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2018.09.25 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   - පේ.ඒ.ඩී. එෆ.් ඔල්ගා අතුපකෝරළ මැතිතුමිය  

3. ගරු කාරක සභික   - බී. සනී පහේටර් පිරිස් මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

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

 

සහභාගි පනොවූ 

 

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

2. ගරු කාරක සභික   - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   - ශෂිණි ශ්රිමාලි පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

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

 

සහභාගි වු නිලධාරින්. 

 

1. පල්කම්      -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 

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

3. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

6. කාර්යභාර නිලධාරි -  පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 

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

8. තාේෂණ නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  එල්.ඒ ධර්මපසේන මයා. 

9. තාේෂණ නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  එන්.ඩී. පහට්ටිආරච්චි මිය. 

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

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

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

13. ආදායම් ෙරිොලක - පකොස්ගම   -  එච්.ඒ.ඩී.එස්. ප්රියන්ත මයා. 

14. මහජන පසෞඛ්ය ෙරිොලක - හිංවැල්ල -  ජී.ජී.යූ. දයානන්ද මයා. 

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

16. මහජන පසෞඛ්ය ෙරිේෂක -   -   එස්.පී. පකෝරළපේ මයා. 

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

18. පෙොලිස් ෙරීේෂක    - පී. පුෂ්ෙකුමාර 

19. පෙොලිස් සැරයන් 30039   - ආර්.පේ. රිංජිත් මයා 

20. කාර්මික නිලධාරි - මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය  -  එම්.පේ.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 (අේකර 6) ගල්පකොරිය හා රීඩ් ලිංකා ආයතනපේ ගල් පකොරිය සම්බන්ධපයන් 

2018.07.24 දින ෙවත්වන ලද ස්ථානීය ෙරීේෂාපේදී නීරීේෂණය කරන ලද ගල් වලවල් සම්බන්ධ 

ෙරීේෂණ වාර්තාව කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කිරීපමන් අනතුරුව එම වාර්තාව භූ විදයා සමීේෂණ 

හා ෙතල් කාර්යාිංශය හා අධයේෂ මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත පයොමුකරන ලද අතර 2018 වර්ෂය 

සඳහා පමම ආයතනයට ලබාදී ඇති පවළඳ බලෙත්රය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඒ බව අදාල පෙොලිස් 

ස්ථානයට දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.   

 

2. ජනාවාස ප්රපේශයක ප්ලාස්ටිේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ෙවත්වාපගන යාම නිසා එයින් ඇතිවන ජනතා 

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

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

වාර්තාව කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කළ අතර මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක නිර්පේශ අනුව කටයුතු 

කිරීමට අදාල හිමිකරු පවත දන්වා යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

3. 2018.04.26 දිනැතිව රණවිරුගම හරහා ගලා බසන අෙවිත්ර ඇල මාර්ගය පිරිසදු කර ගැනීම යන හිසන් යුතු 

ලිපිය සම්බන්ධපයන් කළුඅේගල ප්රපේශය භාර මහජන පසෞඛ්ය ෙරිේෂක එච්.පී.සී.එස්. වීරපසේකර මයාපේ 

වාර්තාව සහ ස්වර්ණ ජයන්ති රණවිරුගම සුභසාධක සමිතිය විසන් සාලාව යුධ හමුදා කදවුර පවත පයොමු 

කරන ලද ලිපියද සම්බන්ධපයන් ෙවත්වන ලද ස්ථානීය ෙරීේෂණපයන් අනතුරුව මුලස්ථාන ප්රධානින් සමග 

සාකච්ඡාවේ ෙවත්වන ලද අතර එහිදී ඔවුන් අෙ ජලය බැහැර කිරීමට පිරිෙහදු කිරීපම් වළේ ඉදිකරමින්  

ෙවතින බවත් මාස පදකේ වැඩ අවසන් කරන බවත් දන්වා සටින ලදි. ඒ අනුව සති පදකකින් ෙසු පම් 

පිළිබඳව මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීමටත්, මාස 02 කට ෙසු වැඩ අවසන් කර නිස ෙරිදි 

අෙ ජලය බැස යන්පන්ද ෙරීේෂා කිරීමටත් පමම තීරණය සම්බන්ධපයන් බ.කා.ස (බට කාර්ය සම්ොදක) 

අණසක මූලස්ථානපේ ආඥාෙති හා ස්පේච්ඡා බලපසේනා මූලස්ථානය දැනුවත් කිරීමටත් තීරණය කරන ලදි.  

 

4. “අෙ පවත සදුකර ඇති ෙැමිණිල්ල සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව ොදුේක, 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 දේවමින් පයොමු 

කරන ලද ලිපියට අදාලව ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතා විසන් අදාල උෙපදස් ලබාදුන් 

බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි 

 

5. ොදුේක, 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 ලිපියට අදාලව ෙස් ප්රවාහනය කිරීම පහේතුපවන් මාර්ගය දැඩිපලස අබලන් 

වී ඇති බැවින් තැන්ෙත් මුදල පයොදවා මාර්ගය ප්රතිසිංස්කරණය කිරීමට ඇස්තපම්න්තු සකස් කර 

ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. පම් සම්බන්ධපයන් පම් වනවිට දැඩි නීතිමය 
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ක්රියාමාර්ගයන් ආරම්භ වී ඇති බැවින් එම කටයුතු අවසන් වීපමන් ෙසු ඉදිරි කටයුතු සදුකිරීම වඩා 

සුදුසු බවත් තීරණය කරන ලදි. 

6. පයෝජිත කළුගල් කර්මාන්තය - ඩබ්.පේ.පේ. ඉිංජිනියරින්ේ කම්ෙැනි (පුේ) සමාගම, හිංවැල්ල 

වත්ත, ෙැල්පෙොලමුල්ල, මාවතගම, ොදුේක 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 

තාේෂණික කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව ද සමඟ ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ෙවත්වන ලද 

ේපෂේත්ර ෙරීේෂණයට අදාල වැඩ අධිකාරීතුමියපේ වාර්තාපේ දැේපවන නිර්පේශයන් අදාල 

ආයතනයන්ට දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

7. “ශෂී පමෝටර්ස්, සන්රයිස් ොර්ේ, පකොස්ගම - ස්ථානීය ෙරීේෂාව සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 

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

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

නැමති අය විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ශෂී පමෝටර්ස් ආයතනය සම්බන්ධපයන් 2018.08.10 

දින පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක පජ්.ඒ. සිංජය ප්රදීප් කුමාර මහතා විසන් මාවතගම මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීේෂක ඩී.අයි.ආර්. පහට්ටිපේ මහතා සමඟ කළ ස්ථානීය ෙරීේෂණ වාර්තාව අනුව 

බලෙත්ර ලබාගන්නා පතේ තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට උෙපදස් ලබාදී ඇති අතර එය පම් වනවිට 

ක්රීයාත්මක වන්පන්ද යන්න පසොයා බලන පමන් ආදායම් ෙරිොලක මහතාට දන්වා සටින ලදි.  

 

8. “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 පුවේපිටිය, හිඟුරල, දිගෙත ොර, අිංක 617/10 හි 

ෙදිිංචි ඊ. ගාමිණී උදයකුමාර මහතා ලබාදුන් ලිපිය සම්බන්ධපයන් පකොසග්ම මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීේෂක වාර්තාව ලබාදී පනොමැති බැවින් අදාල වාර්තාව ලබාපදන පලස දැනුවත් කරන ලදි. 

 

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

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

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

සම්බන්ධපයන් ෙරීේෂණයේ ෙවත්වන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කළ ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුේක 

පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී නිර්පේශ සහිතව මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

විත්තිකරුපේ ඉඩපමන් පිටවන අෙ ජලය නිස ෙරිදි බැහැර කිරීමට අෙ ජලය උරා ගැනීපම් වළේ 

දින 14 ේ ඇතුළත ඉදිකිරීමට මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතාට පිටෙත් සහිතව අදාල විත්තිකරු 

වන අනුර ජයසූරිය මහතාට දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. “ෙදිිංචි නිවස ඉදිරිපිට කාණුපවහි ජලය රැඳීම සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, ඉහළ 

පකොස්ගම, “පහේමන්ත” හි ෙදිිංචි පේ. 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 
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ලිපියට අදාලව කාණුපේ ජලය රැපඳන බවත් එම නිසා මදුරුවන් පබෝවිය හැකි බැවින් පම් පිළිබඳව 

ෙරීේෂා කර බලා අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපේ නිලධාරීතුමියට 

දන්වා සටින ලදි.  

 

11. 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 ේලැරන්ස් යන අය 

විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන සූඛ්ර පගොවිෙල පහේතුපවන් ප්රපේශවාසීන් ඉමහත් අෙහසුතාවයට 

ෙත්ව ඇති බව දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක 

වාර්තාව ලබාදී පනොමැති බැවින් වාර්තාව මීළඟට කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන පලස දැනුවත් 

කරන ලදි.  

 

12. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමාපේ දැනුම්දීම ෙරිදි ඉහළ පකොස්ගම, 

අළුත්අම්බලම ප්රපේශපේ ආයුර්පේද මධයස්ථානය පලස ෙවත්වාපගන යන ස්ථානය සම්බන්ධපයන් 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතා පසොයා බලන ලද අතර පම් සම්බන්ධපයන් 

මූලස්ථානාධිෙති පෙොලිස් ෙරීේෂක - අවිස්සාපේල්ල පවත ලිපි මඟින් දැනුම් දීමටත් පකොස්ගම 

පෙොලිස් ස්ථානය පවත පිටෙත් යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ෙහත්ගම වැසකිළිය ළඟ ෙවත්වාපගන යනු ලබන වපඩ් විකුණා ජිංගම කඩය සම්බන්ධපයන් 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතා පසොයා බලා නිපේදන නිකුත් කළ බවට කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි.  

 

02.   ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. “ඌරු පකොටුවේ ඉදිකිරිම පහේතුපවන් සදුවන පසෞඛ්ය හා ෙරිසර හානිය වළේවා ගැනීම සඳහා” 

යන හිසන් යුතුව වග, මාවල්ගම, අිංක 68 හි ෙදිිංචි නිල්මිණි සුරවීර මහත්මිය විසන් 

ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් පල්ඛ්නයේ ද සමඟ 118/1, පනළුවත්තුඩුව, වග හි ෙදිිංචි ආර්.ඒ. සුපුන් 

කාන්චන රූෙසිංහ යන අය විසන් කුකුල් පගොවිෙළේ ෙවත්වාපගන යන අතර එයටම ඌරන් ඇති 

කිරීපම් පකොටුවේ ඉදිකරන බැවින් එමඟින් විශාල ෙරිසර හානියේ හා ජනතාව මහත් පීඩාවට 

ෙත්වන බව දේවමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් 

ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. සීතාවක බලප්රපේශයට අයත් පකොස්ගම සහ ොදුේක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාල බල ප්රපේශ 

තුළ වර්ධනය පවමින් ෙවතින පඩිංගු උවදුර මර්දනය කිරීපම් අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති පඩිංගු 

මර්දන වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව දීර්ඝ කරගැනීම සම්බන්ධපයන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පමම වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව 2018.11.01 දින සට 2019.04.30 දින දේවා 

මාස 06 ේ දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉදිරි මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි.  
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3. “පීඩාකාරී පබෝේකුව ඉවත්කර මාර්ගය පදෙස කාණු ෙේධතියේ ඉදිකරවා ගැනීම” යන හිසන් යුතුව 

පකොස්ගම, කනම්ෙැල්ල, අිංක 108 හි ෙදිිංචි ප්රවීණ මාධයපේදී (ලිංකාදීෙ) පසෝමසරි චන්ද්රපසේන 

මහතා විසන් 2018.07.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පෙරදී 

අධිකරණපේ ලබාදුන් තීන්දුව ප්රකාර අඩි 4 x 2 පකොටුව පවනුවට 2 x 2 පකොටුවේ ෙවතින බවත් 

දින 14 ේ ඇතුළත දැල් ආවරණය ඉවත් කර ජලය බැසයාමට සලස්වන පලස දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

4.  “පකොස්ගම විපල්ජ් පන්වාසක භූමි ප්රපේශය තුළ ෙවත්වාපගන යනු ලබන පෙොලිතින් කර්මාන්ත 

ශාලාවට ට්රාන්ස්පෙෝමරයේ සවි කිරීමට, 33Kv අධි බලැති විදුලි රැහැන් මාර්ගයේ ඉදිකිරීමට හා ඵල 

දරන ගස් හා ගස් අතු කො ඉවත් කිරීමට විපරෝධතාවය දැේවීම.” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, 

පකොස්ගම විපල්ජ්, පනො. 262/18 හි ෙදිිංචි එච්.එම්.ඒ. කුමාර මහතා විසන් 2018.09.06 දිනැතිව 

33Kv අධි බලැති විදුලි රැහැන් මාර්ගයේ ඉදිකිරීමට විරුේධ වීමට පහේතු දේවමින් ප්රපේශවාසීන්පේ 

අත්සන් පල්ඛ්නයේ ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ 

කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් අදාල බලෙත්ර ඉදිරිෙත් කරන පලස පෙොලිතින් කර්මාන්ත ශාලා 

හිමිකරු එච්. එම්. ඒ. කුමාර මහතාට දැන්වීමටත් එපතේ පමම කර්මාන්තශාලාවට 

ට්රාන්ස්පෙෝමරයේ සවිකිරීමට අවශය ඉදිරි කටයුතු අත්හිටුවන පලස විදුලි බල මණ්ඩලයට  සහ 

හිංවැල්ල ප්රාපේශීය පල්කම්තුමිය පවත දන්වා යැවීමට ද තීරණය කළ අතර, පම් සඳහා ආදායම් 

ෙරීේෂකපේ හා පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක හා තාේෂණ නිලධාරි සවිස්තර වාර්තා 

ලබාගැනීමට ද තීරණය කරන ලදි.  

 

5. පෙෝරුවදණ්ඩ, ෙනිංගල වත්ත, පනො. 168/40/ඒ/1 දරණ ස්ථානපේ ආර්.ඒ. සුසන්ත කුමාර නැමති 

අය විසන් සත්ව පගොවිෙලේ ෙවත්වාපගන යාම පිළිබඳව පිළිබඳව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත 

2018.06.19 දින ලද ෙැමිණිල්ලකට අදාලව 2018.07.03 දින ෙවත්වන ලද ේපෂේත්ර ෙරීේෂපේ 

අනාවරණය වූ කරුණු සඳහන් කර පම් සම්බන්ධපයන් සුදුසු පියවර ගන්නා පලස  දේවමින් මධයම 

ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක WP/CM/PSW/WP-C/01/00159/2018 යටපත් 2018.08.29 

දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

6. නිදහස් මාවත, පනො. 37/15 දරණ ස්ථානපේ වයාොරික කටයුතු ෙවත්වාපගන යනු ලබන විජිත 

පමෝටර්ස් ඇන්ඩ් ඉිංජිනියර්ස් සමාගම පහේතුපවන් ොරිසරික හානි සදුවන බවට මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය පවත 2018.02.09 දින ලද ෙැමිණිල්ලකට අදාලව 2018.04.06 දින ෙවත්වන ලද ේපෂේත්ර 

ෙරීේෂපේ අනාවරණය වූ කරුණු සඳහන් කර පම් සම්බන්ධපයන් සුදුසු පියවර ගන්නා පලස  

දේවමින් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක WP/CM/PSW/WP-C/01/00048/2018 යටපත් 

2018.08.08 දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ොදුේක මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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7. පකොස්ගම, ෙහළ පකොසග්ම, අිංක 367/ඒ1 දරණ ස්ථානපේ චන්න පරොයිස් මහතා විසන් 

ෙවත්වාපගන යනු ලබන සූඛ්ර පගොවිෙල සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත ලද 

ෙැමිණිල්ලකට අනුව 2018.05.31 දින ෙවත්වන ලද ේපෂේත්ර ෙරීේෂපේ අනාවරණය වූ කරුණු 

සඳහන් කර පගොවිෙල තුළ මනා ොලන තත්වයේ ෙවත්වා ගනිමින් ොරිසරික දූෂණ හා පීඩාකාරී 

තත්වයන් ොලනය කර, පගොවිෙල උේත ස්ථානපේ ෙවත්වාපගන යාමට අදාලව සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාපවන් ලබාගත් පවළඳ බලෙත්රපේ පිටෙතේ ද සමඟ නිසපලස සම්පූර්ණ කරන ලද ොරිසරික 

ආරේෂණ බලෙත්ර අයදුම්ෙත්රයේ ලබාපදන පලස දේවමින් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක 

WP/CM/PSW/WP-C/01/00179/2018 යටපත් 2018.08.20 දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. “පුස්ඇලි ඔය අවට ෙහත්බිම් අනවසරපයන් පගොඩකිරීම සම්බන්ධව” යන හිසන් යුතුව ොදුේක 

දුකටෙත් අහිිංසක ජනතාව විසන් සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත පිටෙත් සහිතව ොදුේක 

හිංවැල්ල ොපර් මැල්වත්ත ොලම ෙහල ෙහත්බිම් හා ඇල රේෂිතය  අනවසරපයන් පගොඩ කිරීම 

සම්බන්ධපයන් ජනාධිෙතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් පිළිබඳව 

අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස වාරිමාර්ග පදොර්තපම්න්තුව දැනුවත් කිරීමටත් එහි පිටෙත් ොදුේක 

පෙොලීසයට හා ොදුේක ප්රාපේශීය පල්කම්තුමාටත්, ොදුේක සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පවත යැවීමටත් 

තීරණය කරන ලදි.  

 

9. ෙළාත් සභා, ෙළාත් ොලන හා ක්රීඩා අමාතයාිංශය විසන් “Special Mosquito Controlling 

Programme 26th September to 02nd Octomber 2018” යන හිසන් යුතුව අිංක 

PL/15/1/2/VOL.IV යටපත් 2018.09.10 දිනැතිව විපශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහනේ 

2018.09.26 දින සට 2018.10.02 දින දේවා ෙැවැත්වීමට කටයුතු කරන පලස දේවමින් ඉදිරිෙත් 

කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් අදාල පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී 

කාර්යාල හරහා ක්රියාත්මක කිරීමට උෙපදස් ලබාදුන් අතර ඊට අවශය සහාය ලබාදීමට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

10. හිංවැල්ල, හරස් ොර, සටිපෙොයින්ට්, අිංක 421 - ඩී හි පිහිටි ‘සුහද’ සුභසාධක සමිතිය විසන් 

“අයාපල් යන සුනඛ්යන් සම්බන්ධ දැනුම් දීමයි.” යන හිසන් යුතුව එම ප්රපේශපේ අයාලපේ යන 

සුනඛ්යන් පහේතුපවන් ප්රපේශවාසීන්පේ ආරේෂාවට තර්ජනයේ වී ඇති බව දේවමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම ෙශු වවදය නිලධාරී කාර්යාලය 

දැනුවත් කර අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

11.  “කැලෑ ඉඩම් නිසා ඇති වී තිපබන පීඩනය” යන හිසන් යුතුව අවිස්සාපේල්ල, අකරවිට, මුරුතගම, 

අිංක 18/3 හි ෙදිිංචි ඒ.ජී. පම්නක කරුණාරත්න මහතා විසන් 2018.08.02 දිනැතිව කිසපවකු ෙදිිංචි 

වී පනොමැති හිස් ඉඩම් පහේතුපවන් පඩිංගු මදුරුවන් පබෝවිපම් අවධානම ඉතා වැඩි බවත් කුඩු, ගිංජා, 
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අරේකු, කසප්පු, සගරට් වැනි මත්ද්රවය භාවිත කරන්නන්, පහොරු සහ අසහනකාරයින් එම හිස් ඉඩම් 

අසල රැඳී සටින බැවින් ප්රපේශවාසීන් මහත් අෙහසුතාවයට ෙත්වන බැවින් එම ඉඩම් එළි කිරීමට 

අවශය පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ඊ.ජී.ඩී.අයි.එස.් ෙේමසීලි 

මැතිතුමිය පවත පයොමුකරන ලදුව එතුමිය විසන් කාරක සභාව පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් පසොයා එහි අවශය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පකොසග්ම 

පෙොලිස් ස්ථානපේ ස්ථානාධිෙතිතුමා දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. ොදුේක ප්රාපේශීය මහපල්කම් කාර්යාලය විසන් අිංක ො/ඉ/බරාව 2 පවලුම යටපත් 2018.06.29 

දිනැතිව “ොරිසරික හා වජව විවිධත්ව උදයාන වයාෙෘතිය සඳහා පහෝමාගම, සීතාවක හා ොදුේක 

පිහිටි බරාව රජපේ ඉඩම ෙවරා ගැනීම” යන හිසන් යුතුව එමඟින් ඉල්ලා ඇති වයාෙෘතිය සඳහා 

එකඟතාවය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා 

එකඟතාවය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

13.  “නව කුකුල් පගොවිෙල පනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරී වසම” යන හිසන් යුතුව ගරු ඔල්ගා 

අතුපකෝරළ මැතිතුමිය විසන් අිංක 440 පනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරී පකොට්ඨාශපේ දිේපදණිය 

පනළුවත්තුඩුව ොරට යාබදව පිහිටා ඇති රත්මල්ගහවත්ත පනොපහොත් මිතුල්ලකැටිය ඉඩම 

සිංවර්ධනය කර කුකුල් පගොවිෙලේ ෙවත්වාපගන යාම සම්බන්ධපයන් එකඟතාවය ෙළකරමින් 

පනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිලධාරී වසම අවට ගම්වාසීන් විසන් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය කාරක සභාවට 

ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

14.  “පකොස්ගම මහා විදයාලය ඉදිරිපිට ඇති කාණුව සකස් කර ගැනීම.” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් 2018.09.25 දිනැතිව පකොස්ගම මහා විදයාලය 

ඉදිරිපිට ඇති ජලය බැස යන කාණු ෙේධතිය ෙස් වලින් වැසී ඇති බැවින් ෙැමිපණන ජලය ප්රධාන 

මාර්ගය හරහා ගලා බසන බවත් එම නිසා වාහන අනතුරු ෙවා සදුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් කාණු 

ෙේධතිය සකස් කර පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවත් කිරීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. “මගී ප්රවාහන බස් රථ නවතන ස්ථානයේ ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

බී. සනී පහේටර් පීරිස් මැතිතුමා විසන් 2018.09.25 දිනැතිව පමම ප්රපේශපේ ජීවත්වන ජනතාවට 

බස්රථවලට යාම සඳහා අළුත්අම්බලම ෙල්ලිය ළඟට පහෝ මිරිස්වත්ත හිංදියට යාමට සදුවන බැවින් 

අවිස්සාපේල්ල පකොළඹ මාර්ගපේ 51/2 හා 51/3 යන මිරිස්වත්ත පෙනිපබොන් වත්තට යන 

ස්ථානපේ මගී බස්රථ නවතා ගැනීමට අවශය කටයුතු කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරිය පවත අවශය 

ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස දන්වා යැවීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 
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16. “අනවසරපයන් වැස ජලය බැහැර කිරීම” යන හිසන් යුතුව වග, පින්නවල උතුර, අිංක 112/1 හි 

ෙදිිංචි ආර්.පී. ප්රසන්න ලේමාල් මහතා විසන් 2018.09.25 දිනැතිව ඔහුපේ ඉඩමට අසල නිවපසහි 

ෙදිිංචි ආර්.පී. කුමුදු ප්රියශාන්ත යන අය ඔහුපේ වහලපේ වැස ජලය හිතාමතාම ඔහුපේ ඉඩමට ගලා 

ඒමට සලස්වා ඇති බැවින් මහත් අෙහසුතාවයට ෙත්ව ඇති බව දේවමින් ඡායාරූෙ ද සමඟ 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. 1) පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2018 අපගෝස්තු 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 ෙරිේෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

මාසය තුළ වාර්තා වු පඩිංගු පරෝගීන් සිංඛ්යාව      04 

ෙරීේෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    5725 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව - පතත්  774 

             වියළි  676 

ෙරීේෂා කරන ලද රාජය ආයතන සිංඛ්යාව       10 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව        91 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව      889 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන           253 

නඩු ෙැවරූ ගණන          74 

දඩ මුදල            රු. 148,000/- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව         04 

  

2) ොදුේක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් 2018.09.22 දිනැතිව පයොමු කරන ලද 2018 

අපගෝස්තු මස ොදුේක 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 

ෙරීේෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    2881 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව            539 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව        42 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව      514 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන           21 

නඩු ෙැවරූ ගණන          04 

දඩ මුදල            රු. 8,000/- 
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ධූමායනය කල සිංඛ්යාව         13 

 

18. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 අපගෝස්තු මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණයකිපලෝ 77040 

02 නිෂ්ොදනය කල පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 5495 

03 අපලවි කල ප්රමාණය කි.පලෝ. 4760 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 735 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. 95200 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 අපගෝස්තු මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 12412 

02 පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටිේ කි.පලෝ. 35480 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 32000 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 68 

05 ටින් පබපලේක කි.පලෝ 4759 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 457 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 2142 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 816 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. 385 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ 114 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. 89 

12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන ගිය 

පනොදිරන කසල ප්රමාණය කි.පලෝ. 
6600 

 මුළු එකතුව 95322  

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. 362923 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
125997 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

  

1. කාරක සභාව විසන් නියම කරනු ලබන ස්ථානීය ෙරීේෂණයන් සඳහා කාරක සභා මන්ත්රීවරුන්පේ 

ෙැමිණීම ඉතා අඩුවීම පහේතුපවන් අදාල නිර්පේශ ගැනීපම්දී ගැටළු සහගත තත්වයකට ෙත්වන 

බැවින් සයලුම කාරක සභා නිපයෝජිතවරුන් එම ෙරීේෂණ සඳහා සහභාගී වන පලස කමිටු 



10 

සභාෙතිතුමා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

2. අයාපල් යන ගවයින් පිළිබඳව ලැපබන ෙැමිණිලි දිපනන් දින වැඩිවන බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් 

දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව මහනගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශය (පමගා 

පෙොලිස්) පවත දන්වා පම් සඳහා සහපයෝගය ලබාගැනීම සුදුසු බවට තිරණය කරන ලදි.  

 

3. පිලිප් ගුණවර්ධන මාවපත් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මාර්ගය පදෙස කාණුව ශුේධ ෙවිත්ර 

කිරීම සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කරන ලදි. 

 

4. හිංවැල්ල පවළඳ සිංකීර්ණපේ ෙවත්වාපගන යනු ලබන මාළු කඩපේ වතුර අක්රමවත් පලස ගලායාම 

සම්බන්ධපයන් ත්රියාමාර්ග ගන්නා පලස ගරු සභාෙතිතුමා දන්වා සටි අතර ඉතා දුර්ගන්ධයේ 

වහනය වන බැවින් කඩිනමින් පිරිසදු කරන පලසත් පමපලස කටයුතු කිරීම පිළිබඳව නීතයානුකූල 

පියවර ගන්නා පලසත් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක දැනුවත් කරන ලදි. 

 


