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2019.01.22 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   - 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   - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා මැතිතුමිය 

 

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   - ආර්.ඒ.ඩි. සාගරිකා කුමාරි රූෙසිංහ මැතිතුමිය 

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

 

සහභාගි වු නිලධාරින්. 
 

1. පල්කම්      -  පක්.ඒ චන්දන ෙේමසරි මයා . 

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

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

4. කාර්යභාර නිලධාරි -  පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

6. පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී - ොදුක්ක  - දුමිත්ර කහන්ගමපේ මයා 

7. ප්රජා සිංවර්ධන නිලධාරී   - පක්.ජී. ශර්මිලා දුෂානි මිය 

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

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

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

11. ආදායම් ෙරීක්ෂක - ොදුක්ක  - වී.පී.සී.ඒ.පක්. පෙපර්රා මයා 

12. ආදායම් ෙරීක්ෂක - හිංවැල්ල  - නලින් විමලසරි මයා 

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

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

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

16. මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරී නිලධාරි  -  පක්. යූ. චන්දන මයා. 

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

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.  2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (03) යටපත් දැක්පවන “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 ගස ්අතු කො ඉවත් කිරීමට විපරෝධතාවය දැක්වීම.” යන හිසන් යුතුව පකොස්ගම, පකොසග්ම 

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 

ඩබ්. ඒ. ආර්. විපජ්පසේකර 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 දන්වා ඇති බැවින් ඒ සඳහා නඩු ෙැවරීමට අවශය කටයුතු කර ඇති 

බවට ආදායම් ෙරිොලක මහතා විසන් කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර කර්මාන්තශාලා හිමිකරු වන 

ඩබ්. ඒ. ආර්. විපජ්පසේකර මහතා, පකොට්ඨාශභාර ගරු මන්ත්රී සමන්ත උදයකුමාර මැතිතුමා, ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සමන් චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා, ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී චන්දන 

මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා, මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂකතුමා, පකොස්ගම පෙොලීසපේ ෙරිසර අිංශපේ 

නිළධාරී මහපතකු හා ආදායම් ෙරිොලක මහතා ඉදිරි කාරක සභාව පවත කැඳවා පම් සම්බන්ධපයන් 

සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (04) යටපත් දැක්පවන පෙෝරුවදණ්ඩ, 

ෙනිංගල වත්ත, පනො. 168/40/ඒ/1 දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි 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 ෙරීක්ෂණපේ අනාවරණය වූ 

කරුණු සඳහන් කර පම් සම්බන්ධපයන් සුදුසු පියවර ගන්නා පලස  දක්වමින් මධයම ෙරිසර 

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

ලබාදුන් ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව මධයම 

ෙරිසර අධිකාරිය මඟින් ලබාදී ඇති නිර්පේශ පම් වනපතක් ක්රියාත්මක කර පනොමැති බැවින් ොදුක්ක 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක විසන් ලබාදී ඇති නිර්පේශ දින 14 ක් ඇතුළත ක්රියාත්මක කරන පලස 

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

දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි ආර්.ඒ. සුසන්ත කුමාර මහතා පවත දන්වා යවා ඇති අතර පම් වනවිට දින 14 

ක කාලසීමාව ඉක්ම පගොස් ඇති බැවින් මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක විසන් ලබාපදන ලද නිර්පේශ 

ක්රියාත්මක කර ඇතිද යන්න පිළිබඳව ෙරීක්ෂා කර බලා වාර්තාවක් ලබාපදන පලසට ොදුක්ක 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කරන ලදි.  
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3. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (08) යටපත් දැක්පවන “වැසකිළි වලක 

අෙද්රවය කාන්දුවීම” යන හිසන් යුතුව පකොසග්ම, පදොල ඉහල, 344/03 හි ෙදිිංචි එස්.ඒ. පසෝමදාස 

මහතා විසන් 2018.09.18 හා 2018.10.03 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපි හා ඒ සම්බන්ධපයන් 

තාක්ෂණ නිලධාරී වාර්තාව සලකා බලා පම් සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

මහතා විසන් නිර්පේශ ලබාදී ඇති බව සඳහන් කළ අතර එම නිර්පේශ ක්රියාත්මක කිරීමට අදාල 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව කාරක සභාව පවත ලැබී පනොමැති බැවින් එම 

වාර්තාව ඉදිරි කාරක සභාව පවත ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (10) යටපත් දැක්පවන අකරවිට, නාගහ 

ොර, පනො. 121/1 හි ෙදිිංචි පක්.පක්. කුලපසේන මහතා විසන් 2018.10.16 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන 

ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව අනුව පමය අනවසර 

ඉදිකිරීමක් වන බැවින් නීතයානුකූල කිරීමට පගොඩනැගිලි අයදුම්ෙතක් මඟින් අනුමැතිය ලබාපගන 

ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන පලස දැනුම්දිය යුතු බවට දක්වා ඇත. පම් සම්බන්ධපයන් තාක්ෂණ 

නිළධාරී ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ෙැමිණිලිකරුපේ නිවපසේ මායිපම් සට වැසකිලි වළ ඉදි කරන 

අයපේ මායිමට අඩි 6 ක දුරක් ඇති අතර එම මායිපම් සට 1’ - 8” ක ෙමණ දුරකින් වැසකිලි වළ 

(ආසන්නම පකළවරට ඇති දුර) කො ඇති අතර තද පබොරළු පෙොළවක් බැවින් කඩා වැටීම අවම වන 

බවත් පකපසේපවතත් මායිම පදසන් පකොන්ක්රීට් කර ඉදිකිරීම වඩාත් සුදුසු බවට නිර්පේශ කර ඇත. ඒ 

අනුව තාක්ෂණ නිලධාරී නිර්පේශ අනුව කටයුතු කරන පලස යාබද ඉඩම්හිමි ඩී.ඇම්. මුතුමැණිපක් 

මහත්මිය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

5. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (14) යටපත් දැක්පවන හිංවැල්ල, හැටන් 

නැෂනල් බැිංකු පගොඩනැගිල්ල, අිංක 26 සී1/2 හි ෙදිිංචි වයි.එච්. එෆ්. පෙපර්රා මහතා විසන් “වතුර 

බැසයන අපිරිසදුව ෙවතින කාණුවක් බඳවා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම.” යන හිසන් යුතුව 

2018.11.14 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපියට අදාල කාණුව මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 

කාණුවක් බැවින් පමම ගැටළුව සම්බන්ධපයන් මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවත් කර ලිපි යැවූ 

අතර 2019.01.22 දින කාරක සභාවට ෙැමිණි මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරීපේ නිලධාරීතුමාපගන් 

කරුණු විමසා බලා හැකි ඉක්මණින් පිරිසුදු කිරීමට අවශය පියවර ගන්නා පලස මාර්ග සිංවර්ධන 

අධිකාරියට, ෙැමිණිලිකරුට පිටෙත් සහිතව ලිපි යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (15) යටපත් දැක්පවන තුම්පමෝදර, වග -

 උතුරු ප්රපේශවාසීන් විසන් “දුගඳ හමන ඌරු පගොවිෙළක් සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක එන්.පී. ගමපේ මහතා 

විසන් ඌරුපකොටුව ෙරීක්ෂා කිරීපම්දී දක්නට ලැබුණු නිරීක්ෂණ හා නිර්පේශ දක්වමින් ොදුක්ක 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක නිළධාරී විසන් ලබාදුන් වාර්තාව සලකා බැලූ කාරක සභාව එකී නිර්පේශ 

දින 14 ක් ඇතුළත ක්රියාත්මක කරන පලස පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී, ොදුක්ක පවත පිටෙත් සහිතව 

තුම්පමෝදර, වග උතුර, අිංක 390/4 හි ෙදිිංචි පී.ඩී. දනුෂ්ක දිල්හාන් මහතා පවත දන්වා යැවීමට 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 
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7. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (16) යටපත් දැක්පවන “අනවසර 

ප්ලාස්ටික් ප්රතිචක්රීකරණ කර්මාන්තය සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.10.30 දිනැතිව 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

ෙරිශ්රය නඩත්තු කිරීම අසතුටුදායක බවත් විශාල ප්ලාස්ටික් පකොටස් ප්රමාණයක් එළිමහපන් තිබූ 

අතර පකොටසක් ආවරණය කරන ලද ස්ථානයක් තුළ ගබඩා කර ඇති බවත් දක්වා ඇත. එළිමහපන් 

තිබූ ප්ලාස්ටික් අබලි ද්රවය තුළ මදුරුවන් පබෝවීපම් අවදානම් තත්වයක් තිබූ අතර, ප්ලාස්ටික් 

පකොටස් පසෝදන අෙජලය, ප්ලාස්ටික් කුඩු සමඟ ඉඩපමහි ඇති කාණුවක් ඔස්පසේ ගලාපගන යන 

බවත් පමම ආයතනය සම්බන්ධපයන් අදාල ොර්ශවය ෙරිසර බලෙත්ර හා පවළඳ බලෙත්ර ලබාගත 

යුතු බවද බලෙත්ර ලබාපදන ආයතනවල පකොන්පේස වලට යටත්ව ක්රියාකළ යුතු බවට දක්වා ඇති 

බැවින් එම නිර්පේශ අනුව ක්රියා කරන පලස ොදුක්ක, අිංගමුව, මීරියගල්ල ොර, අිංක 191/2 ඒ 

ලිපිනපේ ෙදිිංචි එම්.එස්.පී. පමන්ඩිස් යන අය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

8. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (17) යටපත් දැක්පවන “ළිිංවල ජලය 

අපිරිසදුවීම සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.23 දිනැතිව ප්රපේශවාසීන් විසන් අිංගම්පිටිය 

ග්රාමපසේවා වසපම් අමින්දපේ ලීමඩුව සම්බන්ධපයන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ොදුක්ක මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව දැනට ලී කුඩු බැහැරලීම නවතා දමා ඇති අතර, බැහැර 

කරන ලද ලී කුඩු වියලී ඇති බැවින් දුර්ගන්ධපයන් මහජනතාවට සදුවන පීඩාව නැවතී ඇති බව 

වාර්තා කර ඇති අතර, ලී කුඩු බැහැරලීපමන් සෘජුවම ලිිං ජලයට හානිවීම පිළිබඳව බාහිර 

නිරීක්ෂණපයන් නිගමනය කළ පනොහැකි බැවින් ළිිං ජලය භාවිත කරන අයපේ ඉල්ලීම මත ජල 

සාම්ෙල ෙරීක්ෂණයක් සදුකිරීමටත් ඒ බව ප්රපේශවාසීන් පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි.  

 

9. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටපත් දැක්පවන මල්වාන, 

කන්දවත්ත, අිංක 185/2 හි ෙදිිංචි පමොපහොමඩ් හසන් අහමඩ් නියාස,් පමොපහොමඩ් හසන් අහමඩ් 

රෆීක්, පමොපහොමඩ් හසන් ඔමර් සේධික්, හසන් ඉමිතියාස ් හුපසේන් රිස්මි යන අයවලුන් විසන් 

“හිංවැල්ල, ෙහත්ගම, හරස්ොර, හල්කඩවිල ඉඩපම් පුේගලික ඉඩම්වලින් පවන්පකොට ඇති කැබලි 

අිංක C8 දරණ වැස ජලය බැස යන කාණුව ප්රතිසිංස්කරණය කිරීපම්දී අෙහට සදුව ඇති 

අසාධාරණය සදු පනොවීම සඳහා ඉල්ලීමයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.07 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් අධිකරණපයන් නඩුවක් ෙවතින බැවින් 

එමඟින් තීන්දුව ලබාපදන පතක් පෙර ෙැවති කාණු ෙේධතිය විවෘත කළයුතු බැවින් පම් 

සම්බන්ධපයන් නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය, ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය, හිංවැල්ල පෙොලිස් 

ස්ථානපේ ස්ථානාධිෙති, පගොවිජන පසේවා නිලධාරී, ග්රාම පසේවක හා මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක යන 

නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් 2019.01.24 දින ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

10. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටපත් දැක්පවන හිංවැල්ල, 

කූඩළුවිල ප්රපේශවාසීන් විසන් “පීඩාකාරී අයුරින් ශබ්දය නිකුත් පකපරන බ්පලොක්ගල් නිෂ්ොදනය 

නැවැත්වීම.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.29 දින පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ශබ්දය ොලනය සඳහා පම් වනවිට යන්ත්රවල 
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ශබ්දය ඇතිවන ප්රධාන යන්ත්ර පකොටස් ආවරණය වන ෙරිදි, ශබ්දය පිටවීම වැළැක්වීමට ශබ්ද 

ෙරිවාරක ද්රවය පයොදා ආවරණ ඉදිකරමින් ෙවතින බවට දක්වා ඇත. ඒ අනුව එම ඉදිකිරීම් කටයුතු 

අවසන් කර ඇති ද යන්න සහ එය ප්රමාණවත්ද යන්න ෙරීක්ෂා කර බලා වාර්තාවක් ලබාපදන පලස 

හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කිරීමටත් දැනට ඒ බව ෙැමිණිලිකාර ොර්ශවය 

පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටපත් දැක්පවන වග, ඉරිදාපෙොල, 

තුම්පමෝදර හි ෙදිිංචි ආර්. පී. ජී. ඉපනෝකා චන්ද්රමාලි මහත්මිය විසන් “අසල්වැසයන්ට හානි සදුවන 

පලස හැසරිම.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.04 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් 

ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව අනුව පන්වාසක කලාෙයක පිහිටා ඇති බැවින් ෙරිසර 

බලෙත්රය ද, කර්මාන්ත භාවිතය සඳහා ඉඩම් අනුමැතිය ද, පගොඩනැගිලි අනුමැතිය ද, ෙරිසර 

අධිකාරිය මඟින් ශබ්දය පිළිබඳව ෙරීක්ෂා කර බලා අනුමැතිය ද ලබාගත යුතු බවට දක්වා ඇති අතර 

එම නිර්පේශ ක්රියාත්මක කරන පලස තුම්පමෝදර, ඉරිදාපෙොල, වග, පනො. 49/4 ලිපිනපයහි ගරාජය 

ෙවත්වාපගන යනු ලබන එච්.එච්. ඉන්ද්රානි යන අයපේ දරුවන් පවත දන්වා යැවීමටත් නිර්පේශ 

ක්රියාත්මක කර ඇති ද යන්න පිළිබඳව පසොයා බලා නැවත මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් 

ලබාගැනීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

12. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටපත් දැක්පවන තුම්පමෝදර, 

හල්පප් වත්ත, පුස්සැල්ලාව ප්ලාන්පට්ෂන් සමාගම විසන් “හල්පප් වත්ත - කුණු කසළ විධිමත්ව 

බැහැරලීම පිළිබඳවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.07 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පනොදිරන කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතාපේ වාර්තාව ලැබී 

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

 

13. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැක්පවන වග, 

පනළුවත්තුඩුව, පනො. 200/2 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඩී. චන්ද්රිකා සමන්මලී මහත්මිය විසන් “කළුගල් 

පකොරියක් ආරම්භ කිරීමට විරුේධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.06 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

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

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

 

14. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (13) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය නිකුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම. සූඛ්ර පගොවිෙල, අිංක 171/5, පබෝගහලන්ද, 

ෙහත්ගම, හිංවැල්ල” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/PSW/FD/A40/17205/2017 යටපත් 

2018.10.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

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

 

15. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (14) යටපත් දැක්පවන “ගරාජය - අිංක 

75 ඒ, හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, හිංවැල්ල” යන හිසන් යුතුව 2018.12.07 දිනැතිව පයොමුකරන 
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ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පමම 

ගරාජයට අයත් භූමිය තුළ ෙවතින කසළ පසෞඛ්ය ක්රමානුකූලව බැහැර කර ෙවිත්රව ෙවත්වාගත යුතු 

බවද, විසරි පින්තාරු සිංවෘත ස්ථානයක් තුළ ෙමණක් සදුකළ යුතුබවද, වාහන පකොටස් ආවරණ 

වහලක් සහිත ස්ථානයක් තුළ ෙමණක් ගබඩා කළයුතු අතර මදුරුවන් පබෝ පනොවන අයුරින් ෙවත්වා 

ගත යුතු බවද, සුනඛ්පයකු ඇතිදැඩි කරන්පන්නම් දඩාවපත් යා පනොහැකි වන අයුරින් ආවරණයක් 

සහිත සථ්ානයක ඇතිකළ යුතු බව සහ 2019 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික පවළඳ බලෙත්රය, ෙරිසර 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාගත යුතු බවට ද නිර්පේශ දක්වා ඇත. එම නිර්පේශයන් ක්රියාත්මක කරන 

පලස ගරාජපේ හිමිකරු වන හිංවැල්ල, ෙහත්ගම, හයිපලවල් ොර, අිංක 75 ඒ හි ෙදිිංචි ආර්.ඒ. 

ජයන්ත පුෂ්ෙකුමාර මහතා පවත දන්වා යැවීමටත්, එම නිර්පේශයන් ක්රියාත්මක කර ඇති ද යන්න 

පිළිබඳව හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක්  ලබාගැනීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

16. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ෙැමිණිල්ල - වඩු මඩුව, අිංක 179/2, පවපහරගල මාවත, පේරගල, ොදුක්ක.” යන හිසන් යුතුව අිංක 

WP/CM/PSW/WP-C/01/00245/2018 යටපත් 2018.10.15 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපියට 

අදාල ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව අනුව පමම සථ්ානය සඳහා ෙරිසර බලෙත්ර හා 

පවළඳ බලෙත්ර පමපතක් ලබාපගන පනොමැති බවද, මීට ඉහතදී ලද මහජන ෙැමිණිල්ලකට අනුව 

ස්ථානය ෙරීක්ෂා කර පදන ලද උෙපදස් අනුව යන්ත්ර භාවිතපයන් ලී ඉරීම් හා නිෂ්ොද කටයුතු යාබද 

නිවසට බාධාවක් පනොවන ෙරිදි සය ගෘහපේ පිටුෙසට පගනපගොස් සදුකිරීමට කටයුතු කර ඇති බවද, 

ලී කුඩු ආදිය බාහිර ෙරිසරයට නිකුත් පනොවන සිංවෘත පගොඩනැගිල්ලක් තුළ නිෂ්ොදනය කිරීම 

සඳහා පගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරමින් ෙැවතිය ද නිසයාකාරව ස්ථිරව එය ආවරණය කිරීම සදුකිරීම 

ප්රමාණවත් පනොවන බවද, පමම අඩුොඩු සපුරා නීතයානුකූලව බලෙත්ර ලබාගන්නා පලස දුන් 

උෙපදස් පමපතක් ක්රියාත්මක කර පනොමැති බවට ද දක්වා ඇත. එබැවින් පමම නිර්පේශ සම්පූර්ණ 

කර අදාල බලෙත්ර ලබාගන්නා පලස ොදුක්ක, පේරගල, පවපහරගල මාවත, අිංක 179/2, දරණ 

ස්ථානපේ පිහිටි ලී මඩුපේ හිමිකරු පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

17. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය නිකුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම වාර්නිෂ් හා පෙොලිෂ් නිෂ්ොදන කර්මාන්තය, 

අිංක 292, ඉහළ පකොස්ගම, පකොස්ගම.” යන හිසන් යුතුව අිංක 

WP/CM/MKD/TR/A70/8262/2013 යටපත් 2018.12.11 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් වාර්නිෂ් හා 

පෙොලිෂ් නිෂ්ොදන කර්මාන්තය පම් වනවිට ක්රියාකාරී මට්ටපම් ෙවතින්පන්ද යන්න සහ ෙරිසර 

බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

18. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (17) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය නිකුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම සූඛ්ර පගොවිෙල, පරොස්වැලි එස්පට්ට්, කඩුපගොඩ 

දකුණ, කඩුපගොඩ, වග.” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/PSW/FD/A40/9265/2013 යටපත් 

2018.12.11 පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව 
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ලැබී පනොමැති බැවින් සූඛ්ර පගොවිෙල පම් වනවිට ක්රියාකාරී මට්ටපම් ෙවතින්පන්ද යන්න සහ 

ෙරිසර බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය අළුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම කුකුළු පගොවිෙල, මිල්ලගහවත්ත, කනම්ෙැල්ල, 

පකොස්ගම.” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/PSW/FD/A40/11035/2014 යටපත් 2018.12.13 

දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී 

පනොමැති බැවින් කුකුළු පගොවිෙල පම් වනවිට ක්රියාකාරී මට්ටපම් ෙවතින්පන්ද යන්න සහ ෙරිසර 

බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා 

ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (21) යටපත් දැක්පවන “අභියාචන අිංක : 

ඊපීඑල් 36/2016 පී කරුණාරත්න මහතා විසන් වග, බ්රැන්ඩිගම්ෙල, අිංක 47/2 ඒ ස්ථානපයහි 

ෙවත්වාපගන යනු ලබන තරිඳු පමෝටර්ස් පවත ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය නිකුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ 

කිරීම සම්බන්ධ අභියාචනය” යන හිසන් යුතුව අිංක 02/08/ඊපීඑල්36/2018 යටපත් 2018.12.13 

දිනැතිව උක්ත අභියාචනය සම්බන්ධ සාරාිංශ සටහන හා තීන්දුව සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සම්බන්ධපයන් හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක 

සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

21. 2018.12.24 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (23) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/PSW/MP/A53/14360/2016 යටපත් 

2018.12.18 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් 

වාර්තාව අනුව පමපතක් කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කර පනොමැති අතර ෙදිිංචි නිවාස වලින් දුරස්ව 

පිහිටා ඇති බවත් ෙරිසර ගැටලු හා මහජන පීඩාකාරී තත්ව ඇතිවීපම් අවධානම අවම බැවින් 

අපනකුත් ආයතනවල පකොන්පේසවලට යටත්ව කැණීම් කටයුතු කරපගන යාම සුදුසු බවට නිර්පේශ 

කර ඇති බැවින් පම් පිළිබඳව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. “වයාජ පිඹුර සකස් කිරීම පිළිබඳව.” යන හිසන් යුතුව වග, පනළුවත්තුඩුව, පනො. 198 හි ෙදිිංචි 

එල්.පී. පියල් විපජ්තුිංග මහතා විසන් 2019.01.18 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බලප්රපේශයට 

අයත් අිංක 440 ග්රාම පසේවා වසපම් ඉහල හිංවැල්පල් ෙදිිංචි ඔල්ගා අතුපකෝරල යන අය විසන් 

අනවසරපයන් සත්ව පගොවිෙලක් ෙවත්වාපගන යන අතර එම පගොවිෙල ෙවතින ඉඩමට යාම සඳහා 

ඇති ොර අඩි 12 ක් වන අතර ඇය විසන් අඩි 20 හා 30 ක ොරක් ඇති බවට වයාජ පිඹුරක් සකස්කර 

සැලසුම් කමිටුව මඟින් එය අනුමත කරපගන ඇති බැවින් පමම ගැටළුකාරී තත්වය නිරාකරණය 

කරපදන පලස ඉල්ලමින් අිංක 5441 වයාජ පිඹුපර් පිටෙතක්, අිංක 3809 පිඹුපර් පිටෙතක්, දිවුරුම් 
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ප්රකාශය, ෙත්තිරු පිටෙතක් සහ අිංක 5394 ඔප්පුපේ පිටෙතක් සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ඉඩම් මැනුම් සභාපවන් තීරණයක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලීම් 

කර ඇති බැවින් එම තීරණය ලද ෙසු ඉදිරි කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. “ෙවත්වාපගන යන අච්චුගල් වැඩෙළක් සම්බන්ධවයි පම්” යන හිසන් යුතුව 2019.01.15 දිනැතිව 

සාලාව, අකරවිට ප්රධාන මාර්ගයට මායිම්ව ඇති මීවිත උයන නමින් ෙවත්වාපගන යන පවන්පේස 

ඉඩපමහි මෑතක සට කුමාරි නැමති තැනැත්තියක විසන් විදුලිය මඟින් ක්රියාකරන අධික ශබ්දයක් 

නිකුත් වන අච්චුගල් යන්ත්රයක් භාවිතපයන් අච්චුගල් වැඩෙළක් ෙවත්වාපගන යන බවත් පමමඟින් 

නිකුත් වන අධික ශබ්දය අසල ගම්වාසීන් හට ද නිතර නිතර කුඩා දරුවන්පේ නින්දට බාධා 

ෙමුණුවන බවද, සුළඟින් පගපනන සයුම් ගල් කුඩු දූවිලි බවට ෙත්පවමින් නිරන්තරපයන් 

පසම්ප්රතිශයාව වැනි පරෝගයන්ට භාජනය වන බවද දක්වමින් පම් සම්බන්ධපයන් අවධානය 

පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත්කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් සහ ඉඩම් හිමිකරුපේ වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

3. “ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්රය අළුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම එස්.ඒ.එස්. ලිංකා සර්විස් පසන්ටර්, 

පනො. 59/4, මිරිස්වත්ත, පුවක්පිටිය.” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/PSW/TR/A70/3609/09 

යටපත් 2018.12.19 දිනැතිව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් උක්ත සඳහන් කර්මාන්තය සඳහා අෙ 

විසන් පයොමුකරන ලද 2017.01.16 දාතම සහිත ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්රය වාර්ෂිකව 

අළුත්කිරීපම් අයදුම්ෙත්රය සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් 2017.01.16 සදුකරන ලද 

ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී අනාවරණය වූ කරුණු අනුව ඉල්ලුම් ෙත්රපේ අඩුොඩු සපුරා නැවත ඉදිරිෙත් 

කරන පලස 2017.02.27 දින යවන ලද ලිපියට ද, 2017.08.11 දින යවන ලද සහිකැඳවීපම් ලිපි 

වලට ප්රතිචාර පනොලද බැවින් 2017.11.17  සහ 2018.01.16 දාතම සහිත ෙසු විෙරම් ක්පෂේත්ර 

ෙරීක්ෂණපේදී වාහනවලින් ඉවත් කරන අෙවිත්ර පතල් කර්මාන්ත භූමිපේ ෙසට එක්රැස් වන පලස 

මුදාහැර ඇති බවත් ගෘහ ොලනය ඉතා අසතුටුදායක බැවිනුත් ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය නිකුත් 

කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කරන බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන 

ලදි. 

 

4. තුම්පමෝදර, ඉරිදාපෙොළ, වග, පනො. 25 හි ෙදිිංචි ටී.පී.ඩී. තිලක් අතුල නානායක්කාර මහතා විසන් 

“ඉරිදාපෙොළ මිංසන්ධිපේ ප්රධාන පබෝක්කුව සහිත කාණුව පිරිසදුපකොට සහ පිළිසකර කර දීමට 

කාරුණිකව ඉල්ලා සටිමි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.14 දිනැතිව එකී ස්ථානපයහි වැහි වතුර 

ෙමණක් පනොව කඩවල්වලින් ඉවත් කරනු ලබන අෙජලය ද සෑම පමොපහොතකම ෙැමිණීම නිසා 

කාණුපේ ෙස් නිරන්තරපයන් පගොඩදැමීමට සදුව ඇති බවත් තවදුරටත් වත්තට ෙස් දමාගත පනොහැකි 

බැවින් සහ එම කාණුව පිළිසකර කරගැනීපමන් නිවසට යාමට ප්රධාන ොර සකසා ගැනීමට හැකිවන 

බැවින් පම් පිළිබඳව සලකා බලන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 
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පම් සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

5. හිංවැල්ල, සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය විසන් “හිංවැල්ල පෙොදු පවළඳ සිංකීර්ණපේ රැඳී 

සටින යාචකයින් ඉවත්කරගැනීම.” යන හිසන් යුතුව අිංක DSS/01/13/11/08-2018 යටපත් 

2018.12.31 දිනැතිව උක්ත කරුණට අදාලව අෙ විසන් 2018.12.19 දිනැතිව යවන ලද ලිපියට 

පිළිතුරු පලස හිංවැල්ල පෙොදු පවළඳ සිංකීර්ණපේ අනවසරපයන් රැඳී සටින යාචකයින් විසන්, 

පවළඳ සිංකීර්ණය අපිරිසදු කිරීම පහේතුපවන් එම ස්ථානපේ වයාොරික කටයුතු කරපගන යනු ලබන 

වයාොරිකයින් පමන්ම ෙැමිපණන ොරිපභෝගිකයින්ද අෙහසුතාවයට ෙත්වන බැවින් එම යාචකයින් 

ඉවත් කිරීමට අවශය කටයුතු සලසා පදන පලස ඉල්ලමින් ස්ථානාධිෙති, පෙොලිස් ස්ථානය, හිංවැල්ල 

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

 
6. “අනවසර කාණුවක් සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2013 වර්ෂපේ ජනවාරි මස 15 වන දින අෙ 

විසන් පකොස්ගම, අකරවිට, ස්වර්ණ ජයන්ති රණවිරුගම, අිංක 05 හි ෙදිිංචි ඒ.ඩබ්.ආර්. පුෂ්ෙකුමාර 

මහතා පවත පකොස්ගම, අකරවිට, ආනන්දගම, අිංක 179 දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි ඩබ්.එස්. 

මල්කාන්ති මියපේ ඉඩපම් මායිමට වන පසේ වැස ජලය බැසයාම සඳහා කාණුවක් ඉදිකර ඇති බැවින් 

ඒ සම්බන්ධපයන් තාක්ෂණ නිළධාරී විසන් කරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂාවට අනුව හියුම් ෙයිප්ෙ පයොදා 

ක්රමවත් පලස ජලය බැස යාම සඳහා කාණුවක් ඉදිකළ යුතු බවට වාර්තා කර ඇති අතර පම් 

සම්බන්ධපයන් විධිමත් ෙරිදි කටයුතු කරන පතක් අනවසරපයන් කාණුව ඉදිකිරීම වහාම නතර 

කරන පලස යවන ලද ලිපියට අදාලව වර්තමාන තත්වය සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම තාක්ෂණ 

නිලධාරී වාර්තාවක් ලබාගැනීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

7. “2017 සැප්තැම්බර් 01 දින ප්රකාශයට ෙත් කරන ලද නව පරගුලාසන් මගින් තහනම් කරන ලද 

පෙොලිතින් සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් 2019.01.16 

දිනැතිව පෙොලිතින් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා වර්තමාන රජය විසන් නිකුත් කර ඇති විපශේෂ ගැසට් 

නිපේදන 06 අතුරින් 2034/37 ගැසට් ෙත්රයට අනුව පේශොලන, සමාජයීය, ආගමික, ජාතික, 

සිංස්කෘතික පහෝ පවනත් යම් උත්සව පහෝ අවසථ්ා සඳහා සයලුම ආකාරපේ පෙොලිතින් වර්ග 

සැරසලිවලට භාවිතා කිරීම තහනම් කර ඇති බවත් ඉදිරිපේදී ෙැවැත්පවන මැතිවරණ වලදී පමන්ම 

පවනත් සයළු උත්සව සිංවිධානපේදී සැරසලි සඳහා පෙොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් භාවිතපයන් වැළකී  

ෙරිසර හිතකාමී සැරසලි පයොදා ගැනීමටත් 2034/36 ගැසට් නිපේදනය මඟින් තහනම් කර ඇති 

පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටික් අඩිංගු කසල පහෝ ෙහසුපවන් දැපවන ප්ලාස්ටික් අඩිංගු පවනත් ද්රවය 

එලිමහපන් පිලිස්සීම පනොකරන පලස බලසීමාවට අයත් ආයතන, පුේගලයින් හා ෙක්ෂ විෙක්ෂ 

මන්ත්රීවරුන් දැනුවත් කරන පලස දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා 

ඉදිරිෙත් කළ අතර පම් සම්බන්ධපයන් අදාල ආයතන දැනුවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. “FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගමට අදාලව භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශය මඟින් 

ලබාදී ඇති බලෙත්රය සම්බන්ධපයනි.” යන හිසන් යුතුව භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශය 

විසන් 2019.01.10 දිනැතිව 439 දිේපදණිය උතුර ග්රාම නිලධාරී වසපම් FSA පහෝල්ඩින්ේස ්
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පුේගලික සමාගමට අදාලව කැණීම් බලෙත්රයක් ලබාදීපම්දී, 1992 අිංක 33 දරණ ෙතල් හා ඛ්ණිජ 

ද්රවය ෙනතට අනුකූලව ලබාගත යුතු නිර්පේශයන් මූලිකව ලබාපගන ඇති අතර ෙරීක්ෂණ පිපිරුමට 

අනුකූලව ලැබී ඇති භූ කම්ෙන අගයන් සහ වාතපේ අධිපීඩන මට්ටම් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය මඟින් 

ලබා දී ඇති ෙරාමිතීන්ට වඩා අඩු අගයන් බව අනාවරණය වීම පහේතුපවන්ද ගල්වලවල් ආශ්රිත 

තාක්ෂණික කාරණා සම්බන්ධපයන් ෙවත්වන ලද සාකච්ඡාපේදී ෙවතින ගැටලු වලට පකොන්පේස 

මාලාවක් ඇතුලත් කර කැණීම් බලෙත්රයක් ලබාදීමට හැකි බවට තීරණය කිරීම පහේතුපවන් 

2018.04.09 දින FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම පවත කැණීම් බලෙත්රය නිකුත් කළ බව 

දක්වමින් භූවිදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශපේ සභාෙති, අපසේල ඉේදපවල මහතා විසන් 

පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

9. “නුරානි කඳු ප්රපේශපේ දැනට ෙවත්වාපගන යනු ලබන ගල් කැණීපම් සථ්ානවලට අදාල කැණීම් 

බලෙත්ර කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව සීතාවක ෙරිසරය සුරැකීපම් 

සිංවිධානය විසන් 2018.11.14 දිනැතිව නුරානි කඳු ප්රපේශපේ ෙවතින කළුගල් කර්මාන්ත 14 ක් 

සඳහා බලෙත්රවල කාලසීමාවන් ඉදිරි වර්ෂයට දීර්ඝ පනොකරන පලස ඉල්ලමින් භූ විදයා සමීක්ෂණ 

හා ෙතල් කාර්යාිංශය පවත යවන ලද ලිපිපයහි සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත එවන ලද ලිපිපේ 

පිටෙත කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

10. FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම විසන් 2019 වර්ෂය සඳහා පවළඳ බලෙත්රය ලබාගැනීමට 

ඉදිරිෙත් කරන ලද අයදුම්ෙත්රය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා විසන් 

ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාගැනීපමන් 

හා ෙරිසර කමිටුපේ නිර්පේශ ලබාගැනීපමන් ෙසු පවළඳ බලෙත්රය ලබාදීම සුදුසු බවට වාර්තා කර 

ඇත. පම් සම්බන්ධපයන් දැඩිපලස මහජන විපරෝධතා ෙවතින බැවින් පවළඳ බලෙත්රය 

ලබාපනොදීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලද බව FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම පවත 

දන්වා යැවීමටත් එහි පිටෙත් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය, භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශය හා 

ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය පවත දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

11. “නිවාස හතක අෙවිත්ර ජලය මාපේ නිවස අසල කාණුවට බැහැර කිරීම සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් 

යුතුව පකොස්ගම, සාලාව, අිංක 23/1 හි ෙදිිංචි පක්.ඒ.එස්.සී. ජයසිංහ මහතා විසන් ඔහුපේ නිවස 

අසල නිවාස හතක ෙදිිංචිකරුවන් සුනඛ්යන් නෑවීම, එම කූඩු මළමුත්ර යනාදිය ද, නිවසන් බැහැර 

කරන අෙවිත්ර ජලය ද ඔහුපේ ඉඩපම් ඇති කාණුවට බැහැර කිරීම පහේතුපවන් පගවතු වගාව 

සම්පූර්ණපයන් ප්රපයෝජනයට ගත පනොහැකි පලස විනාශ වී ඇති බවත්, වැසකාලයට එම ජලය වැස 

ජලය සමඟ මුසුවී ඉඩම පුරා සති ගණන් රඳා ෙැවතීම නිසා මැස මදුරුවන් පබෝ වී ගැටළු රාශියකට 

මුහුණ දී ඇති බැවින් පමම අසාධාරණය පිළිබඳව පසොයා බලා කඩිනම් විසඳුමක් ලබාපදන පලස 

ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

12. “ශෂී පමෝටර්ස්, සන්රයිස් ොර්ක්, පකොස්ගම යන ස්ථානපේ ෙවත්වාපගන යන අනවසර වාහන 

නඩත්තු කිරීපම් හා පින්තාරු කිරීපම් මධයස්ථානය සම්බන්ධව” යන හිසන් යුතුව ප්රපේශවාසීන් 
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විසන් 2019.01.20 දිනැතිව වාහන නඩත්තු කිරීපම් හා පින්තාරු කිරීපම් ස්ථානය පිළිබඳව සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාවට ලිඛිතව ප්රපේශවාසීන්පේ අත්සන් ද සහිතව දැනුවත් කර ඇති බවත් 2018.12.04 

දින ප්රාපේශීය සභාව තුළ දී ෙැවති සාකච්ඡාපේදී 2018.12.31 දින එම ස්ථානපේ වැඩකටයුතු නතර 

කරන පලස අදාල අයට දැනුම් දුන් නමුත් පම් වනවිටත් එහි වැඩකටයුතු කරපගන යන අතර ඒ 

සඳහා භාවිතා කරනුපේ සන්රයිස් ොර්ක යන ඉඩපම් පන්වාසක බිම් පකොටසක් වන 359/බී/04 බිම් 

පකොටසට අයත් මාර්ගය බවද දක්වමින් පම් සඳහා ප්රපේශවාසීන්පේ විපරෝධතාවයක් ඇති බව 

ප්රාපේශීය සභාව දැනුවත් වී තිබියදී ඒ සඳහා පවළඳ බලෙත්රය නිකුත් කර ඇති බැවින් එය අවලිංගු 

කර පමම ගරාජය එම සථ්ානපයන් ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, 2018.12.24 දින ෙැවති ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභාපේ පෙර කමිටු ප්රගතිය 

අිංක 06 යටපත් ශෂී පමෝටර්ස් ආයතනයට ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාගැනීපමන් ෙසු මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදී ඇති පකොන්පේස වලට යටත්ව පවළඳ බලෙත්රය ලබාදීමට ගත් තීරණය 

තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය, පකොට්ඨාශභාර ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී 

සමන්ත උදය කුමාර මැතිතුමා, පකෝකිල සම්ෙත් වර්ණසරි මැතිතුමා, ශෂි පමෝටර්ස් ආයතනපේ 

හිමිකරු වන ශෂි කුමාර් මහතා සහ ප්රපේශවාසීන් කැඳවා ඉදිරි කාරක සභාපේදී පම් සම්බන්ධපයන් 

සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 1)  පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2018 පදසැම්බර් 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 ෙරික්ෂා කිරිම පිළිබද වාර්තාව  

 

මාසය තුළ වාර්තා වු පඩිංගු පරෝගීන් සිංඛ්යාව   22    

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    2887 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          1462 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    27     

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව     1139 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන        176     

නඩු ෙැවරූ ගණන       15     

දඩ මුදල            රු.  30,000 /- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව       10   

  

2) ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද 2018 පදසැම්බර් 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     1977 
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පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව           392  

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව      49  

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව     1972  

නිකුත් කල නිපේදන ගණන          05   

නඩු ෙැවරූ ගණන           - 

දඩ මුදල                       - 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව          15  

 

14. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 පදසැම්බර් මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණයකිපලෝ 75640 

02 නිෂ්ොදනය කළ පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 3995 

03 අපලවි කළ ප්රමාණය කි.පලෝ. 4225 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 1315 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. රු. 84,500/- 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2018 පනොවැම්බර් මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 2460 

02 පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටික් කි.පලෝ. 10440 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 5725 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 19 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 837 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 70 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 467 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 165 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. - 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ - 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. - 
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12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන ගිය 

පනොදිරන කසළ ප්රමාණය කි.පලෝ. 
13100 

 මුළු එකතුව 33283   

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. රු. 168,442/- 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
53687 

 

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

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2019 වර්ෂපේ පෙබරවාරි 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 

2019.02.02 හිංවැල්ල/ඉහල හිංවැල්ල/නිරිපෙොල 

2019.02.09 පින්නවල උතුර/දකුණ 

2019.02.16 කළුඅේගල/සුදුවැල්ල 

2019.02.23 මලගල 

 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

 

1. වග හිංදිපේ ෙවතින කාණුවට අෙවිත්ර ජලය පයොදන බවට ෙැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව 

පසොයාබලන පලස ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා පවත දන්වා සටින ලදි. 

 

2. පකොස්ගම මහා විදයාලය පදොල ඉහල පිහිටි සුසාන භූමිපේ වල් බිහිවී ඇති බැවින් පිරිසදු කරපදන 

පලසට ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සනී පහක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා කරන ලද ඉල්ලීම අනුව සතිපේ 

සුදුසු දිනයක් පයොදා එළිපෙපහලි කිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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