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2019.07.26 ලන දින  පෙ.ල.10.00ට සීතාලක ප්රාතපේශීය සභා කමිටු ාාපේදීෙලත්ලන ද 

කාර්මික පසේලාකාරක සභා රැස්වීපේ ලාර්තාල. 

 

සහභාගී වූ : 

 

1. ගරු කාරක වභා වභාඳති    - ලියනගේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා.  

2. ගරු කාරක වභික   - ගවෝමසිරි ජයන්ත රණලක මැතිතුමා. 

3. ගරු කාරක වභික   - වමන්ත උදය කුමාර ගමගේ මැතිතුමා.  

4. ගරු කාරක වභික   - එච්. ලරුණදිලිප්කුමාර මැතිතුමා.  

5. ගරු කාරක වභික   - එච්.පී.උපුල් ප්රාවන්න මැතිතුමා. 

6. ගරු කාරක වභික   - ඩබ්. අගවෝක ලැලික මැතිතුමා.  

7. ගරු කාරක වභික   - එන්.පී.ගේ. වමන්ති චන්ද්රිමකා දමයන්තිමැතිතුමිය.  

 

සහභාගීපනොවූ : 

 

1. ගරු කාරක වභික   - එල්.නන්දකුමාරසිිංශ මැතිතුමා.  

2. ගරු කාරක වභික   - පී.ගේ. උපුල් ජිගන්න්ද්ර්කුතික මැතිතුමා.  

3. ගරු කාරක වභික   - ගේ.නිමල් යවසිරිකළුඳශන මැතිතුමා  

4. ගරු කාරක වභික   - ජී.කුමුදිනී ජයලර්ධන මැතිතුමිය.  

 

සහභාගී වූ නිධාරීන් : 

 

1. ගල්කම්     -  ගේ.ඒ චන්දන ඳද්මසිරි මයා  

2. ප්රමධාන කෂමනාකරණ වශකාර  - ගේ.ඩී. වන්ධ්යාක මානී මිය  

3. ලැඩ අධිකාරී   - ජයන්තා ජල්ගතොටගේ මිය  

4. කාර්යභාර නිධාරී - කශගශේන - ජී. චමරි ඳත්මතා මිය  

5. විංලර්ධන නිධාරී   - ඩී.ජී. ඉානි කමලිකා මිය  

6. තාේණ නිධාරී - ගකොව්ගම - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය.  

7. තාේණ නිධාරී - ශිංලැල් - එච්. යූ. නිාන්ති මිය. 

8. තාේණ නිධාරී - ඳාදුේක - එන්.ඩී. ගශට්ටිආරච්චි මිය 

 

කාරක වභාල වශා ඳැමිණි සියලුගදනා වාදරගයන් පිළිගත් ගරු වභාඳතිතුමා කාරක වභාගේ ලැඩ 

කටයුතු ආරම්භ කරන දී. 
 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රණගතිය. 
 

1. 2019.05.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 0 1– (02) යටගත් දැේගලන ඳාදුේක , උතුරු 

අරුේලත්ත, අිංක 274/ඒ/2 හි ඳදිිංචි පී.ඒ. විදුා කුමාරි මශත්මිය විසින් “ලැසි ජ මාර්ගයේ අලහිර 

කිරීම වම්බන්ධල˝ යන හිසින් යුතුල 2018.11.29 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන්අඩියේ 

ඳෂට වශ අඩියේ ගැඹුරට ප්ර2ධාන මාර්ගය ගදඳව කාණු කඳා ඳාර ශරශා ගබෝේකුලේ ගයදීමටත්, 



2 
 

විදුා කුමාරි මිය විසින් අනුමත කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කර ඇති පිඹුගර් ව්ලභාවික ජ බැව්ම වශා 

කාණුල වකව් කර එම කාණුල පිඹුගර් වකුණු කිරීගමන් අනතුරුල වැසුම් කමිටුල මඟින් පිඹුර 

අනුමත කිරීමටතීරණය කරන ද අතර, ගම් වම්බන්ධගයන් විදුා කුමාරි මිය දැනුලත් කිරිමටත් 

කාරක වභාල තීරණය කරන දී. 

 

2. 2019.05.27දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 01 – (06) යටගත් දැේගලන  ගරු ප්රාමගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීාා  උපුල් ප්ර වන්න මැතිතුමා විසින් “ඳාර ප්රලතිවිංව්කරණය කරගැනීම වශා” යන හිසින් යුතුල 

2019.02.19 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් මාර්ගය ඳෂල් කිරීම වශා ඉඩගමන් 

ගකොටවේ බාදීමට කැමැත්ත ලිඛිතල බාදීමට කටයුතු කරන ගව කඩුගල, ඳශෂ ගබෝමිරිය, 

කරල්ගශගශේන ඳාර, අිංක 95/4 හි ඳදිිංචි ඩබ්.ගේ. නි මිංගලිකා මශත්මිය ගලත 2019.04.22 දින 

ලිපියේ මඟින් දන්ලා යලා ඇත. ගම් වම්බන්ධගයන් අද දින එනම් 2019.05.27 දින ගදඳාර්ලය වමඟ 

වාකච්ඡා කෂ අතර 2019.06.11 දින ගඳ.ල. 10.00 ට නැලත ව්ථානීය ඳරීේණයේ ඳලත්ලා එහිදී 

ගදඳාර්ලගේම ඉඩම් හිමියන්ගේ කැමැත්ත ඳරිදි ඳාගර් වම්පර්ණ ඳෂ අඩි 10 ේ ලන ගවේ බාදීමට 

(ගදඳාර්ලගේම වමාන ඳෂකින් ඉඩම් බාදීමට යටත්ල) එකඟ ව බැවින් එම එකඟතාලය ඳරිදි 

මිනින්ගදෝරුලරගයකු ලා මැනුම් කටයුතු කර පිඹුරුඳත් වකව් කර ඳාර කැපීම සුදුසු බලට කාරක 

වභාල තීරණය කරන දී.  

 

3. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 01– ( 01) යටගත් දැේගලන “මීගප් පිහිටි කාණු 

ඳද්ධතියේ අලහිරවීම වම්බන්ධගයන් විවඳුමේ බාගැනීම උගදවායි.” යන හිසින් යුතුල 2019.01.22 

දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් ව්ථානීය ඳරීේණයේ ඳලත්ලන ද අතර එහිදී අදා 

ඳාර්ලයන් කැලා වාකච්ඡාලේ ඳැලැත්වීමට තීරණය කෂ නමුත් අදා ඳාර්ලයන් ගනොඳැමිණි 

බැවින් ගම් වම්බන්ධගයන් ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගගන ව්ථානීය ඳරීේණයේ 

2019.07.18 දින ඳැලැත්ව අතර තාේණ නිධාරී ලාර්තාල අනුල ප්රමධාන ජ බව්නා කාණුල අලහිර වී 

ඇති ව්ථාන 05 නිසි ඳරිදි වකව් කෂයුතු බැවින් ඳාර්ලකරුලන් කැලා වාකච්ඡාලේ ඳැලැත්වීමට  

තීරණය කරන දි. 

 

4. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 01 – (02) යටගත් දැේගලන ගකොව්ගම, ඳශෂ 

ගකොව්ගම, ඳගබොගට්න්ද, ගනො. 60/ඒ හි ඳදිිංචි ගේ.බී. ව්ලර්ණතා මශත්මිය විසින් 

“ඳගබොගට්න්ද තැඳැල් කෑල් ගලන්ගද්සි ඉඩගම් ජ බැව්ම මඟින් නිලගවේ ගල් බැම්මට සිදුකර 

ඇති ශානිය වම්බන්ධලයි.” යන හිසින් යුතුල ගයොමුකරන ද ගරු ප්රාබගද්ශීය වභා මන්ත්රීා් වමන් චන්දන 

සරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් 2019.02.11 දින වභාගත කරන ද ලිපිය වශා ගකොව්ගම තාේණ 

නිධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල ව්ලභාවික ජ බැව්ම පිටුඳව ගදසින් ඇති දිය අගට ගයොමු කිරීමට 

ඉඩම් හිමිකරුගේ එකඟතාලය බාගගන දකුණුඳව ඉඩම විංලර්ධනගේදී එකී කාණුල ද විංලර්ධනය 

කිරීගමන් නිසි ජ බැව්මේ ඇති කිරීමට ශැකි බැවින් ගම් වම්බන්ධගයන් ගදඳාර්ලය 2019.06.27 දින 

කැව අතර 2019.07.02 දින ව්ථානීය ඳරීේණයේ ඳලත්ලන දි. එහිදී ව්ලභාවික ජ බැව්ම අලහිර 

කර අනලවරගයන් නිසි ප්රමමිතියකින් ගතොරල බැම්ම බැඳීම ගශේතුගලන් කැඩීමට ේල ඇති 

අතරව්ලභාවික ජ බැව්ම අලහිර ගනොලන අයුරින් සුදුසු ඳරිදි කාණුලේ වකව් කර වභාගේ අනුමැතිය 
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බාගගන බැම්මේ ඉදිකරන ගව ඳැමිණිලිකාර ගේ.බී. ව්ලර්ණතා මශත්මිය ගලත දන්ලා යැවීමට 

තීරණය කරන දි.  

 

5. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 01– (05) යටගත් දැේගලන ඳාදුේක, 

ගඳෝගර්ගගදර, අරලිය මාලත, අිංක 11/15 ඳදිිංචි ආර්.පී. අතුගකෝර මශතා විසින් “මාර්ගය ඳෂල් 

කිරීම - ඳාදුේක, උඩුමුල් ගදහිගශලත්ත මාර්ගය” යන හිසින් යුතුල 2019.05.16 දිනැතිල ගයොමුකරන 

ද ලිපියට අදාල ගදඳාර්ලය කැලා වාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කෂ අතර ,ගමම මාර්ගය 

වම්බන්ධගයන් 2019.07.19 දින ඳලත්ලන ද ව්ථානිය ඳරිේණයට අනුල මාර්ගගේ ගකෂලර සිට 

ප්රබධාන මාර්ගය දේලාමාර්ග ගැවට් ගල්ඛනගේ දැේගලන ඳරිදි මාර්ගය වකව් කිරීම වම්බන්ධගයන් 

සියළු ඳාර්ලයන් කැලා වාකච්ඡා කිරීමටත් ගම් වම්බන්ධගයන් තාේණ නිධාරි ලා වවිව්තර 

ලාර්තාලේ බා ගැනීමටත්තීරණය කරන දි. 

 

6. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 0 1– (08) යටගත් දැේගලන ගරු ප්රාදගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීක අගෝක ලැලික මැතිතුමා විසින් “අනාරේෂිත විදුලි රැශැන් ඉලත් කර ගැනීම” යන හිසින් 

යුතුල 2019.01.27 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් 

ලාර්තාලඅවම්පුර්ණ බැවින් කශල ේරිාිඩාිංගන භූමිය ශරශා විදුලිය බාගගන ඇති පුද්ගයින්ගේ නම් 

ශා ලිපිනයන්ද වහිතල පිට්ටනියට අනතුරුදායක ගනොලන ගව විදුලි රැශැන් ව්ථාපිත කිරිම 

වම්බන්ධගයන් ගයෝජනාද ඇතුෂත්ල ඊට අදා දෂ වැැව්මේද වහිතල වවිව්තර ලාර්තාලේ ඉදිරි 

කාර්මික ගවේලා කාරක වභාලට ඉදිරිඳත් කරන ගව ඳාදුේක තාේණ නිධාරි ගලත දැන්වීමට  

තීරණය කරන දි. 

 

7. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 0 1– (11) යටගත් දැේගලන ගරු ප්රාතගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීර ලරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “ගදලනලර තාර ගයොදා මාර්ග ප්ර්තිවිංව්කරණය කිරීම 

පිණිවයි” යන හිසින් යුතුල 2019.05.26 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ 

නිධාරී බාදුන් ලාර්තාලඅනුල, ගමම මාර්ග ලලින් ඇතැම් ගකොටව් 2 ලන තාර දැමීගමන් ඳමණේ 

විංලර්ධනය කෂ ගනොශැකි බැවින් ගදලන ලර තාර දමා වකව් කෂ ශැකි මාර්ගල ගකොටව් වශා ඳශත 

ඳරිදි ඇව්තගම්න්තු වකව් කර ඇති අතර ගමම මාර්ග වශා ප්රිා්මිේව් ද අල්යඳ ලන බැවින් ප්රතතිඳාදන 

අනුමත කරගැනීගමන් ඳසු ඉටු කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

1. උේගල් සිරිසුමන මාලත 2 ලන ලර තාර ගයොදාවිංලර්ධනය කිරිම . රු.385,760.60 

2.උේගල් ගල්කඩුල ඳාර 2 ලන ලර තාර ගයොදාවිංලර්ධනය කිරිම .       රු.61,226.00 

3.උේගල් ගල් කඩුල ඳාර වශා ප්රිාාමිේව් ගයදීම.රු. 61,919.45 

 

8. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 0 1– (12) යටගත් දැේගලන ගරු ප්රාාිගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීර උපුල් ප්ර6වන්න මැතිතුමා ගලත තුම්ගමෝදර, ලග - බටහිර, ගකළිමඩ මාර්ගය භාවිතා කරන 

ගම්ලාසීන් විසින් “ගකළිමඩ මශයාය ගමට ශා මශයාය න්ද ඉඩම්ලට රජගයන් ගලන් කරන ද 

ඳාර වකව් කර ගැනීම වශා” යන හිසින් යුතුල 2019.05.20 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ගරු ප්රාාාගද්ශීය 

වභා මන්ත්රී  උපුල් ප්ර”වන්න මැතිතුමා විසින් කාරක වභාලට ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක 

තාේණ නිධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල,ගමම මාර්ගය ප්රාඳගද්ශීය වභාලවතු ගනොලන අතර රජගයන් 
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ගලන් කරන ද මාර්ගයේ බැවින් ප්රා ගද්ශීය ගල්කම් කාර්යාගයන් විමසීගමන් අනතුරුල වකව් කිරීම 

සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

9. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 0 1– (13) යටගත් දැේගලන ගකොව්ගම 

කනම්ඳැල් සිටි ගවන්ටර් මාර්ගගේ ඳදිිංචි නිලැසියන් විසින් “සිටි ගවන්ටර් ප්ර ධාන මාර්ගය ගකොන්ේරී ට් 

අතුරා පිළිවකර කර ගැනීම වම්බන්ධලයි” යන හිසින් යුතුල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ගකොව්ගම 

තාේණ නිධාරී බාදුන් ලාර්තාල ශා ඇව්තගම්න්තුල අනුල 300 m ක ඳමණ දුරේ විංලර්ධනය වී 

ගනොමැති බැවින් මාර්ගය වකව් කිරීම වශා රු. 1,390,613.65 ක මුදේ ලැයලන බලට ඇව්තගම්න්තු 

කර ඇති බැවින් ගම් ව ශා ප්රවතිඳාදන ගලන් කර ගැනීගමන් අනතුරුල ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරිම සුදුසු 

බලට කාරක වභාල තීරණය කරන දී. 

 

10. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටගත් දැේගලන ගකොව්ගම, ඳශෂ 

ගකොව්ගම, 427 නැගගනහිර පිහිටි “ Black Lions˝ගයෞලන වමාජය විසින් “ගකොව්ගම ඩැනී 

විගේසුන්දර ේරි9ඩාිංගනගේ ෂමා උද්යාශනයේ වෑදීම වශා අලවර බාගැනීම.˝ යන හිසින් යුතුල 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ගකොව්ගම තාේණ නි ධාරී ලාර්තාල බාදුන් අතර අදා ඉල්ලීම 

ඉටුකිරීම වශා “Black Lions˝ේරිඩා වමාජයට දැනට ප්රාතිඳාදන ගනොමැති බැවින් ගරු ප්රානගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීම වමන්ත උදයකුමාර මැතිතුමා විසින් එම ඉල්ලීම ඉලත් කරගන්නා බලට කාරක වභාල දැනුලත් 

කරන දි. 

 

11. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටගත් දැේගලන ගරු ප්රාාැගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීම ගකෝකි වම්ඳත් ලර්ණසිරි මැතිතුමා විසින් “දාතුරුගගොඩ මාර්ගය විංලර්ධනය කර ගැනීම 

පිණිවයි” යන හිසින් යුතුල 2019.06.01 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ගම් ලනවිට ගිවිසුම්ගතල 

ඇති බලට ගකොව්ගම තාේණ නිධාරී විසින් කාරක වභාල දැනුලත් කරන දි. 

 

12. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටගත් දැේගලන ගරු ප්රාාැගද්ශීය වභා 

මන්ත්රී  චන්දන සරියආරච්චි මැතිතුමා විසින් “අිංක 460 - උතුරු අරුේලත්ත ගකොට්ඨාවගේ ඇති අතුරු 

මාර්ග ඳටුමඟලල් ගව අිංක ගයොදා නම් කිරීම වශා ව ගයෝජනාල” යන හිසින් යුතුල 2019.06.25 

දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල ගමම මාර්ග 

වභාල වතු ගනොලන බැවින් ඉශත ගයෝජනාල අනුල කටයුතු කෂ ගනොශැකි බල ගරු ප්රාධගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීාු චන්දන සරියආරච්චි මැතිතුමා ගලත දන්ලා යැවීමට තීරණය කරන දි. 

 

13. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටගත් දැේගලන ඳාදුේක, ගගගදර 

පිහිටි ගගගදර දකුණ ේරාරම විංලර්ධන වමිතිය විසින් “පුද්ගලික ඳාරලල් ප්රාාිගද්ශීය වභාල ගලත 

ඳැලරීම.” යන හිසින් යුතුල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල 

අනුල දැනට මාර්ගය ගදඳව විා ලගයන් ලල් බිහි වී ගභෞතික ඳෂ නි්චිතල ශඳුනාගත ගනොශැකි 

අතර නිලාව 06 ඳමණ ප්රනගේය වඳයන ගමම මාර්ගගේ හිව් ඉඩම් ද විා ලගයන් ඳලතින බැවින් 

ඔප්පු පිටඳත් වඳයාගැනීගම් අඳශසුතා ඳලතින බැවින් ගඳොදු මාර්ග ගල්ඛනයට ඇතුත් කිරීම සුදුසු 

බලට තීරණය කරන දි. 
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14. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (09) යටගත් දැේගලනඳාදුේක, ගගගදර, 

අළුත් ඳාර, ගනො. 319/බී හි ඳදිිංචි ගේ.ඒ. වරත් මශතා විසින් “අනතුරුදායක විදුලිකණු මාර්ගගයන් 

ඉලත් කරලා ගැනීම.” යන හිසින් යුතුල 2019.06.15 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක 

තාේණ නිධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල වභාල වතු මාර්ගයේ ලන ගමම මාර්ගය අලහිර ලන ගව 

විදුලි කණු 02 ේ පිහිටා ඇති අතර ඳව් කණ්ඩිය මත පිහිටා ඇති විදුලි කණුල විා ලගයන් ඳව් 

ගවෝදා යාම ගශේතුගලන් අනතුරුදායක තත්ලගේ ඳලතින බැවින් ගමම විදුලි කණු ඉලත් කිරීම වශා 

ිංකා විදුලිබ මණ්ඩගයන් ඇව්තගම්න්තුලේබාගැනීමට කාරක වභාල තීරණය කරන දි.  

 

15. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටගත් දැේගලනඳාදුේක, අිංගමුල, 

Unity of Youth ේරී0ඩා වමාජය, වභාඳති විසින් “ප්ර ජාාාල බාගැනීම වම්බන්ධල” යන හිසින් යුතුල 

2019.06.04 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල 

ප්රාyගද්ශීය වභාල වතු ගනොලන ගමම ප්ගරොජාාාල දිරාඳත් වී අබන් තත්ලගේ ඳලතින බල ඳාදුේක 

ප්රාyගද්ශීය ගල්කම් කාර්යාය ගලත දන්ලා යලා ඇති බල කාරක වභාල දැනුලත් කරන දී. 

 

16. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටගත් දැේගලන ශිංලැල්, නිරිගඳො, 

ගල්ලත්ත, ගනො. 200 හි ඳදිිංචි වාටා රාණි මශත්මිය විසින් “ඳාරේ අළුත්ලැඩියා කර ගැනීම වශා” 

යන හිසින් යුතුල 2019.05.06 දිනැතිල ගයොමු කරන ද ලිපිය වශා ශිංලැල් තාේණ නි ධාරී 

බාදුන් ලාර්තාල අනුල වභාල වතු ගනොලන ගමම මාර්ගය ගරු ප්රාකගද්ශීය වභා මන්ත්රී ගීතාමනී 

ව්ලර්ණතා මැතිතුමියගේ ඉල්ලීම මත ගඳොදු මාර්ග ගල්ඛනයට ඇතුෂත් කිරීමට කාරක වභාල 

තීරණය කරන දී.  

 
 

17. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටගත් දැේගලනඳාදුේක ප්රා,ගද්ශීය 

ගල්කම්තුමා විසින් “අිංගම්පිටිය ගඳොදු සුවාන භූමිය ශා යාබද ඉඩම් ගකොටව වම්බන්ධලයි” යන හිසින් 

යුතුල 2017.12.08 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල 

අනුල අිංගම්පිටිය ගඳොදු සුවාන භූමිය ශා යාබද ඉඩම් ගකොටව්ල දේලා ඇති විව්තර අනුල ගොට් අිංක 

4, 6, 9, 13, 14 ගකොටව් ලගයන්ද, ගොට් අිංක 7, 8, 10, 11, 12 වම්පර්ණ ලගයන්ද සුවාන භූමියට 

අයත් බලට තශවුරු වී ඇති බැවින් අනලවර ඳදිිංචිකරුලන්ගේ වම්පර්ණ ගතොරතුරු ශා භුේති විදින 

ඉඩම් ප්ර මාණ පිළිබල ගතොරතුරු ලාර්තාලේ ේරාතම නිධාරී මගින් බාගදන ගව ප්රාදගද්ශීය ගල්කම් 

කාර්යාගයන් ඉල්ලීමේ කිරීමට කාරක වභාල තීරණය කරන දි. 

 

18. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටගත් දැේගලනතුම්ගමෝදර, ලග 

ඉරිදාගඳො, 2 ලන ඳටුමග මාර්ගය භාවිතා කරන පිරිව විසින් “මාර්ගය අළුත්ලැඩියා කර ගැනීම˝ යන 

හිසින් යුතුල 2019.05.31 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් 

ලාර්තාල අනුල නිලාව 07 ේ ඳමණ පිහිටි ගමම මාර්ගය ලග - ඳාදුේක ප්රධාන ඳාගරන් ආරම්භ වී ලයි.ඒ. 

ගාමිණී මශතාගේ ඉඩගමන් අලවන් ලන අතර මාර්ගගේ ඳෂ 11.0 ', 13.6', 7.9' ශා 7.0 'ඳලතින අතර 
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මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ගේ ඔප්පු පිටඳත් ශා වාධන ඳත්රය ඉදිරිඳත් කර නැති බැවින් අදා අඩුඳාඩු 

වම්පුර්ණ කර ඉදිරිඳත් කරන ගව දන්ලා  යැවීමට කාරක වභාල තීරණය කරන දි. 

 

19. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටගත් දැේගලනඳාදුේක, අරුේලත්ත 

උතුර, ගවෝමානන්ද මාලත, 338/ඒ හි ඳදිිංචි ඩබ්.ගේ. ශසින්ත මශතා විසින් “ලර්ා ජය ගා බැසීම 

වශා මාගේ ඉඩම මැදින් ඉදිකර ඇති අනාරේෂිත ගඳොදු කාණුල වම්බන්ධලයි.˝ යන හිසින් යුතුල 

2019.04.02 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල 

ගලන්ගද්සි ආයතනයේ විසින් ගඳෞද්ගලික ඉඩමේ ශරශා තනන ද ගමම කාණුල ආලරණ ගනොමැති 

කමින් ඇතුෂත බදාම ගැවී ගගොව් අනාරේෂිත තත්ලයට ඳත්ල ඇති බැවින් ගදඳාර්ලගේ එකඟතාලය 

ප්රනකාරල කාණුල වකව් කරන ගව “ද ෆිනෑන්ව් ආයතනය” ගලත දන්ලා යැවීම සුදුසු බලට කාරක 

වභාල තීරණය කරන දි. 

 

20. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටගත් දැේගලනගරු ප්රා ගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීර ලියනගේ චන්දන මැතිතුමා විසින් “මාලතගම රත්මල්ගගොඩ සීරතන නාහිමි මාලත 

වම්බන්ධල” යන හිසින් යුතුල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ශිංලැල් තාේණ නි ධාරී බාදුන් 

ලාර්තාල අනුල මාලතගම 2 ලන අතුරු මාර්ගය ගව මාර්ග ගල්ඛනගේ දැේගලන ගමම මාර්ගය වකව් 

කිරීම වශා ගල්ඳව් කියුබ් 02 ේ බාදීමට කාරක වභාල තීරණය කරන දි. 

 

21. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටගත් දැේගලනගරු ප්රා ගද්ශීය වභා 

මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංශ මැතිතුමා විසින් “සුදුලැල් අලුත්ගශේන ඳාර තාර දැම ගකොටව ජන එලීම 

ගශේතුගකොටගගන ඳාර කැඩී ඇත. එය අලුත්ලැඩියා කරගැනීම වශා” යන හිසින් යුතුල 2019.06.17 

දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ගකොව්ගම තාේණ නි ධාරී බාදුන් රු. 731,128.89 ක 

ඇව්තගම්න්තුල අනුල මාර්ග ශානි වශා මුදල් තැන්ඳත් කර ඇති ද යන්න ගවොයාබා තැන්ඳත් මුදලින් 

ගමම ඉල්ලීම ඉටුකිරීමට කාරක වභාල තීරණය කරන දි. 

 

22. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටගත් දැේගලනගරු ප්රාකගද්ශීය වභා 

මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිිංශ මැතිතුමා විසින් “ගගෝනබරුල ඳාර කැපීම ශා ඒ ශා වම්බන්ධ මඩ ලෂ ඉලත් 

කරගැනීම වශා” යන හිසින් යුතුල 2019.06.18 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධගයන් අදා 

ඳාර්ලයන් 2019.07.10 දින කැලා වාකච්ඡා කෂ අතර ව්ලභාවික ජ බැව්ම අලහිර කර ඉදිකර ඇති 

සියලු ඉදිකිරීම් වති ගදකේ ඇතුෂත කඩා ඉලත් කිරීමටත් ලැඩ අධිකාරීතුමියගේ නිර්ගද් අනුල ඉදිරි 

කටයුතු කිරීමටත්තීරණය කරන දි. 

 

23. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (19) යටගත් දැේගලනකන්ගදලත්ත ඳෂමු 

ඳටුමාර්ගගේ ප්ර ගද්ලාසීන් ගලනුගලන් ලයි.එම්. ප්රි0යන්ත කුමාර මශතා විසින් “ගබෝගප් කන්ගදලත්ත 

ඳෂමු අතුරු මාර්ගය සීතාලක ප්රාදගද්ශීය වභාල ගලත ඳැලරීම.” යන හිසින් යුතුල 2019.06.08 දිනැතිල 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල ප්රා ගද්ශීය වභාල වතු 

ඉශෂ ගබෝගප් ධර්මගවේන මාලතින් ආරම්භ වී ඩබ්. පී. ජගත් විතාරණ මශතාගේ ඉඩගමන් අලවන් ලන 

නිලාව 09 කට ඳමණ ප්රඩගේය වඳයන ගමම මාර්ගය භාවිත කරන්නන් සියලුගදනාගේම ඔප්පු ශා 
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වැසුම් වඳයා ගනොමැති බැවින් අදා අඩුඳාඩු වම්පුර්ණ කරඉදිරි කාරක වභාල වශා  බාගැනීමට 

කාරක වභාල තීරණය කරන දි.  

 

24. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (20) යටගත් දැේගලනගරු ප්රායගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීාා නිමල් යවසිරි කළුඳශන මැතිතුමා විසින් “සීතාලක ප්රාිංගද්ශීය වභාලට අයත් මාර්ග කිහිඳයක 

පිවිසුම් ගකොටව් ගඳරමුසු දමා පිළිවකර කර ගැනීම” යන හිසින් යුතුල 2019.06.26 දිනැතිල 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල ගමම මාර්ගල මුල් 

ගකොටව් නාගරික විංලර්ධන අධිකාරිගේ මාර්ග විංලර්ධනගේදී අබන්ල තිබ අතර එම මුල් පිවිසුම් 

ගකොටව් දැනට වකවා ඇති බලත් ගමම මාර්ග වකව් කිරීම වශා ඳශත ඳරිදි ප්රිඳමිේව් වශ ABC 

බාදීමට තීරණය කරන දි. 

ජයසුන්දර ගඳගදව   = ½cube - premix 

ගගන්ගගොඩ පිවිසුම් ගකොටව  = ABC ½ cube 

       Premix 1 cube 

මශයාය පිවිසුම් ගකොටව   = Premix ½ cube 

ගජමාලත පිවිසුම් ගකොටව   = Premix ½ cube 

 

25. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (21) යටගත් දැේගලනගරු ප්රාකගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීඳ නිමල් යවසිරි කළුඳශන මැතිතුමා විසින් “ගමෝටර් ේගර්අඩරය ගයොදා විංලර්ධන කටයුතු කරගැනීම 

වම්බන්ධලයි” යන හිසින් යුතුල 2019.06.27 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ 

නිධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල ගමම බිම් ගකොටව නිසි ඳරිදි මට්ටම් වී ගනොමැති බැවින් JCB යන්ත්රතය 

10 M/Hrsඳමණ ගයොදා කැගඳන ඳව් ගමම බිම් ගකොටගවේම මට්ටම් කර වැකසීමට තීරණය කරන දි. 

 

26. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (22) යටගත් දැේගලනගරු ප්රාධගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීල නිමල් යවසිරි කළුඳශන මැතිතුමා විසින් “ජන එලීගම් කටයුතු තුලින් සිදුලන මාර්ග ශානි 

වම්බන්ධලයි” යන හිසින් යුතුල 2019.06.27 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ 

නිධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල ගමම මාර්ගගේ උේගල් සිරිසුමන මාලතට ශා මාර්ගය වම්බන්ධ ලන 

පිවිසුම් ගකොටව ජන එලීගම් කටයුතු ලදී ශානි වී ඇති බැවින් මාර්ගය නියමිත ප්රරමිතියකින් යුතුල 

වකව් කරන ගව ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය ගලත දන්ලා යැවීම ට කාරක වභාල 

තීරණය කරන දි. 

 

27. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (23) යටගත් දැේගලනගරු ප්රාරගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීර ලරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා විසින් “ ASP ඉඩම් ගලන්ගද්සිගයහි ගඳොදු ඳශසුකම් ගකොටව 

වම්බන්ධලයි” යන හිසින් යුතුල 2019.06.27 දිනැතිල ASP ගලන්ගද්සි ඉඩම මඟින් සීතාලක ප්රාගාගද්ශීය 

වභාලට ඳලරාදුන් ගඳොදු ඳශසුකම් ගකොටව ගලන්කර ශඳුනාගැනීම වශා කටයුතු කරන ගමන් 

ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වශා ඳාදුේක තාේණ නි ධාරී බාදුන් ලාර්තාල අනුල අේකර 05 

ේ ඳමණ ලන අතර දැනට නි්චිත ගව මායිම් ශඳුනාගත ගනොශැකි බැවින් වභාගේ මිනින්ගදෝරු 

මශතා ශරශා මැනුම් සිදුකර නි්චිත ගව මායිම් වකුණු කිරීම සුදුසු බලට කාරක වභාල තීරණය 

කරන දි. 
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28. 2019.06.27 දින ඳැලති කාරක වභාගේ තීරණ අිංක 02 – (24) යටගත් දැේගලනගරු ප්රාවගද්ශීය වභා 

මන්ත්රීශ නිමල් යවසිරි කළුඳශන මැතිතුමා විසින් “ගවෝදා ඳාළුලට ේවී ඇති ඳාරලල් 02 ේ (ව්ථාන 02 

වශා) ගල් ඳව් බාගැනීම” යන හිසින් යුතුල 2019.06.27 දිනැතිල ගයොමුකරන ද ලිපිවශා ඳාදුේක 

තාේණ නි ධාරී බාදුන් ඇව්තගම්න්තුල අනුල ජයන්ති මාලත අතුරු ඳාරකින් ඳව් ගවෝදා ප්රලධාන 

මාර්ගයට එකතුවීම ශා අළුතින් දැම ගකොන්ේරීතට් ගකොටව් නිවා එම ගකොටව් 02 අතර ලෂේ වෑදී යටින් 

තාර ගකොටව ඳලතින බැවින් තාලකාලික විවඳුමේ ගව ගල්ඳව් කියුබ් ½ේ ගයදීමටත්, ගගන්ගගොඩ 

(ගබෝමළුල ඳාර) මාර්ගය වශා ද ගල්ඳව් කියුබ් 1 ේ බාදීමටත්තීරණය කරන දි. 

 

02. ලිපි පේඛන සකා බැලීම. 

 

1. ගරු ප්රා ගද්ශීය වභා මන්ත්රී පී.ඒ. ප්රීදීප් කුමාර ඳනාගගොඩ මැතිතුමා විසින් “මාර්ගයේ නම් කර ගැනීම 

වම්බන්ධලයි.” යන හිසින් යුතුල 2019.07.21 දිනැතිල ඉශෂ ශිංලැල් ප්රතගද්ගේ වණව බැිංකුල 

අවලින් ආරම්භ ලන ගඳොඩි ඳන්ව නැමති මාර්ගය ඳසුගිය දා අඳලත් වී ලදා මරදම් මඩුගේ විගේසිරි 

මාහිමිට ගගෞරල ගව “මරදම්මඩුගේ විගේසිරි මාහිමි මාලත ” ගව නම් කරගදන ගව එම මාර්ගගේ 

ජනතාල වශ දායක වභාල විසින් කරන ද ඉල්ලීම් ලිපිය ද, ව්ගේච්ඡා විංවිධානල ලිපි පිටඳත් ද වමඟ 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක වභාල, ගම් වශා ශිංලැල් තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ 

බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

2. “රජගේ ඳාවල්ලට/ඳාවල් ගගොඩනැගිලිලට ශා රජගේ ආයතනල ගගොඩනැගිලිලට/ ගඳොදු 

ව්ථානලට/ නල ගම්මානලට/ මිංමාලත් ලට, ජීලතුන් අතර සිටින ේරි යාකාරී ගද්ඳානඥයින්ගේ 

නම් ගයදීම. ” යන හිසින් යුතුල අිංක EC/PE/1/43 (iii) යටගත් 2019.06.17 දිනැතිල වභාඳති, 

මැතිලරණ ගකොමින් වභාල විසින් ගඳොදු ගගොඩනැගිලිලට වශ ව්ථානලට ජීලතුන් අතර සිටින 

ේරිලයාකාරී ගද්ඳානඥයින්ගේ නම් ගයොදා ගැනීම නිවා නිදශව් ශා වාධාරණ ඡන්ද විමසීම්ල මලිකම 

ගුණාිංගයේ ව “සියලුම අගප්ේකයන්ට වමානාත්මතාලගයන් වැකීම ” යන්න බිලැගටන ගශයින් 

ඳෂාත් ඳාන ආයතනය යටගත් ඇති රාේේ/ ගඳොදු ගගොඩනැගිලි, නල ගම්මාන ශා මිංමාලත් ජීලතුන් 

අතර සිටින ේරිනයාකාරී ගද්ඳානඥයින්ගේ නම් ලලින් ශැඳීන්වීම ගශලත් එලැනි ආයතන/ 

ගගොඩනැගිලි/ ව්ථාන එගවේ නම් කිරීගමන් ලැෂැේවීම වශා අල්ය  ේරිතයාමාර්ග ගන්නා ගව ඉල්මින් 

ගයොමුකරන ද ලිපිය කාරක වභාගේ දැනගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

3. වියභාර විංලර්ධන නිධාරී විසින් සීතාලක ප්රාලගද්ශීය වභා බප්රලගද්ය තුෂ නඩත්තු කෂයුතු මාර්ග, 

ගගොඩනැගිලි ශා කාණු ඳද්ධතිය කඩිනමින් අඩු වියදමින් ගුණාත්මකල නඩත්තු කටයුතු සිදුකර 

ගැනීගම් අරමුණින් පිහිටුලන ද සීතාලක ප්රාදගද්ශීය වභා ලැඩ ඒකක ේයාවඳෘතිගේ ේයාඩඳෘති කා සීමාල 

2019.08.15 දින අලවන් වීමට නියමිත බැවින් 2019.08.15 දින සිට මාව 06 ක කාසීමාලේ වශා 

ලැඩ ඒකක ේයා0ඳෘතිගේ ේයාාිඳෘති කාසීමාල දීර්ඝ කරන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා 

බැල කාරක වභාල, සීතාලක ප්රාා්ගද්ශීය වභා ලැඩ ඒකක ේයාවඳෘතිගේ ේයා ඳෘති කා සීමාල 2019.08.15 

දින සිට මාව 06 ක කාසීමාලේ වශා දීර්ඝ කිරීම වම්බන්ධගයන් ඉදිරි මශා වභාලට ගයෝජනාලේ 

ඉදිරිඳත් කිරීම සුදුසු බලට කාරක වභාල තීරණය කරන දි.  
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4. ගරු ප්රාාුගද්ශීය වභා මන්ත්රීර ලරුණ දිලිප් මැතිතුමා විසින් “උේගල් ගකොට්ඨාවයට අයත් ශල්ගප් 

පුව්වාග මාර්ගය වම්බන්ධලයි” යන හිසින් යුතුල 2019.07.25 දිනැතිල ශල්ගප් ප්රටගද්ගේ සිදුව විවිධ 

ඳව් කැපීම්, ගල් කැඩීම් යනාදී ේරිවයාකාරකම් ගශේතුගකොටගගන ගශේලාගම්ලත්ත මාර්ගගේ කාණු 

ඳද්ධතිය වම්පර්ණගයන් විනා වී එයින් ගාඑන ලැසි ජය ශල්ගප් පුව්වාග මාර්ගය මතින් ඳමණේ 

ගායාම ගශේතුගලන් මාර්ගය කැඩීගගොව් ඇති බැවින් ඉතා ඉේමණින් පිළිවකර කරගදන ගව 

ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී 

ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

5. ගරු ප්රාාීගද්ශීය වභා මන්ත්රී  අගෝක ලැලික මැතිතුමා විසින් 2019.07.20 දිනැතිල උඩුමුල් 

ප්ර්ගද්ලාසීන් ඳාදුේක ප්රාා්ගද්ශීය ගල්කම් ගකොට්ඨාවගේ අිංක 461 බී, උඩුමුල් ේරාඳමගවේලා ලවම තුෂ 

ඳාදුේක ගශොරණ මාර්ගගේ උඩුමුල් සුවාන භූමියට ගඳර දකුණට ඇති අතුරු මාර්ගයට නි්චිත නමේ 

ගනොමැති අතර තැඳැල් කටයුතු ලට ගමන්ම මාර්ගය ශඳුන්ලාදීමට අඳශසු බැවින් ගමම මාර්ගය 

ඉදිකිරීම වශා ලැඩිපුරම ඉඩම් ඳරිත්යාා්ග කෂ ගශේලාලවම් ගමගේ ඳවුල් සිහිවීම වශාත් ලැඩිපුරම 

ඳදිිංචිල සිටින්ගන් ගශේලාලවම් ගමගේ ඳවුල් බැවිනුත් ගමම මාර්ගය “ගශේලාලවම් ගමගේ මාලත ” 

ලගයන් නම්කරන ගව ඉල්මින් ඉදිරිඳත් කරන ද ලිපිය ද වමඟ ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා 

බැල කාරක වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය 

කරන දි.  

 

6. ශිංලැල්, ජයවීරගගොඩ, ගවෞභාේයිපුර, ගනො. 3/ඒ 183 ඳදිිංචි කරුණාරත්න තුඩුගශේන මශතා විසින් 

2019.06.25 දිනැතිල ඔහුගේ ඉඩගම් ලැසි ජය බැවයාමට කාණු වකව් කර ඇති නමුත් එය අතරමඟ 

නලතා ඇති ගශයින් ඔහුගේ ඉඩම ඇතුළු සියලුම ඉඩම්ල ලැසි ජය ද ඉඩගම් ගකෂලර රැඳී ඳලතින 

බැවින් මදුරු කරදරයට ද මුහුණ ඳා ඇති බැවින් ගවොයා බා විවඳුමේ බාගදන ගව ඉල්මින් පිඹුරු 

පිටඳත ශා ශිංලැල් මශජන ගවෞඛ්යශ ඳරීේක ලාර්තාල වමඟ ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල 

කාරක වභාල, ගම් වශා ශිංලැල් තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන 

දි.  

 

7. ඳාදුේක, අරුේලත්ත, ජය ගඳගදව, අිංක 245/ඒ හි ඳදිිංචි බී. බන්දුක දවන්ත මශතා විසින් “මාර්ග 

වභාලට ඳලරා ගැනීම වම්බන්ධගයනි. ” යන හිසින් යුතුල 2019.07.17 දිනැතිලබී. බන්දුක දවන්ත 

මශතා වතු රඩ් 02 ඳර්චව් 07.05 ක ඉඩම් ගකොටව ලටා ඇති ඳාදුේක ජයසුන්දර ප්රදගද් මාර්ගගේ 

අතුරු මාර්ගය සීතාලක ප්රායගද්ශීය වභාලට ඳලරා ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඳලතින අතර 2019.07.14 

ඉරිදා දින ්රවමදානයේ මඟින් වභාල වතු යන්ත්රඳය ගයොදා ශූද්ධ ඳවිත්රඳ කරන ද බලත්, අඩි 3 ේ ගව 

ගඳර ඳැලති මාර්ගය විදුලිය බාගැනීම වශා ඔහුගේ ඉඩගමන් අඩි 06 ක ප්රලමාණයේ කැමැත්ගතන් 

බාදී ඒ අනුල ගමගතේ අඩි 10 කට අඩු ප්ර්මාණයේ ඳාරට ගලන් වී ඇති නමුත් ලර්තමානගේ ගමම 

මාර්ගය ඳලරා ගැනීමට යාගම්දී අඩි 11 කට ලඩා ලැඩි ප්ර මාණයේ ඔහුගේ ඉඩගමන් ඳලරා ගැනීමට 

කටයුතු කරන බල දැනගන්නට ැබුණු බලත් මාර්ගය වභාලට ඳැලරීමට කිසි විරුද්ධත්ලයේ ගනොමැති 

නිවා පිඹුරුඳත්ල ඇති ප්රැමාණය වකා බා එම ප්රඳමාණය ශැර ඊට ලඩා ලැඩි ප්ර මාණයේ බාදීමට 

ගනොශැකි බල දේලමින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ 

නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 
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8. සීතාලක ප්රායගද්ශීය ගල්කම් කාර්යාය - ශිංලැල් විසින් “මියගිය ඳසු ගද්ශය මිහිදන් කිරීමට සුවාන 

භූමියේ ගනොමැතිවීම. ” යන හිසින් යුතුල අිංක DSS/01/13/ගඳොදු/2019 යටගත් ගම් වම්බන්ධගයන් 

2019.07.05 දිනැතිල 439, දිද්ගදණිය උතුර ේරා2ම නිධාරී විසින් ප්රා0ගද්ශීය ගල්කම් කාර්යාය ගලත 

කරන ද ඳැමිණිල්ේ අනුල ගඳන්තගකොව්ත ආගම අදශන පුද්ග ම සිරුරේ මිහිදන් කිරීමට 

ව්ථානයේ ගනොමැතිල මශත් අසීරු තත්ලයකට මුහුණ දීමට සිදුල ඇති අතර, ගමයට තාලකාලික 

පිළියමේ ලගයන් ගද්ශය නිරිගඳොෂ ගබෞද්ධ සුවාන භූමිගේ මිහිදන් කිරීම කටයුතු කර ඇති බලත් 

ඉදිරිගේදී ගමලන් ගැටළුකාරී තත්ලයන් ඇති ගනොවීමට අල්යඇ ේරිකයාමාර්ග ගන්නා ගව දේලමින් 

ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක වභාල, සීතාලක ප්රා ගද්ශීය වභාල වතු ගඳොදු සුවාන භූමි 

ආගම් ලගයන් භූමදානය කිරීමට ගලන්කර ගනොමැති බල සීතාලක ප්රාඳගද්ශීය ගල්කම් කාර්යාය ගලත 

දන්ලා යැවීමට තීරණයකරන දි. 

 

9. ඳාදුේක, අරුේලත්ත, අිංගමුලඳාර, 12/5 ඳදිිංචි එච්.ආර්.බී. ප්රියාල් මශතා විසින් “මශජන පීඩාලේ 

ලන අයුරින් මාර්ගයේ ලවා දැමීම වම්බන්ධලයි. ” යන හිසින් යුතුල 2019.06.17 දිනැතිල 460/ඒ, 

අරුේලත්ත දකුණ ේරා ම නිධාරී ලවගම් අරුේලත්ත වණව විංලර්ධන බැිංකුල ශා ගකොට්ඨාව අධ්යා7ඳන 

කාර්යාය අතර ඇති නැදුන්ගශලත්ත නැමති ඉඩමට යාමට දුම්රිය මාර්ගය ශරශා ඇති ගකොටව දුම්රිය 

ගදඳාර්තගම්න්තුලට බදු මුදල් ගගලා බාගගන ඇති බල ඳලවමින් ගර්ණුකා ජයසුන්දර ශා දීපිකා 

ජයසුන්දර යන ගදගවොගශොයුරියන් දුම්රිය මාර්ගගේ සිට අඩි ඳශක ඳමණ දුරින් ගේට්ටුලේ දමා ලවා 

ඇති බැවින් අගනකුත් ඳදිිංචිකරුලන් වැමට ගඳොදු මාර්ගයේ බාගැනීම වම්බන්ධල දුම්රිය 

ගදඳාර්තගම්න්තුල ශා වාකච්ඡා කෂත් ඔවුන් ඳලවා ඇත්ගත් එේ අගයකුට බදු ඳදනම මත බාදී ඇති 

නිවා අගනේ අයට එම මාර්ගය බාදීමට ගනොශැකි බලයි. ඔවුන් ශට අලුත් මාර්ගයේ අල්යත ගනොලන 

බලත් දැනට ඳලතින මාර්ගය භාවිතා කිරීමට දුම්රිය මාර්ගය අව දමා ඇති ගේට්ටුල තිගබන ව්ථානගේ 

සිට අඩි 08 ක ඳමණ දුරින් වවිකර ගැනීමට කටයුතු වවාගදන ගවත් නැතගශොත් ගඳොදු මාර්ගයේ 

ලගයන් සියලුගදනාට භාවිතා කිරීමට ශැකිඅයුරින් බාගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය 

වකා බැල කාරක වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට 

තීරණය කරන දි. 

 

10. ගරු ප්රා ගද්ශීය වභා මන්ත්රී  අගෝක ලැලික මැතිතුමා විසින් 2019.07.26 දිනැතිල කශල ප්රඳගද්ගේ 

ලනදලත්ගත් ඳදිිංචිකරුලන් විසින් ප්රායගද්ශීය වභාලට අයිති ගඳොදු ඉඩගම් ළිේ වාදාගැනීම වශා 

අලවර බාගදන ගව ඉල්මින් ප්ර්ගද්ලාසීන්ගේ ඉල්ලීම් ලිපිය ද වමඟ ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා 

බැල කාරක වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය 

කරන දි.  

 

11. ගරු ප්රා ගද්ශීය වභා මන්ත්රීා් අගෝක ලැලික මැතිතුමා විසින් “මාර්ගයේ කැඩීයාම පිළිබල” යන 

හිසින් යුතුල 2019.07.11 දිනැතිල උඩුමුල් ගකොට්ඨාවගේ අිංගමුල මාර්ගගේ නීල් මශතාගේ නිලව 

අව මාර්ගය කැඩීබිඳී ගගොව් ගමන් කිරීමට අඳශසු වී ඇති අතර මින් ගඳර ද වභාල දැනුලත් කර 

කාර්මික නිධාරීතුමියගේ නිරීේණයට ද ේ කර ඇති බැවින් ගම් වම්බන්ධගයන් ේණික 

අලධානය ගයොමුකර විවඳුමේ බාගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක 

වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  
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12. ගරු ප්රාගද්ශීය වභා මන්ත්රීා් වමන්ත උදයකුමාර ගමගේ මැතිතුමා විසින් “ලාරි ඇ මාර්ගය අලහිර කිරීම 

පිළිබල” යන හිසින් යුතුල තාලල්ගගොඩ ේරාාීම නිධාරී ලවමට අයත් ගගෝනබරුල ගගමහි පිහිටා ඇති 

“පිණිබිඳු උයන” නම් ද ෆිනෑන්ව් වමාගමමඟින් විකුණන ද ඉඩම මැදින් ගා යන ලාරි ඇ මාර්ගය 

ශරශා බැම්මේ බැඳීම ගශේතුගලන් අධික ලැසි වහිත දිනලදී ඇ මාර්ගය ඔව්ගවේ ගා එන ජය වශ 

කුණුගරොඩු ගමම ව්ථානගේ හිරවීම නිවා අලට නිගලව් ජගයන් යටලන බැවින් ගම් පිළිබල 

ගවොයාබා ඉේමන් පියලරේ ගන්නාගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක 

වභාල, ගම් වශා ගකොව්ගම තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

13. ගශෝමාගම, ශයිගලල් ඳාර, ගවිලත්ත, ගනො. 228 හි ඳදිිංචි ඩී.එම්.එව්. මුදුන්ගකොටුල මශතා විසින් 

ලනදලත්ත නැමති ඉඩම අිංක 6,5,4,3,2 යන බිම් කට්ටි ටික ලන ඳර්චව් 60 ක බිම් ප්රරමාණගේ ඔහුගේ 

තනි වියදමින් ගගලල් කිහිඳයේ යටිත ඳශසුකම් වමඟ තනා කශල වශ මග ගම්ල ඳදිිංචි අයට 

ගනොමිගල් බාදීමට කැමති බලත් එම කටයුත්ත කරගැනීම වශා සීතාලක ප්රාිංගද්ශීය වභාගේ ගරු 

වභාඳතිතුමාගේ උඳකාරය බාගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල කාරක 

වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

14. ගරු ප්රාගද්ශීය වභා මන්ත්රීා් අගෝක ලැලික මැතිතුමා විසින් “මාර්ගයේ එළිගඳගශලි කරගැනීම” යන 

හිසින් යුතුල 2019.07.26 දිනැතිල උඩුමුල් ගදහිගශලත්ත මාර්ගය ගදඳව එළිගඳගශලි කර වකවා 

ගැනීම වශා ප්රා ගද්ශීය වභාගේ කම්කරු මශතුන් ගයොදලන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය 

වකා බැල කාරක වභාල, ඳාදුේක තාේණ නිධාරී අධීේණය යටගත් ප්රාගද්ශීය වභා ගවේලකයින් 

ගයොදලා උඩුමුල් ගදහිගශලත්ත මාර්ගය ගදඳව එළිගඳගශලි කිරීමට තීරණය කරන දි.  

 

15. “කිඹුල්ගබගන් මාර්ගගේ අලහිරතා ඉලත් කිරීම. ” යන හිසින් යුතුල අිංක සී.ප්රාව.ව./ශිං.උඳ/සී05 

/ඳැමිණිලි/2019 යටගත් 2019.07.25 දින කිඹුල්ගබගන් ඳාගර් ඳෂ වම්බන්ධගයන් මීට ගඳර යලන 

ද ලිපි ලට අදාල කිඹුල්ගබගන් මාර්ගයට අලහිරල ඇති මායිම් කණු ශා තාප්ඳ ගකොටව් ගම් 

ලනගතේ ඉලත් කර ගනොමැති බැවින් ඉඩගම් මායිගම් ඇති ලැටිය ගලා ඉලත් කර ගමම මාර්ගගේ වීථි 

ගකොණ කලාකාර ගව ඳලත්ලා ගනිමින්, එම ලැටියට ඇතුෂතින් ඇති අත්තිලාරම ඉඩගම් මායිම ගව 

භාවිත කරන ගවත් අනලවර බැමි බැදීම ගනොකර වභාගේ අනුමැතිය මත දින 14 ේ ඇතුෂත සියලු 

ඉදිකිරීම් කරන ගව ටී. වීරගවේන මශතා ගලත දන්ලා යැවීමට කාරක වභාලතීරණය කරන දි. 

 

16. ඳාදුේක, අිංගමුල, Unity of Youth ේරීකඩා වමාජය, වභාඳති විසින් “අිංගමුල ේරීඋඩාපිටිය පුළුල් කර 

විංලර්ධනය කිරීම ” යන හිසින් යුතුල 2019.06. 21 දිනැතිල  සීතාලක ප්රාඳගද්ශීය වභාලට කරන ද 

ඉල්ලීමේ අනුල ප්රාකගද්ශීය වභාගේ යන්ත්ර, මඟින් තරමේ දුරට එම ේරීවඩාභූමිය විංලර්ධනය කර ඇති අතර 

තලත් ගකොටවේ පුළුල් කර ගැනීමට ඇති බැවින් ඉතිරි ගකොටව ේරීඟඩා වමාජය මඟින් පුළුල් කරගැනීම 

වශා ේරීඳඩා වමාජයට අල්යන අනුමැතිය බාගදන ගව ඉල්මින් ගයොමුකරන ද ලිපිය වකා බැල 

කාරක වභාල, ගම් වශා ඳාදුේක තාේණ නිධාරී ලාර්තාලේ බාගැනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන 

දි.  

 



12 
 

17. සීතාලක ප්රාකගද්ශීය වභාල මඟින් ගකොට්ඨාව මට්ටමින් ේරිරයාත්මක කරනු බන ්රිමදාන ලැඩවටශන 

2019 ලර්ගේ අගගෝව්තු මාවගේ ේරිඟයාත්මක කිරීමට ගයෝජනා කරන දිනයන් ඳශත ඳරිදි ඉදිරිඳත් කර 

ඇති අතර ගම් අනුල අදා මන්ත්රීරතුමා වමඟ වාකච්ඡා කර ්රමමදාන ලැඩවටශන වාර්ථකල ඉටුකිරීමට 

පියලර ගන්නා ගව ලැඩ අධිකාරී , අදා කාර්යභාර නිධාරීන් ශා කර්මාන්ත ඳරිඳාකලරුන්ට 

කාරක වභාල උඳගදව් බාගදන දි.   

 

2019.08.11 - ලැලිකන්න  

2019.08.18 - ඳඤ්ඤාගු  

2019.08.25 - සුදුලැල් ගල්ගදො මාර්ගය  

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. උත්ත දර්ඳන මිදී ගැනීම වම්බන්ධගයන් ගරු ප්රා ගද්ශීය වභා මන්ත්රීම ලරුණ දිලිප් කුමාර 

මැතිතුමා විමස අතර දැනට ඇණවුම් කර ඇති බලට කාරක වභාල දැනුලත් කරන දි. 

 

2. මාලතගම පිහිටි ගබව්ට් ෑන්ඩ් ඉඩගම් ඳාරට මුහුණා ඇති කාණුල නිසි ප්ර්මිතියකින් ගතොරල වකව් 

කර ඇති බැවින් නැලත ගම් පිළිබල ගවොයාබන ගව තාේණ නිධාරී දැනුලත් කරන දි.  

 

 


