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2019.04.26 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට 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   - එච්.පී.උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා. 

7. ගරු කාරක සභික   - පේ. නිමල් යසසිරි කළුෙහන 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   - පී.පේ. උපුල් ජිපන්න්ද්ර කුලතිලක මැතිතුමා. 

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

3. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

4. කාර්යභාර නිලධාරී - ොදුේක - ඩී.සී.පේ. අමරසිිංහ 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. 

 

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

කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 

 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (25) යටපත් දැේපවන 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 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පරොපිකල් ඇේවා 
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ආයතනය විසින් අනවසරපයන් ඉදිකර ඇති ගල් බැේම නීතයානුකූල ආකාරපයන් ඉදිකරන පලස 

දැන්වීමටත්, පමම ගැටළුව විසඳීම සඳහා අදාල ඇල ගැඹුර කිරීම කළ පනොහැකි බැවින් 2019.03.29 

දින ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙවත්වා ගල්බැේම ඉවත් කරන පලස හිංවැල්ල, දිේපදණිය දකුණ 

පරොපිකල් ඇේවා පහොරයිසන් ඉන්පෙේෂ් පුේගලික සමාගම පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

2. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (27) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

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

යුතුව 2019.02.19 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් ොර්ශවකරුවන් කැඳවා 

2019.03.22 දින එනේ අද දින සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ අතර එහිදී 2019.03.29 දින ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ ෙවත්වා මාර්ගය ෙළල් කිරීම සඳහා ඉඩපමන් පකොටසේ ලබාදීමට කැමැත්ත ලිඛිතව 

ලබාදීමට කටයුතු කරන පලස කඩුපවල, ෙහළ පබෝමිරිය, කරල්ගහපහේන ොර, අිංක 95/4 හි ෙදිිංචි 

ඩබ්.පේ. ලලනි මිංගලිකා මහත්මිය පවත 2019.04.22 දින ලිපියේ මඟින් දන්වා යවා ඇත. 

 

3. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටපත් දැේපවන මීපප්, පිටුේපප්, 

අරුේවත්ත උතුර, ගලපගදර නැපගනහිර ගේවාසීන් විසින් “අබලන් ොලම පවනුවට නව ොලමේ 

ඉල්ලීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව ගලපගදර නැපගනහිර, අරුේවත්ත උතුර, පිටුේපප්, මීපප් 

ගේවාසීන් විසින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2019.02.11 දින 

සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දිග අඩි 110 ේ ද 

ෙළල 8' 9” යකඩ සැකිල්ලේ හා concrete pines පයොදා සකස් කර ඇති ොලපමහි යකඩ සැකිල්ල 

අබලන් බව පභෞතිකව දේනට ලැපබන අතර විශාල වූහයේ සහිත ොලමේ බැවින් ග්රාමීය ොලේ 

ඉදිකිරීේ සේබන්ධ අදාල අමාතයතුමා පවත පයොමු කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

4. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටපත් දැේපවන ශ්රී ලිංකා 

ඉිංජිපන්රු බලකාය විසින් “සාලාව රණවිරු නිවාස අිංක 39 සහ 40 ඉඩේලාභීන්පේ ජලය එේරැස ්

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

ලද  ලිපිය සඳහා පකොසග්ම තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ගැඹුරු කාණුවේ කැපීම පහෝ 

ප්රපේශය සකස් කර කාණු සැකසීම අවශය නමුත් ප්රපේශය පදෙස ෙදිිංචිකරුවන්පේ විපරෝධතා ඇති 

බැවින් ද සභාවට ෙැවරීමේ සිදුකර පනොමැති බැවින් නීතිමය පහේතූන් මත කටයුතු කිරීමට පනොහැකි 

බව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටපත් දැේපවන පකොස්ගම, ෙහළ 

පකොස්ගම, ෙලපබොපේ ලන්ද, පනො. 60/ඒ හි ෙදිිංචි පේ.බී. ස්වර්ණලතා මහත්මිය විසින් 

“ෙලපබොපේලන්ද තැෙැල් කෑල්ල පවන්පේසි ඉඩපේ ජල බැස්ම මඟින් නිවපසේ ගල් බැේමට සිදුකර 

ඇති හානිය සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන් 

චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොසග්ම 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ස්වභාවික ජල බැස්ම පිටුෙස පදසින් ඇති දිය අගලට 
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පයොමු කිරීමට ඉඩේ හිමිකරුපේ එකඟතාවය ලබාපගන දකුණුෙස ඉඩම සිංවර්ධනපේදී එකී කාණුව 

ද සිංවර්ධනය කිරීපමන් නිසි ජල බැස්මේ ඇති කිරීමට හැකි බැවින් පේ සේබන්ධපයන් පදොර්ශවය 

කැඳවා සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

6. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී අපයෝම මධු ප්රසාේ පේවපේ මැතිතුමා විසින් “මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාවට ෙවරා ගැනීම 

සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.02.20 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ොදුේක මැල්වත්ත මාර්ගපයන් ආරේභ වී පෙෞේගලික 

ඉඩමකින් අවසාන වන ආරේභක ෙළල 5.60m වන අවසාන ෙළල 5.50m ේ වන දිගින් 45m ේ 

වන පමම මාර්ගය ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කර ෙවරා ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

7. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටපත් දැේපවන 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 පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් 

කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව පමම මාර්ගය පකොන්ක්රීේ කිරීම සඳහා රු. 460,299.99 ක මුදලේ වැයවන බවට 

ඇස්තපේන්තු කර ඇති අතර මුදල් ප්රතිොදන පවන්කර ගැනීපමන් ෙසු සිංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

8. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත ඉරිදාපෙොල, වග, ජන උදාන ගේමානය, 61/66/1 හි ෙදිිංචි 

එස්. පයෝපේෂ්වරන් මහතා විසින් “කාණුවකට සිලින්ඩර ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 

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

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පෙෞේගලික 

ඉඩමකට පිහිටීම සඳහා සිලින්ඩර ලබාදීමට පනොහැකි අතර ඉල්ලුේකරුපේ නිවස අසල මාර්ගය 

හරහා ඇති කාණුව සඳහා 1' 2” dia 4' 0” length හියුේ ෙයිප්ෙ 04 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

9. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (07) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත තුේපමෝදර, පෙොල්වත්ත, අිංක 154/32 හි ෙදිිංචි එස්. 

සීලවතී මහත්මිය විසින් 2019.01.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් 

ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව මාර්ගය හරහා සෙත්තු කාණුවේ පයොදා ජලය කාණුවේ මඟින් ඇළ 

පවත බැස්සවීම සුදුසු බැවින් ඉඩේ මායිේ හරහා කාණුවේ කැපීමට ඉඩේ හිමිකරුවන් වන ඒ.එස්. 
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සීලවතී මහත්මිය හා ශයාමලී පගොඩකපවල මහත්මිය වාචික ලබාදී ඇති එකඟතාවය ලිඛිතව 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් “ආනන්දගම කාණු ෙේධතිය සකස් කිරීම.” 

යන හිසින් යුතුව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

ජලබස්නා කාණුවේ හා හරස් පබෝේකුවේ සඳහා ඇස්තපේන්තු කිරිමට මිනුේ ලබාපගන ඇති අතර 

යාබද වතු ඉඩම තුළින් ඇති ස්වභාවික බැස්ම පදසට හරස් පබෝේකුවේ පයදීමට පයෝජනා කර ඇති 

බැවින් ඒ සඳහා වතු සමාගපේ එකඟතාවය ලබාගැනීපමන් ෙසු ඉදිරි කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

11. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (09) යටපත් දැේපවන පකොස්ගම, 

අළුත්අේබලම, පනො. 152/3/1 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඩී. ජනක චින්තන මහතා විසින් “ජලය බැසයන කාණු 

ෙේධතිය සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.01 දිනැතිව පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ෙැමිණිලිකරුපේ ප්රපේශය පදසින් කාණු 

පනොමැති නිසා එම පදසින් ප්රපේශය මතින් එන ජලය ප්රපේශපේ අනිත් ෙසට පෙරමුසු පයොදා 

ගැටියේ මඟින් බාධකයේ පයදීම මඟින් පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් “මාර්ගය සඳහා නමේ පයොදා ගැනීම” යන හිසින් 

යුතුව 2019.03.22 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව ගැසේ මාර්ග පල්ඛනපේ අිංක 377 හි දැේපවන අළුත්අේබලම පවන්පේසිවත්ත ොර 

අදාල සියලු ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු “සමගි මාවත” පලස ද එම මාර්ගපේ අතුරු මාර්ග ද 01, 

02, 03, 04 ෙටුමග පලස නේ කිරීම සඳහා මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

13. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, ඉහළ 

හිංවැල්ල, 292/1 හි ෙදිිංචි හිටපු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් ජයසිිංහ මහතා විසින් “හිංවැල්ල 

අේබලේ ොර ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.22 දිනැතිව 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය 

ප්රිමිේස් කියුබ් ½ ේ ෙමණ පයොදා සකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැේපවන “පවන්පේසි 

කිරීමට පයෝජිත ඉඩමේ සේබන්ධව” යන හිසින් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන ලියනපේ 

මැතිතුමා මඟින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව පමම ඉඩම පවන්පේසි කිරීම සඳහා අනුමැතිය 

ලබාගන්නා පතේ සිංවර්ධන කටයුතු වහාම අත්හිටුවන පලස පවන්පේසිකරු පවත දන්වා යවා ඇති 
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බවට කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අනුමැතියකින් පතොරව පවන්පේසි 

කරනු ලබන ඉඩේ සඳහා “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ අනුමත කර පනොමැත. ඉඩේ මිලදී ගැනීපමන් 

වළකින්න.” යනුපවන් දැේපවන බැනර් ප්රදර්ශනය කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “උේගල්ල පකොේඨාශපේ විවිධ ගැටළු කිහිෙයේ 

සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.04 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව  

 

i. සිරිසුමන මාවත හියුේ ෙයිප්ෙ සහිත ස්ථාන සහ එම ස්ථානවල මාර්ගය කැඩීපගොස් ඇති ස්ථාන 

සඳහා 1 ½ dia Hume Pipe 01 පයදීපමන් ෙසු ප්රිමිේස් පයොදා සැකසීමටත් 

❖ සිරිසුමන මාවපත් සිංස්කෘතික මධයස්ථානය අසල පබොේකුව සහිත ස්ථානයට විශාල ජල 

ෙහරේ ප්රපේශ වන බැවින් ොර පසෝදායාම වැළැේවීමට 8’ 0” ෙමණ දිගින් 3’6” ෙමණ 

උසට Retaining wall ඉදිකිරීම සුදුසු බැවින් ඒ සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමටත් 

❖ සිරිසුමන මාවපත් පබෝේකුවේ සහිත තවත් සථ්ානයක ද ොර පසෝදායාම වැළැේවීම සඳහා 

11’  0” ෙමණ දිගට 4’ 6” ෙමණ උස Retaining wall බැඳීම සුදුසු බැවින් 4' 0” dia හියුේ 

ෙයිප්ෙ සහිත ප්රපේශය ද හසුවන පසේ ඉදිකළ යුතු බැවින් ඒ සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස ්

කිරීමටත්  

ii. හල්පප් විහාරස්ථානය අසල ොලපේ ෙැතිබැේම කැඩීපගොස් ඇති බැවින් දිග 16' 0” වන ෙළල 4' 

0” සහ උස 4'6” වන පබෝේකුව පිහිටි ස්ථානපයහි ොර පසෝදායාම වැළැේවීම සඳහා 6' 0” 

දිගට 4'6” උසට Retaining wall බැඳීමත් පිහිටා ඇති Box type culvert පසෝදායාම 

වැළැේවීම සඳහා 6' 9” ගල් හා බදාම පයොදා ඉදිකිරීමටද, පබෝේකුව ඇතුළතින් පදෙැත්පත්ම 

4” ඝනකම පකොන්ක්රීේ දැමීම සඳහා ද ඇස්තපේන්තු සකස් කිරීමටත් 

iii. හල්පප් පුස්සාගල මාර්ගය සඳහා ගල්ෙස් කියුබ් 03 ේ ෙමණ පයොදා සකස් කිරීමටත් 

iv. හල්පප් අතුරු මාර්ගය සඳහා 1 ½ ' dia 4' 0” length හියුේ ෙයිප්ෙ 03 ේ පයදීමටත් 

v. මිල්ලපදනිය ප්රධාන මාර්ගපේ ොලපමහි ෙැතිබැේම සඳහා 8' 0” දිගට 6' 6” ෙමණ උසින් යුතුව 

Retaining wall ඉදිකිරිමටත්  

vi. මිල්ලපදනිය අතුරු මාර්ගය ප්රපේශය සඳහා 2' 0” dia 4' 0” length හියුේ ෙයිප්ෙ 03 ේ 

පයදීමටත් 

තීරණය කරන ලදි. 

 

16. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටපත් දැේපවන ොදුේක, 

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

ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පදමහල් නිවපසේ උඩුමහල විදුලි 

රැහැන් මැදිකර බිත්ති බැඳ ඇති බවට නිපවස් හිමිකාරිය ෙවසා ඇති අතර පේ සඳහා සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට මැදිහත් විය පනොහැකි බැවින් විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කර විසඳුමේ 

ලබාගන්නා පලස ෙැමිණිලිකාර ඩබ්.ඩී. නිහාල් චන්ද්රසිරි මහතා පවත දන්වා යැවීමටත්, විදුලිබල 
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මණ්ඩලයට එම ඇති විදුලි රැහැන් පදක ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලා ලිපියේ යැවීමටත් තීරණය 

කරන ලදි. 

 

17. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැේපවන 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 සේබන්ධපයන් ඇස්තපේන්තු 

සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව පමම ප්රපේශ මාර්ග සභාව සතු බවට තහවුරු කර ගැනීමට යටත්ව ඇස්තපේන්තු 

සකස් කරමින් ෙවතින බවට දේවන ලදි. 

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

සකසා ගැනීම. 

ii. අකරවිට පබොල්ලතාව ො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. 

 

18. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද “පබොල්ලතාව 

ග්රාම නිළධාරී වසපේ ඇති කලයාණි මාවත ොර අවසානපේ පෙොඩිකාරවත්ත නාන පතොටුෙල 

සිංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.02.10 දිනැති ඉල්ලීේ ලිපිය සඳහා පකොස්ගම 

තාේෂණ නිළධාරී විසින් ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව අයිතිය තහවුරු පනොවන බැවින් සභා අරමුදල් 

පයදවීපේ ගැටළුවේ ෙවතින බවත් ගඟ රේෂිතයේ බැවින් අපනකුත් ආයතනවල නිර්පේශ 

ලබාගැනීමට සහ අවශය තාේෂණ උෙපදස් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිිංහ මැතිතුමා පවත සුදුවැල්ල ගල්පදොළ ොර ප්රපේශවාසීන් විසින් 

පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිිංහ මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 

දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව සභාව සතු 

බවට තහවුරු කර ගැනීමට පනොහැකි වී ඇති බැවින් 400m ෙමණ දුරේ දුෂ්කර තත්වපේ ෙවතින 

බැවින් සභාව සතු නේ සභා ප්රතිොදන පයදවීපමන්ද නැතපහොත් බාහිර ප්රතිොදන සලස්වා ගැනීම 

මඟින් ද අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

20. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (19) යටපත් දැේපවන 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 “අබලන් වී ඇති ොලම ඉදිකර පදන 

පලස ඉල්ලීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.10 දිනැතිව පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 
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සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසින් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව කුඩා ොලේ ෙැති බැමි පුපුරා ොදම පසේදී පගොස් ඇති 

බැවින් අළුතින් ඉදිකිරීම සුදුසු වන බවත් පසේදී පගොස් ඇති ඉවුරු තාවකාලිකව තාර බැරල් (ෙස් 

පිරවූ) පයදීම මඟින් ආධාරකයේ පයදීමත් කුඩා ොලේ වයාෙෘතීය යටපත් ඉල්ලීේ කර සිංවර්ධනය 

කිරීමත් සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (21) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, 

ෙහත්ගම, කිඹුල්පබපන් ොර ෙදිිංචි ඩබ්.ඒ. උදයනන්ද මහතා විසින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

දනුෂ්කි ප්රභානි අල්පේදා මැතිතුමිය මඟින් සභාෙතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 31.5m  දිගට 3.05m ෙළල මාර්ග පකොටස සභාවට 

ෙැවරීම කළ හැකි බැවින් ළමා ග්රාමය මාර්ගපයන් ආරේභ වී පෙෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන 

පමම මාර්ගය සභාවට ෙැවරීපේ එකඟතා ලිපි සහ අදාල සියලු ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා 

සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කර ෙවරා ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (22) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා උෙසභාෙති මිංජුල ප්රදීප් කුමාර් මැතිතුමා විසින් “ජනසවි මාවත ජලය බැසයන කාණු සඳහා 

හියුේ ෙයිප්ෙ ලබාගැනීම සේබන්ධව - (පබෝපප් සියඹලාව)” යන හිසින් යුතුව 2019.03.22 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ජනසවි මාවපත් 

එේ ස්ථානයකට දැනට හියුේ ෙයිප්ෙ ලබාදී ඇති අතර අපනේ ස්ථානය සඳහා 1 ½ ’ dia 4’0” 

length හියුේ ෙයිප්ෙ 03 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

23. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (23) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් ප්රාපේශීය සභාව ෙවරා 

ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව උතුරු - අරුේවත්ත පිටුේපප් මාර්ගපයන් ආරේභ වී පවල් යායකින් 

හා පෙෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන ආරේභ ෙළල 13’ 0” ද අවසාන ෙළල 12’ 6” ේ හා 11’ 0” 

ද දිග 305m (1000’) ේ ද වන මාර්ගය ෙැවරිම සඳහා අවශය ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කර පනොමැති 

බැවින් අදාල ලිපිපල්ඛණ සේපූර්ණ කළ ෙසු මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කර ෙවරා ගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

24. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (24) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් ප්රාපේශීය සභාව ෙවරා 

ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

25. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (25) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “උේගල්ල පකොේඨාශය සඳහා දර්ෙන ලබාගැනීම 
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පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2019.03.19 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව තුිංමිං හන්දියේ වන පමම ස්ථානයට අදාල ෙරිදි දර්ෙන 

(ආරේෂණ) ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

26. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (26) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී එේ.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා විසින් “පසෝමානන්ද මාවත පටලිපෙෝන් කණුව ඉවත් 

කිරීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව මාර්ගපේ පකළවර සිට 1’6” දුරින් පිහිටා ඇති පමම 

පටලිපෙෝන් කණුව මාර්ගපේ ගමනාගමනයට අවහිර පනොවන පසේ ස්ථානගත කරන පලස ශ්රි ලිංකා 

පටලිපකොේ ආයතනපයන් ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

27. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (27) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් “උත්තල දර්ෙන ලබාගැනීම පිණිසයි” යන 

හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම තාේෂණ නිළධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව උත්තල දර්ෙන පයදීම සුදුසු වන අතර පමම මාර්ගය මාර්ග සිංවර්ධන 

අධිකාරිය සතු බැවින් එම ආයතනපයන් පමම ස්ථාන සඳහා දර්ෙන පයොදන පලස දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

28. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (28) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “අත්ෙන්දු ක්රීඩාපිටියේ සකස් කර ගැනීම 

සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම ක්රීඩාපිටිපේ කටයුතු සඳහා Chain Link Fence 

ආරේෂිත වැටේ පයදීම සුදුසු බැවින් ඒ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී මඟින් ඇස්තපේන්තුවේ 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

29. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (29) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් සභාවට ෙවරා ගැනීම” 

යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සදහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

30. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (30) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “පෙෞේගලික ොරවල් සභාවට ෙවරා ගැනීම” 

යන හිසින් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සදහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

31. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (31) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා විසින් “ොර ෙළල් කර ගැනීම සඳහා හියුේ ෙයිප්ෙ 01 

ේ ලබාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක 
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තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 1’/2’ dia 4’0” length Hume Pipe 01 ේ ලබාදීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

32. 2019.03.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (31) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය විසින් “විදුලි කණුව ස්ථානගත කිරීම” යන හිසින් යුතුව 

2019.03.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී විසින් ලබාදී ඇති 

වාර්තාව අනුව අදාල විදුලි කණුව ඉවත්කර නැවත ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳව ගැටළුවේ ෙවතින 

බැවින් එම ස්ථානය අසල ඇති ඉඩේ හිමියාපේ ලිඛිත එකඟතාවය ලබාගැනීමට 2018.08.21 දින 

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

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

තිපබන බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය ප්රකාශ කළ බැවින් නැවත ඒ 

සේබන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම විදුලි කණුව ස්ථානගත 

කිරීම ශ්රී ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා අදාල ඉඩේ හිමියාපේ 

කැමැත්ත ලබාගත යුතු බැවින් නැවත ඉඩේ හිමිකරු පවත ලිපියේ යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. ොදුේක, උේගල්ල, පෙපලන්ගහ කුරුඳු වත්ත, අිංක 07 හි ෙදිිංචි එල්.ඩී. සී. චන්ද්රකුමාර මහතා 

විසින් “ඉහත ඉඩේවල හිමිකේ ප්රාපේශීය සභාව අනුමැතිදැයි දැන ගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 

2019.02.07 දිනැතිව පේ.ජී. පහේමමාලි බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන විසින් මැන සාදන ලද අිංක 219 

සහ 2007.10.04 දිනැති පිඹුර, අිංක 227 පිඹුර සහ අිංක 154 සහ 2007.06.30 දිනැති පිඹුර යන 

පිඹුරුවල දැේපවන පෙපලන්ගහ කුරුඳුවත්ත නැමති ඉඩම පකොටස් පදකකට කැබලි කර විකුණා 

ඇති අතර ඉඩේ හිමිකරුවන් ඉඩපේ ඔප්පු බැිංකුවට තබා ණය මුදලේ ඉල්ලුේ කිරීපේදී පමම ඉඩේ 

ප්රාපේශීය සභාපේ අනුමත කර නැති බව දන්වා ඇති බැවින් පමම සියලු ඉඩේ සඳහා ප්රාපේශීය 

සභාපේ අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පිඹුරු පිටෙත් ද සමඟ පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් 2019.03.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පේ.ජී. පහේමමාලි බලයලත් මිනින්පදෝරුතැන විසින් මැන සාදන ලද අිංක 219 

සහ 2007.10.04 දිනැති පිඹුර, අිංක 227 පිඹුර සහ අිංක 154 සහ 2007.06.30 දිනැති පිඹුරුෙත් 

අනුමත කර ඇතිද යන්න පිළිබඳව ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

2. වග, මාබුල, ශ්රී සමයවර්ධනාරාමය පිහිටි ඉහල මාබුල අවමිංගලයාධාර සමිතිය විසින් “ඉහල මාබුල 

සුසාන භූමිය ෙවිත්ර කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2019.03.28 දිනැතිව 2017 වසපර් සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව මඟින් ඉහල මාබුල අවමිංගලයාධාර සමිතිපේ සේපූර්ණ සහපයෝගය ද සමඟ සුේද ෙවිත්ර කරන 

ලද බවත් නැවත පමම ඉහල මාබුල සුසාන භූමිය සුේද ෙවිත්ර කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් සිදුකරනු ලබන ශ්රමදාන 

වැඩසටහන යටපත් ඉහල මාබුල සුසාන භූමිය සුේද ෙවිත්ර කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  
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3. ෙැපිලියවල, අනුරාපගොඩ, ෙහළ පගදර, අිංක 187/3 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඒ.පේ. නිමල් විපේසූරිය මහතා 

විසින් “ඉඩමට යාමට ොරේ සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.04.07 දිනැතිව අිංක 439 

දිේපදනිය උතුර ග්රාමපසේවා වසපේ දිේපදනිය ගම 302998 දරණ පිඹුපර් පකපහල්පහේන නැමති 

ඉඩමට ඇති ප්රපේශ මාර්ගය ස්වර්ණ භූමි ඉඩේ වලට ඒමට ඇති මාර්ගය හරහා වන අතර දැනට පමම 

මාර්ගය කිසිඳු අයුරකින් ොවිච්චි කළ පනොහැකි ෙරිදි ස්ථාන පදකකින් (ප්ලෑන් අිංක 10, 11 දරණ 

ඉඩේ) හරස්වන ආකාරයට රබර් සිටුවා අවහිර කර ඇති බැවින් පමම මාර්ගය නිරවුල් කර පදන 

පලසත් පමම මාර්ගය ඩබ්.ඒ.පේ. නිමල් විපේසූරිය මහතා විසින් පෙෞේගලික ධනපයන් පකොන්ක්රීේ 

අතුරා පදන බව දේවමින් පමම ගැටළුව නිරාකරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් 

පල්ඛණයේද, පිඹුරු පිටෙත් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේරි මාග්රේ මැතිතුමිය විසින් “වතුර ලබාගැනීම සඳහා කඩන ලද 

ොරවල්” යන හිසින් යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කර 2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද 

ෙහත්ගම ෙළපවනි ෙටුමග ස්ථාන 5 ේ ද, හිංවැල්ල නගරය අේබලේ ොර සථ්ාන 3 ේ හා හිංවැල්ල 

ජයවීරපගොඩ ොර ද වතුර ලබාගැනීම සඳහා කඩන ලද බැවින් ොරවල් කැඩී බිඳී යන බැවින් සභාවට 

පගවා ඇති මුදලින් හැකි ඉේමණින් පමම ස්ථාන ප්රතිසිංස්කරණය කර පදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. හිංවැල්ල, අලුත් ොර, 218/ඒ හි ෙදිිංචි පේ. විපේදාස මහතා විසින් “පෙොදු මාවතේ සකස් කර 

ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.04.01 දිනැතිව ෙහත්ගම සිට වනහපගොඩ හිංදිය අතපර් පිහිටි පෙොදු 

මාවත පදෙස විශාල පගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම නිසා ප්රධාන මාර්ගයට විශාල වැසිජල ප්රමාණයේ එකතු 

වී පමම පෙොදු මාවත දිපේ ගලා යාම නිසා පමහි ගමන් ගන්නා සියලුපදනා බලවත් අෙහසුතාවයකට 

ෙත්වන බැවින් පමපසේ එේරැස්වන ජලය බැසයාමට අඩි 12 පහෝ අඩි 15 ෙමණ හියුේ ෙයිප්ෙ පයදූ 

කුඩා පබෝේකුවේ ඉදිකරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේරි 

මාග්රේ මැතිතුමිය විසින් 2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සලකා බැලූ කාරක 

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

 

6. ොදුේක, මීපප්, පදකඳුවල ොර, අිංක 171/2/22 හි ෙදිිංචි අනූෂා ප්රියදර්ශනී මහත්මිය විසින් “වේ 

පදසට ඇති ඉඩපමහි තාප්ෙය උඩ ඇති අනතුරු සහිත ද්රවය ඉවත් කර ගැනීම පිණිසයි.” යන හිසින් 

යුතුව 2019.04.03 දිනැතිව ඇයපේ ඉඩමට වේ පදසින් ඉදිකර ඇති අිංක 171/2/23 දරණ සුජීවා 

මහත්මියපේ ඉඩපමහි තාප්ෙය උඩ අනතුරුදායක පලස තබා මල්පෙෝච්චි ද, නිවසට ඉතා ආසන්නව 

සිටුවා ඇති පෙොල් ගස ද ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මිංජුල ධේමික 

වීරරත්න මැතිතුමා විසින් 2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

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

7. වග, පින්නවල, පබෝධිය අසල, පනො. 112/3 හි ෙදිිංචි ආර්.පී.පේ.පී. රාජෙේෂ යන අය විසින් 

“පෙෞේගලික ඉඩමක බලහත්කාරපයන් ප්රාපේශීය සභාපේ බැපකෝ යන්ත්රයේ උෙපයෝගී කරපගන 

ෙස් ඉවත්කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2019.04.01 දිනැතිව පින්නවල උතුර 456 ග්රාම පසේවා වසපේ  
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ආර්.පී.පේ.පී. රාජෙේෂ යන අයපේ පෙෞේගලික ඉඩපමහි ප්රාපේශීය සභාපේ බැපකෝ යන්ත්රය මඟින් 

2019.03.27 දින ෙස් කො ඉවත් කර ඇති බැවින් පේ පිළිබඳව කඩිනමින් විසඳුමේ ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් 2019.04.10 දින සභාගත 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. පකොස්ගම, ෙහළ පකොස්ගම ෙදිිංචි පී.පේ. චින්තක කරුණාරත්න මහතා විසින් “සාලාව කිරි 

අපලවිහල ඉදිරිපිට ඇති ළිඳ අලුත්වැඩියා කරවා ගැනීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2019.02.26 

දිනැතිව මහා මාර්ගයට ආසන්නව ඇති පමම ළිඳ දීර්ඝ කාලයේ තිස්පසේ ප්රපේශවාසීන් ොවිච්චි කළ 

අතර යන එන මගීන්ට ද ප්රපයෝජනවත් වන බැවින් පේ වනවිට ොවිච්චි කළ පනොහැකි අයුරින් 

අබලන් වී ඇති පමම ලිඳ අළුත්වැඩියා කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, තාේෂණ නිළධාරී වාර්තා අනුව සාලාව කිරි අපලවිහල ඉදිරිපිට ඇති පමම ළිඳ 

සේපූර්ණපයන් අළුත්වැඩියා කළයුතු බවත්, මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට අයත් හයිපලවල් ොරට 

මායිේව පිහිටා ඇති බැවින් මාර්ගය පුළුල් කිරීපේදී ළිඳ ඉවත් කිරීමට සිදුව ඇති බවත්, පමහි අයිතිය 

තහවුරු කරගැනීම සේබන්ධපයන් මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවතින් විමසා ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම 

සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

9. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසින් “ද ෆිනෑන්ස් ඉඩපේ පෙොදු ළිඳ 

සිංවර්ධනය” යන හිසින් යුතුව 2019.02.28 දිනැතිව පේරපගොල්ල ද ෆිනෑන්ස් පෙොදු ළිඳ ඉතා දුර්වල 

ොවිච්චි පනොකරන මේටමක ෙවතින බැවින්ද, උග්ර ජල හිඟයේ ෙවතින විට පමම ලිඳ ප්රපේජනවත් 

වන බැවින්ද නවිකරණය කිරීම සඳහා ඇස්තපේන්තු සකස් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අනතුරුදායක තත්වපේ ෙවතින පමම ළිඳ පිළිබඳව ද ෆිනෑන්ස ්

සමාගම දැනුවත් කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

10. ප්රපේශවාසීන් විසින් “රාජය දැව සිංස්ථා තැන්ෙතු මුදලින් කුමාරි ඇල්ල මාර්ගයට සිදුවූ හානිය 

පිළිසකර කර ගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2017 වර්ෂය අවසාන කාලපේදී රාජය දැව 

සිංස්ථාව එම ආයතනපේ දැව ප්රවාහන කටයුත්තකට පමම මාර්ගය භාවිතා කිරීපේදී සිදුවූ හානිය 

පවනුපවන් ප්රපේශවාසීන්පේ මැදිහත් වීපමන් රාජය දැව සිංස්ථාව රු. 475,000.00 ක මුදල් 

තැන්ෙතුවේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ලබාදී ඇති බැවින් එම මුදල් පයොදවා මාර්ගය 

ප්රතිසිංස්කරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපේ 

පිටෙත සඳහා තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ප්රමිේස් කියුබ් 12 ේ ෙමණ පයොදා පමම 

මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

11. පකොස්ගම, අකරවිට, රණවිරුගම, අිංක 05 හි ෙදිිංචි ඒ.ඩබ්ලිේ.ආර්. පුෂ්ෙකුමාර මහතා විසින් “වැසි 

ජලය බැසයාම පිණිස නිසි ජලවහන ෙේධතියේ සකසා ගැනීම සබැදිවයි.” යන හිසින් යුතුව 

2019.02.21 දිනැතිව පකොස්ගම, අකරවිට, රණවිරුගම, අිංක 05 ලිපිනපයහි 2000 වසපර් සිට 

ස්ථීරව ෙදිිංචිව සිටින බවත් ඔහුපේ ඉඩම සහ එම ඉඩමට මායිේව ආනන්දගම ඉඩේ පකොටස් අතර 
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වැසි ජලය බැසයාම සඳහා විධිමත් ක්රමපේදයේ නිවාස ලබාදුන් 1999 වසපර් සිටම පනොතිබීම 

පහේතුපවන් විවිධ ගැටළු ෙැනනැගී ඇති අතර යාබද ඉඩේ හිමි ඩබ්ලිේ.එස්.මල්කාන්ති මහත්මියපේ 

එකඟතාවය මත එම මහත්මියපේ ඉඩපේ මායිපේ සිට ඇතුලට වන ෙරිදි කාණුවේ සකසා පෙොදු 

කාණුවට සේබන්ධ පකොට වැසිජලය බැසයාම සඳහා ඉදිකරපගන යාපේදි මතුවූ නීතිමය ගැටළුවේ 

නිසා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ නිපයෝග මත ඉතිරි වැඩ පකොටස අත්හිටුවා ඇති බැවින් පේ සඳහා 

ඉදිරි කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සේෙත් වර්ණසිරි 

මැතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා අදාල ඉඩේ හිමියාපේ 

එකඟතාවය ලිඛිතව ලබාපගන ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසින් “ොරේ පකොන්ක්රීේ කිරීම 

සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.04.22 දිනැතිව පෙොල්වත්ත ජනෙදපේ අග පකොටස අබලන් 

වී ඇති නිසා එම මාර්ගය පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ 

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

හා ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

13. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසින් “මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීමට” යන 

හිසින් යුතුව 2019.04.22 දිනැතිව තුේපමෝදර ඩිස්පෙන්සරියට යන මාර්ගපේ මැද පකොටස අබලන් 

වී ඇති නිසා එම මාර්ගය පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාව හා ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

14. “ෙවතින විදුලි කණුවේ පවනත් ස්ථානයකට මාරු කර ගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 

2019.04.13 දිනැතිව උේගල්ල පර්ල් ොර සිංඝමිත්තාරාමය අසල ඇති විදුලි කණුවේ එම 

ස්ථානපයන් ගලවා ඒ ආසන්නපේම පවනත් ස්ථානයක සිටුවා ගැනීමට අවශයව ඇති බැවින් 

උේගල්ල පකොේඨාශපේ ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මහතාපේ සහාය ඇතුව රජපේ 

වියදමින් පමම කටයුත්ත සිදුකර පදන පලස ඉල්ලමින් අවශයතාවය ඇති 08 පදපනකුපේ අත්සන් ද 

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

වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

15. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “වග - ෙල්පල්වාසල ප්රධාන මාර්ගය සුදුසු 

ෙරිදි සිංවර්ධනය කර ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.04.26 දිනැතිව වග - ෙල්පල්වාසල ප්රධාන 

මාර්ගපේ කාණු ෙේධති පනොමැති වීම පහේතුපවන් වැසි දිනවලදී වැසි ජලය ප්රධාන මාර්ගය හරහා 

බැස යාම පහේතුපවන් දැඩි පලස අබලන්ව ඇති පමම මාර්ගය පිළිසකර කරපදන පලසත් ොරට නැවී 

ඇති ගස්වල අතු කො ඉවත්කරපදන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් සිදුකරනු ලබන ශ්රමදාන වැඩසටහන මඟින් පමම ඉල්ලිම 

ඉටුකිරීමට කටයුතු කරන බව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා දැනුවත් කරන ලදි.  
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16. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “වග - පබොරළුවතැන්න (කනත්ත උඩොර) 

පිේටනිය උඩොර, සුදුසු ෙරිදි සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.04.26 දිනැතිව වග - 

පබොරළුවතැන්න (කනත්ත උඩොර) පිේටනිය උඩොර පකොටසේ සිංවර්ධනය කර ඇති අතර, 

මාර්ගපේ තවත් පකොටසේ වලවල් සෑදී ප්රපේශපේ ජනතාව විශාල පීඩාවකට ලේව ඇති බැවින් 

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

ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

17. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “වග - තුේපමෝදර ප්රජා ශාලාව සහ ප්රජා 

ශාලාව තුළ ඉදිකර ඇති පෙොදු වැසිකිළිය සුදුසු ෙරිදි සිංවර්ධනය කිරීම” යන හිසින් යුතුව 

2019.04.26 දිනැතිව තුේපමෝදර නගරය ආශ්රිතව අඩේ ඉදිකර ඇති ප්රජා ශාලාව ද, ප්රපේශපේ 

ජනතාව, පවළඳ ප්රජාව හා ත්රීවිල් සිංගමපේ ප්රපයෝජනය සඳහා වැසිකිලි ෙේධතිය ද ජලය ලබාදී සුදුසු 

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

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

 

18. ොදුේක, පබෝපප්, සියඹලාව මාර්ගපේ ෙදිිංචිකරුවන් විසින් “වැසි ජලපයන් නිවාස යටවීම” යන 

හිසින් යුතුව 2019.04.18 දිනැතිව සියඹලාව මාර්ගය කාෙේ කිරීමට පෙර පමම මාර්ගපේ වැසි ජලය 

ප්රධාන මාර්ගපේ සිට මීටර් 300 ේ ෙමණ දුරකින් ඇති නීතයානුකූල කාණුවකින් ඇලට ගිය අතර 

මාර්ගය කාෙේ කිරීපමන් ෙසුව ජල ෙහර ප්රධාන මාර්ගපේ සිට මීටර් 150 ේ ෙමණ දුරකින් පිහිටි 

නිවාස හරහා ගලා බසින බැවින් පේ සඳහා විසඳුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් අත්සන් ද සමඟ 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසින් 2019.04.25 දිනැතිව මලගල - 

පකෝරපල්ඉම මාර්ගපේ කාණු ෙේධතිය පනොමැති බැවින් මාර්ගය කැඩී යාමට ලේව ඇති අතර 

මාර්ගපේ කාණු ෙේධතිය සකස් කර ගැනීම සඳහා JCB යන්ත්රය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා පවත ොදුේක, කහවල, අිංක 28එේ හි ෙදිිංචි 

වී.ජී.එේ. සිංජීව කුමාර මහතා විසින් “මාලනී උයන II මාර්ගය පිළිසකර කර ගැනීම සඳහා ලිඛිතව 

ඉල්ලා සිටීම.” යන හිසින් යුතුව 2019.03.01 දිනැතිව ඉහත ලිපිනපේ ෙදිිංචි වී.ජී.එේ. සිංජීව කුමාර 

මහතා විශ්වමඩු ප්රපේශපේ ක්රියාන්විත රාජකාරිපේ පයදී සිටියදී පවඩ් ප්රහාරයකට ලේවීපමන් දකුණු 

ොදය දණහිසට ඉහලින් ඉවත් කර ඇති අතර ඔහු විසින් ගේවාසීන් සමඟ කිහිෙ අවස්ථාවකදී මාලනී 

උයන II මාර්ගය වැලි පකොේට දමා පිළිසකර කළ නමුත් නැවතත් පෙර අබලන් තත්වයට ෙත්ව 

ඇති බැවින් පමම මාර්ගය පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසින් 2019.04.10 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 
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කාරක සභාව, පේ සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

21. ොදුේක, උේගල්ල, පනො. 223 හි ෙදිිංචි ඒ.සී.පේ. අතුපකෝරල මහතා විසින් “විදුලි ෙේධතිපේ ඇති 

පදෝෂ නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.04.09 දිනැතිව ොදුේක, උේගල්ල 

සිරිසුමන මාවපත් විදුලි ෙේධතිපේ ඇති පදෝෂ නිරාකරණය කරගැනීමට පයොමු අිංක 19/0039 දරණ 

ලිපියේ 19/02/05 වන දින අවිස්සාපේල්ල විදුලි ඉිංජිපන්රු කාර්යාලයට හා ොදුේක ොරිපභෝගික  

පසේවා මධයස්ථානයටත් ලබාදී ඇති අතර පමම විදුලි ෙේධතිපේ ඇති පදෝෂ නිරාකරණය කරපදන 

පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සේබන්ධපයන් 

අවිස්සාපේල්ල විදුලි ඉිංජිපන්රු දැනුවත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

22. තුේපමෝදර, වග බටහිර, අිංක 518/2 හි ෙදිිංචි පේ. ජයසිිංහ මහතා විසින් “කහන්ඔපේ පබෝේකුව 

සඳහා නව ොලමේ ලබාගැනීම.” යන හිසින් යුතුව 2017.02.14 දිනැතිව පකළිමඩල, උේගල්ල 

හරහා අිංගේපිටිය දේවා වැපටන ප්රාපේශීය සභාවට අයත් ොපර් කහන්ඔය ආශ්රිත පකොටපසේ ඇති වී 

ඇති විනාශය වළේවාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

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

 

23. විෂයභාර සිංවර්ධන නිළධාරී විසින් “මාර්ග නේ කිරීම සඳහා විපරෝධතා කැඳවීම සේබන්ධවයි සීzටා 

ජයසූරිය මාවත” යන හිසින් යුතුව 2019.04.25 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කේ පකොේඨාශයට 

අයත් හිංවැල්ල නගරපේ දිසා වත්පත් සිට ප්රධාන ොරට සේබන්ධ වන අතුරු ොර “සීzටා ජයසූරිය 

මාවත” නමින් නේ කිරීම සේබන්ධපයන් 2019.02.20 දින සිට විපරෝධතා කැඳවීපේ දැන්වීේ 

ප්රචාරය කර විපරෝධතා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ලිඛිතව දැන්වීම සඳහා 2019.02.20 දින සිට 

2019.03.20 දින දේවා මසක කාල සීමාවේ ලබාදුන් අතර ඒ අනුව “සීzටා ජයසූරිය මාවත” නමින් 

නේ කිරීම සේබන්ධපයන් ලිඛිත විපරෝධතා ඉදිරිෙත් පනොවුණු බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන 

ලදි.  

 

24. විෂයභාර සිංවර්ධන නිළධාරී විසින් “මාර්ග නේ කිරීම සඳහා විපරෝධතා කැඳවීම සේබන්ධවයි. 

පබපරන්නාපේ විමල නාහිමි මාවත” යන හිසින් යුතුව 2019.04.25 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය 

පල්කේ පකොේඨාශයට අයත් අිංක 1887 හා 2014.10.31 දින ගැසේ ෙත්රපේ අනු අිංක 665 සිට 669 

දේවා ගැසේ වී ඇති පුස්සැලි මාවත සහ එම මාවපත් ඇති අිංක I, II, III සහ IV යන අතුරු මාර්ග 

“පබපරන්නාපේ විමල නාහිමි මාවත” නමින් නේ කිරීම සේබන්ධපයන් 2019.02.20 දින සිට 

විපරෝධතා කැඳවීපේ දැන්වීේ ප්රචාරය කර විපරෝධතා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ලිඛිතව දැන්වීම 

සඳහා 2019.02.20 දින සිට 2019.03.20 දින දේවා මසක කාල සීමාවේ ලබාදුන් අතර ඒ අනුව 

“පබපරන්නාපේ විමල නාහිමි මාවත” නමින් නේ කිරීම සේබන්ධපයන් ලිඛිත විපරෝධතා ඉදිරිෙත් 

පනොවුණු බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  
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