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2019.05.27 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   - ඩබ්. අපසෝක වැලිකල මැතිතුමා. 

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

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

 

සහභාගී පනොවූ : 

 

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

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

 

සහභාගී වූ නිලධාරීන් : 

 

1. පල්කේ     -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසිරි මයා  

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

3. වැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

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

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

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

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

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

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

 

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

කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 

 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. 2019.02.22 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 පදොර්ශවය කැඳවා 2019.02.07 දින පෙ.ව. 10.00 ට සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වූ 
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අතර එහිදී මාර්ගයට දමා ඇති පේට්ටුවට ෙැය 24 ම ආරේෂක නියාමකපයකු පයදවීමටත්, පමම 

මාර්ගය භාවිත කරන පෙෞේගලික ඉඩේ හිමියන්පගන් හිමිකේ ෙත්ර ලබාපගන ඒවා ොලන අධිකාරිය 

පවත ඉදිරිෙත් කර මාසයේ ඇතුළත තීරණය කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කිරීමටත් එකඟතාවය 

ෙලකළ නමුත් පේ වනපතේ පේ සේබන්ධපයන් විසඳුමේ ලැබී පනොමැති බැවින් 2019.06.11 දින 

පෙ.ව. 11.00 ට පදොර්ශවය සමඟ වැලිබල් ප්ලාන්පට්ෂන් ආයතනයට අයත් වතු යාපේ පේට්ටුව 

අසල දී සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.   

 

2. 2019.02.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01– (04) 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 

සාකච්ඡා කළ බැවින් වැඩ අධිකාරීතුමිය විසින් ෙරීේෂා කර බලා නැවත වාර්තාවේ ලබාපදන 

පලසට දන්වා සිටි අතර එම වාර්තාව අනුව අනුමැතියට ඉදිරිෙත් කර ඇති මිනින්පදෝරු සැලැස්පේ සී 

2 කැබැල්පල් දකුණු දිශාපේ මීටර් 4.75 ේ ෙමණ දිග පකොටස සඳහා ෙමණේ 1’ 0” ෙළලට පමම 

කාණුව අවහිර පනොකර පෙරදී නිර්පේශ කර ඇති ෙරිදිම ෙවත්වාගත යුතු බවත් 10’ 0” ෙළල 

මාර්ගය ආරේභ වන ස්ථානපේ ජල කාණුව සාදා පබෝේකුවේ පයොදා මාර්ගය දිගටම කාණු කො 

අවසන් ජල බැස්මේ සකස ්කර ජලය පයොමුකිරීම මඟින් ඉඩේ 04 ක ජලය ෙමණේ ගලා බැසීමට 

සකස් කළ යුතු බවට නිර්පේශ කර ඇති බැවින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි. 

 

3. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (05) යටපත් දැේපවන පකොස්ගම, ෙහළ 

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

“ෙලපබොපට්ලන්ද 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 

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.  

 

4. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (19) 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 ඇස්තපේන්තුව ලැබී පනොමැති 

බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 
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5. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (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.   

 

6. 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 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. පේ සේබන්ධපයන් අද දින එනේ 2019.05.27 

දින පදොර්ශවය සමඟ සාකච්ඡා කළ අතර 2019.06.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට නැවත ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (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 දැල් වැටේ ගැසීමට අවශය දැල් ලැපබන බවත් සභාව 

හරහා අවශය GI බට ලබාපදන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නිමල් යසසිරි කළුෙහන මැතිතුමා 

ෙවසා ඇති බැවින් ඒ සඳහා අවශය GI බට සඳහා Pakistan Brand සඳහා රු.436,900.00 ේ 

වැයවන බවටත් Local Brand සඳහා රු. 251,150.00 ේ වැයවන බවටත් වාර්තා කර ඇති බැවින්, 

මුදල් පවන්කර ගැනීපමන් ෙසු පමහි කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

8. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (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 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ජයසුන්දර පෙපදපසන් ආරේභ වී පෙෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන මීටර් 

365 ේ දිග 10’ 0” ෙළල නිවාස 22 කට ෙමණ ප්රපේශය සෙයන පමම මාර්ගපේ මීටර් 250 ේ ෙමණ 

පගොඩ ඉඩේ හරහා වැටී ඇති අතර ඉතිරි මීටර් 115 ක ප්රමාණය කුඹුර හරහා පගොඩ ඉඩේ පතේ වැටී 

ඇති අතර කුඹුර හරහා වැටී ඇති මාර්ගය සැකසීම පිළිබඳ පගොවිජ පසේවා අධිකාරිපේ නිර්පේශ 

ලබාපගන ඇති බවට ගරු නිමල් යසසිරි කළුෙහන මන්ත්රීතුමා ෙවසන ලද බවත් එම ලිපිය 

ලිපිපගොනුවට ලබාගත යුතු බවත් පමම මාර්ගය භාවිතා කරන නවරත්න මහතා සතුව ඔප්පුවේ 

පනොමැති බවටත් වාර්තා කර ඇත. අවශය ලිපිපල්ඛන සේපූර්ණ කළ ෙසු කාර්මික පසේවා කාරක 

සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  
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9. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (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 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දිගින් මීටර් 145.00 වන ෙළල 15’ 3” - 9’ 0” වන පමම මාර්ගය නිවාස 07 

ේ සඳහා ප්රපේශය සෙයමින් පුස්ඇලි ඔපයන් ආරේභ වී පෙෞේගලික ඉඩමකින් අවසන් වන බැවින් 

අවශය ලිපිපල්ඛන සේපූර්ණ කර කාර්මික පසේවා කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

10. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටපත් දැේපවන ො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 

පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් 2019.03.11 දින 

සභාගත කරන ලද ලිපියට අදාලව 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 ලබාපදන ලද වාර්තාව 

අනුව පමහි ඇති අිංක 154 පිඹුපරහි අිංක 01 සහ 02 පන්වාසික භාවිතය සඳහා අනුමත කර ඇති 

නමුත් අිංක 02 කැබැල්ල අනුපබදුේ වන අිංක 227 පිඹුර ප්රාපේශීය සභාව මඟින් අනුමත කර 

පනොමැත. පමහි බිේ කැබලිවල දැනට නිවාස ඉදිකර ඇති නමුත් ඇතුලත මාර්ග තාර පහෝ 

පකොන්ක්රීට් පයොදා සිංවර්ධන කර පනොමැති බවට වාර්තා කර ඇත.  

 

11. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටපත් දැේපවන ෙැ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 පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ගස් සිටුවා අවහිර කර ඇති මාර්ගය ස්වර්ණ භූමි 

ඔප්පුලාභීන්ට රජපයන් පවන්කර අති මාර්ගයේ වන අතර පමම මාර්ගය ප්රාපේශීය පල්කේ 

කාර්යාලය සතු බැවින් මාර්ග අවහිරතා ඉවත් කරන පලසට ප්රාපේශීය පල්කේ කාර්යාලයට පිටෙත් 

සහිතව ෙැමිණිලිකාර ඩබ්.ඒ.පේ. නිමල් විපේසූරිය මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

12. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් “වතුර ලබාගැනීම සඳහා කඩන ලද ොරවල්” යන හිසින් 

යුතුව 2019.03.21 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කර 2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සඳහා 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම සථ්ාන සකස් කිරීම සඳහා ප්රිමිේස් කියුබ් 

02 ේ ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටපත් දැේපවන හිංවැල්ල, අලුත් 

ොර, 218/ඒ හි ෙදිිංචි පේ. විපේදාස මහතා විසින් “පෙොදු මාවතේ සකස් කර ගැනීම” යන හිසින් 
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යුතුව 2019.04.01 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පේරි මාග්රට් මැතිතුමිය විසින් 

2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව පමය සභාව සතු මාර්ගයේ පනොවන බැවින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් 

සිංවර්ධනය කළ පනොහැකි බව ෙැමිණිලිකාර හිංවැල්ල, අළුත් ොර, අිංක 218/ඒ හි ෙදිිංචි පේ. 

විපේදාස මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැේපවන ො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 පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී මිංජුල ධේමික වීරරත්න මැතිතුමා 

විසින් 2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව තාප්ෙපේ දැනට තබා ඇති මල්පෙෝච්චි අනූෂා මහත්මියපේ ඉඩමට වැටීම වැළැේවීම සඳහා 

දැල් ආවරණයේ පයදීම සිදුකරන පතේ මල් පෙෝච්චි බැේපමන් ඉවත් කරන පලස බී.ඩබ්. සුජීවා 

මහත්මිය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (07) යටපත් දැේපවන 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 පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි 

මැතිතුමා විසින් 2019.04.10 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සේබන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීේෂණයේ 

ෙවත්වන ලද අතර එම අවස්ථාපේදී එකඟ වූ ප්රකාරව කටයුතු කිරීම සේබන්ධපයන් සාකච්ඡා 

කිරීමට අද දින එනේ 2019.05.27 දින පදොර්ශවය කැඳවූ අතර එහිදී ආර්.පී.පේ.පී. රාජෙේෂ 

මහතාපේ නිවසට යාමට ඇති පෙොදු ප්රපේශ මාර්ගය වතුර පනොරැපඳන පසේ සකස් කිරීමටත් රාජෙේෂ 

මහතා විසින් පබෝධිය බැේමට පහේත්තු වන පසේ දමා ඇති කළුගල් හා ෙස් පබෝධිය බැේමට අඩියේ 

ෙමණ සිටින පසේ ඉවත් කරන පලස ආර්.පී.පේ.පි. රාජෙේෂ මහතා සිදු කිරීමත්, මාර්ගය සකස ්

කිරීපේ කටයුතු ෙැමිණ සිටින සියලුපදනාපේ මැදිහත්වීම මත සිදුකිරීමටත් එකඟවන ලදි. 

 

16. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටපත් දැේපවන 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 පයොමුකරන ලිපියට 

අදාල 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 සිදුවන බවත්, පමහි අයිතිය තහවුරු කරගැනීම 

සේබන්ධපයන් මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවතින් විමසා ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කළ බැවින් මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය පවත ලිපි මඟින් දැනුේ දී ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි.  
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17. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසින් “ොරේ පකොන්ක්රීට් කිරීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් 

යුතුව 2019.04.22 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් 

වාර්තාව හා ඇස්තපේන්තුව අනුව පමම මාර්ගය පකොන්ක්රීට් කිරීම සඳහා රු. 460,299.99 ක ෙමණ 

මුදලේ වැය වන බවට ඇසත්පේන්තු කර ඇති බැවින් ප්රතිොදන අනුමත කරවාගත් ෙසු පමම ඉල්ලීම 

ඉටු කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.   

 

18. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (13) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සමන්ති චන්ද්රිකා මැතිතුමිය විසින් “මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීමට” යන හිසින් යුතුව 

2019.04.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව හා 

ඇස්තපේන්තුව අනුව පමම මාර්ගපේ අබලන් පකොටස පකොන්ක්රීට් කිරීම සඳහා රු. 323,300.61 ක 

ෙමණ මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර ඇති බැවින් ප්රතිොදන අනුමත කරවාගත් ෙසු පමම 

ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.   

 

19. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටපත් දැේපවන “ෙවතින විදුලි 

කණුවේ පවනත් ස්ථානයකට මාරු කර ගැනීම සේබන්ධවයි.” යන හිසින් යුතුව 2019.04.13 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම විදුලි 

කණුව මාර්ගපේ මායිපේ සිට 6’ 00” ෙමණ දුරින් පිහිටා ඇති අතර නැවත සථ්ානගත කිරීම සඳහා 

පයෝජිත ස්ථානය වන සිංඝමිත්තාරාමය පිහිටි ඉඩපමහි හිමිකරුවන්පේ එකඟතාවය ලිඛිතව ලබාගත 

යුතු බැවින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමාපේ මැදිහත්වීම මත එකඟතාවය 

ලිඛිතව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

20. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “වග - පබොරළුවතැන්න (කනත්ත උඩොර) පිට්ටනිය 

උඩොර, සුදුසු ෙරිදි සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.04.26 දිනැතිව පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව හා ඇස්තපේන්තුව අනුව පමම 

මාර්ගය තාර දමා සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා රු. 361,074.00 ක ෙමණ මුදලේ වැයවන බවට 

ඇස්තපේන්තු කර ඇති බැවින් ප්රතිොදන අනුමත කරවාගත් ෙසු පමම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදි.    

 

21. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටපත් දැේපවන 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 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම ප්රජා ශාලාව 

ොපර් මට්ටපේ සිට 15’ 0” ෙමණ ෙහළින් පිහිටා ඇති  අතර එයට පිවිසීම සඳහා මාර්ගයේ 

/ප්රපේශයේ පනොමැති බැවින් මාර්ගපේ මායිම හසුවන පසේ Retaining Wall බැඳ ෙඩිපෙළේ සෑදිය 

යුතු බවට වාර්තා කර ඇත.  ඒ අනුව පේ සේබන්ධපයන් 2019.06.11 දින පෙ.ව. 10.30 ට ස්ථානීය 

ෙරීේෂණයේ ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  
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22. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටපත් දැේපවන ොදුේක, පබෝපප්, 

සියඹලාව මාර්ගපේ ෙදිිංචිකරුවන් විසින් “වැසි ජලපයන් නිවාස යටවීම” යන හිසින් යුතුව 

2019.04.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව 

අනුව පේ සඳහා මීටර් 300 ේ ෙමණ දිග පබෝේකුවේ සකස් කර ජලය බැස්සවිය යුතු බැවින් මීටර් 

200 ේ ෙමණ දිගින් 1’ 0” ෙමණ ෙළල 1’ 0” ගැඹුරින් කාණු කේබි හා පකොන්ක්රීට් පයොදා සකස් කර 

ඉතිරි මීටර් 100 ක ප්රමාණය කො මුළු කාණුපේ ජලය බැස්සවීම සුදුසු බවට වාර්තා කර ඇති අතර 

පේ සඳහා රු. 2,000,000.00 ක ෙමණ මුදලේ වැය වන බැවින් ප්රතිොදන අනුමත කරවාගත් ෙසු 

ඉල්ලීම ඉටු කිරිමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

23. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (19) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසින් 2019.04.25 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පේ වනවිට JCB යන්ත්රය පයොදා මාර්ගපේ 

අවශය කාණු කො අවසන් කර ඇති බව වාර්තා කර ඇත.   

 

24. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (20) යටපත් දැේපවන ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා පවත ොදුේක, කහවල, අිංක 28එෆ් 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 පයොමුකරන ලදුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක 

වැලිකල මැතිතුමා විසින් 2019.04.10 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුේක තාේෂණ 

නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම මාර්ගය ප්රාපේශීය සභාව සතු පනොවන අතර තාර දැමීම සඳහා 

රු.416,436.30 ක ෙමණ මුදලේ වැයවන බවට ඇස්තපේන්තු කර ඇත.  

 

25. 2019.04.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (22) යටපත් දැේපවන 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 ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල 

තාේෂණ නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 13’ 0” ේ ෙමණ ෙළලින් යුතු පමම පබෝේකුව 2’ 0” dia 

hume pipe පයොදා සකස ් කර ඇති අතර වැසිදිනවල අධික ජල ප්රමාණයේ ගලායන බැවින් එය 

ගිලා බැස ඇත. පේ සඳහා Box Culvert පයොදා ොලමේ සකස් කිරීම සුදුසු නමුත් ඇල ෙහපර් 

මාර්ගපේ පවනසේ ඇති බැවින් ෙළමුව ඇල මාර්ගය මැනුේ කටයුතු සිදුකළ යුතු අතර පේ සඳහා 

වාරිමාර්ග අධිකාරිපේ හා පගොවිජන පසේවා අධිකාරිපේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට වාර්තා කර 

ඇත. සභා පසේවකයින් පයොදවා පබෝේකුව කැපීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛන සලකා බැලීම. 

 

1. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අරුණ පී. දිවිගල්ල මැතිතුමා විසින් “පේරපගොල්ලවත්ත ොර නාය ගිය 

පකොටස සිංවර්ධනය කිරීම” යන හිසින් යුතුව 2019.05.10 දිනැතිව 2018 වර්ෂපේ නාය යාමට 

ලේවූ පකොටස සභාව විසින් තාර බැරල් හා ෙස් පයොදා සකස් කළ නමුත් පේ වනවිට 

ප්රතිසිංස්කරණය කළ යුතුව ෙවතින බැවින් සභාව මඟින් මුදල් පයොදවා හැකි ඉේමණින් පිළිසකර 
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කරපදන පලසත් බැේම බැඳීපමන් ෙසු ඉඩම කො ොර නායයාමට මඟ ෙෑදු අයට එපරහිව නඩු ෙවරා 

අලාභය අයකරගැනීමට කටයුතු කරන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

2. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් මපනෝේ රූෙසිිංහ මැතිතුමා විසින් “ොනීය ජලය ලබාගැනීම සඳහා 

නල එළීමට මාර්ග හානි වලින් නිදහස් කර ගැනීම හා ඒ සඳහා බැපකෝ යන්ත්රය ලබාගැනීම” යන 

හිසින් යුතුව 2019.05.23 දිනැතිව මාවල්ගම මාර්ගයට ොනීය ජලය ලබාගැනීම සඳහා වයාෙෘතියේ 

ජල සේොදන මණ්ඩලය මඟින් අනුමත වී ඇති අතර, එම මාර්ගපේ නල එළීමට කැණීේ කිරීම සදහා 

මාර්ග හානි වලින් නිදහස් කර පදන පලසත්, කාණු කැපීම සඳහා බැපකෝ යන්ත්රය ලබාපදන පලසත් 

ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් සහිත ඉල්ලීේ ලිපිය ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ හා ඇස්තපේන්තුවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ොදුේක, පෙෝපර් පගදර, අරලිය මාවත, අිංක 11/15 ෙදිිංචි ආර්.පී. අතුපකෝරල මහතා විසින් 

“මාර්ගය ෙළල් කිරීම - ොදුේක, උඩුමුල්ල පදහිගහවත්ත මාර්ගය” යන හිසින් යුතුව 2019.05.16 

දිනැතිව පදහිගහවත්ත ගේවාසීන්පේ බලවත් ඉල්ලීම මත බර වාහන ගමන් කරලීමට අවශය ෙරිදි 

පමම මාර්ගය ෙළල් කර ගැනීමට ඔහුපේ ඉඩපමන් ෙර්චස් 3.5 ක ප්රමාණයේ ලබාදී මාර්ගය ෙළල් 

කිරීපමන් අනතුරුව මාර්ගපේ සිටුවා ඇති දුරකථන කණු හා විදුලි කණු වලින් ඇතිවන 

අවහිරතාවයන් හා විංගු ඇති ස්ථානයන්පගන් ොර තවත් යේ ප්රමාණයකින් ෙළල් කිරීපේ 

අවශයතාවය මත ඩී.ආරියොල මහතාපේ ඉල්ලීම අනුව එම කණු ඔහුපේ ඉඩම තුළ සිටුවාලීමටත් 

විංගු තව දුරටත් ෙළල් කිරීමට කටයුතු කළ බැවින් මතු දිනක යේ රාජය / ප්රාපේශීය සභා බලයන් 

ෙරිදි පමම මාර්ගය ෙළල් කිරීමේ සිදු වුවපහොත් තමන් ලබාදී ඇති ෙර්චස් 3.5 ගණනය කරමින් 

අසාධාරණයේ පනොවන පලස ොපර් ෙළල සිදුකරන පලසත් යේපහයකින් පසේනක ජයවර්ධන 

මහතාපේ ඉඩම, ඔහු පහෝ පවනත් ගැණුේකරුපවේ විසින් පකොටස් කර විකුණන්පන් නේ ප්රාපේශීය 

සභාපේ නියමිත නීතිරීති පරගුලාසි වලට අනුව ක්රියාකිරීපේදී ඔහු ලබාදුන් ඉඩේ ප්රමාණය අතහැර 

මාර්ගය ෙළල් කර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පදොර්ශවය කැඳවා සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

4. පකොස්ගම, මැද තාවල්පගොඩ, අිංක 426 හි පිහිටි තාවල්පගොඩ පගොවි සිංවිධානපේ සභාෙති ඇේ.පේ. 

ජයතිලක මහතා විසින් “කහව ඉහල කුඹුරට ට්රැේටර් ෙැන්නුමේ ලබාගැනීම” යන හිසින් යුතුව 

2018.11.28 දිනැතිව ඉහළ කුඹුර පවල් යායට පගොවි උෙකරණ පගන යාම සදහා ට්රැේටර් 

ෙැන්නුමේ පනොමැතිවීපමන් පගොවීන් මහත් අසීරුතාවයකට ෙත්ව ඇති බැවින් කනේෙැල්ල ොපර් 

පවන්පේසි කර ඇති සී ලෑන්ඩ් පගෝල්ඩන් ඉඩපේ පෙොදු ෙහසුකේ සඳහා ප්රාපේශීය සභාවට පවන්කර 

ඇති ඉඩේ පකොටපසේ පකළවරින් ට්රැේටර් ෙැන්නුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ සඳහා පකොසග්ම තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම 

සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 
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5. හිංවැල්ල, ෙහත්ගම, මහායායපදනිය ොර ප්රපේශවාසීන් විසින් “පිවිසුේ මාර්ගය සඳහා ඇති වටරවුම 

ලබාගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.04.30 දිනැතිව පමම මාර්ගයට වාහන හැරවීම සඳහා 

ඇති වට රවුම එම ොපරහි පකළවර පිහිටා ඇති අතර එය පිඹුරුෙත්වල ෙැහැදිලිව පවන්කර ඇතිමුත් 

ොර සාදන විට කිසිපවකුත් එය ෙැහැදිලිව භූමිපයන් පවන්කර පනොමැති නිසා නිවාස සඳහා 

ෙැමිපණන වාහන හැරවීමට තැනේ පනොමැතිකම නිසා ඉතා අෙහසුතාවයට ෙත්වන බැවින් නියමිත 

වටරවුම පවන්කර සාදා පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 

සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

6. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී අපශෝක වැලිකල මැතිතුමා විසින් “අනාරේෂිත විදුලි රැහැන් ඉවත් කර 

ගැනීම” යන හිසින් යුතුව 2019.01.27 දිනැතිව කහවල ක්රීඩාිංගන භූමිපේ ඉහලින් ඇද ඇති විදුලි 

රැහැන් ඉතා ෙහල මට්ටමක ෙැවතීම පහේතුපවන් එම ස්ථානපේ ෙැවැත්පවන උත්සව අවස්ථාවලදී 

සැරසිලි කටයුතු ආදීය කිරීමට යාපේදී සහ ක්රීඩා කටයුතු කරන අයපේ ජීවිත අවධානමේ ෙවතින 

බැවින් එම විදුලි රැහැන් ආරේෂිත ආකාරයට පයදීමට කටයුතු කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

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 වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “උේගල්ල පකළිමඩල මාර්ගපේ 

පෙරමුසු ලබාගැනීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2019.05.25 දිනැතිව පමම මාර්ගය උේගල්ල 

ග්රාමයට පිවිපසන ප්රධානම මාර්ගය වන අතර මාර්ගපේ පිවිසුේ පකොටස කැඩී පගොස් ඇති පහයින් 

ඉතිරි තාර දමා පිළිසකර කර ඇති පමම මාර්ගපේ පිවිසුේ පකොටස පෙරමුසු පයොදා ප්රතිසිංස්කරණය 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් භිේෂු පමපහණි ආරාමපේ 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. 

 

8. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංහ මැතිතුමා විසින් “විදුලි කණුව පවනස් කිරීම සඳහා” යන 

හිසින් යුතුව 2019.05.23 දිනැතිව පබොල්ලතාව, පකොස්ගම, ෙළමු ෙටුමග, වරාපගොඩ ොපරහි ඇති 

නිපවස් වලට යෑමට ඇති මාර්ගපේ වාහනයේ ගමන් කිරීමට පනොහැකි පලස ෙවතින විදුලි කණුව 

පවනත් සුදුසු ස්ථානයක ස්ථාපිත 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. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “පදවන වර තාර පයොදා මාර්ග 

ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම පිණිසයි” යන හිසින් යුතුව 2019.05.26 දිනැතිව උේගල්ල පකොට්ඨාශයට 

අයත් සිරිසුමන මාවත, ගල්කඩුව මාර්ගය යන මාර්ග සිංවර්ධනය කර වසර 05 කට වැඩි වන අතර 

පේ වනවිට අබලන් තත්වපේ ෙවතින පමම මාර්ග නැවත වරේ තාර ෙමණේ පයොදා (2nd coating) 

ප්රතිසිංස්කරණය කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පේ 
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සඳහා ොදුේක තාේෂණ නිළධාරී වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන 

ලදි. 

 

10. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත තුේපමෝදර, වග - බටහිර, පකළිමඩල 

මාර්ගය භාවිතා කරන ගේවාසීන් විසින් “පකළිමඩල මහයාය ගමට හා මහයාය ලන්ද ඉඩේවලට 

රජපයන් පවන් කරන ලද ොර සකස් කර ගැනීම සඳහා” යන හිසින් යුතුව 2019.05.20 දිනැතිව 

පකළිමඩල - මහායාය ගපමහි නිවාස 50 ෙමණ ඇති අතර ඉන් නිවාස 20 කට අධික ප්රමාණයකට 

වග - ොදුේක ප්රධාන මාර්ගයට පිවිසීමට කිපලෝමීටරයක ෙමණ දුරේ පගවාපගන පකළිමඩල - 

මහායාය ොපරන් ප්රධාන මාර්ගයට පිවිසීමට සිදුව ඇති බැවින් පකළිමඩල - මහායාය මාර්ගය භාවිතා 

පනොකර වග - ොදුේක ප්රධාන මාර්ගයට පිවිසීමට රජපයන් පවන්කරන ලද මාර්ගය ප්රාපේශීය 

පල්කේතුමා මඟින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත ෙවරාපගන සකසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

11. පකොස්ගම කනේෙැල්ල සිටි පසන්ටර් මාර්ගපේ ෙදිිංචි නිවැසියන් විසින් “සිටි පසන්ටර් ප්රධාන 

මාර්ගය පකොන්ක්රීට් අතුරා පිළිසකර කර ගැනීම සේබන්ධවයි” යන හිසින් යුතුව පකොස්ගම 

කනේෙැල්ල සිටි පසන්ටර් මාර්ගපේ නිවාස 14 ක වැසියන් 30 පදපනකු ෙමණ ෙරිහරණය කරන, 

ෙරණ ගම මාර්ගය වැසි ජලපයන් යට වූ විට භාවිතා කරන ප්රධානතම පිවිසුේ මාර්ගයේ වන පමම 

මාර්ගපේ මීටර් 50 ක ෙමණ පකොටසේ පකොන්ක්රීට් අතුරා ඇති අතර මීටර් 300 ේ ෙමණ වන ඉතිරි 

පකොටස ඉතා අබලන් තත්වපේ ෙවතින බැවින් පකොන්ක්රීට් අතුරා පිළිසකර කරපදන පලස ඉල්ලමින් 

අත්සන් ද සමඟ 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 උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසින් “වග හල්පෙවත්ත ප්රධාන මාර්ගය 

පිළිසකර කර ගැනීම (ශ්රමදානයේ ෙවත්වා ගැනීම)” යන හිසින් යුතුව 2019.05.10 දිනැතිව පමම 

මාර්ගය කාණු ෙේධතිය පගොඩවීමත්, තාර දමා ඇති පකොටස් කැඩීපගොස් තිබීම පහේතුපවන් හල්පප් 

ප්රධාන මාර්ගය විශාල පලස අබලන්ව ෙවතින බැවින් යන්ත්ර, කේකරුවන්, ප්රිමිේස් සහ ගල්ෙස් 

පයොදවා තාවකාලිකව පහෝ පිළිසකර කර පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පේ සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් සතිෙතා සිදුකරනු ලබන ශ්රමදාස 

වැඩසටහන යටපත් සිදුකරන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා පවත දන්වා 

සිටින ලදි. 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශය තුළ ෙවතින පෙොදුපේ මැනුේ කටයුතු කළ යුතු මාර්ග පිළිබඳ 

පතොරතුරු සහ අවශය ලිපිපල්ඛන 2019.06.10 දිනට පෙර ලබාදීමට කටයුතු කරන පලස ගරු 

මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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