යටපත් දැේපවන ොදුේක, අිංගමුව, 

කණුකැටිය, අිංක 163/බී හි ෙදිිංචි එේ.ඩී. ගුනොල මහතා විසින් “ ක්රීඩා භූමියේ සකසා ගැනීම 

සේ න්ධපයනි.” යන හිසින් යුතුව 2019.01.20 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චින්තක 

පේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලදුව එතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන 

ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව දැනට පකොටසේ වල් බිහිවී ඇති 

අිංගමුව කණුකැටිය මාවපත් පිහිටි පමම පවන්පේසි ඉඩපේ පෙොදු පකොටස JCB යන්ත්රය ෙැය 03 ේ 

පයොදා භූමිය සුදුසු ෙරිදි සකස් කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

15. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “උත්තල දර්ෙනයන් සවිකර ගැනීම සඳහා” යන 

හිසින් යුතුව 2019.02.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී 

ල ාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල ස්ථානපේ මාර්ග දර්ශනය අවහිර වන  ැවින් උත්තල දර්ෙනයේ 

සවිකිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

16. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “ඇස්තපේන්තුවේ සකසා මුදල් පවන්කරගැනීම 

සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.02.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ 

නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පමම ප්රපේශ මාර්ගය සභාව සතු පනොවන වතු ප්රපේශ මාර්ගයේ 

 ැවින් සභා අරමුදල් පයදීමට නීතිමය ප්රතිොදන පනොමැති  වට කාරක සභාව විසින් ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

17. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. සව්ර්ණලතා මැතිතුමිය විසින් “පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා පවන්කළ පකොටපසේ 

වැටේ ඉදිකිරීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2018.11.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව ලැබී පනොමැති  ැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව 

ල ාගැනීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

18. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (13) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

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

ඉඩමට ගලා ඒම සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව හයිපලවල් ොරට වඩා 3’ ේ ෙමණ ෙහතින් 

පිහිටා ඇති පී.ඒ. ජගත් පප්රේමලාල් මහතාපේ ඉඩමට මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට අයත් හයිපලවල් 

ොර පදසින් ෙැමිපණන ජලය ඔහුපේ ඉඩපමන් ෙසුව ජලය  ැසයාමට ස්ථානයේ පනොමැති අතර 

පේ සඳහා සභාවට තීරණයේ ගත පනොහැකි  ැවින් හයිපලවල් ොපරන් ගලා එන ජලය වැළැේවීමට 

ඔහුපේ ඉඩපමන්  ැේමේ ඉදිකර ගැනීම හා පවනත් ක්රමයේ පයොදාගැනීම සුදුසු  ව පී.ඒ. ජගත් 
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පප්රේමාල් මහතා පවත දන්වා යැවීමටත් එම ලිපිපේ පිටෙතේ මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවත පයොමු 

කිරීමටත් කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

19. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් 2019.02.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පමය මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය සතු ප්රපේශ 

මාර්ගය අයිපන් ඇති ප ෝේකුපේ slab කැඩීපගොස ් ඇති  ැවින් පේ පිළි ඳව මාර්ග සිංවර්ධන 

අධිකාරිය පවත දන්වා යැවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

20. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් “සඳරැස ප්රගතිමාවත සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙවරා ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.02.21 පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ 

කර ල ාපදන  වට පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී විසින් කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර ඉන්ෙසු 

මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසින් “පෙොදු නාන ලිඳ ප්රතිසිංස්කරණය” යන හිසින් යුතුව 

2019.02.20 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව 

අනුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු පමම ළිපඳහි  ැමි කඩා වැටී ෙරිහරණය කළ පනොහැකි 

තත්වයේ හා ළිපඳහි මායිපේ වූ ඉඩපේ තාප්ෙයට අවදානේ තත්වයේ උේගතව ඇති  ැවින් ජලය 

හිස්කර ආවරණ  ැමි සේපූර්ණපයන්ම  ැඳ ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද 

ඇස්තපේන්තුව ප්රකාරව ළිඳ ප්රතිසිංස්කරණය කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

22. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටපත් දැේපවන ප්රපේශවාසීන් 

විසින් “වග, පෙොල්පහේන ොර ප්රධාන මාර්ගය හා පදෙස කාණු ෙේධතිය පිළිසකර කරගැනීම” යන 

හිසින් යුතුව 2018.02.01 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාව ලැබී පනොමැති  ැවින් වාර්තාව ල ාපගන ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි. 

 

23. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “සභාවට අයත් මාර්ගපේ ොලේ ප ෝේකුව 

ෙළල් කරගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.02.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේ න්ධපයන් 

ඉඩේ හිමියා වාචිකව එකඟතාවය ල ා දී ඇති  වට ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී කාරක සභාව 

දැනුවත් කළ අතර එකඟතාවය ලිඛිතව ල ාපගන ඉදිරි කටයුතු කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 
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24. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (19) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “ොරේ සභාවට ෙවරා ගැනීම සේ න්ධවයි” 

යන හිසින් යුතුව 2019.02.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

ල ාදුන් වාර්තාව අනුව අරුේවත්ත ආරාම ොපරන් ආරේභ වී නයනා මහත්මියපේ ඉඩපමන් 

අවසන් වන මුළු දිග මීටර් 140 ේ වන ෙළල පවනස් වන පමම මාර්ගය ෙවරා ගැනීම සඳහා අවශය 

ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කර ඇති  ැවින් ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කර ෙවරා ගැනීමට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

25. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (20) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

 දුවත්ත, පගෙල්ලමුල්ල ොර, 209/3 හි ෙදිිංචි ටී.ඒ. දීපිකා ප්රියදර්ශනී මහත්මිය විසින් “නිවසට 

අවහිර වන ෙරිදි තනා ඇති ගල්වැටිය සේ න්ධව” යන හිසින් යුතුව 2019.02.10 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පට්රොපිකල් ඇේවා 

ආයතනය විසින් අනවසරපයන් ඉදිකර ඇති ගල්  ැේම නීතයානුකූල ආකාරපයන් ඉදිකරන පලස 

දැන්වීමටත්, පමම ගැටළුව විසඳීම සඳහා අදාල ඇල ගැඹුර කළ යුතු අතර එය ප්රාපේශීය සභාවට කළ 

පනොහැකි  ැවින් පේ පිළි ඳව සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස ප්රාපේශීය පල්කේ හා පගොවිජන පසේවා 

පදොර්තපේන්තුව පවත දන්වා යැවීමටත් කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

26. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (21) යටපත් දැේපවන 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  ැේමේ සේ න්ධවයි” යන 

හිසින් යුතුව 2018.10.29 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේ න්ධපයන් තාේෂණ නිළධාරී වාර්තා 

ල ාපගන විසඳා ගතයුතු  වට තීරණය කර ඇති අතර නැවතත් පේ සේ න්ධපයන් ඉල්ලීේ ලිපියේ 

ලැබී ඇති  ැවින් පේ සඳහා ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී අනාවරණය වූ කරුණු අනුව 

ඉහළ ඉඩපේ මායිපේ තිප න වැසි ජලය කාණුවේ මඟින් මාර්ගය ඉදිරිෙස කාණුවට පයොමු කරන 

පලස ඉහළ ඉඩපේ ෙදිිංචි ඩන්කන් මහතා පවත දන්වා යැවීමටත්, ෙහත ඉඩපේ ෙදිිංචි ජයවර්ධන 

මහතාට ඉඩපේ මායිපේ අනුමත රැඳවුේ  ැේමේ ඉදිකරන පලස දන්වා යැවීමටත් කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

27. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (22) යටපත් දැේපවනගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී  උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “ොර ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 

2019.02.19 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේ න්ධපයන් ොර්ශවකරුවන් කැඳවා 2019.03.22 

දින එනේ අද දින සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී 2019.03.29 දින ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

28. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (23) යටපත් දැේපවන ප්රපේශවාසීන් 

විසින් “පෙොදු මාර්ගය සිංවර්ධනය සිදුකර ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.02.17 දිනැතිව 
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පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ල ාදුන් වාර්තාව අනුව පවන්පේසි ඉඩමක 

අතුරු මාර්ගයේ වන ප ෝපප් රතුගම මාර්ගපයන් ආරේභ වී පෙෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන 

පමම මාර්ගපේ පභෞතික දිග මීටර් 115 ේ වන අතර ෙළල අඩි 15 වන අතර අදාල ලිපිපල්ඛණ 

සේපූර්ණ කර ඇති  ැවින් ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා  ැලීම. 

 

1. මීපප්, පිටුේපප්, අරුේවත්ත උතුර, ගලපගදර නැපගනහිර ගේවාසීන් විසින් “අ ලන් ොලම 

පවනුවට නව ොලමේ ඉල්ලීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව ගලපගදර නැපගනහිර, මීපප්, පිටුේපප්, 

අරුේවත්ත උතුර යන ග්රාම පසේවා වසේ හතපරහි ොදුේක නගරය හා මීපප් නගරය සේ න්ධ කරන 

පුස්ඇලි ඔය හරහා ඇති ොලම ඒ.එච්.එේ. ෆවුසි මැතිතුමා අවුරුදු 20 කට ෙමණ පෙර ඉදිකර දුන් 

තාවකාලික ොලම අ ලන් තත්වපේ ෙවතින  ැවින් නව ොලමේ ල ාපදන පලස ගලපගදර 

නැපගනහිර, අරුේවත්ත උතුර, පිටුේපප්, මීපප් ගේවාසීන් විසින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන 

සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, 

පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. ශ්රී ලිංකා ඉිංජිපන්රු  ලකාය විසින් “සාලාව රණවිරු නිවාස අිංක 39 සහ 40 ඉඩේලාභීන්පේ ජලය 

එේරැස් වීපේ ගැටළුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව ඉහත 

අිංක සඳහන් රණවිරු අධිකාරිය මඟින් සාදා නිමකර ල ාදී ඇති නිවාස වර්ෂාව ෙවතින කාලයන් 

වලදී වැසි ජලය  ැසයාමට මාර්ගයේ පනොමැති වීම පහේතුපවන් එම නිපවස්වලට ෙැමිණීමට ඇති 

ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මාර්ගය හරහා ඉදිකර ඇති නිපවස් අිංක 42 හා 43 නිවැසියන් ජලය  ැස 

යාමට සලසා ඇති යා ද කාණුවට හියුේ ෙයිප්ෙ පයොදා ජලය  ැසයාමට සැලැස්වීම සුදුසු  ැවින් 

පමම ගැටළුව කඩිනමින් නිරාකරණය කර පදන පලසත් ඒ සඳහා අවශය ඉිංජිපන්රු යන්ත්ර සහාය 

( ැපකෝ යන්ත්ර වැනි) සහ ශ්රම දායකත්වය ඔවුන්පේ පරජිපේන්තුව මඟින් සෙයා දිය හැකි  වත් 

දේවමින් පයොමුකරන ලද  ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොසග්ම තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. පකොස්ගම, ෙහළ පකොස්ගම, ෙලප ොපට් ලන්ද, පනො. 60/ඒ හි ෙදිිංචි පේ.බී. සව්ර්ණලතා මහත්මිය 

විසින් “ෙලප ොපට්ලන්ද තැෙැල් කෑල්ල පවන්පේසි ඉඩපේ ජල  ැස්ම මඟින් නිවපසේ ගල්  ැේමට 

සිදුකර ඇති හානිය සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුවඇයපේ නිවස ඉදිරිපිට පිහිටා ඇති තැෙැල් 

කෑල්ල පවන්පේසි ඉඩම පවන්පේසි කිරීම සඳහා සිංවර්ධනය කරමින් ෙවතින අතර එම ඉඩම හරහා 

වන අධික ජල කඳ ක්රමවත්ව  ැසපනොයාම පහේතුපවන් ඇය විසින් නිවපසේ ආරේෂාවට ලේෂ 04 

කට අධික මුදලේ වැයකර ඉදිකරමින් ෙවතින ගල්  ැේම පෙරලීමට ලේපවමින් ෙවතින  ැවින් පේ 

සඳහා නිසි විසඳුමේ ල ාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන් 

චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක 
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සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

4. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා විසින් “මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙවරා ගැනීම සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.20 දිනැතිව මැල්වත්ත මාර්ගපේ එයාපටල් 

කුළුණ අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා ගන්නා පලස ඉල්ලමින් 

ොදුේක, හිංවැල්ල ොර, මැල්වත්ත ප්රපේශවාසීන්පේ ඉල්ලීේ ලිපියද, අදාල ඉඩේවල ඔප්පු පිටෙත් ද 

සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත තුේපමෝදර, පෙොල්වත්ත, නව ජනෙදය 

ප්රපේශවාසීන් විසින් “පෙොල්වත්ත නව ජනෙද මාර්ගය සුදුසු ෙරිදි සිංවර්ධනය කර ගැනීම.” යන 

හිසින් යුතුව 2019.03.12 දිනැතිව පෙොල්වත්ත නව ජනෙද මාර්ගය පෙොල්වත්ත ප්රපේශපේ ජනතාව 

භාවිතා කරන පෙොදු මාර්ගයේ වන අතර එම මාර්ගය දැඩිපලස අ ලන්ව ෙවතින  ැවින් සිංවර්ධනය 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසින් 07 පදපනකුපේ අත්සන් සමඟපයොමුකරන ලදුවගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත්කරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

6. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත ඉරිදාපෙොල, වග, ජන උදාන ගේමානය, 

61/66/1 හි ෙදිිංචි එස්. පයෝපේෂ්වරන් මහතා විසින් “කාණුවකට සිලින්ඩර ල ාගැනීම සඳහා” යන 

හිසින් යුතුව අිංක 61/66/1 ලිපිනයැති ඔහුපේ නිවස ඉදිරිපිට කො ඇති කාණුව පහේතුපවන් යාමට 

පනොහැකි  ව දේවමින් කාණුව නිසිපලස සකසා ගැනීමට සිලින්ඩර ල ාපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් කාරක සභාව පවත 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත තුේපමෝදර, පෙොල්වත්ත, අිංක 154/32 හි 

ෙදිිංචි එස්. සීලවතී මහත්මිය විසින් 2019.01.30 දිනැතිව 458 ඒ තුේපමෝදර ග්රාමපසේවා වසපේ ඉහත 

ලිපිනයැති ඇයපේ නිවපසේ යා ද මාර්ගයට වැසි දිනවලදී ගලා එන වැසි ජලය ඇලට ගලායාමට නිසි 

පිළිපවලේ පනොමැති වීම මත ොර මට්ටපේ සිට අඩි 3 – 4 ේ වතුර පිපරන  ැවින් එම වතුර ඇල 

පවත  ැස යාමට සුදුසු ප ෝේකුවේ සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලදුව ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි. 
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8. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් “ආනන්දගම කාණු ෙේධතිය 

සකස් කිරීම.” යන හිසින් යුතුව ආනන්දගම ප්රධාන මාර්ගපේ කාණු ෙේධතියේ පනොමැති නිසා වැසි 

කාලවලදී මහජනතාව දැඩි අෙහසුතාවයට ෙත් වන  ැවින් කාණු ෙේධතිය සකස් කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. පකොස්ගම, අළුත්අේ ලම, පනො. 152/3/1 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඩී. ජනක චින්තන මහතා විසින් “ජලය 

 ැසයන කාණු ෙේධතිය සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.01 දිනැතිව අළුත්අේ ලම 

පවන්පේසිවත්ත පවත දිපවන මාර්ගපේ පදවන ෙටුමග ෙටන් ගන්නා ස්ථානයට ඉහලින් ප්රධාන 

මාර්ගපේ දකුණු ෙසින් ඔහුපේ නිවස පිහිටා ඇති අතර ප්රධාන මාර්ගපේ වේ ෙසින් කාණු පිහිටා 

ඇතත් දකුණු ෙසින් ජලය  ැසයාමට කාණුවේ පනොමැති වීම පහේතුපවන් ද කන්ද ෙටන් ගන්නා 

ස්ථානපේ නිවස පිහිටීම පහේතුපවන් ද ඔහුපේ නිවසට ෙහළින් පිහිටා ඇති නිවාස හතපරහි ද වැසි 

ජලය තම නිවසට ගලාඑන  ැවින් ොපර් දකුණු ෙසින් ගලායන ජලය වේෙසින් දිපවන කාණුව පවත 

ොර හරහා යැවීමට ප ෝේකු සිලින්ඩර දමා පහෝ විකල්ෙයේ සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමාවිසින් කාරක සභාව 

පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොසග්ම තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් “මාර්ගය සඳහා නමේ පයොදා 

ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.22 දිනැතිව හිංවැල්ල ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාශපේ අිංක 

428 ඒ අළුත්අේ ලම ග්රාම නිළධාරී වසපේ පකොළඹ - අවිස්සාපේල්ල ප්රධාන මාර්ගපේ කි.මී. 50 

කණුව අසලින් දකුණු පදසට දුේරිය හරහා මාර්ගපයන් ආරේභ වී පදවන පවන්පේසි වත්ත දේවා වූ 

ප්රධාන මාර්ගපේ සිට කි.මී. 01 ෙමණ දිග මාර්ගය “සමගි මාවත” පලස නේකර එම මාර්ගපේ අතුරු 

මාර්ග ද 01, 02, 03, 04 ෙටුමග පලස ද නේකර පදන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ ඉල්ලීේ 

ලිපිය ද අත්සන් පල්ඛණය ද සමඟපයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

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

 

11. හිංවැල්ල, ඉහළ හිංවැල්ල, 292/1 හි ෙදිිංචි හිටපු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් ජයසිිංහ මහතා විසින් 

“හිංවැල්ල අේ ලේ ොර ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.22 

දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව ඉදිරිෙසින් ඇති ප්රපේශපේ ජනතාව විශාල වශපයන් ෙරිහරණය  

කරනු ල න පකටි මාර්ගයේ වන “හිංවැල්ල අේ ලේ ොර” කාණු කැඩීම හා වලවල් සෑදී තිබීම 

නිසා මගීන් ඉතා අෙහසුතාවයට ෙත්ව ඇති  ැවින් ප්රතිසිංස්කරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ 

ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 
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12. “පවන්පේසි කිරීමට පයෝජිත ඉඩමේ සේ න්ධව” යන හිසින් යුතුව ොදුේක මාවතගම, රිටිගහපහේන 

ප්රපේශපේ අේකරයක ෙමණ භූමි ප්රමාණයේ යේකිසි ඉඩේ පවන්පේසිකරුපවකු විසින් පවන්පේසි 

කිරීම සඳහා භූමිය සකස් කරමින් ෙවතින  වත් ඉඩම වටා පිහිටා ඇති කාණු ෙේධතිය ක්රමානුකූලව 

සකස් පනොකිරීම නිසා ජලය  ැසයාපේ ක්රමයේද පනොමැති  ැවින් ඉඩපේ වට ප්රමාණපේ ඇති කාණු 

ෙේධතිය පකොන්ක්රීට් කර සාදා දීමට කටයුතු කරන පලසත් ඉඩම වටා දැනට කේබි වැටේ ෙමණේ 

ඉදිකර ඇති  වත් දේවමින් ජී. පෙපර්රා මහතා විසින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන ලියනපේ 

මැතිතුමා මඟින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පමම ඉඩම පවන්පේසි කිරීම 

සඳහා අනුමැතිය ල ාගන්නා පතේ සිංවර්ධන කටයුතු වහාම අත්හිටුවන පලස පවන්පේසිකරු පවත 

දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “පමට්පරෝ ලෑන්ඩ්ස් ආයතනය මඟින් 

සිදුකරන අවිධිමත් මහජන පීඩාකාරී සිංවර්ධන කටයුත්ත සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 

2019.03.08 දිනැතිව පමට්පරෝ ලෑන්ඩ්ස් ආයතනය මඟින් සිදුකරන සිංවර්ධන කටයුතු නිසා වැසි 

දිනයන් හිදී කාණු ෙේධතිය ප්රමාණවත් පනොවීපමන් මාර්ගය මඩවීම, ඉන් ඉවත් කරන අෙද්රවය 

මාර්ගයටම පගොඩ දැමීම, ඇල මාර්ගය වැලි වලින් පිරීපගොස් වතු  ැසයාම අවහිර වීම වැනි 

පහේතූන්පගන් ජනතාව පීඩා විඳින  වට නිතර දන්වන අතර නිසි ෙරිදි සිදුකරන තුරු අනුකූලතා 

සහතිකය ල ාපනොදීමට කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක 

සභාව, පේ සේ න්ධපයන් දීර්ඝ පලස සාකච්ඡා කළ අතර සභාව මඟින් අනුකූලතා සහතික 

ල ාපගන පනොමැති සියලු පවන්පේසි ඉඩේ සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සතු  ලතල ප්රකාරව 

කටයුතු කර සිංවර්ධනය කිරීම හා පවන්පේසි කිරිපේ කටයුතු අත්හිටුවීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි. 

 

14. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “උේගල්ල පකොට්ඨාශපේ විවිධ 

ගැටළු කිහිෙයේ සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.04 දිනැතිව ෙහත සඳහන් කරුණු 

පිලි ඳව අවධානය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක 

සභාව, පමම ඉල්ලීේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. සිරිසුමන මාවත හියුේ ෙයිප්ෙ සහිත ස්ථාන සහ එම සථ්ානවල මාර්ගය කැඩීපගොස් ඇත. 

ii. හල්පප් විහාරස්ථානය අසල ොලපේ ෙැති ැේම කැඩීපගොස් ඇත.  

iii. හල්පප් පුස්සාගල මාර්ගය සඳහා ගල්ෙස් ල ාගැනීම. 

iv. හල්පප් අතුරු මාර්ගය සඳහා හියුේ ෙයිප්ෙ ල ාගැනීම. 

v. මිල්ලපදනිය ප්රධාන මාර්ගපේ ොලපමහි ෙැති ැේම සකසා ගැනීම. 

vi. මිල්ලපදනිය අතුරු මාර්ගය ප්රපේශය සඳහා හියුේ ෙයිප්ෙ ල ාගැනීම. 

 

15. ොදුේක, උේගල්ල, අඹගහවත්ත, පනො. 150/1/2 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඩී. නිහාල් චන්ද්රසිරි මහතා විසින් 

ඔහුපේ නිවපසහි ඇතුළතින් ඇද ඇති විදුලි රැහැන් පදක නිසා විදුලි පකොටන අවස්ථාපේදී නිවපසේ 
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සිටීමට පනොහැකි  ැවින් විදුලි ල මණ්ඩලයට එම ඇති විදුලි රැහැන් පදක ඉවත් කරපදන පලස ලිපි 

පයොමුකළ ද කිසිඳු සහනයේ ල ාපනොදුන්  ැවින් එම විදුලි රැහැන් පදක ඉවත් කර පදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “ඇස්තපේන්තු සකස් කර මුදල් 

පවන්කර ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.03.22 දිනැතිව ෙහත සඳහන් කරුණු 

සේ න්ධපයන් ඇස්තපේන්තු සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව හා ඇස්තපේන්තු ල ාගැනීම සුදුසු 

 වට තීරණය කරන ලදි. 

i. අකරවිට ෙන්සල ොර (නාගස්වැටි ොර) ෙළමු ෙටුමග පකළවර පකොටස පකොන්ක්රීට් කර ොර 

සකසා ගැනීම. 

ii. අකරවිට ප ොල්ලතාව ොර වසන්ත පප්රේමලාල් මහතාපේ නිවස අසලින් එල්. දයානන්ද 

මහතාපේ නිවස අසල ොර තාර දමා සකස් කරගැනීම. 

iii. අකරවිට කහටපිටිය පකොන්ගස් පෙපදස ොර කපිල මහතාපේ නිවස අසලින් යන ොර තාර දමා 

සකස් කරගැනීම. 

 

17. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද 

“ප ොල්ලතාව ග්රාම නිළධාරී වසපේ ඇති කලයාණි මාවත ොර අවසානපේ පෙොඩිකාරවත්ත නාන 

පතොටුෙල සිංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.02.10 දිනැතිව ප්රපේශවාසීන්පේ 

අත්සන් පල්ඛනයේ සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී විසින් ල ාදී ඇති 

වාර්තාව අනුව අයිතිය තහවුරු පනොවන  ැවින් සභා අරමුදල් පයදවීපේ ගැටළුවේ ෙවතින  වත් ගඟ 

රේෂිතපයන්  ැවින් අපනකුත් ආයතනවල නිර්පේශ ල ාගැනීමට සහ අවශය තාේෂණ උෙපදස් 

ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිිංහ මැතිතුමා පවත සුදුවැල්ල ගල්පදොළ ොර 

ප්රපේශවාසීන් විසින් සුදුවැල්ල 436/ඒ ග්රාමපසේවා වසමට අයත් ගල්පදොළ ොර සහ ප ොරළුපගොඩ 

හ පදණිය (දුිංගාල සිට පත් පහේන හරහා) යා කරන මාර්ගය දැනට වසර ගණනක සිට අ ලන්ව 

ෙවතින අතර පමම මාර්ගපේ ස්ථාන පදකේ ගමනාගමනයට ඉතා අෙහසු තත්වයකට ෙත්ව ඇති 

 ැවින් ඒ සඳහා විසඳුමේ ල ාපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ පයොමුකරන ලදුව 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිිංහ මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන 

ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම 

සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා මඟින් ගරු සභාෙතිතුමා පවත පකොස්ගම, 

ඉහළ පකොස්ගම, අිංක 364/ඒ හි ෙදිිංචි පේ.සී.පේ. ප්රියදර්ශණ මහතා විසින් “අ ලන් වී ඇති ොලම 
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ඉදිකර පදන පලස ඉල්ලීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.10 දිනැතිව ඉහළ පකොස්ගම සිේමහා ප ෝධි 

මධයස්ථානය අසලින් ඇති කෘෂි මාවත පලස භාවිතා කරන මාර්ගපේ හයිපලවල් මාර්ගයට 

සේ න්ධ වන ස්ථානපේ ෙවතින වසර 30 කට ෙමණ පෙර ඉදිකරන ලද ොලම ස්වභාවික පහේතූන් 

මත ප්රධාන  ැමි පුපුරා පගොස් ඇල මාර්ගය නිසා යටින් පසේදී අ ලන් තත්වයට ෙත්ව ඇති  ැවින් 

ොලම කඩා වැටීමට පෙර ප්රතිසිංස්කරණය/ඉදිකර ගැනීම සඳහා අවශය කටයුතු සේොදනය කරපදන 

පලස ඉල්ලමින් අත්සන් පල්ඛනයේ ද සමඟ පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී 

පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක 

සභාව, පේ සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

20. තුේපමෝදර, ෙඤ්ඤාගුල, කිරි අතුල, පනො. 151 හි ෙදිිංචි ජී.ඩබ්.  න්දුල ප්රියිංක ලීලාරත්න මහතා 

විසින් “මාර්ගය සාදා ගැනීම සේ න්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.09 දිනැතිව 442/ඒ 

ෙඤ්ඤාගුල ග්රාමපසේවක පකොට්ඨාශයට අයත් ෙඤ්ඤාගුල කිරි අතුල කි.මී. භාගයේ ෙමණ 

වනපකොස්වත්ත ගපේ සිටත්, කලටුවාව ගපේ සිටත්, ොසල් ළමුන් ෙඤ්ඤාගුල මහ විදුහල කරා 

ගමන් කරන පමම මාර්ගය වලවල් සෑදි ගල් මතුවී ගමනාගමනයට අෙහසු තත්වපේ ෙවතින  ැවින් 

ෙඤ්ඤාගුල මහ විදුහල අසල සිට කිරි අතුල පතේ කිපලෝමීටර් භාගයේ ෙමණ වූ මාර්ගය 

සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් ඉහත පතොරතුරු සතය  වට ග්රාම නිලධාරී සහතික කරමින් 

තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලදලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, තාේෂණ 

නිළධාරී වාර්තාව අනුව සභාව සතු මාර්ග ගැසට් ෙත්රපේ පනොදැේපවන  ැවින් ෙැවරුේ කර ඇති ද 

යන්න තහවුරු කර ගැනීපමන් ෙසු සභාව සතු නේ සභා ප්රතිොදන පයදීපමන්ද, සභාව සතුව 

පනොමැත්පත් නේ  ාහිර ප්රතිොදන මඟින් ද මීටර් 500 ක ගමනාගමනය අසීරු දුෂ්කර පමම මාර්ගය 

සිංවර්ධනය කිරීමට සුදුසු  වට නිර්පේශ කර ඇති  ැවින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීම සුදුසු  වට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

21. හිංවැල්ල, ෙහත්ගම, කිඹුල්ප පන් ොර ෙදිිංචි ඩබ්.ඒ. උදයනන්ද මහතා විසින් ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය මඟින් සභාෙතිතුමා පවත ලිපිපේ සඳහන් ලිපිනවලට 

අයත් නිපවස්වලට යාමට ඇති අතුරු මාර්ගය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය 

කරපදන පලස ද පනො. 101/12 ලිපිනපේ ෙදිිංචි ඩබ්ලිේ.ඒ. දයානන්ද වන්නිආරච්චි යන හදිසි 

අනතුරකට භාජනය වී සුෂුේනාවට හානි සිදුවී ඇති  ැවින් ඇවිදීමට පනොහැකිව පරෝද පුටුවක 

ආධාරපයන් එහා පමහා යාමට සිදුවී ඇති  ැවින් පමම අතුරු මාර්ගපේ යාමට පනොහැකිව මහත් 

අසීරුතාවයකට ෙවත්ව ඇති  ැවින් හැකි ඉේමණින් සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ 

ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. ගරු ප්රාපේශීය සභා උෙසභාෙති මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් “ජනසවි මාවත ජලය  ැසයන 

කාණු සඳහා හියුේ ෙයිප්ෙ ල ාගැනීම සේ න්ධව - (ප ෝපප් සියඹලාව)” යන හිසින් යුතුව 
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2019.03.22 දිනැතිව අිංක 459/බී සියඹලාව ගමපේ වත්ත සිට ගුරුලාන සේ න්ධ කරන ජනසවි 

මාවපත් මාර්ගය හරහා ජලය  ැස යන ස්ථාන කීෙයකට විධිමත් පලස හියුේ ෙයිප්ෙ පයොදා 

සිංවර්ධනය පනොකිරීම පහේතුපවන් මාර්ගයට හානි සිදුවන  ැවින් අවශය ස්ථාන සඳහා හියුේ ෙයිප්ෙ 

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

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

 

23. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් ප්රාපේශීය 

සභාව ෙවරා ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව අරුේවත්ත උතුර පනො. 295/ඒ ඩබ්. 

සුනිල් පප්රේමසිරි මහතාපේ නිවස අසලින් ආරේභ වන (නිවාස 10 ේ ෙමණ ඇති) මීටර් 200 ේ දිග 

අඩි 10 ේ ෙමණ ෙළලින් යුත් අරුේවත්ත උතුර 293/ඒ උොලි තිත්තවැල්ල යන අයට අයත් ඉඩපේ 

පකළවරින් අවසන් වන පෙෞේගලික ොර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා ගන්නා පලස ඉල්ලමින් 

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

ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි. 

 

24. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් ප්රාපේශීය 

සභාව ෙවරා ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව ොදුේක අරුේවත්ත පිට්ටුපහේන (අිංක 

13/5/සී) එස්. උපුල් ප්රියිංකර මහතාපේ නිවස අසලින් ආරේභ වන නිවාස 15 ේ ෙමණ තිප න මීටර් 

200 ේ ෙමණ දිගින් අඩි 15 ේ ෙමණ ෙළලින් යුත් අරුේවත්ත පිට්ටුපහේන13/5/ඊ ජයන්ති මාවත 

පේ.එස්.එස්. කුමාර යන අයපේ ඉඩමින් පකළවර වන පෙෞේගලික ොර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට 

ෙවරා ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය සමඟ පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු 

 වට තීරණය කරන ලදි. 

 

25. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “උේගල්ල පකොට්ඨාශය සඳහා දර්ෙන 

ල ාගැනීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2019.03.19 දිනැතිව උේගල්ල පකොට්ඨාශයට අයත් හල්පප් 

විහාරස්ථානය අසල තුිංමිං හන්දිය සහ උේගල්ල සිංස්කෘතික මධයසථ්ානය අසල විංගු සඳහා 

උත්තල දර්ෙන ල ාදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි.  

 

26. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසින් “පසෝමානන්ද මාවත පටලිපෆෝන් 

කණුව ඉවත් කිරීම සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව පිටුේපප් පසෝමානන්ද 

මාවපතහි දිස්නා කපඩ් අසල දුරකථන කණුව ොර තුළ පිහිටා ඇති අතර පමය ඉවත්කර පදන පලස  

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි.  
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27. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් “උත්තල දර්ෙන ල ාගැනීම 

පිණිසයි ” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව සාලාව පකොට්ඨාශපේ සාලාව හිංදිපේ සිට සාලාව 

පරෝහල අසල පරෝහලට ඇතුල්වන මාර්ගපේ ඉදිරිපිට ඉතා අනතුරුදායක විංගුවේ සහිත ස්ථානය 

සඳහා සහ නේබිපගොඩ කන්ද සමඟ ඇති අනතුරුදායක විංගුව සඳහා දර්ෙන ල ාදන පලස ඉල්ලමින් 

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

වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි.  

 

28. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “අත්ෙන්දු ක්රීඩාපිටියේ සකස් 

කර ගැනීම සේ න්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව අරුේවත්ත ජය පෙපදස මාර්ගපේ 

පිට්ටුපහේන කනත්තට යා දව ඇති පවන්පේසි වත්පත් ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පෙොදු කටයුතු සඳහා 

පවන්කරන ලද පකොටපසේ අත්ෙන්දු ක්රීඩාපිටියේ සකස්කර ගැනීම සඳහා එච්. නන්දන මහතා සහ 30 

පදපනේ අත්සන් කළ ලිපියේ ඒවා ඇති  වත් එම ක්රීඩාපිටිය සකස් කර දීම සඳහා අවශය ප්රතිොදන 

ල ාගැනීම සඳහා අවශය ඇස්තපේන්තුවේ සකසා පදන පලසත් එය ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රතිොදන 

ල ාපදන පලසත් ඉල්ලමින් අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිපේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

29. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් සභාවට 

ෙවරා ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව පනො. 219 බී ජයසුන්දර පෙපදපසේ නිශාන්ත 

පුෂ්ෙකුමාර මහතාපේ ඉඩපමන් ෙටන්පගන පකොයින් කුඹුර පකළවරින් අවසන් වන මීටර් 400 ේ 

ෙමණ දිග අඩි 12 ේ ෙමණ ෙළල අරුේවත්ත ජයසුන්දර පෙපදස පකොයින් කුඹුරයන මාර්ගය 

සේ න්ධපයන් මීට ඉහතදී 24 පදපනකුපේ අත්සන් සහිත ලිපියේ සමඟ මහ සභාවට ඉදිරිෙත් කර 

පිළිතුරේ ලැබී පනොමැති  ැවින් පමම මාර්ගය සිතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන සිංවර්ධනය 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් සහිත එම ඉල්ලීේ ලිපිපේ පිටෙතේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම සුදුසු  වට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

30. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් සභාවට 

ෙවරා ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව ොදුේක ගලපගදර අරලිය මාවතට හැපරන 

දකුණට තිප න 1 වන ෙටුමග ොර (ගිනි මඩිත්ත පහේන කියන ඉඩම) නිවාස 08 ේ ෙමණ තිප න 

මීටර් 200 ේ ෙමණ දිග අඩි 10 ේ ෙමණ වන මාර්ගය සිතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරාපගන 

සිංවර්ධනය කරපදන පලස ඉල්ලමින් කැමැත්ත ප්රකාශිත ලිපි, ඔප්පු සහ පිඹුරු පිටෙත් ද සමඟ 

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

ල ාගැනීම සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි.  
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31. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “ොර ෙළල් කර ගැනීම සඳහා 

හියුේ ෙයිප්ෙ 01 ේ ල ාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව අරුේවත්ත උතුර ොලම 

අසල ඉසුරු උයනට පිවිපසන මාර්ගය අඩි 04 ේ ෙමණ ෙළල් කර ගැනීමට ජනතාව ඉල්ලා ඇති 

 වත්, එම ස්ථානපේ තිප න අරුේවත්ත උතුර පෙොදු සුසාන භූමියට අවමිංගලයය කටයුතු සඳහා 

ෙැමිපණන වාහන හරවා ගැනීමට පනොහැකි නිසා ජනතාව පීඩාවට ෙත්වන  වත් දේවමින් පමම 

මාර්ගය ෙළල් කර ගැනීම සඳහා අවශය ෙරිදි හියුේ ෙයිප්ෙයේ ල ාපදන පලසඉල්ලමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීම 

සුදුසු  වට තීරණය කරන ලදි.  

 

32. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය විසින් “විදුලි කණුව සථ්ානගත කිරීම” යන 

හිසින් යුතුව 2019.03.22 දිනැතිව ොදුේක වික්රම මාවපතහි විදුලි කණුවේ ොරට අවහිරව ඇති 

 ැවින් ප්රතිස්ථාෙනය කරපදන පලස කරන ලද ඉල්ලීමට වසරකට ආසන්න වී ඇති අතර එම විදුලි 

කණුව පුපුරා පගොස් දැඩි අවධානමකට ෙත්ව ඇති  ැවින් අවශය පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා  ැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී විසින් ල ාදී 

ඇති වාර්තාව අනුව අදාල විදුලි කණුව ඉවත්කර නැවත ස්ථානගත කිරීම පිළි ඳව ගැටළුවේ ෙවතින 

 ැවින් එම ස්ථානය අසල ඇති ඉඩේ හිමියාපේ ලිඛිත එකඟතාවය ල ාගැනීමට 2018.08.21 දින 

ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (22) යටපත් ලිපි යවා ඇතත් පමපතේ එකඟතාවය ලැබී 

පනොමැති  ැවින් පමම විදුලි කණුව නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා අවශය ඉඩකඩ අදාල මාර්ගපේ 

තිප න  වට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය ප්රකාශ කළ  ැවින් නැවත ඒ 

සේ න්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ල ාගැනීමට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි.  

 

33. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පකොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්රියාත්මක කරනු ල න ශ්රමදාන වැඩසටහන 

2019 වර්ෂපේ අපප්රේල් 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 ල ාපදන ලදි.  

 

2019.04.07        - ජී. ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා 

2019.04.21  - චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා  ල ප්රපේශය තුළ සීතාවක ප්රාපේශීය සභා මඟින් අනුමත පනොකළ ඉඩේ 

පකොටස් ඉඩේ පවන්පේසිකරුවන් විසින් පවන්පේසි කිරීම සේ න්ධපයන් ෙවතින ගැටළු 

සේ න්ධපයන් සාකච්ඡා කළ අතර ප්රාපේශිය සභාපේ අනුමැතියකින් පතොරව පවන්පේසි කරනු 

ල න ඉඩේවල සීතාවක ප්රාපේශිය සභාපේ අනුමැතිය ල ා පනොමැති  ව සඳහන් දැන්වීේ පුවරු / 

 ැනර් සවිකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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