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2018.08.23 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   - බී. සනී පහක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   - ආර්.ඒ. උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

4. ගරු කාරක සභික   - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ 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 පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

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

 

සහභාගි පනොවූ 

 

1. ගරු කාරක සභික   - පක්.ඒ.ඩී. එෆ.් ඔල්ගා අතුපකෝරළ මැතිතුමිය 

2. ගරු කාරක සභික   - ආර්.ඒ.ඩි. සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

 

සහභාගි වු නිලධාරින්. 

 

1. පල්කම්      -  පක්.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

3. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

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

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

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

8. ආදායම් ෙරිොලක -  කහපහේන    -  චන්දිම ජයලාල් රන්පනත්ති මයා. 

9. පසෞඛ්ය ෙරිොලක - හිංවැල්ල   -  බී. උොලි මයා. 

10. ආදායම්/පසෞඛ්ය ෙරිොලක - පකොස්ගම - එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත මයා 

11. පෙොලිස් සැරයන් 30039   - ආර්.පක්. රිංජිත් මයා 

12. පෙොලිස් සැරයන් 30199   - ඩබ්.ඒ.පී. ගුණදාස මයා 

13. ෙරිොලක මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - ොදුක්ක -   එම්.ඩබ්.එස.් ගයාන් මඩමවත්ත මයා. 

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

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

 

ගරු සභාෙතිතුමා විසන් ෙැමිණ සටි සයලුම පදනා සාදරපයන් පිළිගැනීපමන් අනතුරුව කාරක සභාපේ වැඩ 
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කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 

 
 

01. පෙර කමිටුපේ ප්රගතිය. 

 

1. AFS පහෝල්ඩින්ස් (අක්කර 6) ගල්පකොරිය හා රීඩ් ලිංකා ආයතනපේ ගල් පකොරිය සම්බන්ධපයන් 

2018.07.24 දින ෙවත්වන ලද ස්ථානීය ෙරීක්ෂාපේදී නීරීක්ෂණය කරන ලද ගල් වලවල් සම්බන්ධ 

ෙරීක්ෂණ වාර්තාව කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලද අතර එම වාර්තාව භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 

ෙතල් කාර්යාිංශය හා අධයක්ෂ මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලද අතර 

පවළඳ බලෙත්රය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කරන ලදි.   

 

2. ජනාවාස ප්රපේශයක ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත ශාලාවක් ෙවත්වාපගන යාම නිසා එයින් ඇතිවන ජනතා 

පීඩාව සම්බන්ධවයි යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පක්. නිමල් යසසරි කළුෙහන 

මැතිතුමා විසන් 2018.07.23 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපියට අදාලව මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

වාර්තාව කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි. මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක නිර්පේශ අනුව කටයුතු 

කිරීමට අදාල හිමිකරු පවත දන්වා යැවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

3. ඌරු සහ කුකුල් පකොටු නිසා අවට ජීවත් වන අෙට සදුවන ෙරිසර ගැටළුව නැවත දැනුවත් කිරීම 

යන හිසන් යුතුව වග, කඩුපගොඩ දකුණ, පනො. 269/2/1 ෙදිිංචි ටී. චමින්ද පුෂ්ෙකුමාර මහතා විසන් 

2018.07.23 දිනැතිව කඩුපගොඩ දකුණ ගපම් ෙදිිංචි ඩබ්.පක්. නිපරෝෂන් වඩුවරාවපේ යන අය 

ෙවත්වාපගන යන ඌරු සහ කුකුල් පකොටු පිළිබඳව 2018.07.24 දින ෙවත්වන ලද ෙරීක්ෂාපේදී 

පමම සූඛ්ර පගොවිෙපලන් නිකුත් කරන අෙජලය ජීවවායු ටැිංකියකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර  එම 

ටැිංකිපයන් නිකුත් වන අෙජලය නිස පිරිෙහදු වී පනොතිබිණි. අෙජලය විවෘත ටැිංකිවලට මුදාහැර 

ඇති අතර ජලය වගාවන් සඳහා පයොමු කරන අතර එම ජලය කාණු ෙේධතියක් ඔස්පසේ මුදාහැර ඇති 

අතර එම අෙජලය ගලාපගොස් කරගල්ල ඇළ මාර්ගයට ද එක්වන බව නිරීක්ෂණය විය. පම් 

සම්බන්ධව ඩබ්.පක්. නිපරෝෂන් වඩුවරාව මහතාට එපරහිව අවිස්සාපේල්ල මපහේස්ත්රාත් 

අධිකරණපේ නඩුවක් ෙැවැත්පවන බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. ? 

 

02.   ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. “අෙ පවත සදුකර ඇති ෙැමිණිල්ල සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ොදුක්ක, පිටුම්පප්, පනො. 159/බී 

හි ෙදිිංචි අනුර ජයසූරිය මහතා විසන් මාගා ආයතනපේ ජලනල එළීපම් වයාෙෘතිපේ වැඩකටයුතු 

අවසන් පනොවීම පහේතුපවන් කාණුව පිළිසකර කර ගැනීමට පනොහැකි වී ඇති බව දක්වමින් පයොමු 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

මහතා මඟින් දැනුවත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි 

 

2. “පමොරටුව, කන්පදවත්ත, පකොටුපගොඩැල්ල ොර, මූණමල් ගහවත්ත ඉඩපම් ෙදිිංචි නිවැසයන්පේ 

නිවාසවල එකතු වන ඝන අෙද්රවය ඉවත් පනොකිරීම සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018 ජුලි මස 
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26 දිනැතිව ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛ්නයක් ද සමඟ දිනෙතා නිවාසවල එකතු වන ඝණ 

අෙද්රවය ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රමවත් වැඩපිළිපවලක් පනොමැති වීම නිසා ඉතා අසරණ තත්වයට ෙත්ව 

ඇති බව දක්වමින් සතියකට වරක් පහෝ පමම මාර්ගපේ පදෙස ජීවත්වන නිවැසයන්පේ ඝන අෙද්රවය 

ඉවත් කිරීම සඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, 2018.09.01 දින සට සභාව මඟින් පසනසුරාදා දිනයන් හිදී පනොදිරන කසළ එකතු 

කිරීමට තීරණය කරන ලදි 

 

3. “ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා නිළධාරීතුමිය සඳහා කාර්යාල ෙහසුකම් ලබාදීම ඉහළ පකොස්ගම උතුර 

ෙරණගම ප්රජා ශාලාව” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන්ත උදය කුමාර ගමපේ 

මැතිතුමා විසන් 2018.08.16 දිනැතිව ෙසුගිය ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලද 

ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා නිලධාරිනී කාර්යාලයකට සුදුසු ස්ථානයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා වන 

ඉල්ලීම සම්බන්ධපයන් පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමාපේ සහ අදාල සමිතිපේ තීරණය අනුව ක්රියා කිරීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. ඒ අනුව පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමාපේ කැමැත්ත ෙලකරමින් සරණ 

සුභ සාධක හා අවමිංගයාධාර සමිතිපේ එකඟතාවය දැක්පවන ලිපිය ද අමුණා ඉදිරිෙත් කරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, අදාල එකඟතාවයන් මත ෙවුල් පසෞඛ්ය පසේවා නිලධාරීතුමියට 

කාර්යාල ෙහසුකම් සඳහා පකොස්ගම උතුර ෙරණගම ප්රාජා ශාලාපේ කාමරයක් ලබාදීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

4. ොදුක්ක, හල්පප්, පනො. 315/බී හි ෙදිිංචි ජී.ඩී. කිත්සරි මහතා විසන් “පහේවාගම් වත්ත මාර්ගය ෙස ්

ප්රවාහනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුමැතිය අළුත් කරගැනිම සඳහා” යන හිසන් යුතුව 2018.06.29 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ෙස් ප්රවාහනය කිරීම පහේතුපවන් මාර්ගය 

දැඩිපලස අබලන් වී ඇති බැවින් තැන්ෙත් මුදල පයොදවා මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කිරීමට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

5. පයෝජිත කළුගල් කර්මාන්තය - ඩබ්.පක්.පක්. ඉිංජිනියරින්ේ කම්ෙැනි (පුේ) සමාගම, හිංවැල්ල 

වත්ත, ෙැල්පෙොලමුල්ල, මාවතගම, ොදුක්ක යන හිසන් යුතුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක 

WPO/CM/07/ 01/93/2017 යටපත් 2018.08.01 දිනැතිව 2018.07.12 දින ෙවත්වන ලද පදවන 

තාක්ෂණික කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණයක් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

6. “නිරිපෙොල සායනය ප්රතිසිංස්කරණය කරගැනීම” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල පසෞඛ්ය වවදය 

නිලධාරී කාර්යාලය විසන් 2018.05.03 දිනැතිව නිරිපෙොල සායනපේ බිත්තියක් පුපුරා පටොයිලට් 

වල ද කැඩී පගොස ් සායනය අවධානම් තත්වයක ෙවතින බව දක්වමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම පගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාකිරීම සඳහා පගොවිජන පසේවා 

පදොර්තපම්න්තුව පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කළ අතර එපතක් තාවකාලික වශපයන් සමුෙකාර 

පගොඩනැගිල්ල සායනයක් ෙවත්වාපගන යාම සඳහා සී/ස නැපගනහිර පහේවාගම් පකෝරළපේ විවිධ 

පසේවා සමුෙකාර සමිතිපේ පකොමසාරිස්තුමියපගන් ඉල්ලීමක් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  
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7. “කසල ප්රවාහන රථය පගන්වා ගැනීම සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ොදුක්ක, මාවතගම, 

රිටිගහපහේන ප්රපේශවාසීන් විසන් 2018.06.28 දිනැතිව ප්රධාන මාර්ගපේ ධාවනය වන කසල එකතු 

කිරීපම් රථය රිටිගහපහේනට හරවා (ෙැල්පෙොල ස්පටෝර්ස්) අසලින් ප්රපේශය ආවරණය වන ෙරිදි 

කසළ එකතු කරපගන යාමට කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් 

පල්ඛ්ණයක්ද සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා මඟින් ඉදිරිෙත් කරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ඉදිරිපේදී ක්රියාත්මක කිරීමට බලාපෙොපරොත්තු වන පනොදිරන 

කසළ පකොම්පෙෝස්ට් බඳුන් ලබාදීපම් වැඩසටහපන්දී පම් සඳහා ප්රමුඛ්තාවය ලබාදීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

8. “ශෂී පමෝටර්ස්, සන්රයිස් ොර්ක්, පකොස්ගම - ස්ථානීය ෙරීක්ෂාව සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 

පකොස්ගම, අළුත්අම්බලම, පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය, මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක පජ්.ඒ. 

සිංජය ප්රදීප් කුමාර මහතා විසන් පකොස්ගම, රිංපදවිගම ොර, සන්රයිස් ොර්ක් දරණ ස්ථානපේ ශෂී 

නැමති අය විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ශෂී පමෝටර්ස් ආයතනය සම්බන්ධපයන් 2018.08.10 

දින මාවතගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ඩී.අයි.ආර්. පහට්ටිපේ මහතා සමඟ කළ ස්ථානීය 

ෙරීක්ෂණ වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, එම වාර්තාව අනුව බලෙත්ර ලබාගන්නා පතක් 

තාවකාලිකව අත්හිටුවීමටත් පෙොලීසයට පිටෙත් සහිතව ලිපි මඟින් දැනුම් දීමටත් තීරණය කරන 

ලදි.  

 

9. “අවිස්සාපේල්ල ආපයෝජන කලාෙය තුළ පිහිටි Teejay Lanka PLC ආයතනපයන් ඉවත් කරන 

ලද රසායනික ද්රවය අඩිංගුව ෙැවති හිස් බැරල් හා පවනත් අෙද්රවය අනවසරපයන් ගබඩා කර 

තබාගැනීම හා අපලවි කිරිම” යන හිසන් යුතුව පුවක්පිටිය, හිඟුරල, දිගෙත ොර, අිංක 617/10 හි 

ෙදිිංචි ඊ. ගාමිණී උදයකුමාර මහතා පවත සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට ද පිටෙත් සහිතව මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය විසන් අිංක 07/WM/166/2018 යටපත් 2018.07.03 දිනැතිව ඉහත කර්මාන්ත ශාලා 

වලින් ඉවත් කරන ලද අෙද්රවය පගොඩගසා ඇති බවට මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත ලැබුණු 

ෙැමිණිල්ලකට අනුව නිලධාරීන් විසන් 2018.05.24 දින සදුකරන ලද ෙරීක්ෂණය සම්බන්ධව 

ලබාදුන් ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. “අසල්වැස නිවපසේ අෙද්රවය සහිත ජලය මපේ ඉඩමට එවීම” යන හිසන් යුතුව ොදුක්ක, පිටුම්පප් 

උතුර, අිංක 167 හි ෙදිිංචි ජයන්ත චන්ද්රකුමාර වනිගසූරිය මහතා විසන් ොදුක්ක පිටුම්පප් මීගහ ළඟ 

ඇති ඔහුපේ ඉඩමට අසල්වැස නිවපසේ වහලපයන් හා කාණු හරවා අෙද්රවය සහිත ජලය එවීම 

සම්බන්ධපයන් ෙරීක්ෂණයක් ෙවත්වන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 
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11. “ෙදිිංචි නිවස ඉදිරිපිට කාණුපවහි ජලය රැඳීම සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, ඉහළ 

පකොස්ගම, “පහේමන්ත” හි ෙදිිංචි පක්. පහේමලතා මහත්මිය විසන් 2018.07.30 දිනැතිව මින් පෙර දී 

එවන ලද 2002-10-04 හා 2013-07-31 දිනැති ලිපිවල පිටෙත් සමඟ නිවස ඉදිරිපිට ඇති කාණුව 

සුේධ ෙවිත්ර කරපදන පලස සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශිය සභාවට පිටෙත් සහිතව ඉදිරිෙත් කරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම කටයුතු නිමකර ඇති බවට මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපේ 

නිලධාරීතුමිය විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

12. පකොස්ගම, කනම්ෙැල්ල, පනො. 107/1 හි ෙදිිංචි ආර්. පසෝමොල මහතා විසන් “ස්වභාවික ජල 

මාර්ගයක් අවහිර කිරීම නිසා නිවස සහ වැසකිළි කිහිෙයක් ජලපයන් යටවීම සම්බන්ධවයි” යන 

හිසන් යුතුව 2018.05.25 දිනැතිව පකොස්ගම, කනම්ෙැල්ල, පනො 108 හි ෙදිිංචි ජී.පක්. පසෝමසරි 

චන්ද්රපසේන යන අය විසන් 2003 වසපර්දී සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව විසන් පදනු ලැබූ නඩු තීන්දුව 

උල්ලිංඝනය කර ස්වභාවික ජල බැස්ම නැවත අවහිර කිරීම සම්බන්ධපයන් පයොමු කරන ලද ලිපිය ද 

ඒ සඳහා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව ද සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීක්ෂාවක් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

13. පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2018 ජූලි මස හිංවැල්ල පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි 

පකොට්ඨාසපේ පඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධපයන් වු ෙහත සදහන් වාර්තාව ගරු කාරක සභාෙතිතුමා 

විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සදහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

 නිවාස ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

ෙරීක්ෂා කරන ලද නිවාස සිංඛ්යාව - 4908 

ආයතන ගණන - පුේගලික  - 57 

පබෝවිය හැකි ස්ථාන -   පතත්    - 797 

                                     වියළි   - 919    

මදුරු කීටයන් සහිත    - 97 

එම අවස්ථාපේ නිවැරදි කිරිම්  - 1066 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන  - 224 

ස්ථානීය දඩ    - 50 

නඩු ෙැවරූ ගණන   - 00  

ධූමායන  කටයුතු   - 09 

 

14. ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් 2018.08.23 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 2018 ජූලි මස 

ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි පකොට්ඨාසපේ පඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධපයන් වු ෙහත සදහන් 

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

ලදී. 

 

මාසය තුළ වාර්තා වු පඩිංගු පරෝගීන් සිංඛ්යාව      13 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3082 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව            663 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව        51 
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එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව      630 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන           29 

නඩු ෙැවරූ ගණන          04 

දඩ මුදල            රු. 8,000/- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව         10 

 

15. හිංවැල්ල, නිරිපෙොල, ශා. මරියා මාවත, අිංක 185/1 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඩී.සී. පලෝරන්ස් මහතා විසන් 

2018.08.09 දිනැතිව හිංවැල්ල, නිරිපෙොල, ගල් අමුණ ොපර් ෙදිිංචි ඩී.ඩී. ෂර්ලි ක්ලැරන්ස් යන අය 

විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන සූඛ්ර පගොවිෙල පහේතුපවන් ප්රපේශවාසීන් ඉමහත් අෙහසුතාවයට 

ෙත්ව ඇති බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් 

හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

16. පකොස්ගම, කණම්ෙැල්ල, මානකඩ ොර, පනො. 267/1ඒ හි ෙදිිංචි එස්.ඒ. පච්තියරත්න මහතා විසන් 

2018.06.19 දිනැතිව කනම්ෙැල්ල නැපගනහිර වටවල ගපම් ෙවත්වාපගන යන ඌරු පකොටුව නිසා 

අවට නිපවස්වල ජීවත්වීමට පනොහැකි බව සඳහන් කරමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය අදාලව 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

නිර්පේශ අනුව කටයුතු කරන පලස අදාල පගොවිෙපල් හිමිකරු පූපගොඩ, උඩ කණම්ෙැල්ල, අිංක 

278/1 හි ෙදිිංචි එම්.ඩී සුපේශ් කුමාර මහතා පවත දන්වා යැවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

17. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 ජූලි මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ජූලි 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණයකිපලෝ 51490 

02 නිෂ්ොදනය කල පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 5005 

03 අපලවි කල ප්රමාණය කි.පලෝ. 4470 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 710 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. 89400 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 ජූලි මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ජූලි 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 8286 

02 පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටික් කි.පලෝ. 13343 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 21569 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 13 
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05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 3247 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 273 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 1304 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 590 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. 253 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ 90 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. 81 

12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන යන 

ලද පනොදිරන කසල ප්රමාණය කි.පලෝ. 
6300 

 මුළු එකතුව 55349 

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. 149429 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
76070 

 

18. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්රය, සූඛ්ර පගොවිෙල, පනො. 309/2, 

දුම්රියෙල ොර, කඩුපගොඩ දකුණ, වග යන හිසන් යුතුව අිංක 

WE/CM/PSW/FD/A40/8481/2013 යටපත් 2018.07.13 දිනැතිව එම අධිකාරිපේ නිලධාරීන් 

විසන් සදුකරන ලද 2018.01.29 දිනැති ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණය හා පකොස්ගම පකොට්ඨාශපේ මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා විසන් 2017.12.29 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය ද සම්බන්ධපයන් වන 

වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම සූඛ්ර පගොවිෙපල් හිමිකරු වන එච්.එම්. රන්බණ්ඩා මහතා 

අදාල නීති උල්ලිංඝනය කර ඇති බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් නීතිමය කටයුතු සදුකරන පලස මධයම 

ෙරිසර අධිකාරියට දන්වා යැවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

19. ොදුක්ක/හිංවැල්ල පසෞඛ්ය නිලධාරී කාර්යාල මඟින් ෙවත්වාපගන යනු ලබන පනොදිරන අෙද්රවය 

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2018 වර්ෂපේ සැප්තැම්බර් මාසපේ ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජනා කරන 

ප්රපේශ සහ දිනයන් ෙහත ෙරිදි ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර ඒ අනුව වැඩසටහන් සාර්ථකව ඉටු කිරීමට 

අවශය පියවර ගන්නා පලසට උෙපදස් ලබාපදන ලදි.  

 
 

දිනය ආවරණය කරනු ග්රාම නිලධාරී වසම් 
ම.පසෞ.ෙ. 

පකොට්ඨාශය 

2018.09.01 ඉහල පබෝපප් ොදුක්ක 

2018.09.08 වැලිකන්න/ලහිරුගම හිංවැල්ල 

2018.09.15 හල්පෙ, ෙහල පබෝපප් ොදුක්ක 

2018.09.22 මුරුතගම/ බටහිර ෙහල පකොස්ගම පකොස්ගම 

2018.09.29 අිංගමුව/මීරියගල්ල ොදුක්ක 

 
 

20. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පකොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ශ්රමදාන වැඩසටහන 

2018 වර්ෂපේ සැප්තැම්බර් මාසපේ ක්රියාත්මක කිරීමට පයෝජනා කරන දින හා පකොට්ඨාශභාර 
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මන්ත්රීවරුන් ෙහත ෙරිදි ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර පම් අනුව අදාල මන්ත්රීතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර 

ශ්රමදාන වැඩසටහන සාර්ථකව ඉටුකිරීමට පියවර ගන්නා පලස වැඩ අධිකාරී, අදාල කාර්යභාර 

නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත ෙරිොලකවරුන්ට කාරක සභාව උෙපදස් ලබාපදන ලදි.  

 

2018.09.02 දින -  බී. සනී පහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා 

2018.09.09 දින - එම්.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා 

2018.09.16 දින - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය 

2018.09.23 දින - චන්දන පප්රේමනාත් මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

2018.09.30 දින - ලියනපේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

  

1. මාවතගම පේවාලය පිටුෙස ෙන්සල් භූමිපේ මදුරුවන් පබෝවීම සම්බන්ධපයන් පසොයා බලන පලස 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා පවත දන්වන ලදි.  

 

2. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී පහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමාපේ දැනුම්දීම ෙරිදි ඉහළ පකොස්ගම, 

අළුත්අම්බලම ප්රපේශපේ ආයුර්පේද මධයස්ථානය පලස ෙවත්වාපගන යන ස්ථානය සම්බන්ධපයන් 

පසොයා බලන පලස පකොසග්ම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා පවත දැනුම්පදන ලදි.  

 

3. ෙහත්ගම වැසකිළිය ළඟ ෙවත්වාපගන යනු ලබන වපඩ් විකුණ ජිංගම කඩය සම්බන්ධපයන් පසොයා 

බලන පලස මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා පවත දැනුම් පදන ලදි.  

 

4. සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බල ප්රපේශය තුළ ෙවත්වාපගන යනු ලබන ආෙන ශාලාවල 

පසෞඛ්යාරක්ෂිතභාවය ෙරීක්ෂා කර බලා එම ආෙනශාලා පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීන්පේ උෙපදස් 

ෙරිදි පශ්රේණිගත කිරීපම් ක්රමයක් අරඹන පලසට ගරු සභාෙතිතුමා විසන් උෙපදස් ලබාදුන් අතර 

දැනට මීට අදාලව පශ්රේණිගත කිරීපම් ක්රමපේදයන් ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය කාර්යාලීය බල ප්රපේශය 

තුළ සදුවන බව ොදුක්ක ප්රධාන මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා ෙැවසූ අතර ඒ හා සමාන 

ක්රමපේදයන් හිංවැල්ල පසෞඛ්ය වවදය කාර්යාලීය බල ප්රපේශය තුළ ද ආරම්භ කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතුමා විසන් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා පවත උෙපදස් ලබාපදන ලදි. 

 

5. කළුඅේගල පවළඳ සිංකීර්ණය ඉදිරිෙස බිම අල්ලා ඇති ගල් ගැලවී පගොස් ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව 

පසොයා බලා කටයුතු කරන පලසට දැනුවත් කරන ලදි. 

 

6. බස් නැවතුම්ෙලවල් සඳහා ඉදිකර ඇති මගී ආවරණ කැඩී පගොස් ඇති බැවින් ඒවා නිසෙරිදි නඩත්තු 

කිරීමට කටයුතු කරන පලස මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරිය පවත දැනුම් දීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. මාර්ග පදෙස ඉදිකර ඇති තාවකාලික සහ අනවසර කඩ වලින් බැහැර කරන අෙද්රවය පහේතුපවන් 
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කාණු ෙේධති අවහිර වී ජලය එකතු වී මදුරුවන් පබෝවීමට ඉඩ ඇති බැවින් පම් පිළිබඳව පසොයා 

බලන පලස මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂවරුන් දැනුවත් කළ අතර ජිංගම පවළඳ කුටි සඳහා සිංචාරක 

පවළඳ බලෙත්ර නිකුත් කිරීම විධිමත් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි.  

  

 

 

 

 

 

 

 


