
1 

2018.10.23 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   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

6. ගරු කාරක සභික   - ශෂිණි ශ්රිමාලි පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

7. 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   - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

4. ගරු කාරක සභික   - ආර්.ඒ.ඩි. සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ 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 -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

6. කාර්යභාර නිලධාරි -  පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 

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

8. ප්රධාන සිංවර්ධන නිලධාරී   - පක්.ජී. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

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

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. පෙොලිස් ෙරීක්ෂක    - පී. පුෂ්ෙකුමාර. 

16. පෙොලිස් ෙරීක්ෂක    - එස්.එම්.සී. නුවන් විපජ්සරි මයා. 

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

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

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

20. මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - පකොස්ගම  -   පජ්.ඒ. සිංජය ප්රදීප් මයා. 

21. කාර්මික නිලධාරි - මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය  -  එම්.පක්.එන්. මල්කාන්ති මිය. 

22. අඩවි වන නිලධාරී - කහපහේන  - බී. උපුල් කුමාර 

 

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. “ඌරු පකොටුවක් ඉදිකිරිම පහේතුපවන් සදුවන පසෞඛ්ය හා ෙරිසර හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා” 

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

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

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

කිරීපම් පකොටුවක් ඉදිකරන බැවින් එමඟින් විශාල ෙරිසර හානියක් හා ජනතාව මහත් පීඩාවට 

ෙත්වන බව දක්වමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

වාර්තාව කාරක සභාව පවත ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි.  

 

2. “පීඩාකාරී පබෝක්කුව ඉවත්කර මාර්ගය පදෙස කාණු ෙේධතියක් 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 සම්බන්ධපයන් පෙරදී අධිකරණපේ 

ලබාදුන් තීන්දුව ප්රකාර අඩි 4 x 2 පකොටුව පවනුවට 2 x 2 පකොටුවක් ෙවතින බවත් දින 14 ක් 

ඇතුළත දැල් ආවරණය ඉවත් කර ජලය බැසයාමට සලස්වන පලස දන්වා ලිපි යවන ලද අතර දින 

14 සම්පූර්ණ වූ ෙසු ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

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

ශාලාවට ට්රාන්ස්පෙෝමරයක් සවි කිරීමට, 33Kv අධි බලැති විදුලි රැහැන් මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට හා ඵල 

දරන ගස් හා ගස් අතු කො ඉවත් කිරීමට විපරෝධතාවය දැක්වීම.” 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 මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට විරුේධ වීමට පහේතු දක්වමින් ප්රපේශවාසීන්පේ 

අත්සන් පල්ඛ්නයක් 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 එපතක් පමම කර්මාන්තශාලාවට 

ට්රාන්ස්පෙෝමරයක් සවිකිරීමට අවශය ඉදිරි කටයුතු අත්හිටුවන පලස විදුලි බල මණ්ඩලයට  සහ 

හිංවැල්ල ප්රාපේශීය පල්කම්තුමිය පවත දන්වා යවා ඇති අතර පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂකපේ හා අදායම් ෙරීක්ෂකපේ වාර්තා කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරන ලදි. අදාල 

වාර්තාව සලකා බලන ලද කාරක සභාව පවළඳ බලෙත්රය ලබාපගන පනොමැති බැවින් පම් සඳහා 

නීතයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදායම් ෙරිොලක මහතා පවත දන්වා සටින ලදි. 

 

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

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

2018.06.19 දින ලද ෙැමිණිල්ලකට අදාලව 2018.07.03 දින ෙවත්වන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂපේ 

අනාවරණය වූ කරුණු සඳහන් කර පම් සම්බන්ධපයන් සුදුසු පියවර ගන්නා පලස  දක්වමින් මධයම 
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ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක WP/CM/PSW/WP-C/01/00159/2018 යටපත් 2018.08.29 

දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව කාරක සභාව 

පවත ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව පවත වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන පලස දන්වා සටින 

ලදි.  

5. 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 ක්පෂේත්ර 

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

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

2018.08.08 දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව 

කාරක සභාව පවත ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව පවත වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන පලස 

දන්වා සටින ලදි. 

 

6. 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 ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේ අනාවරණය වූ කරුණු 

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

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

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

ආරක්ෂණ බලෙත්ර අයදුම්ෙත්රයක් ලබාපදන පලස දක්වමින් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක 

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

සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව කාරක සභාව පවත ලැබී පනොමැති 

බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව පවත වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන පලස දන්වා සටින ලදි. 

 

7. ෙ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 වැඩසටහනක් 

2018.09.26 දින සට 2018.10.02 දින දක්වා ෙැවැත්වීමට කටයුතු කරන පලස දක්වමින් ඉදිරිෙත් 

කරන ලද ලිපියට අදාලව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

8. 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 ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වී ඇති බව දක්වමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් අදාල ආයතන දැනුවත් කර ඇති බව කාරක සභාවට දැනුම්පදන ලදි.  

 

9.  “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 ඉඩම එළි කිරීමට අවශය පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 
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ඊ.ජී.ඩී.අයි.එස්. ෙේමසීලි මැතිතුමිය විසන් කාරක සභාව පවත පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල පිරිසදු 

කිරීම් කර ඇති බවට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලදි. 

 

10. ොදුක්ක ප්රාපේශීය මහපල්කම් කාර්යාලය විසන් අිංක ො/ඉ/බරාව 2 පවලුම යටපත් 2018.06.29 

දිනැතිව “ොරිසරික හා ජජව විවිධත්ව උදයාන වයාෙෘතිය සඳහා පහෝමාගම, සීතාවක හා ොදුක්ක 

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

එකඟතාවය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා එකඟතාවය ෙලකර ලිපි යවා 

ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

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

සභා මන්ත්රී බී. සනී පහක්ටර් 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 සකස ්කර පදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් අවශය ක්රියාමාර්ග 

ගන්නා පලස මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවත් කර ලිපි යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි. 

 

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

බී. සනී පහක්ටර් 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 සම්බන්ධපයන් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය පවත අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස දන්වා 

යවා ඇති බවට කාරක සභාවට දැනුවත් කරන ලදි. 

 

13. “අනවසරපයන් වැස ජලය බැහැර කිරීම” යන හිසන් යුතුව වග, පින්නවල උතුර, අිංක 112/1 හි 

ෙදිිංචි ආර්.පී. ප්රසන්න ලක්මාල් 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 දක්වමින් ඡායාරූෙ ද සමඟ 

පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාල ස්ථානය ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතාට ෙරීක්ෂා කිරීමට 

පනොහැකි වූ බැවින් ෙරීක්ෂා කර ඉදිරි කාරක සභාව පවත වාර්තාව ලබාදීමට හැකි බව දන්වා සටින 

ලදි. 

 

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

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

සිංජය ප්රදීප් කුමාර මහතා විසන් පකොස්ගම, රිංපදවිගම ොර, සන්රයිස් ොර්ක් දරණ ස්ථානපේ ශෂී 
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නැමති අය විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ශෂී පමෝටර්ස් ආයතනය සම්බන්ධපයන් 2018.08.10 

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

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ඩී.අයි.ආර්. පහට්ටිපේ මහතා සමඟ කළ ස්ථානීය ෙරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව 

බලෙත්ර ලබාගන්නා පතක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට උෙපදස් ලබාදී ඇති නමුත් බලෙත්ර 

ලබාපනොපගන වයාොරය ෙවත්වාපගන යනු ලබන බැවින් නීතිමය පියවර ගැනීමට පකොස්ගම 

ආදායම් ෙරීක්ෂක මහතා හා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කරන ලද අතර පමම 

වයාොරය තාවකාලිකව වසා දමන පලස දන්වා යවන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් එහි හිමිකරු විසන් 

එවන ලද ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව අදාල හිමිකරු පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

ගරු කාරක සභා සභාෙතිතුමා හදිස රාජකාරී කටයුත්තක් සඳහා පිටත්ව යාමට සදුවීම පහේතුපවන් ගරු 

සභාෙතිතුමා පවත කාරක සභාපේ වැඩකටයුතු භාරපදන ලදි.  

 

02.   ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. ොදුක්ක, ඉිංගිරිය ොර, පනො. 61/18 හි පිහිටි ොදුක්ක ආෙදා කළමනාකරණ හා ෙරිසරය සුරැකීපම් 

සිංවිධානය විසන් “පුස්ඇලි ඔයට අෙද්රවය දැමීම හා ොදුක්ක නගරය සිංවර්ධනය කිරීම” යන හිසන් 

යුතුව 2018.10.04 දිනැතිව ොදුක්ක ප්රාපේශීය පල්කම් පකොට්ඨාශයට හා සීතාවක ප්රාපේශීය සභා 

බලප්රපේශයට අයත් පුස්ඇලි ඔය වැස අවස්ථාවලදී ආෙදා තත්වයන් පහේතුපවන් අවට ෙවුල් 2000 ක් 

ෙමණ පීඩාවට ෙත්වන බැවින් පමය ආරක්ෂා කර සිංවර්ධනය කිරීමට ප්රපේශපේ මහජනතාවපගන් 

ලබාගත් අදහස් හා පයෝජනා දක්වමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් අදාල ආයතනවල නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් ොදුක්ක උෙ කාර්යාලපේ 

ෙැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. “ඌරු පගොවිෙල සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව වග, මාවල්ගම, පවපල්වත්ත, පනො. 63 හි ෙදිිංචි 

පී.එච්. අජිත් කුමාර මහතා විසන් 2018.06.14 දිනැතිව වග, මාවල්ගම, පනො. 55 හි ෙදිිංචි අමල් 

චන්දන නැමති අය විසන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ඌරු පගොවිෙපලන් පිටවන දුර්ගන්ධය 

පහේතුපවන් තමාත් ෙවුපල් අයත් මහත් පීඩාවට ෙත්ව සටින බැවින් එම ඌරු පගොවිෙල ඉවත් 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමු කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් 

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

 

3. ෙළාත් ොලන පදොර්තපම්න්තුව (බස්නාහිර ෙළාත) විසන් අිංක LGD/03/අයාපල් යන සුනඛ්යන් 

යටපත් 2018.10.04 දිනැතිව “ජල භීතිකා පරෝග මර්දනය සහ සුනඛ් වන්දයාකරණ වැඩසටහන් 

ෙැවැත්වීම සඳහා ෙළාත් ොලන ආයතනවල පූර්ණ සහාය ලබාගැනීම” යන හිසන් යුතුව ජල භීතිකා 

පරෝග මර්දන එන්නත් කිරීම සහ සුනඛ් වන්දයාකරණ වැඩසටහන් සදුකිරීම සඳහා ෙළාත් සත්ව 

නිෂ්ොදන සහ පසෞඛ්ය පදොර්තපම්න්තුව විසන් ප්රාපේශීය ෙශු ජවදය නිලධාරීන් හා එක්ව ෙළාත් 

ොලන ආයතන මට්ටමින් දැනට ක්රියාත්මක කරනු ලබන අතර ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් 

ග්රාම නිලධාරීන්ද, ෙලාත් ොලන ආයතන වලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් ද, මීට පෙර වැඩසටහන් සඳහා 
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ප්රාපේශීය පසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරී කාර්යාල මට්ටමින් දායකත්වය ලබාදී කටයුතු කළ මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂකවරුන් ද සම්බන්ධ කරගැනීම තුළින් වැඩසටහන් සාර්ථක කරගත හැකි බව 

දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමය සීතාවක ප්රාපේශීය සභා 

බලප්රපේශය තුළ ද විශාල ගැටළුවක් බවට ෙත්වී ඇති බැවින් ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් 

ග්රාම නිලධාරීන් ද, පසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරී කාර්යාලවල ජවදයවරුන්, මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

නිලධාරීන් හා ෙශු ජවදය නිලධාරීන්  සමඟ සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වීමටත් ඒ අනුව අදාල වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. “වැසකිළි වලක අෙද්රවය කාන්දුවීම” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, පදොල ඉහල, 344/03 හි ෙදිිංචි 

එස්.ඒ. පසෝමදාස මහතා විසන් 2018.09.18 හා 2018.10.03 දිනැතිව සී.පක්. මාලනී යන අයපේ 

නිවපසේ වැසකිළි වපල් අෙද්රවය කාන්දුවීම පහේතුපවන් අවට නිපවස් මහත් අෙහසුතාවයට ෙත්ව සටින 

බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් විසඳුමක් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපි හා ඒ 

සම්බන්ධපයන් තාක්ෂණ නිලධාරී වාර්තාව සලකා  බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් 

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

 

5. “සත්ව පගොවිෙල ආරම්භ කිරීමට එපරහිවයි.” යන හිසන් යුතුව වග, පනළුවත්තුඩුව ෙදිිංචි එල්.පී. 

පියල් විපජ්තුිංග යන අය විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් බල ප්රපේශපේ අිංක 440 පනළුවත්තුඩුව 

ග්රාම නිලධාරී වසපම් රත්මල්ගහවත්ත පනොපහොත් මිතුල්ලකැටිය ඉඩපම් ඔල්ගා අතුපකෝරල 

මහත්මිය විසන් සත්ව පගොවිෙලක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් පේ. එම ඉඩමට ප්රපේශ වන මාර්ගය අඩි 

12 වන අතර අඩි 20 – 30 ත් අතර ෙළල ොරක් සටහන් කර 2018.03.31 දින ප්ලෑනක් සකස් කර 

ඇති අතර එම මැනුම නීති විපරෝධී බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් නිස ෙරීක්ෂාවක් කර අවසන් 

තීන්දුවකට ෙැමිපණන තුරු පම් පිළිබඳව කිසඳු තීරණයක් ලබාපනොපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් 

කරන ලද ලිපිය සලකා  බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ඉඩම් මැනුම් සභාපවන් ඉතා 

ඉක්මණින් වාර්තාව ලබාපදන පලස ඉල්ලීමක් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක WP/CM/UAV/WP-C/04/00134/18 යටපත් 2018.09.25 

දිනැතිව “ොරිසරික ෙැමිණිල්ල - කුකුළු පගොවිෙල, අිංක 9/12, මීරියගල්ල ොර, අරුක්වත්ත, 

ොදුක්ක” යන හිසන් යුතුව උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් 2018.03.07 වන දින අධිකාරිය පවත ලද 

ෙැමිණිල්ලකට අදාලව 2018.03.23 දින සදුකරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී අනාවරණය වූ කරුණු 

හා ඊට අදාලව නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර අධිකාරිය පවත දන්වන පලස සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව පවත පිටෙත් සහිතව හිමිකරු වන ඔෂාන්ත පර්ණුක බණ්ඩාර මහතා පවත පයොමුකරන ලද 

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

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. “වල් බිහිවීමට ඉඩදී නඩත්තු පනොකරන ඉඩමක් සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව ොදුක්ක, පබෝපප්, 

මාහිිංගල, පනො. 71/ඒ හි ෙදිිංචි අයි.ඩී. මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය විසන් 2018.06.16 දිනැතිව ඇයපේ 
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ඉඩමට බස්නාහිර පදසන් ඇති මාහිිංගල ෙදිිංචි දැනට පනො. 522/5ඒ, රත්නපුර ොර, පහොරණ යන 

ලිපිනපේ ෙදිිංචි පදොන් සරිොල ජයසිංහ පහවත් සරත් යන අයට අයත් ඉඩම වල් බිහිවී නඩත්තු 

පනොකර අතහැර දමා ඇති බැවින් අසල්වාසීන් පීඩාවට ෙත්ව සටින බව දක්වමින් ොදුක්ක පසෞඛ්ය 

ජවදය නිලධාරී කාර්යාලය පවත 2018.06.16 පයොමුකරන ලදුව 2018.10.10 දින මහ සභාපේ 

සිංපේශ පෙත්සම් යටපත් ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී ගයාන් දුමින්ද මැතිතුමා විසන් ඉදිරිෙත් කර ගරු 

සභාෙතිතුමා විසන් ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාව පවත පයොමුකරන ලද  ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් සිංවර්ධනය පනොකළ ඉඩම් මත බදු අයකිරීම යන ෙදනම මත 

ොදුක්ක ආදායම් ෙරිොලක මහතාපගන් වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. අකරවිට, නාගහ ොර, පනො. 121/1 හි ෙදිිංචි පක්.පක්. කුලපසේන මහතා විසන් 2018.10.16 දිනැතිව 

ඔවුන්පේ මුළුතැන්පගයට යාබදව අඩි 5 ක් ෙමණ දුරින් වැසකිළි වළක් කැපීම සම්බන්ධපයන් 

ෙරීක්ෂා කර බලා ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. මහා නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශය, නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් අිංක 

PPC/IISTWPS/2018/08/10/7628H යටපත් 2018.08.26 දිනැතිව “ෙස් කැපීපම් කර්මාන්තය 

සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්පදෝරු සැලසුම් අිංක 6413” යන 

හිසන් යුතුව පකොස්ගම, පවරළුපිටියවත්ත නැමති අක්කර 1 රූඩ් 3 ෙර්චස් 32 ක් විශාල ඉඩපමහි ෙස ්

කැපීපම් කර්මාන්තය සඳහා අදාල ආයතනවල අනුමැතීන්ද හා නිර්පේශ මත සදුකිරීම 

සම්බන්ධපයන් විරුේධත්වයක් පනොමැති බවට හිංවැල්ල, ජල්තර, 179/බී හි ෙදිිංචි එච්.පජ්.පී. කුමාර 

මහතා පවත යවන ලද ලිපිපේ පිටෙත කාරක සභාපවහි දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

10. මහා නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශය, නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් අිංක 

PPC/IISTWPS/2018/08/10/7524 I යටපත් 2018.09.04 දිනැතිව “ෙස් කැපීපම් කර්මාන්තය 

සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්පදෝරු සැලසුම් අිංක 2017/2729” 

යන හිසන් යුතුව අක්කර 23 ෙර්චස් 17 ක් වූ කහපෙොල සහ පවරළුපිටිය පිහිටි ලිලීස් පඩ්ල්වත්ත 

නැමති ඉඩපමහි අදාල ආයතනවල අනුමැතීන් හා නිර්පේශ මත ෙස් කැපීපම් කර්මාන්තය සදුකිරීම 

සම්බන්ධපයන් විරුේධත්වයක් පනොමැති බවට පහයියන්තුඩුව, පේවමිත්ත පෙපදස,  අිංක 211/ඒ, 

සතුට ඉන්ඩස්ට්රීස් (පුේ) සමාගපම් කළමනාකරු පවත යවන ලද ලිපිපේ පිටෙත කාරක සභාපවහි 

දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

11. “ඉඩපම් ඉවුර කැඩීයාම වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, කළුඅේගල, 

මූණමපල් ජනෙදය, අිංක 667/2 හි ෙදිිංචි එච්.පී. රිංජිත් ගුණතුිංග මහතා විසන් 2018.09.27 දිනැතිව 

ඉඩම අසල නිවපසහි ෙදිිංචි ඩබ්. සරිපසේන මහතාට දන්වා ඉඩම කැඩීයාම වළක්වා ගැනීමට (ඉවුර 

කැඩීයාම වැළැක්වීම සඳහා පුිංචි බැම්මක් ඉදිකිරීමට) කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් 
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පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා හිංවැල්ල තාක්ෂණ නිලධාරී වාර්තාවක් 

ලබාගැනීමට සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය විසන් අිංක DSS/1/10/ෙස් පෙොදු යටපත් 2018.10.04 

දිනැතිව “පුවක්පිටිය නැපගනහිර වත්ත ෙස් කැපීම” යන හිසන් යුතුව පම් සම්බන්ධපයන් විපරෝධතා 

මතු වී ඇති බැවින් සහ ෙරිසර හානිය පිළිබඳව සලකා බලා එම ඉඩපම් කිසඳු පුේගලපයකුට පහෝ 

ආයතනයකට කැණීම් සඳහා බලෙත්ර ලබාපනොපදන පලස දන්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පමම ඉඩපම් ෙස්කැපීම පහේතුපවන් එම ප්රපේශපේ නිපවස් හිමියන්පේ ජීවිත 

අවධානමකට මුහුණු ො ඇති බැවින් බලෙත්ර ලබාපනොපදන පලස අදාල ආයතන පවත දන්වා යැවීම 

සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස් කාර්යාලය (පකොළඹ දිස්ත්රික්කය) විසන් අිංක ACLG/CO-

08/13/ම.ෙැ./2018 යටපත් 2018.09.17 දිනැතිව “පකොස්ගම සතිපෙොළ භූමිපයහි අෙජලය 

අක්රමවත්ව බැහැරලීම සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම සතිපෙොළ භූමිපයහි අෙජලය 

අක්රමවත්ව බැහැරලීම නිසා මහජනතාව පමන්ම පකොස්ගම නගරය පවත විවිධ කාර්යයන් සඳහා 

ෙැමිපණන මහජනතාව දුෂ්කරතාවයන්ට ෙත්ව ඇති බැවින් 2018.07.04 දින ෙැවති සාකච්ඡාපේදී 

ගත් තීරණ ක්රියාත්මක කර එම ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව පසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරී කාර්යාල දැනුවත් 

කරන පලසත් දන්වමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් පිළිබඳව පසොයා 

බලා ඉතා ඉක්මණින් ගතයුතු පියවර ගන්නා පලස තාක්ෂණ නිලධාරී/ ආදායම් ෙරිොලක හා පසෞඛ්ය 

ෙරිොලක යන නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

14. සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය විසන් අිංක DSS/FO/Agri/08 යටපත් 2018.09.17 

දිනැතිව “අයාපල් යන ගවයින් සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් 

පකොට්ඨාශපේ ස්ථිර වාසසථ්ානයක් පනොමැතිව අයාපල් යන ගවයින් වගාවන් වලට හානි සදු කිරීම 

පහේතුපවන් පගොවීන් මහත් අෙහසුතාවයට ෙත්වන බවට 2018.09.11 දින ෙවත්වන ලද ප්රාපේශීය 

කෘෂිකර්ම කමිටුපේදී කරුණු ඉදිරිෙත්ව ඇති බවත් පම් පිළිබඳව පසොයා බලා සුදුසු ක්රියාමාර්ග 

අනුගමනය කරන පලස දන්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් මහනගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශය පවත ඉල්ලීමක් කර ලිපි යවා ඇති 

බැවින් අදාල ආයතනපයන් පිළිතුරු ලද ෙසු ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

15. “කාණු ෙේධතිය උඩ පගොඩනැගිලි ඉදිකර කාණු ෙේධතිය අවහිර කිරීම සම්බන්ධවයි” යන හිසන් 

යුතුව 2018.09.15 දිනැතිව ප්රපේශවාසීන් විසන් හිංවැල්ල නගරය සහ ෙහත්ගම නගරය අතර ඇති 

හරස් ොපර් මුස්ලිම් ෙල්ලිය අසල (මායාදුන්න විදයාලය ඉදිරිපිට) ොර හරහා වතුර බැසීමට ඇති 

පබෝක්කුව වසා පගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම පහේතුපවන් කාණුව වැස දිනවලට උතුරායාපමන් ොර සහ 

අවට ජලපයන් යටවී ොපර් ගමන් කිරීමට අෙහසු වී ඇති අතර දැඩි දුගඳකින් යුක්ත වන බවත් පම් 

පිළිබඳව පසොයා බලා විසඳුමක් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 
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සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල තාක්ෂණ නිලධාරී හා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් 

ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. අෙද්රවය කළමනාකරණ අධිකාරිය (බස්නාහිර ෙළාත) විසන් අිංක WP/WMA/T/A4-Swk PS 

යටපත් 2018.09.28 දිනැතිව “දිරන අෙද්රවය මඟින් සාදන ලද පකොම්පෙෝස්ට්වල තත්ත්ව 

විශ්පල්ෂණ වාර්තා සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව අෙ ආයතනය සතු පකොම්පෙෝස්ට් අිංගනපයහි 

මැයි මස තුළ සකස් කරන ලද පකොම්පෙෝස්ට්වලින් ලබාගත් නියැදි තාක්ෂණික ආයතනය පවත 

පයොමුකර එහි ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ශ්රී ලිංකා ප්රමිති ආයතනය මඟින් නිකුත් කරන ලද 

නිර්ණායක මට්ටම තුළ අෙ සභාව නිෂ්ොදිත පකොම්පෙෝස්ට් ෙවතින බවට දන්වා ලබාදුන් තත්ව 

වාර්තාව කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

17. තුන්නාන බෙ/පහෝ/ තුන්නාන සරි සුමනපජෝති මහා විදයාලපේ විදුහල්ෙතිතුමා විසන් “ොසපල් 

එකතුවන කැළිකසල ඉවත්කිරීම සඳහා සහාය ඉල්ලීම” යන හිසන් යුතුව 2018.06.14 දිනැතිව 

ොසපල් එකතුවන කැළිකසල ඉවත්කිරීම සඳහා ප්රාපේශීය සභාව මඟින් දිනෙතා එකතුවන 

කැළිකසල රැපගන යාමට පයොදවන ට්රැක්ටරය දිනෙතා ොසපල් එකතුවන කැළිකසල රැපගනයාමට 

පයොදවන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, සභාව සතු 

පකොම්පෙෝස්ට් අිංගනපේ ඉඩකඩ සීමිත බැවින් එම ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

18. FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම විසන් “184/2018/03/01/19 දරණ පවළඳ බලෙත්රය 

අවලිංගු කිරීම FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම” යන හිසන් යුතුව 2018.10.19 දිනැතිව එම 

ආයතනපේ බලෙත්රය අවලිංගු කිරීපම් නිපයෝගය අවලිංගු කරන පලසත් එපසේ පනොමැතිනම් FSA 

පහෝල්ඩින්ේස් ආයතනයට සදුවන සයලුම අලාභය පියවා ගැනීම සඳහා වන්දි ලබාගැනීමට නීතිමය 

පියවර ගන්නා බවත් දන්වමින් පයොමුකරන ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් 

ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාව පමම ආයතනය තාවකාලිකව නතර කිරීමට තීරණය කළ අතර, 

ෙරිසර කමිටුපේ තීරණය මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත දන්වා ඔවුන් විසන් වාචිකව ලබාදුන් 

නිපයෝගය ලිඛිතව ලබාපදන පලස ඉල්ලීමක් කිරීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

19. සුරකිමු අපප් ගම ෙරිසර සිංවිධානය විසන් “බලෙත්ර නීති උල්ලිංඝනය කරන FSA පහෝල්ඩින්ස ්

(අක්කර 6) ගල්පකොරිය සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2018.09.27 දිනැතිව භූ විදයාහා ෙතල් 

කාර්යාිංශය පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපයහි පිටෙත, 2018.10.03 දිනැතිව අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා 

පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත  සහ “බලෙත්ර අිංක IML/B/HO/11165 හා සම්බන්ධවයි” 

යන හිසන් යුතුව 2018.10.15 දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

20. හිංවැල්ල උෙ කාර්යාලපේ පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතා විසන් 2018.10.19 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාපේ හිංවැල්ල නගරපේ අනවසර ඉදිකිරීම් නිසා පසෞඛ්ය ගැටළු මතුව ඇති බවත් පම් සඳහා 

අවශය පියවර ගන්නා පලසත් ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 
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සඳහා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක හා ආදායම් ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

21. 1) පසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2018 සැප්තැම්බර් මස හිංවැල්ල පසෞඛ්ය ජවදය 

නිලධාරි පකොට්ඨාසපේ පඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධපයන් වු ෙහත සදහන් වාර්තාව ගරු කාරක 

සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සඳහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

 නිවාස ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

මාසය තුළ වාර්තා වු පඩිංගු පරෝගීන් සිංඛ්යාව   07 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    4895  

ෙරීක්ෂා කරන ලද රාජය ආයතන සිංඛ්යාව   13      

නිකුත් කල නිපේදන ගණන       174      

නඩු ෙැවරූ ගණන      25      

දඩ මුදල            රු. 50000/- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව      06     

  

2) ොදුක්ක පසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද 2018 සැප්තැම්බර් මස ොදුක්ක 

පසෞඛ්ය ජවදය 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   04     

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    2348 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          399   

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    43     

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව     378   

නිකුත් කල නිපේදන ගණන        10     

නඩු ෙැවරූ ගණන       11     

දඩ මුදල            රු.  22,000 /- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව        03   

 

22. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 සැප්තැම්බර් මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණයකිපලෝ 65860 

02 නිෂ්ොදනය කල පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 5870 
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03 අපලවි කල ප්රමාණය කි.පලෝ. 4515 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 1355 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. 90300 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 සැප්තැම්බර් මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 4040 

02 පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටික් කි.පලෝ. 10734 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 7653 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. - 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 1248 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 129 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 675 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 179 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. - 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ - 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. - 

12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන ගිය 

පනොදිරන කසල ප්රමාණය කි.පලෝ. 
6300 

 මුළු එකතුව 30958  

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. 89042 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
52561  

 

 

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

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2018 වර්ෂපේ පනොවැම්බර් 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 

2018.11.03 ඉලුක්ඕවිට 

2018.11.10 ගලපගදර උතුර, දකුණ, නැපගනහිර 

2018.11.17 මාවතගම 

2018.11.24 මිරියගල්ල 
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03. සාකච්ඡා සටහන්. 

  

1. මීපප් සට ෙහත්ගම දක්වා මාර්ගපේ ප්රපේශවාසීන් පනොදිරන කසළ පතෝරා පබ්රා පනොදීම 

සම්බන්ධපයන් ගැටළු රාශියක් ෙැන නැගී ඇති බැවින් පම් පිලිබඳව අත්ෙත්රිකාවක් ලබාදීම මඟින්ද, 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක නිලධාරීන් හරහා ද, පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමා මාර්ගපයන්ද ප්රපේශපේ 

ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සාකච්ඡා කරන ලදි. 

 

2. විශාල සමාජ ගැටළුවක්ව ෙවතින ොරට කුණු දැමීම සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කළ අතර සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාපේ නිලධාරීන් සහ පෙොලීසය එක්ව රාත්රිපේ මුර සිංචාරය කිරීම ම ඟින් පම් පිළිබඳව 

පසොයා බැලීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

3. සීතාවක බලප්රපේශය තුළ ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් පසෞඛ්යාරක්ෂිත පලස ෙවත්වාපගන 

පනොයන අතර එම ඉදිකිරීම්හි ස්ථිර ඉදිකිරීම් කළ පනොහැකි බැවින් මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තා 

ලබාපගන පසෞඛ්යාරක්ෂිත පලස ෙවත්වාපගන පනොයන තාවකාලික ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට පියවර 

ගන්නා පලසට අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි. 

 

 

4. ෙහත්ගම නගරපේ අනවසරපයන් ෙවත්වාපගන ගිය ජිංගම වපඩ් කඩය එම ස්ථානපයන් ඉවත් 

කිරීමට පියවර ගත් බවට හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා කාරක සභාව දැනුවත් කරන 

ලදි. 

 

5. මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ප්රධාන මාර්ගය පදෙස විශාල පලස වල් බිහිවී ඇති බැවින් එය 

එළිපෙපහලි කිරීම සඳහා සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ සහායත් ලබාපගන සුදුසු වැඩපිළිපවලක් සකස් 

කරන පලස මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපේ නිලධාරීතුමිය දැනුවත් කරන ලදි. 

 

6. ෙහත්ගම හා විවිධ ස්ථානවල විවිධ පුේගලයන් විසන් වැසජල කාණු අවහිර කිරීම සම්බන්ධපයන් 

නිරන්තරපයන් ෙැමිණිලි ලැපබන බැවින් මීට අදාලව පිඹුරුෙතක් තිපබ්නම් ඒ අනුව නිස ෙරිදි වැස 

ජලය බැසයාමට සැලැස්වීමට පියවර ගැනීමට මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට හා මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීක්ෂක නිලධාරීට හැකි බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

7. කහපහේන ප්රපේශපේ ගල්වලවල් සඳහා නිතරම පලොරි රථ ගමන් කරන අතර පමම වාහන මාර්ගය 

පදෙස නතර කිරීපමන් මාර්ගය අවහිර වන බවත් පම් පහේතුපවන් ජනතාව මහත් අෙහසුතාවයට 

ෙත්වන බවටත් නිරන්තරපයන් ෙැමිණිලි ලැබී ඇත. ජනතා විපරෝධයක් නැගීමට ප්රථම පම් 

සම්බන්ධපයන් පියවර ගන්නා පලස මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපේ කාර්මික නිලධාරීතුමිය දැනුවත් 

කරන ලදි. 
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8. ෙහළ හිංවැල්ල ගඟ පදෙස රුක් පරෝෙණ වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති 

බවට කහපහේන අඩවි වන නිලධාරීතුමා කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

9. පකොස්ගම පසෞඛ්ය ජවදය නිලධාරී කාර්යාලපේ ළිඳ අපිරිසදු වී ඇති බැවින් පමෝටරයක් පයොදවා 

ළිඳ ඉසීමට අවශය කටයුතු සලසා පදන පලස මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා ඉල්ලීමක් කළ අතර 

ඉතා ඉක්මණින් එම ඉල්ලීම ඉටු කරන පලසට දැනුවත් කරන ලදි. 


