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2018.07.24 වන දින ප.ව. 02.00 ට සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කමිටු ශාලාදේදී පවත්වන ලද 

පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා රැස්වීදම් වාර්තාව. 

 

සහභාගි වු  

 

1. ගරු කාරක සභා සභාපති  -  චන්දන මුදුන්දකොටුව මැතිතුමා 

2. ගරු කාරක සභික   - බී. සනී දහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   - ආර්.ඒ. උපුල් මදනෝජ් රූපසිංහ මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   - සුසන්ත සසර කුමාර රූපසිංහ මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනි ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

6. ගරු කාරක සභික   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

7. ගරු කාරක සභික   - එම්.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා 

8. ගරු කාරක සභික   - ශෂිණි ශ්රිමාලි දහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

9. ගරු කාරක සභික   - ආර්.ඒ.ඩි.සාගරිකා කුමාරි රූපසිංහ මැතිතුමිය 

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

 

සහභාගි දනොවූ 

 

1. ගරු කාරක සභික   - ඔල්ගා අතුදකෝරළ මැතිතුමිය 

 

සහභාගි වු නිලධාරින්. 

 

1. දල්කම්      -  දක්.ඒ චන්දන පේමසරි මයා . 

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

3. වැඩ අධිකාරී     - ජයන්තා ජල්දතොටදේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  දකොස්ගම  -  දර්ණුකා ඉේදමල්දගොඩ මිය . 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල   -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

6. තාක්ෂණ නිලධාරි -  හිංවැල්ල   -  එල්.ඒ ධර්මදසේන මයා. 

7. සිංවර්ධන නිලධාරි    - ආර්.පී.එන්.පී.ජිනදාස මයා. 

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

9. ආදායම් පරිපාලක -  කහදහේන    -  චන්දිම ජයලාල් රන්දනත්ති මයා. 

10. ආදායම් පරිපාලක - දකොස්ගම    -  එච්.ඒ.ඩී.එස්. ප්රියන්ත මයා. 

11. දසෞඛ්ය පරිපාලක - හිංවැල්ල    -  බී. උපාලි මයා. 

12. ආදායම් පරීක්ෂක - හිංවැල්ල   - නලීන් විමලසරි මයා 

13. මහජන දසෞඛ්ය පරිපාලක - හිංවැල්ල  -  ජී.ජී.යූ. දයානන්ද මයා. 

14. මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක- මාවතගම  -  ඩී.අයි.ආර්. දහට්ටිදේ මයා. 

15. මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක - හිංවැල්ල  -   දක්.ඒ.එල්. රාජපක්ෂ මයා. 

16. මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක - පාදුක්ක  -   එම්.ඩබ්.එස්. ගයාන් මඩමවත්ත මයා. 

17. මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක - කළුඅේගල  -   එච්.පී.සී.එස්. වීරදසේකර මයා. 

18. මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක - දකොස්ගම  -   දජ්.ඒ. සිංජය ප්රදීප් කුමාර මයා. 

19. මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක - මිරිස්වත්ත  -   පී. රජතසිංහ මයා 

20. කාර්මික නිලධාරි - මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය  -  එම්.දක්.ඩබ්. මල්කාන්ති මිය. 

 

 

ගරු සභාපතිතුමා විසන් පැමිණ සටි සයලුම දදනා සාදරදයන් පිළිගැනීදමන් අනතුරුව කාරක සභාදේ වැඩ කටයුතු 

ආරම්භ කරන ලදී. 
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01. දපර කමිටුදේ ප්රගතිය. 
 

1. WP/CM/PSW/WP-C/01/0069/2018හා 2018.05.28 දිනැතිව හිංවැල්ල, තුන්නාන, කුඩාකන්ද පාර, 

66/බී දරණ ස්ථානදේඑච්.එම්. රිංබණ්ඩා මහතා විසන් පවත්වාදගන යනු ලබන සූඛ්ර දගොවිපල 

සම්බන්ධදයන් 2018.03.23 වන දින සදු කරන ලද ක්දෂේත්ර පරීක්ෂණයට අදාල කරුණු ඇතුළත් කරමින් 

මධයම පරිසර අධිකාරිය විසන් දයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධදයන් කාරක සභාව විසන් කරුණු සාකච්ඡා 

කරන ලදී. ඒ අනුව මධයම පරිසර අධිකාරිය විසන් දැනුම් දී ඇති පරිදි දමම සූඛ්ර දගොවිපල නතර කරන 

දලස අදාල හිමිකරුට දන්වා යැවීදමන් අනතුරුව නතර කර තිබූ අතර නැවත ආරම්භ කර ඇති බවට මහජන 

දසෞඛ්ය පරීක්ෂක කාරක සභාවට දැනුම් දුන් අතර මධයම පරිසර අධිකාරීය හා දසෞඛ්ය නිලධාරීන් දවත එම 

සූඛ්ර දගොවිපල වසා දැමීමට අදාල නීතිමය පියවර ගන්නා දලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. දිේදදණිය අක්කර 6 AFS දහෝල්ඩින් ගල්දකොරිය හා සම්බන්ධවයි යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාදේශීය සභා 

මන්ත්රී ගීතාමණී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය විසන් 2018.05.02 දිනැතිව සුරකිමු අදප් ගම පරිසර සිංවිධානය 

මඟින් ලබාදුන් ලිපියක්ද, ප්රදේශවාසීන්දේ විදරෝධතාවය දක්වමින් අත්සන් 25 ක දල්ඛ්ණයක් සහිතව 

ලබාදුන් ලිපියක්ද සමඟ දයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධදයන් මධයම පරිසර අධිකාරිය, භූ විදයා හා පතල් 

කාර්යාිංශය, දගොඩනැගිලි පර්දේෂණ ආයතනය හා අදාල ගල්දකොරි හිමිකරු හා පරිසර මිතුදරෝ සිංවිධානදේ 

සහභාගීත්වදයන් 2018.07.09 දින සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලද අතර නිර්නායක අනුව ක්රියා දනොකිරීම දමම 

ගැටලු වලට මූලික දහේතුව බව අනාවරණය විය. එබැවින් මහජන දසෞඛ්ය පරීක්ෂක වාර්තාවක් 

ලබාගැනීදමන් පසු ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදී. 

 

3. බදුවත්ත, දගොපල්ලමුල්ල පාර අිංක 209/3 හි පදිිංචි ටී.ඒ දීපිකා ප්රියදර්ශනී මිය විසන් ඇය පදිිංචි නිවසට 

යාබදව පිහිටි දරොපිකල් ඇක්වා රිදසෝසස් පුේගලික සමාගම විසන් පවත්වාදගන යනු ලබන විසතුරු මසුන් 

ඇති කිරිදම් කර්මාන්තදයන් තමන්ට වන පීඩාවන් පිළිබදව මධයම පරිසර අධිකාරියට කර ඇති පැමිණිල්ලට 

සම්බන්ධදයන්  ක්දෂේත්ර පරික්ෂණදේදී අනාවරණය වු කරුණු ඇතුළත් කරමින් 

WE/CM/PSW/MP/A53/16706/2017  හා 2018.04.11 දිනැතිව දල්කම්, සීතාවක ප්රාදේශිය සභාව, 

හිංවැල්ල  දවත දයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධදයන් මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

4. 2018.04.18  දිනැතිව වග, කඩුදගොඩ දකුණ , දනො.269/2/1 හි පදිිංචි ටී.චමින්ද පුෂ්පකුමාර මයා විසන් වග, 

කඩුදගොඩ දකුණ දනො.317/2 හි පදිිංචි ඩබ්.දක් නිදරෝෂන් වඩුවරාවදේ මයා විසන් පවත්වාදගන යනු ලබන 

ඌරු හා කුකුල් දගොවිපල නිසා අවට ජිවත් වන ගම්වැසයන් හට විශාල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණු පෑමට සදු 

වන බැවින් එම ගැටළුවට විසදුමක් ලබා දදන දලස ඉල්ලා දයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධදයන් පීඩාවන්ට 

ලක්ව සටින ප්රදේශවාසන් විශාල පිරිසක් කාරක සභාව දවත පැමිණි අතර ඔවුන් ඡායා රූපද දපන්වමින් 

තමන්ට මුහුණ දීමට සදුව ඇති ගැටලු පිළිබදව දිර්ඝ වශදයන් කාරක සභාව දවත කරුණු පැහැදිලි කර දදන 

ලදී. දම් සම්බන්ධදයන් උසාවිදේ නඩුවක් දම් වන විට පවතින බැවින් දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි 

කාර්යාලදයන් ලබා දී ඇති වාර්තාව උසාවි ලිපිදගොනුදේ දම් වන විට දනොමැති බැවින් 2018.06.07 දවනිදා 

පැවැත්දවන නඩු වාරය සදහා ඉදිරිපත් කිරිමට අදාල වාර්තාව දකොස්ගම දපොලිසය දවත ලබා දදන දලසට 

ගරු සභාපතිතුමා විසන් වග ප්රදේශය භාර මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක මහතාට දැනුම් දුන් අතර, දමම ගැටළුව 

සම්බන්ධදයන් දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලයට ද නඩු පැවරිදම් හැකියාවක් පවතින බවට මහජන 

දසෞඛ්ය පරික්ෂක අයි.එම්.එන් ගුණවර්ධන මයා විසන් කාරක සභාවට පැහැදිලි කිරිදමන් අනතුරුව දම් 

සම්බන්ධදයන් කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගන්නා දලස මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා 
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දවත කාරක සභාව විසන් උපදදස් ලබා දදන ලදී.  

 

5. ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රි සුසන්ත රූපසිංහ මැතිතුමා විසන් 2018.04.24 දිනැතිව ඇල්ලකන්ද වැලිකන්න  

ප්රදේශදේ ඇල්ලකන්ද නව ජනපදදේ විදජ්රත්න මහතාදේ නිවස අසලින්  උඩට ඇති මාර්ගදේ අවසානයට 

දපොදු භාවිතය සදහා දවන් කර ඇති දපොදු නාන ළිදට කසල දැමීම හා අවට පරිසරය අපිරිසදු කිරිම 

සම්බන්ධදයන් දයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධදයන් වන වාර්තාව ඉදිරි සතියක කාලසීමාවක් ඇතුළත ලබා 

දීමට කටයුතු කරන බවට වග ප්රදේශය භාර මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා විසන් 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී.  

 

02. ලිපි දල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. AFS දහෝල්ඩින්ස් (අක්කර 6) ගල්දකොරිය හා සම්බන්ධවයි යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, දිේදදණිය උතුර, 

අිංක 158 පදිිංචි ජී.ඩී. දසෝමලතා මහත්මිය විසන් විපතට පත් ප්රදේශවාසීන් 36 දදදනකුදේ අත්සන් 

දල්ඛ්නයක් ද සමඟ 2018.07.16 දිනැතිව ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, මින් දපර දම් 

සම්බන්ධදයන් කිහිප අවස්ථාවකදී පැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් ද මහජන දසෞඛ්ය පරීක්ෂක වාර්තාවක් 

ලබාගැනීදමන් අනතුරුව ස්ථානීය පරීක්ෂණය සදුකිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. භූ විදයා හා පතල් කැණීම් කාර්යාිංශය මඟින් නිකුත් කර ඇති බලපත්රයට පටහැනිව දවළඳ බලපත්රයක් නිකුත් 

කිරීම පිළිබඳව විදරෝධතාව පල කිරීම යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, නිරිදපොල, දනො. 75/1 පදිිංචි දමරිනා 

උදේණිකා කුමාරි මහත්මිය විසන් 2018.07.19 දිනැතිව ප්රදේශවාසීන්දේ අත්සන් දල්ඛ්නයක් ද සමඟ ‘‘රීඩ් 

ලිංකා” යන සමාගමට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව මගින් නිකුත් කර ඇති දවළඳ බලපත්රය අත්හිටුවන දලසත් 

දම් සම්බන්ධදයන් දසොයා බලා දමම මහජන පීඩාකාරි ගල්දකොරිය තහනම් කරදදන දලස ඉල්ලා ඉදිරිපත් 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දම් සම්බන්ධදයන් මහජන දසෞඛ්ය පරීක්ෂක වාර්තාවක් 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. දනොදිරන අපද්රවය එකතු කිරීදම් වැඩසටහන - 2018 අදගෝස්තු මාසය පාදුක්ක දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී 

කාර්යාලය යන හිසන් යුතුව 2018.07.20 දිනැතිව පාදුක්ක/හිංවැල්ල දසෞඛ්ය නිලධාරී කාර්යාල මඟින් 

පවත්වාදගන යනු ලබන දනොදිරන අපද්රවය එකතු කිරීදම් වැඩසටහදන් 2018 වර්ෂදේ අදගෝස්තු මාසදේ 

ක්රියාත්මක කිරීමට දයෝජනා කරන ප්රදේශ සහ දිනයන් පහත පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඉදිරි වැඩසටහන් 

සඳහා අදහස් ඉදිරිපත් කරන දලස ද දන්වා එවන ලද ලිපිය කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.  

 
 

දිනය ආවරණය කරනු ග්රාම නිලධාරී වසම් 
ම.දසෞ.ප. 

දකොට්ඨාශය 

දකොට්ඨාසය භාර 

ම.දසෞ,ප.දේ. දුරකථන 

අිංකය 

2018.08.04 අිංගමුව සහ උඩුමුල්ල පාදුක්ක 071-4013408 

2018.08.11 ඉහල හිංවැල්ල උතුර/ දකුණ, නිරිදපොල හිංවැල්ල 0714467357 

2018.08.18 
පින්නවල උතුර සහ පින්නවල දකුණ, 

දේවැල්පනාව 
පිටුම්දප් 0714421970 

2018.08.24 

සකුරාදා 
දිේදදණිය උතුර, දකුණ මාවතගම 0718045517 
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4. ජනාවාස ප්රදේශයක ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත ශාලාවක් පවත්වාදගන යාම නිසා එයින් ඇතිවන ජනතා පීඩාව 

සම්බන්ධවයි යන හිසන් යුතුව පාදුක්ක අරුක්වත්ත 460 බී ගදන්දගොඩ ග්රාම දසේවක වසදම් තිබලිදකොටුව 

දවන්දේස වත්ත අක්කර 1½ පමණ දවන්දේස වත්දතන් ජනාවාස මැද පර්චස් 40 ක පමණ ඉඩමක දැනට 

කාලයක පටන් පවත්වාදගන යන ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත ශාලාවක් දහේතුදවන් ප්රදේශවාසීන්ට සදුවන පීඩා 

දක්වමින් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දක්. නිමල් යසසරි කළුපහන මැතිතුමා විසන් 2018.07.23 දිනැතිව 

ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, දම් සඳහා මහජන දසෞඛ්ය පරීක්ෂක වාර්තාවක් 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. පවුල් දසෞඛ්ය දසේවා නිලධාරිනී කාර්යාලයකට සුදුසු ස්ථානයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමයි යන 

හිසන් යුතුව ඉහල දකොස්ගම, ආර්. පත්මසීලි පවුල් දසෞඛ්ය දසේවා නිලධාරිනිය විසන් 2018.07.21 දිනැතිව 

ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර ගමදේ මැතිතුමා මඟින් දැනට දපෞේගලික නිවසක 

කාර්යාලය පවත්වාදගන යන බැවින් දැනට පරණගම ප්රජා ශාලාදවන් දකොටසක් දවන්කර කාර්යාලය 

කරදගන යාමට කටයුතු සලසා දදන දලස ඉල්ලමින් දයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලු කාරක සභාව, දම් 

සඳහා දකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමාදේ සහ අදාල සමිතිදේ තීරණය අනුව ක්රියා කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

6. යන්ත්රානුසාරදයන් කළුගල් කැබලි කිරීදම් කර්මාන්තයක් පවත්වාදගන යාම සඳහා මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්දදෝරු සැලසුම් අිංක 3127 යන හිසන් යුතුව 2018.05.28 දිනැතිව 

මහානගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශය විසන් යන්ත්රානුසාරදයන් කළුගල් කැබලි කිරීදම් 

කර්මාන්තයක් පවත්වාදගන යාදම්දී ගතයුතු ක්රියාමාර්ග දක්වමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය කාරක සභාවට 

ඉදිරිපත් කරන ලදි.  

 

7. පළාත් පාලන සහකාර දකොමසාරිස් කාර්යාලය (දකොළඹ දිස්ත්රික්කය) විසන් අිංක ACLG/CO-

10/දපොදු/2018 සහ 2018.07.18 දිනැතිව අයාදල් යන සුනඛ්යන්දගන් මහජනතාවට සදුවන අවහිරතා 

වැලැක්වීම සඳහා ගතයුතු ඉදිරි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ පළාත් කමිටු සාකච්ඡාදේදී ගන්නා ලද තීරණ පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීම යන හිසන් යුතුව සුනඛ්යින්දගන් මහජනතාවට සදුවන අවහිරතා වැලැක්වීම සඳහා ගතයුතු 

ඉදිරි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ 2018.03.23 දින පවත්වන ලද සාකච්ඡාදේදී සුනඛ් රැඳවුම් මධයස්ථානයක් ස්ථාපිත 

කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර සුනඛ් රැඳවුම් මධයස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට අප ආයතනය සතුව ඉඩම් 

පවතී ද දනොපවතීද යන්න පිළිබඳව දනොපමාව දක්වන දලස සඳහන් කරමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය 

සම්බන්ධදයන් දීර්ඝ වශදයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව, 2018 වර්ෂදේ සට දසෞඛ්ය අමාතයාිංශදයන් 

සුනඛ් එන්නත් විදීම ඉවත් කර පශු වවදය නිලධාරීන්දේ සිංගමය දවත භාරදී ඇති බවත් දම් වනවිට එම 

කාර්යය නතර වී ඇති බවට මහජන දසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර එබැවින් සුනඛ් 

රැඳවුම් මධයස්ථානයක් පවත්වාදගන යාමට ස්ථානයක් දනොමැති බව කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාට සහ පළාත් 

සභා මන්ත්රීවරු තිදදනාට ලිපි මඟින් දැනුම්දීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

8. පස් කැපීදම් කර්මාන්තය සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම - මිනින්දදෝරු සැලසුම් 

අිංක 8852 යන හිසන් යුතුව අිංක 10/Co/Se/PPC/22/17 සහ 2018.05.17 දිනැතිව මහානගර හා බස්නාහිර 

සිංවර්ධන අමාතයාිංශය විසන් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.  

 

9. කළුගල් කැඩීදම් කර්මාන්තය සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම - මිනින්දදෝරු සැලසුම් 

අිංක 80/2012 යන හිසන් යුතුව අිංක 10/Co/Ho/PPC/52/18, PPC/IIHMGPS1/2018/ 05/24/4284F 

සහ 2018.05.27 දිනැතිව මහානගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශය විසන් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය 

කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සම්බන්ධදයන් ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී ගීතාමණී ස්වර්ණලතා 
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මැතිතුමියදේ විදරෝධතාවය ප්රකාශ කරන ලද අතර දම් සම්බන්ධදයන් ප්රදේශය  භාර මහජන දසෞඛ්ය 

පරික්ෂක වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. 

 

10. දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2018 ජුනි මස හිංවැල්ල දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි දකොට්ඨාසදේ 

දඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධදයන් වු පහත සදහන් වාර්තාව ගරු සභාපතිතුමා විසන් සයළුදදනාදේ දැන ගැනීම 

සදහා කියවා ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

 නිවාස පරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

 

පරීක්ෂා කරන ලද නිවාස සිංඛ්යාව  - 4201 

දබෝවිය හැකි ස්ථාන -   දතත්    - 719 

                                     වියළි   - 370    

මදුරු කීටයන් සහිත    - 56 

එම අවස්ථාදේ නිවැරදි කිරිම්  - 813 

නිකුත් කල නිදේදන ගණන  - 183 

නඩු පැවරූ ගණන   - 45  

ධූමායන  කටයුතු    - 05 
 

 

11. දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි පාදුක්ක විසන් 2018.07.02 දිනැතිව දයොමු කරන ලද 2018 ජුනි මස පාදුක්ක 

දසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි දකොට්ඨාසදේ දඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධදයන් වු පහත සදහන් වාර්තාව ගරු 

සභාපතිතුමා විසන් සයළුදදනාදේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

මාසය තුළ වාර්තා වු දඩිංගු දරෝගීන් සිංඛ්යාව   16 

පරීක්ෂා කරන ලද පරිශ්ර සිංඛ්යාව     2488 

දසොයාගත් මදුරුවන් දබෝවන ස්ථාන සහිත පරිශ්ර සිංඛ්යාව          732 

දසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත පරිශ්ර සිංඛ්යාව    54 

එම අවස්ථාදේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    686 

නිකුත් කල නිදේදන ගණන       35 

නඩු පැවරූ ගණන      11 

දඩ මුදල       රු. 22,000/- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව      12 

 

12. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාපෘතිය මඟින් 2018 ජුනි මස ප්රතිචක්රීයකරණය 

කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ජුනි 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැදගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණය කිදලෝ 43090 

02 නිෂප්ාදනය කල දකොම්දපෝස්ට් ප්රමාණය කි.දලෝ. 1735 

03 අදලවි කල ප්රමාණය කි.දලෝ. 4230 

04 ඉතිරි දකොම්දපෝස්ට් ප්රමාණය කි.දලෝ. 165 

05 අදලවි කිරීදමන් ලද ආදායම රු. 84600 
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13. සීතාවක ප්රාදේශීය සභාදේ දනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාපෘතිය මඟින් 2018 ජුනි මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ජුනි 

01 කඩදාස/කාඩ්දබෝඩ් කි.දලෝ. 3926 

02 දපොලිතින්/ප්ලාස්ටික් කි.දලෝ. 12902 

03 වීදුරු   කි.දලෝ. 4198 

04 යකඩ හා දවනත් දලෝහ කි.දලෝ. 05 

05 ටින් දබදලක්ක කි.දලෝ 695 

06 බියර් ටින් කි.දලෝ. 85 

07 දපට් දබෝතල් කි.දලෝ 500 

08 දපොල් කටු කි.දලෝ 253 

09 විදුලි උපකරණ කි.දලෝ. 36 

10 CFL  බල්බ් කි.දලෝ 06 

11 දගෝනි උර කි.දලෝ. 71 

12 
අධික උෂ්ණත්වදයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැදගන 

යන ලද දනොදිරන කසල ප්රමාණය කි.දලෝ. 
8340 

 මුළු එකතුව 31017 

13 අදලවි කිරීදමන් ලබාගත් ආදායම රු. 83568/- 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය දවත රැදගන ආ මුළු දනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිදලෝ. 
44738 

 

14. 2018.04.26 දිනැතිව  රණවිරුගම හරහා ගලා බසන අපවිත්ර ඇල මාර්ගය පිරිසදු කර ගැනීම යන හිසන් යුතු 

ලිපිය සම්බන්ධදයන් කළුඅේගල ප්රදේශය භාර මහජන දසෞඛ්ය පරික්ෂක එච්.පී.සී.එස්. වීරදසේකර මයාදේ 

වාර්තාව සහ ස්වර්ණ ජයන්ති රණවිරුගම සුභසාධක සමිතිය විසන් සාලාව යුධ හමුදා කදවුර දවත දයොමු 

කරන ලද ලිපියද සමගින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි සම්බන්ධදයන් සාකච්ඡා කරන ලද කාරක සභාව, ඇළ 

මාර්ගය පවිත්ර කිරිම සම්බන්ධදයන් සාලාව යුධ හමුදා කදවුර දැනුවත් කිරිම් කළ අතර, නැවතත් අපවිත්ර 

ජලය ඇල මාර්ගයට ගලාඑන බව ගරු ප්රාදේශීය සභා මන්ත්රී දකෝකිල සම්පත් වර්ණසරි මැතිතුමා හා 

සාගරිකා රූපසිංහ මැතිතුමිය ප්රකාශ කර සටින ලදි. එදසේම දමම ඇල මාර්ගය පවිත්ර කිරීම සදහා හිටපු 

උපසභාපතිතුමා විසන් මුදල් අනුමත කරදගන ඇති බවද දම් සම්බන්ධදයන් මාසයක් ඇතුළත අදාල 

මුලස්ථාන ප්රධානින් සමග පසුව ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සඳහා දින දයොදා ගැනීමට ද තීරණය කරන ලදි.  

 

15. පස් දසෝදා වැලි ගැනීම සහ වාහන දසේවා ස්ථානය සඳහා දවළඳ බලපත්ර අයදුම්පත් ලබාදදන දලස 

ආර්.ඒ.ඩි.ඕ. සුරිංග මයා විසන් කරන ලද ඉල්ලීම සලකා බැලූ කාරක සභාව, දම් සම්බන්ධදයන් මාස 03 ක 

කාලයක් සඳහා දවළඳ බලපත්රය නිකුත්  කිරිම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

16. ඌරු සහ කුකුල් දකොටු නිසා අවට ජීවත් වන අපට සදුවන පරිසර ගැටළුව නැවත දැනුවත් කිරීම යන හිසන් 

යුතුව වග, කඩුදගොඩ දකුණ, දනො. 269/2/1 පදිිංචි ටී. චමින්ද පුෂප්කුමාර මහතා විසන් 2018.07.23 දිනැතිව 

කඩුදගොඩ දකුණ ගදම් පදිිංචි ඩබ්.දක්. නිදරෝෂන් වඩුවරාවදේ යන අය පවත්වාදගන යන ඌරු සහ කුකුල් 

දකොටු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 
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17. කසල ගැටලුවට විසඳුමක් ලබාගැනීම සඳහා යන හිසන් යුතුව දකොස්ගම, කරගල්ල පිහිටි පැතුම්පුර සුබසාධක 

සමිතිය විසන් 2018.07.09 දිනැතිව ප්රදේශවාසීන් මුහුණදදන පාරිසරික ගැටළුවක් වන්දන් කසල බැහැර 

කිරිමට නිස ක්රමදේදයක් සකස් කරදදන දලස ඉල්ලමින් දයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

දම් සඳහා සති දදකකට වරක් එම ප්රදේශදේ දනොදිරන අපද්රවය එකතු කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

1. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ගරු දහේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා සීතාවක ප්රාදේශීය සභා කාර්යාල 

පරීක්ෂණය සඳහා 2018.07.31 දින මධයහ්න 12.00 ට පැමිණීමට නියමිතව ඇති බැවින් ඒ සඳහා සහභාගී වී 

සහදයෝගය ලබාදදන දලස දැනුවත් කරන ලදි.  

 

 

 

 

 


