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2018.05.25 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද 

ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභා රැස්වීපම් වාර්තාව. 
 

 

 

සහභාගි වු  

1.ගරු කාරක සභා සභාෙති             - චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා. 
2.ගරු කාරක සභික      - ඔල්ගා අතුපකෝරළ මැතිතුමිය. 
3.ගරු කාරක සභික     - බී. සනී පහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා. 
4.ගරු කාරක සභික     - ආර්.ඒ. උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
5.ගරු කාරක සභික     - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා. 
6.ගරු කාරක සභික     - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය. 
7.ගරු කාරක සභික     - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා. 
8.ගරු කාරක සභික     - එම්.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා. 
9. ගරු කාරක සභික     - ශෂිණි ශ්රිමාලි පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය. 
10.ගරු කාරක සභික     - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය. 
11.ගරු කාරක සභික     - එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා. 
 
සහභාගි වු නිලධාරින්. 
 
1.පල්කම්       - පක්.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 
2.ප්රධාන කළමනාකරණ සහකාර     - පක්.ඩී. සන්ධයා මාලනී මිය. 
3.කාර්යභාර නිලධාරි -  පකොස්ගම    - පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 
4. කාර්යභාර නිලධාරි -  ොදුක්ක     - ඩී.සී.පජ්. අමරසිංහ මිය. 
5. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල    - සුමනා ජයසූරිය මිය. 
6. කාර්යභාර නිලධාරි -  කහපහේන    - ජී. චමරි ෙේමලතා මිය. 
7.තාක්ෂණ නිලධාරි -  පකොස්ගම    - එච්.යු නිශාන්ති මිය. 
8. තාක්ෂණ නිලධාරි -  ොදුක්ක    - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය. 
9. තාක්ෂණ නිලධාරි -  හිංවැල්ල    - එල්.ඒ ධර්මපසේන මයා. 
10.සිංවර්ධන නිලධාරි     - ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස මයා. 
11.ආදායම් ෙරිොලක -  කහපහේන      - චන්දිම ජයලාල් රන්පනත්ති මයා. 
12. ආදායම් ෙරිොලක - පකොස්ගම     - එච්.ඒ.ඩී.එස්. ප්රියන්ත මයා. 
13. පසෞඛ්ය ෙරිොලක - හිංවැල්ල     - බී. උොලි මයා. 
14. පසෞඛ්ය ෙරිොලක - පකොස්ගම (වැ.බ.)   - එච්.පී.එස්. ෙේමකුමාර මයා. 
15.උෙ පෙොලිස් ෙරික්ෂක - ොදුක්ක    - එම්.ඒ.එස්. මල්ලිකාරච්චි මයා. 
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16. ෙරිොලක මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක (ොදුක්ක)   - එම්.ඩබ්.එස්.ගයාන් මඩමවත්ත මයා. 
17. මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක (වග)    -  අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා. 
18. ක්පෂේත්ර සහකාර (වග)  - අඩවි වන කාර්යාලය  - ප්රියන්ත යාො මයා. 

19.කාර්මික නිලධාරි - මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය   - එම්.පක්.ඩබ්. මල්කාන්ති මිය. 
 
 

ගරු සභාෙතිතුමා විසන් ෙැමිණ සටි සයලුම පදනා සාදරපයන් පිළිගැනීපමන් අනතුරුව කාරක සභාපේ වැඩ 

කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 
 

 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

01. ෙළාත් ොලන හා ෙරිසර අමාතයාිංශ පල්කම් (බ.ෙ.) විසන් CM/WP/P/ENV/EC/2018 හා  2018.04.20 

දිනැතිව සීතාවක පසොබා දහම රැක ගැනීම යන මැපයන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ පිහිටා ඇති 

කුමාරි ඇල්ල, රන්මුදු ඇල්ල හා ඇල්ල උඩ ඇල්ල යන දිය ඇලි ඇතුළුව අපනකුත් පදොළවල දිය නෑමට 

ෙැමිපණන පුේගලයින් විසන් පනොපයකුත් අෙද්රවය ඒ අවට දමා යාම නිසා විශාල ෙරිසර දුෂණයක් සදු වන බව 

වාර්තා වී ඇති බැවින් ප්රපේශපේ රාජය ආයතන, ෙරිසර සිංවිධාන සහ ප්රපේශවාසන්පේ සහභාගිත්වය ඇතිව 

ශ්රමදානයක්  සිංවිධානය කර දන්වන පලස කර ඇති ඉල්ලීම හා වග, තුම්පමෝදර රන්මුදුඇල්ල සහ ඉලුක්ඕවිට 

ලබුගම ොර ප්රපේශපේ ෙරිසර දුෂණය වැලැක්වීම සම්බන්ධපයන් 2018.04.26 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රි උපුල් ප්රසන්න මැතිතුමා විසන් කරන ලද ලිපිය, කුමාරි ඇල්ල ආශ්රිතව ශ්රමදානයක් ෙැවැත්වීම සදහා 

2018.05.27 දින පයොදාපගන ගරු මන්ත්රිවරුන්ද පම් සම්බන්ධපයන් දැනුවත් කර තිබු අතර ෙවතින අයහෙත් 

කාලගුණ තත්වය පහේතුපවන් ශ්රමදානය ඉදිරි දිනයක් සදහා කල් දැමීමට තීරණය වු අතර,  පමම ප්රපේශයන් 

ආවරණය වන ෙරිදි පෙොලිස් මුරෙලක් ලබා ගැනීම සදහා පෙොලිස් ස්ථානාධිෙතිතුමන් ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇති 

බව පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

02. බදුවත්ත, පගොෙල්ලමුල්ල ොර අිංක 209/3 හි ෙදිිංචි ටී.ඒ දීපිකා ප්රියදර්ශනී මිය විසන් ඇය ෙදිිංචි නිවසට 

යාබදව පිහිටි පරොපිකල් ඇක්වා රිපසෝසස් පුේගලික සමාගම විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන විසතුරු මසුන් 

ඇති කිරිපම් කර්මාන්තපයන් තමන්ට වන පීඩාවන් පිළිබදව මධයම ෙරිසර අධිකාරියට කර ඇති ෙැමිණිල්ල 

සම්බන්ධපයන් ක්පෂේත්ර ෙරික්ෂණපේදී අනාවරණය වු කරුණු ඇතුළත් කරමින් 

WE/CM/PSW/MP/A53/16706/2017  හා 2018.04.11 දිනැතිව පල්කම්, සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව, 

හිංවැල්ල  පවත පයොමු කරන ලද ලිපිය, හිංවැල්ල ෙරිොලක මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක මහතාට  කාරක 

සභාව පවත ෙැමිණිමට පනොහැකි වු අතර, පම් සම්බන්ධපයන් වන වාර්තාව සතියක් ඇතුළත ඉදිරිෙත් කිරිමට 

කටයුතු කරන බවට කාරක සභාව සදහා සහභාගි වු වග  ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන් 

ගුණවර්ධන මහතා විසන් ෙවසා සටින ලදී.  
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03. පකොස්ගම, සුපම්ධ විදයාල ොර, විපජ්සුන්දර මාවත, අිංක 300/3 හි ෙදිිංචි නිමල් එදිරිසිංහ මයා විසන් 

2018.03.22 දිනැතිව පකොස්ගම නගරපේ අයාපල් යන ගවයින්පගන් ජනතාවට සදු වන අනතුරු වලක්වා 

ගැනීම සදහා සුදුසු  පියවර ගන්නා පමන් පුවත්ෙත් වාර්තාද ඇතුළත්ව පල්කම්, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව, 

හිංවැල්ල පවතද පිටෙතක් සහිතව ගරු  ප්රධාන අමාතය ඉසුර පේවප්රිය මැතිතුමා පවත පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සම්බන්ධපයන් පෙර කමිටුපේදී සාකච්ඡා කල ෙරිදි ගවයින් ඇල්ලීපම් කාර්යය සදහා ඉදිරිෙත් වීමට 

පුේගලපයකු කැමැත්පතන් සටින බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා විසන් කාරක සභාවට 

දැනුම් දුන් අතර, පම් සම්බන්ධපයන් අයදුම්ෙත්රයක් ඉදිරිෙත් කරන පලස අදාල පුේගලයා දැනුවත් කිරිමට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

 

 

04. 2018.04.18  දිනැතිව වග, කඩුපගොඩ දකුණ , පනො.269/2/1 හි ෙදිිංචි ටී.චමින්ද පුෂේකුමාර මයා විසන් 

වග, කඩුපගොඩ දකුණ පනො.317/2 හි ෙදිිංචි ඩබ්.පක් නිපරෝෂන් වඩුවරාවපේ මයා විසන් ෙවත්වාපගන යනු 

ලබන ඌරු හා කුකුල් පගොවිෙල නිසා අවට ජිවත් වන ගම්වැසයන් හට විශාල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණු ෙෑමට 

සදු වන බැවින් එම ගැටළුවට විසදුමක් ලබා පදන පලස ඉල්ලා පයොමු කරන ලද ලිපිය  සම්බන්ධපයන් 

පීඩාවන්ට ලක්ව සටින ප්රපේශවාසන් විශාල පිරිසක් කාරක සභාව පවත ෙැමිණි අතර ඔවුන් ඡායා රූෙද 

පෙන්වමින් තමන්ට මුහුණ දීමට සදුව ඇති ගැටලු පිළිබදව දිර්ඝ වශපයන් කාරක සභාව පවත කරුණු ෙැහැදිලි 

කර පදන ලදී. පම් සම්බන්ධපයන් උසාවිපේ නඩුවක් පම් වන විට ෙවතින බැවින් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි 

කාර්යාලපයන් ලබා දී ඇති වාර්තාව උසාවි ලිපිපගොනුපේ පම් වන විට පනොමැති බැවින් 2018.06.07 පවනිදා 

ෙැවැත්පවන නඩු වාරය සදහා ඉදිරිෙත් කිරිමට අදාල වාර්තාව පකොස්ගම පෙොලිසය පවත ලබා පදන පලසට 

ගරු සභාෙතිතුමා විසන් වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක මහතාට දැනුම් දුන් අතර, පමම ගැටළුව 

සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලයටද නඩු ෙැවරිපම් හැකියාවක් ෙවතින බවට මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන් ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාවට ෙැහැදිලි කිරිපමන් අනතුරුව පම් 

සම්බන්ධපයන් කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා 

පවත කාරක සභාව විසන් උෙපදස් ලබා පදන ලදී. 
  

05. කුඩාකන්ද ප්රපේශපේ ප්රජා ශාලාව ඉදිරිපිට ඉඩපම් විශාල වලක් හාරා කුකුළු හා ඌරන් ඇති කර  මස් කරන 

අපයකු විසන් එම අෙද්රවය එම වලට දමන බව සදහන් කරමින් හිංවැල්ල, තුන්නාන, කුඩාකන්ද වසම, 

444/ඊ  ග්රාම සිංවර්ධන සමිතිය විසන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත පයොමු කරන ෙැමිණිල්ලට අනුව මධයම 

ෙරිසර අධිකාරිය විසන් WP/CM/PSW/WP-C-01-00414/2017 හා 2018.04.04 දිනැතිව පල්කම්, සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව, හිංවැල්ල පවත පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් වු වාර්තාව ඉදිරි සතියක කාල 

සීමාවක් ඇතුළත ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. 
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ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 
 

06. හිංවැල්ල ප්රාපේශීය පල්කම්  පකොට්ඨාසපේ වග, කහපහේන ප්රපේශපේ ෙවත්වාපගන යනු ලබන කළු 

ගල් කැණිපම් කර්මාන්තය නිසා මිල්ලදණ්ඩ, එළමලවල ග්රාම පසේවා වසපම් කදු ප්රපේශය නාය 

යාපම් තර්ජනයට භාජනය වී ඇති බව සදහන් කරමින් වග, කහපහේන , අිංක 299/බී හි ෙදිිංචි 

ඩී.එච්.බී.ඩී. පේශප්රිය මහතා විසන් මධයම ෙරිසර අධිකාරියට කරන ලද ෙැමිණිල්ලට අනුව මධයම 

ෙරිසර අධිකාරිය විසන් 2018.04.03 දිනැතිව පල්කම්, සීතාවක ප්රාපේශිය සභාව පවතද පිටෙතක් 

සහිතව අධයක්ෂ ජනරාල්, ජාතික පගොඩනැගිලි හා ෙර්පේෂණ ආයතනය, පගොවිජන පකොමසාරිස්, 

පගොවිජන සිංවර්ධන පදොර්තපම්න්තුව හා සාමානයාධිකාරි, ජල සම්ෙත් මණ්ඩලය  පවත පයොමු 

කරන ලද ලිපි සම්බන්ධපයන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසන්ද භූ විදයා හා ෙතල් කැණිම් කාර්යාිංශය, 

පගොවිජන සිංවර්ධන පදොර්තපම්න්තුව, ජාතික පගොඩනැගිලි හා ෙර්පේෂණ ආයතනය, ජල සම්ෙත් මණ්ඩලය, 

ප්රාපේශීය පල්කම්, සීතාවක දැනුවත් කල බව පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

 

 

07. ොදුක්ක ප්රාපේශීය පල්කම් පකොට්ඨාසයට අයත් පිටුම්පේ උතුර, පිටුම්පේ දකුණ පේවැල්ෙනාව හා ගලපගදර 

නැපගනහිර ග්රාම පසේවා වසම් වලට මායිම්ව පිහිටි නූරානි වත්ත නම් වු කදු ෙන්තිපේ ෙවත්වාපගන යනු ලබන 

ගල්  පකොරි සම්බන්ධපයන් මතු වී ඇති ගැටලු සම්බන්ධපයන් ෙරික්ෂා කිරිම සදහා 2018.03.27 වන දින 

ෙැවති ක්පෂේත්ර ෙරික්ෂණපේදී අනාවරණය වු කරුණු සම්බන්ධපයන්  2018.04.01 දිනැතිව ොදුක්ක, 

පිටුම්පේ, පුර්වාරාම විහාරස්ථානපයහි සීතාවක ෙරිසරය සුරැකීපම් සිංවිධානය විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

පවතද පිටෙතක් සහිතව අධයක්ෂ ජනරාල්, භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශය පවත පයොමු කරන ලද 

ලිපිය, පම් සම්බන්ධපයන් අවශය පියවර ගන්නා පමන් අධයක්ෂ ජනරාල්, භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් 

කාර්යාිංශය පවත දන්වා යවා ඇති බවට පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

08.අිංක 12 දිේපදණිය පකොට්ඨාසය තුල මහා ෙරිමාණ ගල් පකොරි 12 ක් ෙමණ ක්රියාත්මක වන බවත්, ඒ තුළින් 

ප්රපේශපේ ජනතාව දැඩි පීඩාකාරි තත්වයකට මුහුණ ො සටින බවත්, ගල් ෙැටවු ටිෙර් රථ විශාල ප්රමාණයක් 

මාර්ගපේ ගමන් කිරිම නිසා මාර්ගයද දැඩි අබලන් තත්වයකට ෙත්ව ඇති බව හා පම් තුළින් සදුවන දැඩි ෙරිසර 

හානිය පිළිබද සදහන් කරමින්  2018.04.23 දිනැතිව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී. ස්වර්ණලතා 
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මැතිතුමිය විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය හා WP/CM/PSW/WPO/04/00127/2018 හා 2018.04.02 දිනැතිව 

හිංවැල්ල, දිේපදණිය ොර, ෙතනකන්ද ආරාණය පසේනාසන භූමිය ආශ්රිත ඉඩපම් ෙස්  කන්ද කැණීම 

සම්බන්ධ ෙැමිණිල්ල යන හිසන් යුතුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය, පම් 

සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කිරිම සදහා අද දින සහභාගි වන පලස භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශය,  

මධයම ෙරිසර අධිකාරිය හා  ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය යන ආයතන කැදවවුවද ෙවතින අයහෙත් 

කාලගුණය නිසා ඇතිව තිබු ආෙදා තත්වය නිසා එම ආයතන වලින් කිසපවකු සහභාගි පනොවු අතර, සහභාගි 

වන පලස දන්වා තිබු සුරකිමු අපේ ගම සිංවිධානපේ සභාෙතිතුමා හා පල්කම්තුමා ෙමණක් කාරක සභාව පවත 

ෙැමිණ සටින ලදී. ඉහත ආයතනයන් ද සම්බන්ධ කරපගන ඉදිරි දිනකදී පමම සාකච්ඡාව ෙැවැත්වීමට කාරක 

සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

09. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි පකෝකිල සම්ෙත් මැතිතුමා විසන් 2018.04.26 දිනැතිව  රණවිරුගම හරහා ගලා 

බසන අෙවිත්ර ඇල මාර්ගය පිරිසදු කර ගැනීම යන හිසන් යුතුව 2018.04.26 දිනැතිව පම් සම්බන්ධපයන් 

කළුඅේගල ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක එච්.පී.සී.එස්. වීරපසේකර මයාපේ වාර්තාව සහ ස්වර්ණ 

ජයන්ති රණවිරුගම සුභසාධක සමිතිය විසන් සාලාව යුධ හමුදා කදවුර පවත පයොමු කරන ලද ලිපියද සමගින් 

ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම, සාලාව යුධ හමුදා කදවුර ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇති බව 

පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී 
 

10.සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම්  කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇති මාර්ග ආවරණය අසලින් ෙහළට ඇති ලන්ඩන් ොර්ක් 

නමැති පවන්පේස ඉඩපම් වැස ජලය බැස යාමට ඇති කාණු වලට නිපවස් වල අෙද්රවය බැහැර කිරිම නිසා සදු 

වී ඇති ගැටලුකාරි තත්වය සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි - අලුත් අම්බලම පවතද පිටෙතක් සහිතව 

ලන්ඩන් ොර්ක් පවන්පේස ඉඩම්ලාභින් විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය, පම් සම්බන්ධපයන් වන වාර්තාව ඉදිරි 

සතියක කාලසීමාවක් ඇතුළත ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂ 

අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 
 

11. වැලිකන්න ග්රාම නිලධාරි වසම සදහා ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා නිලධාරිනියක් ලබා ගැනීම යන  හිසන් යුතුව 

2018.04.24 දිනැතිව ගරු කාරක සභික සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය, පම් 

සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි, හිංවැල්ල පවත ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බවට පල්කම්තුමා විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. පම් වන විට ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා නිලධාරි තනතුරු පුරේොඩු විශාල 

ප්රමාණයක් පකොළඹ දිස්ත්රික්කපේ ෙවතින බවත් අඩුම පුරේොඩු ඇත්පත් අළුත් අම්බලම පසෞඛ්ය වවදය 

නිලධාරි කාර්යාලපේ බවත් වැලිකන්න හා ළහිරුගම යන ප්රපේශ පදක සදහාම එක් ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා 

නිලධාරිනියක් ෙත් කිරිම සදහා පයෝජනා වී ඇති බවත් වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂ අයි.එම්.එන්. 

ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 
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12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.04.24 දිනැතිව ඇල්ලකන්ද වැලිකන්න  

ප්රපේශපේ ඇල්ලකන්ද නව ජනෙදපේ විපජ්රත්න මහතාපේ නිවස අසලින්  උඩට ඇති මාර්ගපේ අවසානයට 

පෙොදු භාවිතය සදහා පවන් කර ඇති පෙොදු නාන ළිදට කසල දැමීම හා අවට ෙරිසරය අපිරිසදු කිරිම 

සම්බන්ධපයන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් වන වාර්තාව ඉදිරි සතියක කාලසීමාවක් ඇතුළත ලබා 

දීමට කටයුතු කරන බවට වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂ අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

13.හිංවැල්ල, ෙහළ හිංවැල්ල, අිංක 166/ඒ -3  හි ෙදිිංචි පී.එච්.ඩී.චන්ද්රකා මිය විසන් 2018.04.25 

දිනැතිව කැළණි ගග අේදර නීති විපරෝධි සතුන් මැරිපම් ස්ථානයක් ෙවත්වාපගන යාම යන හිසන් 
යුතුව ඡායාරූෙද සමගින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ෙරික්ෂා කිරිමට ගිය අවස්ථාපේදි 

පමවැන්නක් දක්නට පනොලැබුන බවත්  ෙැමිණිලි ොර්ශවය සම්බන්ධ කිරිමට කටයුතු කරන පලසට වග 

ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාපවන් ඉල්ලා සටින 

ලදී. 

 

14. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.04.24 දිනැතිව හිංවැල්ල නගරපේ ඇති 

පෙොදු වැසකිලිය නිස ෙරිදි නඩත්තු පනොකරන බව සදහන්  කරමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් 

තාක්ෂණ නිලධාරි විසන් ලක්ෂ 08 ක ඇස්තපම්න්තුවක් සකස් කර ඉදිරිෙත් කළ අතර, ප්රතිොදන මුදල් පවන් 

කරවාපගන ඉදිරිපේදී පම් සම්බන්ධපයන් කටයුතු කිරිම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

15.ොදුක්ක, අරුක්වත්ත, අිංගමුව ොර ප්රපේශවාසන්පේ අත්සන් යුතුව ොදුක්ක අරුක්වත්ත හන්දිපයන් අිංගමුව, 

මීරියගල්ල මාර්ගපේ ජයන්ති මාවපතහි ෙවත්වාපගන යනු ලබන කුකුළු පගොවිෙලක් පහේතුපවන් ඇති වී 

තිපබන ගැටලුකාරි තත්වය පිළිබදව 2018.03.07 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය, පම් සම්බන්ධපයන් වන 

වන වාර්තාව ගලපගදර ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක පජ්.එච්.ජී.එල්. ගයාශාන් මයා විසන් ඉදිරිෙත් 

කර තිබු අතර, වාර්තාපේ සදහන් නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර මහජන පීඩාවන් අවම වන ෙරිදි ෙවත්වාපගන යාම 

සදහා අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පතක් පමම පගොවිෙල නැවත ආරම්භ පනොකළ යුතු බවත්, පගොවිෙල නැවත 

ආරම්භ කරන්පන් නම් ඒ සදහා බලෙත්ර ලබා ගත යුතු බවත් අදාල පගොවිෙල හිමිකරු දැනුවත් කිරිම සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 
 

16. ගලපගදර  ග්රාමපේ වැස ජලය බැස යාමට ඇති ස්ථාන අවහිර වන පසේ ඉදිකර ඇති ඉදිකිරිම් පහේතුපවන් එහි 

ෙදිිංචිකරුවන් පදපදපනකුපේ නිපවස් වලට  සදුව ඇති හානිය සම්බන්ධපයන් එම පුේගලයින්පේද ඉල්ලිම් 

සහිතව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ගමපේ චන්ද්රසරි මැතිතුමා විසන් 2018.04.25 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 
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ලිපිය, පම් සම්බන්ධපයන් වන තාක්ෂණ නිලධාරි වාර්තාව කාර්මික පසේවා කාරක සභාව පවත  ඉදිරිෙත් කළ 

අතර,  ඒ අනුව අදාල ොර්ශවයන් ඊළග කාර්මික පසේවා කාරක සභාව පවත කැදවීමට තීරණය කල බව 

පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කර සටින ලදී. 

 

17. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් WP/CM/PSW/FD/A40//12254/2014 හා 2018.03.27 දිනැතිව ෙරිසර 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය, සුඛ්ර පගොවිෙල, අිංක 15, මාවල්ගම, වග යන හිසන් යුතුව වග, මාවල්ගම, පනො.15 

හි එච්.ඒ.ටී. දර්ශන ද සල්වා යන අය පවත පයොමු කරන ලද ලිපිපේ පිටෙතක් පල්කම්, සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව පවතද පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් වන වාර්තාව ඉදිරි සතියක කාලසීමාවක් ඇතුළත ලබා 

දීමට කටයුතු කරන බවට වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂ අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

18.හිංවැල්ල නගරපේ ෙවිත්රතාවය පිළිබදව ගැටලුකාරි තත්වයන් ෙවතින බවත් කාණුවල වතුර රැදීම, අනවසර 

කඩ හා මාළු කඩවල අෙද්රවය කාණු වලට මුදා හැරිම් පිළිබදව පසෞඛ්ය වවදය  නිලධාරි කාර්යාලය 

ක්රියාත්මක වී ඇති බවත් පම් වන විට පම් සම්බන්ධපයන් නඩුවක් ෙවරා ඇති බවත් නිසා පලොකු බලෙෑමක් 

කිරිම සදු කළ පනොහැකි බවට වග ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා 

විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

  

19.පකොස්ගම සතිපෙොළ සතියකට දින 06 ක් ෙැවැත්පවන නිසා පිරිසදු කිරිපම් කටයුතු සදු කිරිම සම්බන්ධපයන් 

හා පකොස්ගම සතිපෙොළ ඉදිරිපේ ඇති අනවසර කඩ පේළිය සම්බන්ධපයන්ද ෙවතින ගැටලුකාරි තත්වයන් 

සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කිරිම සදහා ගරු කාරක සභික සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා විසන් පෙොළ සමිතිය සමග 

සාකච්ඡා කර දිනයක් පයොදාපගන ගරු සභාෙතිතුමා හා පල්කම්තුමා දැනුවත් කළද ෙවතින අධික වර්ෂාෙතය 

නිසා එම සාකච්ඡාව අසාර්ථක වු බැවින් නැවතත් පම් සදහා දිනයක් පයොදා ගැනීමට තීරණය විය. 
 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 
 

01. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව (ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි බල ප්රපේශපේ ) මගින් ක්රියාත්මක පඩිංගු 

මර්ධන වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව 2018.05.01 දින සට 2018.10.31 දින දක්වා දිර්ඝ කිරිම සම්බන්ධපයන් 

ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස් (පකො.දි.) විසන් අිංක ACLG/CO/03/13/ආ.ෙැ./2018 හා 

2018.05.08 දිනැතිව ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස් (බ.ෙ.) පවත නිර්පේශ කර ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය ගරු 

සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී 
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02. යටවතුර ග්රාමපේ මීගහපහේන ප්රපේශපේ පවල් යායට එපිටින් පුේගලයින් තිපදපනකු විසන් කලක සට 

කුකුළන් ඇති කිරිපම් පගොවිෙලවල් 03 ක් ෙවත්වාපගන යන බවත්, පමයින් දැඩි දුර්ගන්ධයක් හමන 

බවත්, විවිධ පසෞඛ්ය ගැටලු වලට තමන් පම් නිසා මුහුණ ො ඇති බවත් සදහන් කරමින් මීගහපහේන, 

යටවතුර ෙදිිංචි ප්රපේශවාසන් 20 පදපනකුපේ අත්සනින් යුතුව 2018.05.02 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 

ලිපිය සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විසන් කරුණු සාකච්ඡා කරන ලදී. පමම පගොවිෙල ෙවත්වාපගන යාම 

සදහා බලෙත්ර ලබා පගන පනොමැති බවත් පමම පගොවිෙල සම්බන්ධපයන් මහජන පීඩා සදහා ොදුක්ක 

පෙොලිසය විසන් නඩු ෙවරා ඇති බවට උෙ පෙොලිස් ෙරික්ෂක  එම්.ඒ.එස්. මල්ලිකාරච්චි මහතා විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. පම් සම්බන්ධපයන් ඉදිරි කටයුතු කිරිම සදහා මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක 

වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

03. තුම්පමෝදර, වග උතුර ෙදිිංචි ප්රපේශවාසන් විසන් සභාෙතිතුමා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවතද පිටෙතක් 

සහිතව පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි, ොදුක්ක පවත 2018.05.13 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිපේ සදහන් 

457/බී, වග උතුර ග්රාම නිලධාරි වසපම් පහොරපරොද අිංක 390/4 හි ෙදිිංචි ප්රියන්ත යන අය විසන් 

ෙවත්වාපගන යන අක්රමවත් ඌරු පගොවිෙල නිසා සදු වන පීඩාවන් සම්බන්ධපයන් ඉදිරි කටයුතු කිරිම 

සදහා මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.  

 

04. WP/CM/PSW/WP-C/01/00143/2018 හා 2018.05.15 දිනැතිව ොරිසරික ෙැමිණිල්ල - ොදුක්ක, 

පේවපේ ොර, පනො.573/සී හි  මිරිස ්සහ කුළුබඩු ඇඹරැම්හල සම්බන්ධපයන් 2018.04.12 වන දින සදු 

කරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණයට අදාල කරුණු ඇතුළත් කරමින් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් පයොමු 

කරන ලද ලිපිය හා ොදුක්ක, පේවපේ ොර, පනො.31 හි අපි අපේ ෙරිසරය රැක ගනිමු සිංවිධානය විසන් 

ප්රපේශවාසන් දස පදපනකුපේ අත්සනින් යුතුව ඉහත ඇඹරුම්හපලන් වන පීඩාව සම්බන්ධපයන් 

2018.05.22 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපි සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විසන් කරුණු සාකච්ඡා කරන 

ලදී. පමම කුළු බඩු ඇඹරිපම් ස්ථානය සම්බන්ධපයන් පම්වන විට ෙරීක්ෂණයක් සදු කර ඇති බවත් පම් 

වන විට බලෙත්ර ලබා ගැනීම සදහා පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලය පවත පයොමු කර තිබුණද පම් වන 

පතක් බලෙත්රය නිර්පේශ කර පනොමැති බවත් පමහි  ෙවතින ඩස්ට් එක සම්බන්ධපයන් තවදුරටත් ෙරික්ෂා 

කර බැලිය යුතු බවටත් ොදුක්ක ෙරිොලක මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක එම්.ඩබ්.එස්.ජී. මඩමවත්ත මයා 

විසන් කාරක සභාවට කරුණු ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර, පම් සම්බන්ධපයන් අදාල නිර්පේශ ලබා ගැනීම 

සදහා මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

05. ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලය සහ ොදුක්ක ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය ඒකාබේධව 

සයලුම රාජය හා ආගමික ස්ථාන මදුරුවන් පබෝ පනොවන ස්ථාන බවට ෙත් කිරිම සම්බන්ධපයන් දැනුවත් 

කිරිපම් වැඩසටහනක් 2018.06.01 දින පෙ.ව.9.30 ට ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලපේ 

ෙැවැත්පවන බවත් ඒ සදහා සහභාගි වන පලස සදහන් කරමින් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි ොදුක්ක විසන් 

පයොමු කරන ලද ලිපිය ගරු සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන 

ලද අතර ඒ සදහා ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභිකයින් සයළුපදනාටම සහභාගි වන පලසටද දන්වා 

සටින ලදී. 
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06. ොදුක්ක, පිටුම්පේ, පුර්වාරාම විහාරස්ථානය, සීතාවක ෙරිසරය සුරැකීපම් සිංවිධානය විසන් 2018.05.25 

දිනැතිව නූරානි කන්පේ සදු වන මහා ෙරිසර විනාශය පිළිබද දැනුවත් කිරිම හා ඒ සදහා නිස විසදුමක් ලබා 

ගැනිම යන හිසන් යුතුව පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විසන් කරුණු සාකච්ඡා 

කරන ලදී. පම් සම්බන්ධපයන් අධිකරණපේ නඩුවක් ෙැවැත්පවන බවත් හා කැළණිය විශ්ව විදයාලය 

මගින් ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්පවන බවටත් උෙ පෙොලිස ් ෙරික්ෂක එම්.ඒ.එස්. මල්ලිකාරච්චි මයා විසන් 

කරුණු ඉදිරිෙත් කළ අතර නඩු තීන්දුව හා ෙරික්ෂණ වල ප්රතිඵල අනුව ඉදිරිපේදී කටයුතු කිරිම සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

07. නුරානිවත්ත නමැති ඉඩපම් ෙවත්වාපගන යන කළු ගල් ඇඹරිපම් කර්මාන්තය සදහා ලිපිපේ සදහන් 

පකොන්පේස වලට යටත්ව ෙවත්වාපගන යාම පිළිබදව අධිකාරිපේ විරුේධත්වයක් පනොමැති බව දන්වා 

PPC/IISTWPS/2018/03/07/1772S හා 2018.05.14 දිනැතිව පල්කම්, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව 

පවතද පිටෙතක් සහිතව කළමනාකරු, පබෝල්ඩර් මික්ස් (පුේ) සමාගම පවත නාගරික සිංවර්ධන 

අධිකාරිපේ අධයක්ෂ විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා ගරු සභාෙතිතුමා 

විසන් කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 
 

08. සෑම සකුරාදා දිනකම ප්රාපේශිය පසෞඛ්ය පසේවා අධයක්ෂ පවත යැවිය යුතු (2018.05.05 දින සට 

2018.05.11 දින දක්වා)  පඩිංගු පරෝග මර්ධනය සදහා ගත් ක්රියාමාර්ග පිළිබද සිංක්ෂිේත වාර්තාව පසෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරි, හිංවැල්ල විසන් පයොමු කර තිබු අතර  සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා ගරු 

සභාෙතිතුමා විසන් එම වාර්තාව කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

09. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ විශාල වශපයන් එකතු වන පනොදිරන කසල වර්ග කර පබ්ල් කිරිම 

සදහා හිංවැල්ල ප්රපේශපේ පිහිටුවා ඇති පෙොලිතින් කැට පබ්ල් කිරිපම් වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව 

2018.07.31 දිපනන් අවසන් වන බැවින් එම වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව තවදුරටත් මාස 06 ක කාලයක් 

සදහා දිර්ඝ කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සම්බන්ධපයන් 2018.05.24 දිනැතිව විෂයභාර සිංවර්ධන 

නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, කාලය දිර්ඝ කිරිම සදහා ඉදිරි මහා 

සභාව පවත පයෝජනාවක් ඉදිරිෙත් කිරිමට තීරණය කරන ලදී. 

 

10. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශපේ විශාල වශපයන් වදනිකව එකතු වන දිරන කසල පකොම්පෙෝස්ට් 

පෙොපහොර බවට ෙත් කිරිපම් අරමුණින් පකොස්ගම ප්රපේශපේ පිහිටුවා ඇති පකොම්පෙෝස්ට් පෙොපහොර 

නිෂේාදනය කිරිපම් වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව 2018.06.30 දිපනන් අවසන් වන බැවින් එම වයාෙෘතිපේ 

කාල සීමාව තවදුරටත් මාස 06 ක කාලයක් සදහා දිර්ඝ කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

සම්බන්ධපයන් 2018.05.24 දිනැතිව විෂයභාර සිංවර්ධන නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලු කාරක සභාව, කාලය දිර්ඝ කිරිම සදහා ඉදිරි මහා සභාව පවත පයෝජනාවක් ඉදිරිෙත් කිරිමට 

තීරණය කරන ලදී. 

 

11. ෙහළ පකොස්ගම ධර්මග්රාමය  ප්රපේශය ඉතා සීමිත බිම් ප්රමාණයක අධික නිපවස් සිංඛ්යාවක් ඇති 

පන්වාසක කලාෙයක් බැවින් සෑම නිවසකම සභාව මගින් පකොම්පෙෝස්ට් බදුනක් ලබා පදන පලස 

ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශිය සභා මන්ත්රි සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.05.17 දිනැතිව ගරු 
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සභාෙතිතුමා අමතා පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විසන් සාකච්ඡා කරන ලදී. පම් 

වන විට පකොම්පෙෝස්ට් බින් ලබා දීපම් වැඩපිලිපවලක් ක්රියාත්මක වන බවට පල්කම්තුමා විසන් කාරක 

සභාව දැනුවත් කරන ලදී.  

 

12. WP/CM/PSW/WP-C/01/00276/2017 හා 2018.05.15 දිනැතිව  පකොස්ගම, අකරවිට, ආනන්දගම 

පනො. 171 හි ඩබ්. සිංජීව ලක්මාල් මහතා විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ගරාජය සම්බන්ධපයන් 

2017.09.04 වන දින සදු කරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණයට අදාල කරුණු ඇතුළත් කරමින් මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විසන් කරුණු සාකච්ඡා කරන ලදී. 

පම් වනවිට පමම ගරාජය ෙවත්වාපගන පනොයන බවට පකොස්ගම ආදායම් ෙරිොලක විසන් කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලද අතර නැවත ආරම්භ කළපහොත් පම් සම්බන්ධපයන් ෙරික්ෂා කර බලා ඉදිරි කටයුතු සදු 

කිරිම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

13. නිපවස් වල එකතු වන පනොදිරන කසල බැහැර කිරිම සදහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ කසල එකතු 

කරන රථය සතියකට වරක්  එවන පලස ඉල්ලමින් ෙහත්ගම පරෝමාණු කපතෝලික විදුහල් මාවත  

ප්රපේශවාසන් 16 පදපනකුපේ අත්සනින් යුතුව 2018.01.22 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු 

කාරක සභාව, දැනට පමම කාර් යය බදාදා දිනවල සදු කරන බව පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලදී. 

 

14. හිංවැල්ල, ෙහළ හිංවැල්ල, පනො. 167/සී පක්.ජී.එන්. පකොතලාවල මයා විසන් ප්රපේශවාසන් 20 

පදපනකුපේ අත්සන්ද සහිතව ෙහල හිංවැල්ල ෙරණ ොර පදෙස ජීවත් වන නිපවස් ඉතා සමිත ඉඩකඩක 

ඉදිකර ඇති බැවින් එකතු වන කුණු රැපගන යාම සදහා සතියකට දින 02 ක් කසල එකතු කරන රථය 

එවන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා මගින් පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලු කාරක සභාව, දැනට සතියකට දින 05 ක් පනොදිරන කසල එකතු කිරිම සදු වන බවට 

පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

15. කුණු ප්රතිචක්රිකරණ ස්ථානය මගින් ඇති වන ෙරිසර හානිය සම්බන්ධවයි යන හිසන් යුතුව 2018.05.11 

දිනැතිව ෙහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම ප්රපේශවාසන් 31 පදපනකුපේ අත්සනින් යුතුව ෙරිසර කාරක සභාව 

පවත පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කල කාරක සභාව, බස්නාහිර ෙළාපත් පහොදම 

වයාෙෘතියක් පලස සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මගින් ෙවත්වාපගන යනු ලබන පකොම්පෙෝස්ට් වයාෙෘතිය 

පත්රි ඇති බැවින් හා ඒ සදහා සම්මාන ලබා ඇති බැවින්ද, පමමගින් කිසදු ෙරිසර හානියක් සදු පනොවන 

බවට අදාල ොර්ශවයන් දැනුවත් කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 
 

16.  ඉහළ හා ෙහළ හිංවැල්ල ප්රපේශපේ ජනතාව විසන් ෙහළ හිංවැල්ල පගොඩෙර පගොඩැල්ල පවල් යායට 

කුණු කසල බැහැර කිරිම සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මගින් සදු කරන බව සදහන් කරමින් 2017.06.15 

දිනැතිව අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා පවත පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ජනාධිෙති සම්බන්ධිකරණ 

පල්කම් කාර්යාලය විසන් පයොමු කර ඇති ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, සභාව විසන් එකතු කරන ලද 

ප්රතිචක්රියකරණය කර ඉතිරි වන ද්රවය එම ස්ථානයට පගන පගොස් දමා ෙස් දමා වසන බවට පල්කම්තුමා 
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විසන් කාරක සභාපේ දැන ගැනිම සදහා කරුණු ඉදිරිෙත් කරන ලදී. පම් සම්බන්ධපයන් අදාල ආයතන 

දැනුවත් කිරිම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 

 

17. හිංවැල්ල දිේපදණිය ොර ෙතන කන්ද ආරාණය පසේනාසන භුමිය ආශ්රිත ඉඩපම් ෙස් කන්ද කැණිම 

සම්බන්ධ ෙැමිණිල්ල - මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ අසතය හා ේපේශ සහගත වාර්තා ප්රතික්පෂේෙ කිරිම යන 

හිසන් යුතුව 2018.05.04 දිනැතිව සභාෙතිතුමා, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවතද පිටෙතක් සහිතව, 

නුපේපගොඩ, ගිංපගොඩවිල, අිංක 26/5,2 වන ෙටුමග, පජ්. පුර්ණ චන්දන සල්වා මයා විසන් අතිගරු 

ජනාධිෙතිතුමා ඇතුළු තවත් ොර්ශවයන් පවත දිර්ඝ  පලස කරුණු සදහන් කරමින්  පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා ගරු සභාෙතිතුමා විසන් කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

18. ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලයට අනුයුක්තව පසේවය කරන අරුක්වත්ත ක්පෂේත්රපේ ක්පෂේත්ර 

ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා නිලධාරිනිය සහ ගලපගදර මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක මහතා සදහා අරුක්වත්ත 

පසේවා පියපසහි උඩු මහපලහි කාර්යාල ෙවත්වා ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථාව සලසා පදන පලස ඉල්ලා පසෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරි, ොදුක්ක විසන් 2018.04.24 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, 

පමය ඉතා අතයවශය කාර්යයක් බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් තීරණයක් ගැනීම සදහා මීළග මුදල් හා 

ප්රතිෙත්ති සැකසීපම් කාරක සභාව පවත පයොමු කිරිමට තීරණය කරන ලදී. 

 

19. අකරවිට, ආනන්දගම ජනෙදය සීතාවක සුභ සාධක අවමිංගලයාධාර සමිතිය විසන්  2018.05.25 දිනැතිව 

ආනන්දගම 1 වන ෙටුමපේ පකොන්ක්රිට් කර ඇති කාණුව මැදින් පබෝක්කුව අසල වතුර රැදීම නිසා පඩිංගු 

මදුරු අවදානමක් ඇති බව සදහන් කරමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් තාක්ෂණ නිලධාරි 

වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

20. හිංවැල්ල බහු සායනපේ 2018 මාර්තු මස සට සහායිකාවක් පලස හිංවැල්ල, හිංවැල්ලවත්ත, අිංක 09 හි 

ෙදිිංචි ඒ.පී. නාලනී කුසුම්ලතා මිය පසේවය කරන ලද බවත්, ඇය විසන් සායන ෙවත්වන දින වල සදු 

කරන පසේවය පවනුපවන් පගවිමක් අනුමත කර පදන පලස සදහන් කරමින් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි, 

හිංවැල්ල විසන් 2018.05.01 දිනැතිව පයොමු කරන ලිපිය සම්බන්ධපයන් සලකා බැලු කාරක සභාව, 

මීළග මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපම් කාරක සභාව පවත පයොමු කිරිමට තීරණය කරන ලදී. 
 

 

21.  මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන විනාශ කිරිම/ ඉවත් කිරිම මගින් පඩිංගු නිවාරණ අන්තර් අමාතයාිංශ 

සහභාගිත්වය බලාත්මක කිරිම, පඩිංගු නිවාරණ කමිටු පිහිටුවා වැඩ සටහන් ක්රියාත්මක කිරිම 

සම්බන්ධපයන් වු කමිටු රැස්වීම 2018.05.25 දින පෙ.ව. 10.00 ට ෙැවැත්පවන බවටත් ඒ සදහා සහභාගි 

වන පලස සදහන් කරමින් සීතාවක පුර පකොට්ඨාසපේ පෙොලිස් අධිකාරි විසන් 2018.05.08 දිනැතිව 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා ගරු සභාෙතිතුමා විසන් කියවා ඉදිරිෙත් කරන 

ලදී. 

 

22. ෙහත්ගම නගරපේ පිහිටි මහජන වැසකිලිය දැනට අබලන් තත්වපේ ෙවතින බැවින් එය අළුත්වැඩියා කර 

පදන පලසත් කිසයම් පුේගලපයකු විසන් පමම වැසකිලිය වසා ඇති බවත් නිසා පම් සම්බන්ධපයන් 



12 
 

කඩිනමින් පසොයා බලන පලස ඉල්ලමින් හිංවැල්ල, ෙහත්ගම ප්රපේශවාසන් විසන් 2018.05.10 දිනැතිව 

පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පම් සදහා තාක්ෂණ නිලධාරි වාර්තාවක් ලබා ගැනීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදී. 

 

23. පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි, හිංවැල්ල විසන් 2017.10.16 දිනැතිව එස්. ශාන්ති චන්ද්රලතා මිය නිරිපෙොළ 

සායනපේ ස්පේච්ඡා පසේවිකාවක් පලස පසේවය කරන ලද බව සදහන් කරමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය 

සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා ගරු සභාෙතිතුමා විසන් කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

 

24. කැළණි ගගට අෙ ද්රවය මුදා හරින බවට ෙැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධපයන් ෙරික්ෂා කර බලා 

සුදුසු පියවර ගන්නා පලස සදහන් කරමින් CEA/comp හා 2018.04.25 දිනැතිව මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් වාර්තාවක් ලබන 

ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන පලස මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක මහතා දැනුවත් 

කරන ලදී. 

 

25. 2018 අපප්රේල්  මාසයට අදාලව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් පකොම්පෙෝස්ට් පෙොපහොර නිෂේාදන හා 

ප්රතිචක්රිකරණ ද්රවය වල ප්රමාණයන් පිළිබද දත්ත ගරු සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම 

සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 
 

01.පකොම්පෙෝස්ට් පෙොපහොර ප්රමාණය පිළිබද දත්ත (අපප්රේල්) 
 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අපප්රේල් එකතුව 

01 නිෂේාදනය කල පකොම්පෙෝස්ට් 

ප්රමාණය කි.පලෝ.  
4935 4195 3660 - 12790 

02 අපලවි කල ප්රමාණය කි.පලෝ. 5130 3805 3440 685 13060 

03 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය 
කි.පලෝ. 

115 505 725 40 1385 

 

02.ප්රතිචක්රීයකරණ ද්රවය ප්රමාණය පිළිබද දත්ත (අපප්රේල්) 
 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අපප්රේල් එකතුව 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 2264 3060 3362 3376 12062 

02 පෙොලිතින්/ේලාස්ටික් කි.පලෝ. 3853 5862 2927 8109 20751 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 8177 5802 8778 8060 30817 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. - - - 71 71 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 1430 734 767 1350 4281 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 250 321 151 107 829 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 940 813 515 582 2850 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 544 561 537 338 1980 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. 89 - 25 93 207 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ 79 - 10 35 124 
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11 පගෝනි උර කි.පලෝ. 73 - - 14 87 

12 අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා 

පුත්තලමට රැපගන යන ලද පනොදිරන 

කසල ප්රමාණය කි.පලෝ. 

6700 7100 6120 7020 26940 

 මුළු එකතුව 24399 24253 23192 29155 100999 
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26. 2018 අපප්රේල් මස නිවාස ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව 2018.05.15 දිනැතිව පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි, 

හිංවැල්ල විසන් පයොමු කරන ලද ලිපිය ගරු සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා 

ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

  නිවාස ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

ෙරීක්ෂා කරන ලද නිවාස සිංඛ්යාව               3788 

පබෝවිය හැකි ස්ථාන -   පතත්             452 

                                     වියළි              378    

මදුරු කීටයන් සහිත              64 

එම අවස්ථාපේ නිවැරදි කිරිම්       567 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන          135 

ස්ථානිය දඩ            22  

ධූමායන  කටයුතු            03 

 

27. පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි ොදුක්ක විසන් 2018.05.11 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 2018 අපප්රේල් මස ොදුක්ක 

පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි පකොට්ඨාසපේ පඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධපයන් වු ෙහත සදහන් වාර්තාව ගරු 

සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

මාසය තුළ වාර්තා වු පඩිංගු පරෝගීන් සිංඛ්යාව        17 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව               3231 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව             899 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව        37 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව      880 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන          42 

නඩු ෙැවරූ ගණන         14 

දඩ මුදල       රු.28000.00 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව        28 

 

03.සාකච්ඡා සටහන්. 
 

01. ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාව සදහා පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරින් ද සහභාගි වන්පන් නම් එය ඉතා වැදගත් 

බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් කරුණු දක්වන ලදී. 
 

02. කිහිෙපදපනක් පයදවිය යුතු කාර්යයක් වන කහපහේන පෙොළ ශුේධ ෙවිත්ර කිරිපම් කටයුතු කහපහේන උෙ 

කාර්යාලපේ පසේවය කරන පසෞඛ්ය කම්කරු ඩබ්.එස්. නල්ලයියා මයා විසන් තනිවම ඉතාමත් පහොදින් සදු 
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කරන බවට  මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාවට දන්වා සටින 

ලදී.     
 

03. පකොස්ගම පෙොපළහි පිරිසදු කිරිපම් කටයුතු හරියාකාරව සදු පනොවන බවත්, එහි වැසකිලි අපිරිසදු බවටත් 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා විසන් කරුණු ඉදිරිෙත් කළ අතර, පකොස්ගම පෙොළ 

සතියකට දින 03 ක් ෙැවැත්වීමට නියමිත වුවද සතියකට දින 06 ක් එනම් පෙොළට පෙර දින සට පෙොළ 

ෙැවැත්පවන බැවින් පිරිසදු කිරිම් කටයුතු කිරිම සම්බන්ධපයන් ගැටළුකාරි තත්වයක් ෙැවතියද එම  

අෙහසුතාවයන් මධයපේ වුවද පිරිසුදු කිරිම් කටයුතු සදු කරන බව පල්කම්තුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදී. 
 

04. පකොස්ගම සතිපෙොළ වැසකිලි ෙේධතිය විධිමත් පලස සකස ්කර සභාපේ අධික්ෂණය යටපත් පසේවකපයක් ඒ 

සදහා පයොදවලා එයින් ආදායමක් ලැපබන පලසට වැඩපිළිපවලක් සකස් කරන පලසට ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රි උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් පයෝජනා කරන ලදී. 
 

05. හිංවැල්ල පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි බල ප්රපේශපේ පඩිංගු පරෝගින් පිළිබද පතොරතුරු එහි විදුත් තැෙැල මගින් 

ඇතුලත් කිරිමට හැකියාව ෙවතින බවත්, මිරිසව්ත්ත, ඇස්වත්ත උතුර ප්රපේශ වලින් වැඩිම පරෝගින් 

ප්රමාණයක් වාර්තා වු  බවත් හා, පඩිංගු මර්ධන වැඩසටහන් ජූලි මස 08 දින කිරිවන්දල උතුර හා 

පේරපගොල්ල උතුර ග්රාම නිලධාරි වසම් වලත් ජුලි  09 දින වැලිකන්න හා කළුඅේගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 

වලත් ෙැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවත්, ඒ දින 02 හි පනොදිරන කසල එකතු කිරිම සදහා 

මධයහ්න 12.00 න් ෙසුව වාහනයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන පමන් මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. 

ගුණවර්ධන මයා විසන් පල්කම්තුමාපගන් ඉල්ලිමක් කරන ලදී. 
 

06. හිංවැල්ල නගරපේ කඩ වල ආහාර සම්බන්ධපයන් ෙසුගිය දින වලදී ෙරික්ෂාවට ලක් කල බවත් පම් 

සම්බන්ධපයන් වැඩි අවධානයක් පයොමු කර ඇති බවත් මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන 

මයා විසන් කාරක සභාවට කරුණු ඉදිරිෙත් කරන ලදී.  

 

07. මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන්  කහපහේන මාතෘ සායනය සදහා විදුලි 

ෙිංකාවක් ලබා පදන පලස ඉල්ලිමක් කළ අතර ඒ සදහා ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කරන පලසට ගරු සභාෙතිතුමා 

විසන් දන්වා සටින ලදී. 
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