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2018.11.23 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   - ආර්.ඒ. උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

4. ගරු කාරක සභික   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

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

 

සහභාගි පනොවූ 

 

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

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

3. ගරු කාරක සභික   - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

5. ගරු කාරක සභික   - ශෂිණි ශ්රිමාලි පහට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය 

 

සහභාගි වු නිලධාරින්. 

 

1. පල්කම්      -  පේ.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 

2. වැඩ අධිකාරී    - ජයන්තා ජල්පතොටපේ මිය 

3. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

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

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 

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

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

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

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

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

11. ආදායම් ෙරීේෂක - ොදුේක  - වී.පී.සී.ඒ.පේ. පෙපර්රා මයා 

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

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

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

15. පෙොලිස් ෙරීේෂක    - පී. පුෂ්ෙකුමාර. 

16. ෙරිොලක මහජන පසෞඛ්ය ෙරිේෂක - ොදුේක -   එම්.ඩබ්.එස.් ගයාන් මඩමවත්ත මයා. 

17. කාර්මික නිලධාරි - මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය  -  එම්.පේ.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. 

 

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 සම්බන්ධපයන් ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක 

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

තීරණය කරන ලදි.  

 

2. “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 සම්බන්ධපයන් 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 ලිපි යවන ලදි. එම ලිපිය 

සඳහා පසෝමසරි චන්ද්රපසේන මහතා එවන ලද පිළිතුරු ලිපිය ද, අදාල සථ්ානය දැේපවන වීඩිපයෝ 

ෙටයේ ද කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කළ අතර පම් වනවිට දින 14 සම්පූර්ණ වී ලිපිපේ සඳහන් ප්රකාර 

කටයුතු කර පනොමැති බැවින් පෙොලීසපේ ද සහපයෝගය ඇතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ වැඩ 

අධිකාරී අධීේෂණය යටපත් සභා පසේවකයින් පයොදවා දැල් ආවරණය ඉවත් කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

3. “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 ඩබ්. ඒ. ආර්. විපජ්පසේකර මහතාට දැන්වීමටත් එපතේ පමම කර්මාන්තශාලාවට 

ට්රාන්ස්පෙෝමරයේ සවිකිරීමට අවශය ඉදිරි කටයුතු අත්හිටුවන පලස විදුලි බල මණ්ඩලයට  සහ 

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

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

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

නීතයානුකූලව කටයුතු කිරීමට දන්වා ඇති බැවින් ඒ සඳහා නඩු ෙැවරීමට අවශය කටයුතු කර ඇති 

බවට ආදායම් ෙරිොලක මහතා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 
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4. පෙෝරුවදණ්ඩ, ෙනිංගල වත්ත, පනො. 168/40/ඒ/1 දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි 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 සම්බන්ධපයන් ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය මඟින් ලබාදී ඇති නිර්පේශ පම් වනපතේ ක්රියාත්මක කර 

පනොමැති බැවින් ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක විසන් ලබාදී ඇති නිර්පේශ දින 14 ේ ඇතුළත 

අනුව ක්රියාකරන පලස පගොවිෙල හිමිකරු වන පෙෝරුවදණ්ඩ, ෙනිංගල වත්ත, පනො. 168/40/ඒ/1 

දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි ආර්.ඒ. සුසන්ත කුමාර මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන 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 ේපෂේත්ර 

ෙරීේෂණපේ 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 සම්බන්ධපයන් ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව අදාල පකොන්පේස නිස පලස සම්පූර්ණ කර ඇති බැවින් ෙරිසර ආරේෂණ බලෙත්රය 

ලබාගන්නා පලස  නිදහස් මාවත, පනො. 37/15 දරණ ස්ථානපේ වයාොරික කටයුතු ෙවත්වාපගන 

යනු ලබන විජිත පමෝටර්ස් ඇන්ඩ් ඉිංජිනියර්ස් සමාගපම් අධිෙති සමන් ප්රියන්ත මහතා පවත ලිපියේ 

මඟින් දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. පකොස්ගම, ෙහළ පකොස්ගම, අිංක 367/ඒ1 හි ෙදිිංචි චන්න පරොයිස් මහතා විසන් ෙවත්වාපගන යනු 

ලබන සූඛ්ර පගොවිෙල සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත ලද ෙැමිණිල්ලකට අනුව 

2018.05.31 දින ෙවත්වන ලද ේපෂේත්ර ෙරීේෂණපේ 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 

සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව සූඛ්ර පගොවිෙල 

ඉදිරියට ෙවත්වාපගන යාම සඳහා අදාල නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර පවළඳ බලෙත්ර ලබාගන්නා පලස 

පකොස්ගම, ෙහළ පකොස්ගම, අිංක 367/ඒ1 හි ෙදිිංචි චන්න පරොයිස් මහතා පවත දන්වා යැවීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

7. “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 
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ෙ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 ලිපියට අදාලව ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

වැස ජලය පහේතුපවන් වැසකිලි වලත්, අෙජල වලත් උතුරා යන බවත් සාමානය තත්ව යටපත්දී එපසේ 

පනොවන බවත් වැස ජලය ක්රමවත්ව බැසයාමට සැලැස්වීම සුදුසු බවට දේවා ඇති බැවින් පම් 

සම්බන්ධපයන් ොදුේක තාේෂණ නිලධාරී මඟින් වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. “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 ෙදිිංචි 

සස කුමාර් 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 නමුත් 

බලෙත්ර ලබාපනොපගන වයාොරය ෙවත්වාපගන යනු ලබන බැවින් නීතිමය පියවර ගැනීමට 

පකොස්ගම ආදායම් ෙරීේෂක මහතා හා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක 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 යවා ඇති අතර අඩුොඩු 

සාදා නැවත බලෙත්රය ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කර ඇති බැවින් පකොස්ගම, රිංපදවිගම ොර, සන්රයිස ්

ොර්ේ දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි සස කුමාර් මහතා හා අවට නිපවස් හිමියන් කැඳවා පම් සම්බන්ධපයන්  

සාකච්ඡාවේ 2018.12.04 දින ෙ.ව. 02.00 ට ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. “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 සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය 

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

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. ෙ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 වවදය නිලධාරීන් හා එේව ෙ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 



5 

ප්රාපේශීය පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාල මට්ටමින් දායකත්වය ලබාදී කටයුතු කළ මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීේෂකවරුන් ද සම්බන්ධ කරගැනීම තුළින් වැඩසටහන් සාර්ථක කරගත හැකි බව 

දේවමින් පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව පමය සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බලප්රපේශය තුළ ද විශාල 

ගැටළුවේ බවට ෙත්වී ඇති බැවින් ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ග්රාම නිලධාරීන් ද, පසෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරී කාර්යාලවල වවදයවරුන්, මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක නිලධාරීන් හා ෙශු වවදය 

නිලධාරීන්  සමඟ සාකච්ඡාවේ ෙැවැත්වීමටත් ඒ අනුව අදාල වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු 

බැවිනුත් පම් සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාල දැනුවත් කරන පලස ෙළාත් ොලන 

පදොර්තපම්න්තුව (බස්නාහිර ෙළාත) පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. “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.පේ. මාලනී යන අයපේ 

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

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

සම්බන්ධපයන් තාේෂණ නිලධාරී වාර්තාව සලකා බලා පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණ කරන ලද අතර එම වාර්තාව කාරක සභාව පවත 

ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. “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 පගොවිෙලේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් පේ. එම ඉඩමට ප්රපේශ වන මාර්ගය අඩි 

12 වන අතර අඩි 20 – 30 ත් අතර ෙළල ොරේ සටහන් කර 2018.03.31 දින ප්ලෑනේ සකස් කර 

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

තීන්දුවකට ෙැමිපණන තුරු පම් පිළිබඳව කිසඳු තීරණයේ ලබාපනොපදන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් 

කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ඉඩම් මැනුම් සභාපවන් ඉතා ඉේමණින් වාර්තාව ලබාපදන පලස 

ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කළ අතර ලිපි යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

13. 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, අරුේවත්ත, 

ොදුේක” යන හිසන් යුතුව උේත කරුණ සම්බන්ධපයන් 2018.03.07 වන දින අධිකාරිය පවත ලද 

ෙැමිණිල්ලකට අදාලව 2018.03.23 දින සදුකරන ලද ේපෂේත්ර ෙරීේෂණපේදී 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 

ලිපියට අදාලව ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය 

මඟින් ලබාදුන් නිර්පේශ සයල්ල ක්රියාත්මක කර ඇති බව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත දන්වා 

යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  
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14. “වල් බිහිවීමට ඉඩදී නඩත්තු පනොකරන ඉඩමේ සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව ොදුේක, පබෝපප්, 

මාහිිංගල, පනො. 71/ඒ හි ෙදිිංචි අයි.ඩී. මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය විසන් 2018.06.16 දිනැතිව ඇයපේ 

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 දේවමින් ොදුේක පසෞඛ්ය 

වවදය 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 

ොදුේක ආදායම් ෙරිොලක මහතාපගන් වාර්තාවේ ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලද අතර වාර්තා 

ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

ඔවුන්පේ මුළුතැන්පගයට යාබදව අඩි 5 ේ ෙමණ දුරින් වැසකිළි වළේ කැපීම සම්බන්ධපයන් 

ෙරීේෂා කර බලා ක්රියාමාර්ගයේ ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාව කාරක සභාව පවත ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක 

සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

16. “ඉඩපම් ඉවුර කැඩීයාම වළේවා 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 වළේවා ගැනීමට (ඉවුර 

කැඩීයාම වැළැේවීම සඳහා පුිංචි බැම්මේ ඉදිකිරීමට) කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව බැම්මේ ඉදිකරන 

පලස ඩබ්. සරිපසේන මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

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

දිනැතිව “පුවේපිටිය 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 යවා 

ඇති අතර පම් වනවිට ෙස් කැපීම නතර කර ඇති බවට කාරක සභා සභාෙතිතුමා කාරක සභාව 

දැනුවත් කරන ලදි. 

 

18. ෙළාත් ොලන සහකාර පකොමසාරිස් කාර්යාලය (පකොළඹ දිස්ත්රිේකය) විසන් අිංක ACLG/CO-

08/13/ම.ෙැ./2018 යටපත් 2018.09.17 දිනැතිව “පකොස්ගම සතිපෙොළ භූමිපයහි අෙජලය 
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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 වවදය නිලධාරී කාර්යාල දැනුවත් 

කරන පලසත් දන්වමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය පිළිබඳව පසොයා බලා ඉතා ඉේමණින් ගතයුතු 

පියවර ගන්නා පලස තාේෂණ නිලධාරී/ ආදායම් ෙරිොලක හා පසෞඛ්ය ෙරිොලක යන නිලධාරීන් 

දැනුවත් කළ අතර අෙ ජලය ක්රමවත්ව බැහැරලීමට කටයුතු කර ඇති බවට පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතා 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

19. 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 වාසසථ්ානයේ 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 සම්බන්ධපයන් මහනගර හා බස්නාහිර 

සිංවර්ධන අමාතයාිංශපයන් අවශය උෙකරණ හා වාහන ලබාදීමට හැකි දිනයේ දන්වන පලස 

ඉල්ලීමේ කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. “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 

පබෝේකුව වසා පගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම පහේතුපවන් කාණුව වැස දිනවලට උතුරායාපමන් ොර සහ 

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

පිළිබඳව පසොයා බලා විසඳුමේ ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් 

හිංවැල්ල තාේෂණ නිලධාරී හා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තා කාරක සභාව පවත ලැබී පනොමැති 

බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තා ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 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 ට්රැේටරය දිනෙතා ොසපල් එකතුවන කැළිකසල රැපගනයාමට 

පයොදවන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපියට දආලව සභාව සතු පකොම්පෙෝස්ට් අිංගනපේ 

ඉඩකඩ සීමිත බැවින් එම ඉල්ලීම ඉටුකළ පනොහැකි බව දන්වා යවා ඇති බව කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි.  

 

22. 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 
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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 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 

කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව අදාල ගැටළුකාරී තත්වය විසඳී ඇති බැවින් කළුගල් කැනීම් කිරීමට අවසර 

දී ඇති බව සඳහන් කරමින් එවන ලද ලිපිය කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කර පල්කම්තුමා විසන් කරුණු 

ෙැහැදිලි කරන ලදි. එය පිළිගත පනොහැකි බවත් පවළඳ බලෙත්රය ලබාදීම සම්බන්ධපයන් එම 

පකොට්ඨාශපේ ගරු මන්ත්රීතුමිය වන ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය එතුමියපේ විපරෝධතාවය 

දේවන ලදි. පම් සම්බන්ධපයන් භූවිදයා සමීේෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශය සමඟ සාකච්ඡා කර එම 

නිපයෝගය අවලිංගු කර ලිපියේ රැපගන එන පලස එම පකොට්ඨාශපේ ගරු මන්ත්රීතුමිය වන ගීතාමනී 

ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය දැනුවත් කරන ලදි. 

 

23. 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 ලිපියට අදාලව අඩුොඩුකම් සහිත 

කඩකාමර සඳහා නිපේදන නිකුත් කළ බවට මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතා කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි. 

 

24. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් අිංක 08/SEA/MIS/01/2018 යටපත් 2018.11.07 දිනැතිව 

“සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් පකොට්ඨාශපේ දිේපදණිය ප්රපේශපේ ෙවතින කළුගල් කැණීපම් 

කර්මාන්තවල සමුච්චිත ොරිසරික බලෙෑම් අධය්නය කිරිම සම්බන්ධව සාකච්ඡාව” යන හිසන් යුතුව 

උේත කරුණ සම්බන්ධපයන් 2018.10.18 වන දින අධිකාරිපේ ෙවත්වන ලද සාකච්ඡාපේදී ගත් 

තීරණ ඇතුලත් වාර්තාව කාරක සභාපේ දැනගැනීම පිණිස ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. හිංවැල්ල, හැටන් නැෂනල් බැිංකු පගොඩනැගිල්ල, අිංක 26 සී1/2 හි ෙදිිංචි වයි.එච්. එෆ්. පෙපර්රා 

මහතා විසන් “වතුර බැසයන අපිරිසදුව ෙවතින කාණුවේ බඳවා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන 

ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.14 දිනැතිව හිංවැල්ල බස් නැවතුම් ෙපල් සට විකල්ෙ මාර්ගය 

ඔස්පසේ ලිංකා පෆොපටෝ ආයතනය අයිපනන් ගලා බසන අපිරිසදු කාණුව සපමන්තිපයන් බැඳ උඩ 

ආවරණය පනොකිරීම නිසා කාණුපවන් ගලාඑන වතුපරන් ඇති වී තිපබන දුගඳ ඉතා අහිතකර බවද 

මදුරුවන් පබෝ වීමට තිපබන ඉඩකඩ ද වැඩි බව දේවමින් පම් සඳහා කඩිනමින් පියවර ගන්නා පලස 

දේවමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක මහතා විසන් 

අදාල ස්ථානය දැනුවත් කළ බව කාරක සභාවට දන්වා සටින ලදි. 
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2.  “ඉවතලන කුණු අෙද්රවය ඉවත් කර ගැනීම සඳහායි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.08 දිනැතිව 

පකොස්ගම ප්රාපේශීය පරෝහපල් ආයතනභාර වවදය නිලධාරීතුමා විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය ද 

සමඟ ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී පකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා විසන් 2018.11.23 දිනැතිව 

පරෝහපල් එකතුවන පනොදිරන කසළ සඳුදා සහ බ්රහසේතින්දා යන පදදින සභාව සතු අෙද්රවය එකතු 

කරන පලොරි රථය පයොදවා ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, සඳුදා සහ බ්රහස්ෙතින්දා යන පදදින සභාව සතු අෙද්රවය එකතු කරන පලොරි රථය 

පයොදවා ඉවත් කරදීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

3. තුම්පමෝදර, වග - උතුරු ප්රපේශවාසීන් විසන් “දුගඳ හමන ඌරු පගොවිෙළේ සම්බන්ධවයි.” යන 

හිසන් යුතුව 457/බී, වග - උතුර ග්රාම නිලධාරී වසපමහි පහොරපරොද අිංක 390/4 දරණ නිවපසහි 

ෙදිිංචි පුරවැඩි පේවපේ ප්රියන්ත නැමති අය විසන් රජපේ අවසරයේ පනොමැතිව අක්රමානුකූළ පලස 

ෙවත්වාපගන යන ඌරු පගොවිෙපළන් නිකුත් වන දුර්ගන්ධය පහේතුපවන් අසල්වැසයන් මහත් 

පීඩාවට ෙත්ව සටින බව දේවමින් අසල්වැසයන්පේ අත්සන් ද සහිතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

4. “අනවසර ප්ලාස්ටිේ ප්රතිචක්රීකරණ කර්මාන්තය සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.30 

දිනැතිව ොදුේක, අිංගමුව, 189 හි ෙදිිංචි ජයන්ත පසේනාරත්න නැමති අය විසන් ඉහත කර්මාන්තය 

සම්බන්ධව 2018.08.14 දින ගරු සභාෙතිතුමාපේ ප්රධානත්වපයන්, අදාල අපනකුත් ආයතනවල 

නිලධාරීන්පේ සහභාගීත්වපයන් ෙවත්වන ලද සාකච්ඡාපේදී පමම අනවසර කර්මාන්තය පමම 

ස්ථානපේ සදුකිරීම නැවැත්වීමට තීරණය කළ අතර කර්මාන්තකරුපේ දැඩි ඉල්ලීම මත භාණ්ඩ 

ගබඩා කිරිමට ෙමණේ අවසර ලබාදුන් නමුත් එම තීරණය උල්ලිංඝනය කරමින් දිවා කාලපේ 

ප්ලාස්ටිේ පකොටස් පිළිස්සීමට කටයුතු කිරීම පහේතුපවන් අවට නිවැසයන් මහත් පීඩාවට ෙත්ව සටින 

බව දේවමින් එම ස්ථානපේ ප්ලාස්ටිේ කැබලි ගබඩා කිරීමට තාවකාලිකව ලබාදි තිබූ ෙහසුකම ද 

ඉවත් කරන පලස ඉල්ලමින් 2018.10.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පම් සඳහා ොදුේක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීේෂක වාර්තාවේ ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

5. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ විෂයභාර සිංවර්ධන නිලධාරී ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදාස මහතා විසන් 

2018.11.01 දිනැතිව පකොස්ගම ප්රපේශපේ පිහිටුවා ඇති පකොම්පෙෝස්ට් පෙොපහොර නිෂ්ොදනය 

කිරීපම් වයාෙෘතිපේ කාල සීමාව 2018.12.31 වන දින අවසන් වීමට නියමිත බැවින් එම වයාෙෘතිපේ 

වයාෙෘති කාල සීමාව 2019.01.01 දින සට මාස 06ක කාලයේ දේවා දීර්ඝ කරපදන පලස 

ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම වයාෙෘතිපේ කාලසීමාව දීර්ඝ 

කිරීම සම්බන්ධපයන් මහා සභාවට පයෝජනාවේ ඉදිරිෙත් කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. “ළිිංවල ජලය අපිරිසදුවීම සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.23 දිනැතිව අිංගම්පිටිය 

ග්රාමපසේවා වසපම් අමින්දපේ ලී මඩුව අසල දැනට මාස 02 ක සට ලී කුඩු කියුබ් 200 ේ 300 ේ 
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ෙමණ පගනවිත් දමා ඇති බවත් පම් පහේතුපවන් අවට නිපවස්වල ළිිංවල පතල් තට්ටුවේ මතුවී වතුර 

බීමට පනොහැකි වී මදුරුවන් පබෝ වී ඇති බවත් පම් සම්බන්ධපයන් ොදුේක පෙොලීසය, මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීේෂකතුමා හා ග්රාම නිලධාරී දැනුවත් කර ඇති නමුත් පම් වනපතොේ කිසඳු පියවරේ 

පගන පනොමැති බැවින් පම් පිළිබඳව පසොයා බලා අවශය පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් 

ප්රපේශවාසීන් විසන් 2018.11.23 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

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

 

7. 1) පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2018 ඔේපතෝම්බර් මස හිංවැල්ල පසෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරි පකොට්ඨාසපේ පඩිංගු මර්ධනය සම්බන්ධපයන් වු ෙහත සදහන් වාර්තාව ගරු 

කාරක සභාෙතිතුමා විසන් සයළුපදනාපේ දැන ගැනීම සඳහා කියවා ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 

 නිවාස ෙරිේෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

මාසය තුළ වාර්තා වු පඩිංගු පරෝගීන් සිංඛ්යාව   09    

ෙරීේෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3957 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          2110  

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    112     

නිකුත් කල නිපේදන ගණන        239     

නඩු ෙැවරූ ගණන       29     

දඩ මුදල            රු.  58,000 /- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව       06   

  

2) ොදුේක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද 2018 ඔේපතෝම්බර් 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   06     

ෙරීේෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    2729 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          564   

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    122     

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව     534   

නිකුත් කල නිපේදන ගණන        28     

නඩු ෙැවරූ ගණන       02     

දඩ මුදල            රු.  4,000 /- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව        03   

 

8. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 ඔේපතොම්බර් මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 
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අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණයකිපලෝ 81840 

02 නිෂ්ොදනය කල පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 1690 

03 අපලවි කල ප්රමාණය කි.පලෝ. 1525 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 1520 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. 30500 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 ඔේපතොම්බර් මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 2178 

02 පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටිේ කි.පලෝ. 11191 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 5417 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 91 

05 ටින් පබපලේක කි.පලෝ 1585 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 124 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 517 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 292 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. 05 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ - 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. - 

12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන ගිය 

පනොදිරන කසල ප්රමාණය කි.පලෝ. 
5620 

 මුළු එකතුව 27020 

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. 95166 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
  52669 

 

 

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

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2018 වර්ෂපේ පදසැම්බර් 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 
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2018.12.01 ෙහළ ඉහළ හිංවැල්ල, ජයවීරපගොඩ 

2018.12.08 පේරගල 

2018.12.15 
කළුඅේගල - සාලාව නිවාස සිංකීර්ණය, 

පබොරළුපගොඩ, ආනන්දගම 

2018.12.29 කහවල 

 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

 

1. පනොදිරන එකතු කිරිපම් වැඩසටහපන්දී පකොට්ඨාශභාර මන්ත්රීතුමා දැනුවත් කර ප්රචාරන කටයුතු 

සදුකරන පලස කාරක සභා මන්ත්රීවරුන් විසන් ඉල්ලා සටින ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 


