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2018.06.28 වන දින පෙ.ව. 10.30 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   - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

10. ගරු කාරක සභික   - එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා 

 

සහභාගි පනොවූ  

 

1. ගරු කාරක සභික   - ශෂිණි ශ්රිමාලි පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

 

සහභාගි වු නිලධාරින්. 

 

1. පල්කම්      -  පක්.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 

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

3. වැඩ අධිකාරී     - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  ොදුක්ක    -  ඩී.සී.පජ්. අමරසිංහ මිය. 

6. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල   -  සුමනා ජයසූරිය 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. ආදායම්/පසෞඛ්ය ෙරිොලක - පකොස්ගම  - එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත මයා 

15. ආදායම් ෙරීක්ෂක - ොදුක්ක   - වී.පී.සී.ඒ.පක්. පෙපර්රා මයා 

16. ආදායම් ෙරීක්ෂක - හිංවැල්ල   - නලීන් විමලසරි මයා 

17. උෙ පෙොලිස් ෙරික්ෂක - පකොස්ගම  -  ඩබ්.ඒ.පී. ගුණදාස මයා. 

18. මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - මාවතගම  -   ඩී.අයි.ආර්. පහට්ටිපේ මයා. 

19. මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - හිංවැල්ල  -   පක්.ඒ.එල්. රාජෙක්ෂ මයා. 

20. 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. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

2018.04.26 දින ෙැවති ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභා ලිපි පල්ඛ්ණ සලකා බැලීම යටපත් අිංක 02, 04, 

05, 10, 12, 13, 17 යටපත් ෙැවති ලිපි පල්ඛ්න හා 2018.05.25 දින ෙැවති කාරක සභාපේ ලිපි පල්ඛ්න සලකා 

බැලීම යටපත් අිංක 02, 03, 04, 24 සඳහා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තා කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කර 

පනොතිබූ බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීන්පේ පෙෞේගලික අවධානය පයොමුකර අදාල වාර්තා 

ඉදිරි ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාව පවත ලබාදීමට පියවර ගන්නා පලස කාරක සභාව දන්වා සටින ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

01. අපි අපේ ෙරිසරය රැක ගනිමු යන හිසන් යුතුව ප්රපේශවාසීන් 36 පදපනකුපේ අත්සන් පල්ඛ්ණයක් ද සහිතව 

WP/CM/PSW/WP-C/01/00143/2018 හා 2018.05.15 දිනැතිව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, පම් වනවිට එම ආයතනය වසා ඇති බවට පල්කම්තුමා විසන් 

කාරක සභාවට දැනුම්පදන ලද අතර ඒ බව අදාල සිංවිධානය දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

02. WP/CM/PSW/WP-C/01/0069/2018 හා 2018.05.28 දිනැතිව හිංවැල්ල, තුන්නාන, කුඩාකන්ද ොර, 66/බී 

දරණ ස්ථානපේ එච්.එම්. රිංබණ්ඩා මහතා විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන සූඛ්ර පගොවිෙල සම්බන්ධපයන් 

2018.03.23 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. ඒ 

අනුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් දැනුම් දී ඇති ෙරිදි පමම සූඛ්ර පගොවිෙල නතර කරන පලස අදාල 

හිමිකරුට දැන්වීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

03. ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශයම ආවරණය වන ෙරිදි පෙොලිතින්, ේලාස්ටික් ඇතුළු ඝන අෙද්රවය කළමනාකරණ 

වැඩ සටහනක් ආරම්භ කිරීම යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසන් 

2018.06.11 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය පිළිබඳව කාරක සභාව සාකච්ඡා කළ අතර පම් සම්බන්ධපයන් 

වැඩසටහනක් සිංවිධානය කර සභාෙතිතුමාපේ අනුමැතිය ලබාපගන ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

04. දිේපදණිය අක්කර 6 AFS පහෝල්ඩින් ගල්පකොරිය හා සම්බන්ධවයි යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

ගීතාමණී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් 2018.05.02 දිනැතිව සුරකිමු අපේ ගම ෙරිසර සිංවිධානය මඟින් 

ලබාදුන් ලිපියක්ද, ප්රපේශවාසීන්පේ විපරෝධතාවය දක්වමින් අත්සන් 25 ක පල්ඛ්ණයක් සහිතව ලබාදුන් 

ලිපියක්ද සමඟ පයොමු කරන ලද ලිපිය පිළිබඳව දීර්ඝ වශපයන් කරුණු සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව පම් 

සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය, භූ විදයා හා ෙතල් කාර්යාිංශය, පගොඩනැගිලි ෙර්පේෂණ ආයතනය හා 

අදාල ගල්පකොරි හිමිකරු හා ෙරිසර මිතුපරෝ සිංවිධානපේ සහභාගීත්වපයන් 2018.07.09 දින සාකච්ඡාවක් 

ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

05. අෙද්රවය කළමනාකරණ අධිකාරිය (බස්නාහිර ෙළාත්) විසන් මිහිසරු සම්මාන 2017 වැඩසටහන සඳහා ඇගයීම් 

කරන ලද ෙළාත් ොලන ආයතන යන හිසන් යුතුව 2018.05.17 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව බස්නාහිර ෙළාපත් පිවිතුරු ප්රාපේශීය සභාව පලස සම්මාන ලබාගැනීම 

සඳහා කැෙවී කටයුතු කළ සයලුම නිලධාරීන් හා පසේවකයින්ට කෘතඥතාව ෙලකළ කාරක සභාව ලබන 
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වර්ෂපේදී ද පමම තීරණය මත ෙදනම්ව එම පගෞරවය සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ලබාගැනීමට අදාල 

නිර්ණායකයන්ට අනුකූලව කැෙවී කටයුතු කරන පලස දැනුම් පදන ලදි.  

 

06. අලුත්අම්බලම 428 ඒ ග්රාම නිලධාරී වසපම් ශ්රී සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය හා පවන්පේස වත්තට යන මාර්ග 

පදක අතර ඇති මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට අයත් පකොටපසේ කාණු ෙේධතිය වැසී ඇති බැවින් එම කාණුව 

සුේධ ෙවිත්ර කරපදන පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී පහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් 

2018.06.29 දිනැතිව පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ඉදිරි පියවර 

ගැනීම සඳහා කාරක සභාවට ෙැමිණ සටි මාර්ග සිංවර්ධන නිලධාරීතුමිය දැනුවත් කරන ලදි. 

 

07. 2018 මැයි මස නිවාස ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව 2018.06.20 දිනැතිව පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි, හිංවැල්ල 

විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද වාර්තාව ගරු සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් 

කරන ලදී. 

 

  නිවාස ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

ෙරීක්ෂා කරන ලද නිවාස සිංඛ්යාව  -  2785 

ආයතන ගණන (පුේගලික)  - 30 

පබෝවිය හැකි ස්ථාන -   පතත්    - 428 

                                     වියළි   - 200    

මදුරු කීටයන් සහිත    - 63 

එම අවස්ථාපේ නිවැරදි කිරිම්  - 445 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන  - 116 

ස්ථානිය දඩ     - 61  

ධූමායන  කටයුතු    - 05 

 

08. පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි ොදුක්ක විසන් 2018.06.25 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 2018 මැයි 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        13 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව               3630 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව           1041 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව        65 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව      935 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන          73 

නඩු ෙැවරූ ගණන         33 

දඩ මුදල                 රු. 66,000.00 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව        23 
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09. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 මැයි මස ප්රතිචක්රීයකරණය 

කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 

විස්තරය මැයි 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණය කිපලෝ 42820 

02 නිෂේාදනය කල පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 4140 

03 අපලවි කල ප්රමාණය කි.පලෝ. 1520 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 2660 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. 30,400 

 

10. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 මැයි මස ප්රතිචක්රීයකරණය 

කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය මැයි 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 3526 

02 පෙොලිතින්/ේලාස්ටික් කි.පලෝ. 10282 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 9337 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 139 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 1597 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 140 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 891 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 330 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. 163 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ 41 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. - 

12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන 

යන ලද පනොදිරන කසල ප්රමාණය කි.පලෝ. 

8700 

 මුළු එකතුව 35146 

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. 111,814/- 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 

46002 
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03.   සාකච්ඡා සටහන්. 

 

1. අග්රහාර රක්ෂණ හිමිකම් පනොමැති පසෞඛ්ය, වැඩ ක්පෂේත්ර, ආපේශක හා වයාෙෘති පසේවාවන්හි නියුතු 

සයලුම පසේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමට ද, කසළ වර්ගීකරණය කිරීම 

කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා නිස ක්රමපේදයක් (පබල්ට් ක්රමපේදයක්) සකස් කිරීමට ද,පසෞඛ්ය 

කම්කරුවන්ට ආහාර ගැනීම සඳහා සුදුසු සථ්ානයක් සකස් කරදීමට ද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි 

සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් පයෝජනා කරන ලදී. 

 

2. ොදුක්ක, හිංවැල්ල බල ප්රපේශවල පඩිංගු මදුරුවන් පබෝවීපම් අවධානම වැඩි බැවින් එම ප්රපේශ සඳහා 

ජනතාව දැනුවත් කිරීපම් හා ශුේධ ෙවිත්ර කිරීපම් වැඩසටහන් සිංවිධානය කර සභාව දැනුවත් කරන 

පලස ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීතුමා පවත ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත පරෝහණ මැතිතුමා විසන් 

දන්වා සටින ලදි.  

 

3. පෙර ෙවත්වන ලද කාරක සභාවල ලිපිවලට අදාල පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක නිලධාරී වාර්තා කඩිනමින් 

ලබාදීමට කටයුතු කරන පලස දැනුම් පදන ලදි. 

 

4. පිලිේ ගුණවර්ධන මාවපත් කාණු ෙේධතිපේ පකොටසක් සුේධ ෙවිත්ර කර ඇති අතර ඉතිරි පකොටස ද 

සුේධ ෙවිත්ර කරන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූෙසිංහ මැතිතුමා ඉල්ලා සටින ලදි. 

 

5. ආෙනශාලා වර්ගීකරණයට අදාල නාම පුවරු ොදුක්ක පකොට්ඨාශපේ පවළඳසැල්වල ප්රදර්ශනය කරන 

බවත් හිංවැල්ල ප්රපේශපේ පවළඳසැල්වල එම වර්ගීකරණ නාම පුවරු ප්රදර්ශනය පනොකරන බවත් ඒ 

පිළිබඳව පසොයා බලා අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලසත්, ආෙනශාලාවල ආහාර දවටන (lunch 

sheet) භාවිතය අවම කිරීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලසත් ගරු සභාෙති ජී. ජයන්ත 

පරෝහණ මැතිතුමා විසන් මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂකවරුන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

6. හිංවැල්ල පෙොදු සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට ත්රීපරෝද රථ හා පලොරි රථ නැවැත්වීම සඳහා සකස් කර ඇති රථ 

ගාපල් කරත්ත නවතා ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව පසොයාබලා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා පලස ගරු 

සභාෙතිතුමා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

7. ධර්මග්රාමපේ ෙරණගමට යන මාර්ගපේ වැටක් ගසා ඇති බැවින් වර්ෂාපේදී මඩ වැලි, වතුර රැපඳන 

බවට වාර්තා වී ඇත. ඒ පිළිබඳව අදාල පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක නිලධාරී මහත්වරුන් පසොයා බලා කටයුතු 

කරන පලසට ගරු සභාෙතිතුමා දැනුම්පදන ලදි. 

 

8. අළුත්අම්බලම පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය ඉදිරිපිට විශාල වතුර වළක් සෑදී ඇති බැවින් එය 

කඩිනමින් සකස් කරන පලස ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි සනී පහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් ඉල්ලා 

සටින ලදි. 
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