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2019.02.26 වන දින පෙ.ව. 10.00ට 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  

8. 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   - 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 -  පකොස්ගම  -  පර්ණුකා ඉේදමල්පගොඩ මිය . 

5. කාර්යභාර නිලධාරි -  හිංවැල්ල  -  සුමනා ජයසූරිය මිය. 

6. පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී - හිංවැල්ල - එස්.පක්.එම්.ඩී. කරුණාරත්න මයා 

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

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

9. තාක්ෂණ නිලධාරී - පකොස්ගම  - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය. 

10. තාක්ෂණ නිලධාරී - හිංවැල්ල  - එච්.යූ. නිශාන්ති මිය. 

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

12. කර්මාන්ත ෙරිොලක   - එල්.ඒ.ඩී.සී. සම්ෙත් මයා 

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

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

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

16. මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - මිරිස්වත්ත  -   පී. රජතසිංහ මයා 

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

18. පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - වග   -   අයි.එම්.එන්. ගුණවර්ධන මයා. 

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

20. අඩවි වන නිලධාරී - කහපහේන  - බී. උපුල් කුමාර මයා 
 

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. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (01) 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 පයොමුකරන 

ලද ලිපියට අදාලව 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 අද දින 

සාකච්ඡාව සඳහා කැඳවීම් කළ ද අදාල කර්මාන්තශාලා හිමිකරු සාකච්ඡාවට පනොෙැමිණි බැවින් 

නැවත වරක් 2019.03.14 දින පම් සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි.  

 

2. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (02) 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 විසන් අිංක 

WP/CM/PSW/WP-C/01/00159/2018 යටපත් 2018.08.29 දිනැතිව ලබාදුන් ලිපිය 

සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක විසන් ලබාදී ඇති නිර්පේශ ක්රියාත්මක කිරිම 

සඳහා ලබාදුන් දින 14 ක කාලසීමාව ඉක්ම පගොස් ඇති බැවින් මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක විසන් 

නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර ඇතිද යන්න පිළිබඳව ෙරීක්ෂා කර බලා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව පගොවිෙල 

ෙරිශ්රය පහොඳින් නඩත්තු කිරීමට උත්සාහයක් පගන ඇති බව වාර්තා කර ඇති අතර දැනට ඉවත් කර 

පනොමැති ෙපරවි කූඩු පදක ෙැමිණිලිකරුපේ නිවස ආසන්නපයන් ඉවත් කරන පලසත්, පගොම 

එකතුවන ස්ථානය ස්ථිර පලස ආවරණය කර සයලුම කටයුතු දින 07 ක් ඇතුළත අවසන් කර ඒ බව 

කාරක සභාව පවත දැනුම්පදන පලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

3. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (03) 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 දින 14 ක් ඇතුළත ක්රියාත්මක 

කර ඒ බව කාරක සභාව පවත දැනුම්පදන පලස  දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (11) 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 
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ො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 2019.02.26 

දින පදොර්ශවය කාරක සභාව පවත කැඳවූ අතර එහිදී උදෑසන 6.00 සට සවස 6.00 දක්වා 

වයාොරික කටයුතු ෙවත්වාපගන යාමට පදොර්ශවය එකඟතාවය ෙලකරන ලදි. 

 

5. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (12) 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. 

 

6. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (13) 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 සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක 

සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (14) 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 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත පයොමුකරන ලද ජල සාම්ෙල ෙරීක්ෂණ 

වාර්තාව ලැබී පනොමැති අතර 2019.02.20 දින අදාල පගොවිෙල ෙරීක්ෂා කිරීපම්දී මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය විසන් පයොමුකරන ලද ජල සාම්ෙල වාර්තාව අනුව “අෙ සන්දන” සීමාව තුළ ෙවතින 

බැවින් පගොවිෙල ෙවත්වාපගන යාම සුදුසු බවට නිර්පේශ කර ඇති බැවින් මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිපයන් බලෙත්ර ලබාපගන ඉදිරිෙත් කරන පලස දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

8. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (15) යටපත් දැක්පවන “ගරාජය - අිංක 

75 ඒ, හයිපලවල් ොර, ෙහත්ගම, හිංවැල්ල” යන හිසන් යුතුව2018.12.07 දිනැතිව පයොමුකරන 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 
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ස්ථානයක 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 යැවූ අතර එම නිර්පේශයන් ක්රියාත්මක කර පනොමැති බැවින් නඩු 

ෙැවරීම සඳහා ආදායම් ෙරිොලක මහතා පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

9. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (16) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

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

WP/CM/PSW/WP-C/01/00245/2018යටපත් 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 යැවූ අතර බලෙත්ර ලබාපගන පනොමැති බැවින් නඩු 

ෙැවරීම සඳහා ආදායම් ෙරිොලක මහතා පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (17) 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 ලිපියට 

අදාලව වාර්නිෂ් හා පෙොලිෂ් නිෂ්ොදන කර්මාන්තය පම් වනවිට ක්රියාකාරී මට්ටපම් ෙවතින්පන්ද 

යන්න සහ ෙරිසර බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳව පකොස්ගම මහජන 

පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව එකී නිර්පේශ දින 14 ක් ඇතුළත ක්රියාත්මක කර ඒ බව 

සභාව දැනුවත් කරන පලස වාර්නිෂ් හා පෙොලිෂ් නිෂ්ොදන කර්මාන්තශාලා හිමිකරු වන පක්.පී. 

චමින්ද ජගත් කුමාර මහතා පවත දන්වා යැවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (18) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය නිකුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ   WE/CM/PSW/FD/A40/9265/2013 යටපත් 

2018.12.11 පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව සූඛ්ර පගොවිෙල පම් වනවිට ක්රියාකාරී මට්ටපම් 

ෙවතින්පන්ද යන්න සහ ෙරිසර බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳ පකොස්ගම 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදී ඇති වාර්තාව අනුව එකී නිර්පේශ දින 14 ක් ඇතුළත ක්රියාත්මක 
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කර ඒ බව සභාව දැනුවත් කරන පලස සූඛ්ර පගොවිෙල හිමිකරු පවත දන්වා යැවීමට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

12. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (19) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය අළුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම කුකුළු පගොවිෙල, මීගහවත්ත, 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 සති පදකක් තුළ ලබාපදන පලස 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

13. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (20) 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. 

 

14. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටපත් දැක්පවන “ෙවත්වාපගන 

යන අච්චුගල් වැඩෙළක් සම්බන්ධවයි පම්” යන හිසන් යුතුව 2019.01.15 දිනැතිව ඉදිරිෙත් කරන 

ලද ලිපියට අදාලව ෙරිසර බලෙත්රය ඉල්ලුම්කර ඇති බවත් ශබ්දය පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබාගන්නා 

පලස දැනුවත් කළ බවත් එපතක් අච්චුගල් වැඩෙළ නවත්වා ඇති බවට පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීක්ෂක වාර්තා කාරක සභාව පවත දන්වා සටි අතර පම් වනවිට අච්චුගල් වැඩෙළ ෙවත්වාපගන 

යන්පන්ද යන්න පිළිබඳව ෙරීක්ෂා කර බලා වාර්තාවක් ලබාපදන පලස  පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කරන ලදි. 

 

15. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටපත් දැක්පවන “ො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 පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව අවශය නිර්පේශ ලබාදී ෙරිසර බලෙත්රය 

ඉල්ලුම්කරන පලස එස්.ඒ.එස්. ලිංකා සර්විස් පසන්ටර් හි හිමිකරු දැනුවත් කරන පලස පකොස්ගම 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා පවත දන්වා සටින ලදි. 

 

16. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටපත් දැක්පවන 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 
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ඉල්ලා සටිමි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.14 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් 

ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව රශ්මි පහෝටලයට අයත් එල්.ජී. ලලිත් 

නම් අයට කාණුවට අෙ ජලය පයොමුකරන නළය ඉවත් කිරීමටත් මසක් ඇතුළත ප්රමාණවත් අෙජල 

වළක් ඉදිකිරීමට නිපේදන නිකුත් කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

17. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටපත් දැක්පවන 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 

ස්ථානාධිෙති, පෙොලිස් සථ්ානය, හිංවැල්ල පවත යවන ලද ලිපියට අදාලව ජා ඇල ප්රපේශපේ 

යාචකයින් රැඳී සටින ෙල්ලියක් ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව පතොරතුරු පසොයාබලා දැනුවත් කරන බවට 

ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

18. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැක්පවන “අනවසර 

කාණුවක් සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව යවන ලද ලිපියට අදාලව පකොස්ගම තාක්ෂණ නිලධාරී 

ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ස්ථානීය ෙරීක්ෂණයක් ෙවත්වා ගතයුතු ක්රියාමාර්ග පිලිබඳව දැනුවත් කර 

ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

19. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටපත් දැක්පවන “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 පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා 

වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

20. 2019.01.22 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැක්පවන “ශෂී පමෝටර්ස්, 

සන්රයිස් ොර්ක්, පකොස්ගම යන සථ්ානපේ ෙවත්වාපගන යන අනවසර වාහන නඩත්තු කිරීපම් හා 

පින්තාරු කිරීපම් මධයස්ථානය සම්බන්ධව” යන හිසන් යුතුව ප්රපේශවාසීන් විසන් 2019.01.20 

දිනැතිව 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 

2019.02.18 දින සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වූ අතර එහිදී පමම වයාොරය සම්බන්ධපයන් මහජන 

විපරෝධතා හා ගැටළු ෙවතින බැවින් තාවකාලිකව නතර කරන පලස අදාල හිමිකරු දැනුවත් කරන 

ලද අතර එය ලිඛිතව ඔහු පවත දැන්වීමටත් පමම ගැටළු විසඳීම සඳහා කිසයම් කාලසීමාවක් ගතවන 
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බැවින් අදාල අපනකුත් ආයතන වලින් විමසා බලා තීරණයකට එළඹීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. මහා නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශපේ නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් “කළුගල් 

කැඩීපම් කර්මාන්තය සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්පදෝරු සැලසුම් 

අිංක 7856” යන හිසන් යුතුව අිංක PPC1/11/STWPS/2019/01/28/1213W යටපත් 2019.02.20 

දිනැතිව බලයලත් මිනින්පදෝරු පසේන ඉේදමල්පගොඩ මහතා විසන් 2001.09.04 දින මැන පිළිපයල 

කරන ලද අිංක 7856 දරණ සැලැස්පම් කැබලි අිංක 1A හි සඳහන් රූඩ් 02 ක් වූ වග පිහිටි 

කජුගහලන්ද නැමති ඉඩම් පකොටස සිංවර්ධන සැලැස්මට අනුව වතු කෘෂිකාර්මික කලාෙය තුළ 

පිහිටා ඇති අතර පමය ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා පනොවන බැවින් අදාල ආයතනයන් දක්වමින් එම 

ආයතනයන්පේ අනුමැතීන් හා නිර්පේශ ලබාගැනීපමන් අනතුරුව පයෝජිත කර්මාන්තය සදුකිරීම 

සම්බන්ධපයන් විරුේධත්වයක් පනොමැති බව දක්වමින් වග, කහපහේන, අිංක 422/ඒ හි ෙදිිංචි ඊ.එම්. 

සී.පී. එදිරිසිංහ මහතා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දැනගැනීම පිණිස 

එවන ලද ලිපිපේ පිටෙත කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

2. මහා නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශපේ නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් “කළුගල් 

කැඩීපම් කර්මාන්තය සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්පදෝරු සැලසුම් 

අිංක 627” යන හිසන් යුතුව අිංක PPC1/11/STWPS/2019/01/28/1047W යටපත් 2019.02.18 

දිනැතිව බලයලත් මිනින්පදෝරු එම්.ඩබ්. ධනිංජ තිලිණ මහතා විසන් 2017.07.19 දින මැන 

පිළිපයල කරන ලද අිංක 627 දරණ සැලැස්පම් කැබලි අිංක B හි සඳහන් අක්කර 02 රූඩ් 01 ෙර්චස් 

35.37 ක් වූ ොදුක්ක දිේපදණිය පිහිටි දිේපදණි වත්ත නැමති ඉඩම් පකොටස සිංවර්ධන සැලැස්මට 

අනුව වතු කෘෂිකාර්මික කලාෙය තුළ පිහිටා ඇති අතර පමය ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා පනොවන 

බැවින් අදාල ආයතනයන් දක්වමින් එම ආයතනයන්පේ අනුමැතීන් හා නිර්පේශ ලබාගැනීපමන් 

අනතුරුව පයෝජිත කර්මාන්තය සදුකිරීම සම්බන්ධපයන් විරුේධත්වයක් පනොමැති බව දක්වමින් 

පකොළඹ 03, වාලුකාරාම ොර, අිංක 156 හි පිහිටි E.M.L. පප්රොෙර්ටි (පුේ) සමාගම පවත 

පයොමුකරන ලද ලිපිපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දැනගැනීම පිණිස එවන ලද ලිපිපේ පිටෙත 

කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

3. මහා නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශපේ නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් “කළුගල් 

කැඩීපම් කර්මාන්තය සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්පදෝරු සැලසුම් 

අිංක 3125” යන හිසන් යුතුව අිංක PPC/11/STWPS/2018/11/07/11850Z යටපත් 2019.02.20 

දිනැතිව උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් පමම අධිකාරිය විසන් 2018.12.19 දිනැති මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණ ලිපිපේ පදවන පේදපේ කැබලි අිංක 01 පලස සඳහන් කර ඇති ඉඩම් පකොටස කැබලි 

අිංක 10 පලස සිංපශෝධනය විය යුතු බව දක්වමින් බියගම, පප්රගහමුල හන්දිය, මල්වත්ත ොර, 
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472/6 පක් හි ෙදිිංචි එස්.ඒ.ජී.ඒ.ආර්. පෙපර්රා මහතා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපේ සීතාවක 

ප්රාපේශීය සභාව පවත දැනගැනීම පිණිස එවන ලද ලිපිපේ පිටෙත කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා 

ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

4. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “පබොරළු ෙස් කැපීම, පවරළුපිටිය වත්ත, පවරළුපිටිය, කරගල්ල, 

පකොස්ගම” යන හිසන් යුතුව අිංක WPO/CM/08/06/90/2018 යටපත් 2019.02.18 දිනැතිව 

උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය මඟින් අිංක 

IML/2018/434 හා 2018.11.15 දිනැතිව භූවිදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශයට පයොමුකරන 

ලද ලිපියට අදාලව 2018.12.03 දින ෙරිසර අධිකාරිපේ නිළධාරීන් හා අපනකුත් රාජය ආයතන 

මඟින් සදුකරන ලද ඒකාබේධ ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී ෙස් කැපීමට පයෝජිත කන්ද ආශ්රිතව කුඩා ජල 

මාර්ගයක් ෙවතින බවත් කඳු ොමුල ප්රජා ජල ළිිං පදකක් ෙවතින බවත් නිරීක්ෂණය වී ඇති බැවින් 

පයෝජිත ඉඩපම් ෙස් කැපීම මඟින් ෙරිසරයට බලෙෑමක් විය හැකි බැවින් නිර්පේශ කළ පනොහැකි බව 

දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

5. මහා නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන අමාතයාිංශපේ නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය විසන් “කළුගල් 

කැඩීපම් කර්මාන්තය සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාගැනීම මිනින්පදෝරු සැලසුම් 

අිංක 290” යන හිසන් යුතුව අිංක PPC1/11/STWPS/2019/01/23/1050M යටපත් 2019.02.15 

දිනැතිව බලයලත් මිනින්පදෝරු එම්.ඩබ්. ධනිංජ තිලිණ මහතා විසන් 2017.01.27 දින මැන 

පිළිපයල කරන ලද අිංක 290 දරණ සැලැස්පම් කැබලි අිංක 01 සහ 02 හි සඳහන් අක්කර 01 රූඩ් 

02 ෙර්චස් 9.07 ක් වූ තුන්නාන පිහිටි තුන්නාන කන්ද නැමති ඉඩම් පකොටස සිංවර්ධන සැලැස්මට 

අනුව වතු කෘෂිකාර්මික කලාෙය තුළ පිහිටා ඇති අතර පමය ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා පනොවන 

බැවින් අදාල ආයතනයන් දක්වමින් එම ආයතනයන්පේ අනුමැතීන් හා නිර්පේශ ලබාගැනීපමන් 

අනතුරුව පයෝජිත කර්මාන්තය සදුකිරීම සම්බන්ධපයන් විරුේධත්වයක් පනොමැති බව දක්වමින් 

දක්වමින් පකොළඹ 03, වාලුකාරාම ොර, අිංක 156 හි පිහිටි E.M.L. පප්රොෙර්ටි (පුේ) සමාගම පවත 

පයොමුකරන ලද ලිපිපේ සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත දැනගැනීම පිණිස එවන ලද ලිපිපේ පිටෙත 

කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

6. පකොස්ගම, අකරවිට, අිංක 155/2 හි ෙදිිංචි ආර්. එච්. අල්පම්දා මහතා විසන් “තලගල මහත්මාපේ 

මිරිස් පමෝල නිසා මා හට සදුවී ඇති ෙරිසර හානිය සම්බන්ධවයි” යන හිසන් යුතුව 2019.02.14 

දිනැතිව ඔහුපේ නිවස පිටුෙස දැනට ෙවත්වාපගන යනු ලබන “මිරිස් පකටීපම් පමෝල”  නිසා ජීවත් 

වීමට පනොහැකි තත්වයක් මතු වී ඇති බවත් දැනට ඇසට කාචයක් දමා පරෝගීව සටින බැවින් මිරිස් 

කුඩු සැර නිවපසේ ගබඩා වී ඇති නිසාත් පසෞඛ්ය හා ොරිසරික ප්රශ්න රාශීයකට මුහුණ පදන බැවින් 

පසොයා බලා සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පම් සඳහා පකොසග්ම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 
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7. ශ්රී ලිංකා ඉිංජිපන්රු බලකාය විසන් “සාලාව රණවිරු නිවාස අිංක 39 සහ 40 ඉඩම්ලාභීන්පේ ජලය 

එක්රැස් වීපම් ගැටළුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා” යන හිසන් යුතුව 2019.01.24 දිනැතිව ඉහත 

අිංක සඳහන් රණවිරු අධිකාරිය මඟින් සාදා නිමකර ලබාදී ඇති නිවාස වර්ෂාව ෙවතින කාලයන් 

වලදී වැස ජලය බැසයාමට මාර්ගයක් පනොමැති වීම පහේතුපවන් බැවින්  එම නිපවස්වලට ෙැමිණීමට 

ඇති ප්රාපේශීය සභාවට අයත් මාර්ගය හරහා නිපවස් අිංක 42 හා 43 නිවැසයන් ජලය බැස යාමට 

සලසා ඇති යාබද කාණුවට හියුම් ෙයිප්ෙ පයොදා ජලය බැසයාමට සැලැස්වීම සුදුසු බැවින් පමම 

ගැටළුව කඩිනමින් නිරාකරණය කර පදන පලසත් ඒ සඳහා අවශය ඉිංජිපන්රු යන්ත්ර සහාය (බැපකෝ 

යන්ත්ර වැනි) සහ ශ්රම දායකත්වය ඔවුන්පේ පරජිපම්න්තුව මඟින් සෙයා දිය හැකි බවත් දක්වමින් 

පයොමුකරන ලද  ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා පකොස්ගම තාක්ෂණ නිළධාරී 

වාර්තාවක් ලබාපගන ඉදිරි කාර්මික පසේවා කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කිරිම සුදුසු බවට තීරණය 

කරන ලදි. 

 

8. නුපේපගොඩ, ෙනාපගොඩ ොර, අිංක 21/1/1/1ඒ හි පිහිටි යුනයිටඩ් ේලාස් ලිංකා පුේගලික සමාගම 

විසන් “මහජනතාව අෙහසුතාවට ලක් කරනු ලබන කසළ අිංගන, පකොම්පෙෝස්ට් අිංගන හා 

මළාෙවහන ෙේධතිවල දුර්ගන්ධය ොලනය කිරීම සඳහා ෙරිසර හිතකාමී, විෂ රහිත Rydall OE 

හඳුන්වා දීම.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.22 දිනැතිව ඇමරිකා එක්සත් ජනෙදපයන් ආනයනය කර 

යුනයිටඩ් ේලාස් ලිංකා පුේගලික සමාගම විසන් පබදා හරිනු ලබන විෂ රහිත ස්වභාවික 

එළවළුවලින් නිෂ්ොදිත Rydall OE නමැති දුර්ගන්ධ නාශක එන්සයිමය දුර්ගන්ධය පහේතුපවන් 

මහජනතාවට පීඩා සදුවන කසළ බැහැර කරනු ලබන ස්ථාන වන කසළ අිංගන, පකොම්පෙෝස්ට් 

අිංගන හා මළාෙවහන ෙේධති සඳහා දැනට පයොදාගනු ලබන බැවින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සඳහා 

එම නිෂ්ොදනය භාවිතා කළ හැකි බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම 

සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

9. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “තනුජා ප්රින්ටර්ස්, 28ඒ, පසේනානායක පෙපදස, ොදුක්ක” යන 

හිසන් යුතුව අිංක WPO/CM/PSW/WP-C/01/000402/2018 යටපත් 2019.01.15 දිනැතිව 

උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් අෙ විසන් 2018.12.06 දින පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව 

2018.12.14 දින එම අධිකාරිපේ නිළධාරීන් විසන් සදුකරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී අනාවරණය 

වූ කරුණු දක්වමින් ඝන අෙද්රවය විවෘත භූමිපේ පිළිස්සීම වහාම නතර කරවීමත්, සයුම් ලී කුඩු අවට 

ෙරිසරයට මුදා හැරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්රමාණවත් ක්රියාමාර්ග ගැනීම උචිත බවත් සභාව සතු බලතල 

ප්රකාරව කටයුතු කරන පලස දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා 

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

 

10. හිංවැල්ල, දිේපදණිය, අිංක 116 හි පිහිටි සුරකිමු අපප්ගම ෙරිසර සිංවිධානය විසන් “ආරම්භ කිරීමට 

සූදානම් වන දුම්මපල් කන්ද ගල් පකොරිය සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.23 දිනැතිව 

නවගමුව, රණාල, අිංක 536 හි ෙදිිංචි පී.පක්. නිමල් චන්ද්රසරි යන විසන් පමම ගල්පකොරිය අිංක 

440, පනළුවත්තුඩුව ග්රාම නිළධාරී වසපම්ත්, අිංක 439 දිේපදණිය උතුර ග්රාම නිළධාරී වසමටත් 

දිේපදණිය ගල්කැටි කන්ද නම් ඉඩමට මායිම්ව දුම්මපල් කන්ද නම් ඉඩපම් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් 
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වන බැවින් විපරෝධතා දැක්වීමට පහේතු වූ මූලික කරුණු දක්වමින් පමම ගල්පකොරිය සඳහා අවසර 

ලබාපනොපදන පලස ඉල්ලමින් අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත කාරක 

සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

11. හිංවැල්ල, ෙහත්ගම, හයිපලවල් ොර, පනො. 606/04 හි ෙදිිංචි ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 

විසන් “ෙරිසරයට හානිවන ෙරිදි අෙවිත්ර ජලය බැහැර කිරීම සම්බන්ධව” යන හිසන් යුතුව 

2019.01.15 දිනැතිව ඔහුපේ නිවස ඉදිරිපිට හයිපලවල් මාර්ගපේ මහා මාර්ග අධිකාරියට අයත් 

පබෝක්කුපේ එක් ෙැත්තක කාණුවක් පකොන්ක්රිට් පයොදා වැහි ජලය බැස යාම සඳහා සකස් කර ඇති 

අතර, එම ජල මාර්ගය ඔහුපේ ඉඩම මැදින් පගොස් අපනකුත් ඉඩම් හරහා ඊට අදාල වූ ඇල දක්වා 

ගමන් කරන බැවින් පබෝක්කුපේ තැන් තැන්වල ජලය රැඳී ෙල්වී අධික දුර්ගන්ධයක් හා මදුරුවන්, 

මැස්සන් වැනි සතුන් පබෝවීමක් සදුවන බැවින් ඊට අවශය පියවර ගන්නා පලස ඉල්ලමින් ජනාධිෙති 

කාර්ය සාධන බලකාය පවත පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා 

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

 

12. ජල සම්ෙත හා ෙරිසරය සුරැකීපම් සිංවිධානය - පේවැල්ෙනාව විසන් “ෙස් කො ඉවත් කර ජල 

පෙෝෂිත බිමක් විනාශ කිරීම” යන හිසන් යුතුව 2019.01.15 දිනැතිව ොදුක්ක, ජයන්ති මාවපත්, 

අිංක 92/ඒ හි ෙදිිංචි වයි.ඩී. ගුණවර්ධන නැමති අයට අවිස්සාපේල්ල ආසනපේ ොදුක්ක 

පේවැල්ෙනාපේ, පමොට්ටැවලන්ද නමින් අක්කර 15 ක ෙමණ පෙොල් හා රබර් වගාවක් ෙවතින අතර 

ඉන් අක්කර 02 ක ප්රමාණයක රබර් ගස් ගලවා නැවත වගා කිරීමට ෙස් කො ඉවත් කිරීම පහේතුපවන් 

ජල උල්ෙත් සඳී ළිිං ඇල පදොළ වියලී පගොස් පේවැල්ෙනාව කාන්තාරයක් බවට ෙත්වන බැවින් ග්රාම 

නිලධාරීතැනපේ පහෝ ප්රාපේශීය පල්කම්තුමාපේ නිර්පේශයකින් පතොරව උෙක්රමශීලිව කරනු ලබන 

පමම ෙස් කො ඉවත් කිරීම අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් අතිගරු ජනාධිෙතිතුමා 

පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය 

ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. කඩුපවල, ෙහළ පබෝමිරිය, අිංක 344/ඒ 2 හි කාර්යාලය ෙවත්වාපගන යනු ලබන 

පශ්රේෂ්ඨාධිකරණපේ නීතීඥ සහ ප්රසේධ පනොතාරිස් චතුරිංගනී පප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය විසන් 

2019.02.14 දිනැතිව ඇයපේ පසේවාදායිකාවක් වන පකොළඹ 07, ධර්මොල මාවත, අිංක 103/14 හි 

කාර්යාලය ෙවත්වාපගන යනු ලබන FSA පහෝල්ඩින්ේස් පුේගලික සමාගම හිංවැල්ල, දිේපදණිය 

උතුර, අක්කර හය වත්ත, අිංක 439 දරණ ස්ථානපේ යන්ත්රානු සාරපයන් පහෝ අතින් කළුගල් කැඩීම 

පහෝ කැණීපම් වයාොරය අවශය වන සයලු බලෙත්ර ලබාපගන එම බලෙත්රවල සඳහන් නිර්පේශ සහ 

පකොන්පේසවලට අදාලව එකී වයාොරය ෙවත්වාපගන යනු ලබන බැවින් කිසඳු අධිකරණ 

නිපයෝගයකින් පහෝ සාධාරණ පහේතුවක් පනොමැතිව අවලිංගු කර ඇති පවළඳ බලෙත්රය පමම ලිපිපේ 

දින සට දින 14 ක් ඇතුළත ලබාපදන පලස පහෝ එපසේ ලබා පනොපදන්පන් නම් ඒ සඳහා පිළිගත 

හැකි විධිමත් පල්ඛ්න ඉදිරිෙත් කරන පලසත් එපසේ කිරීමට අපෙොපහොසත් වුවපහොත් පහෝ ෙැහැර 

හැරියපහොත් ඇයපේ පසේවාදායකයාට සදුවන හානිය පූර්ණය කරගැනීම සඳහා වන්දි ලබාගැනීමට 

නීතිමය පියවර ගන්නා බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා 
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කරන ලද කාරක සභාව භූ විදයා සමීක්ෂණ හා ෙතල් කාර්යාිංශපේ බලෙත්රය අවලිංගු වන 

2019.04.08 දින දක්වා බලෙත්රය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

14. ොදුක්ක, මලගල, රඹුටන්ගස් හිංදිය අසල, සුන්දර ගම්මානය, අිංක 203/7 හි පිහිටි සමඟි සුභසාධක 

සිංගමපේ ගරු සභාෙති අපශෝක බී ගමපේ මහතා විසන් 2018.12.23 දිනැතිව ොදුක්ක මාලගල 

රඹුටන්ගස් හන්දිය අවට ගම්මානය පහවත් නව භාවිතා කරන නම වන “සුන්දර ගම්මානය” අවශය 

ෙහසුකම් සැලසීම සඳහා වන පයෝජනා දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම 

සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

15. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “කුකුළු පගොවිෙල සම්බන්ධ ෙැමිණිල්ල, දිේපදණිය” යන හිසන් 

යුතුව අිංක WP/CM/PSW/WP-C/01/00121/2018 සහ අිංක WP/CM/PSW/WP-

C/01/00241/ 2018 යටපත් 2019.01.30 දිනැතිව උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් අිංක 

DSS/01/08/11/07-2018 යටපත් 2018.12.10 දින පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව වග, 

පනළුවත්තුඩුව, දිේපදණිය ොර, ඔල්ගා අතුපකෝරළ මිය විසන් ආරම්භ කිරීමට පයෝජිත කුකුළු 

පගොවිෙල සඳහා මධයම අධිකාරිය විසන් නිකුත් කර තිබූ 2017.08.01 දිනැති ොරිසරික නිර්පේශපේ 

වලිංගු කාලය 2018.07.30 දිපනන් අවසන්ව ඇති නමුත් වයාෙෘති පයෝජක විසන් එම නිර්පේශය 

අලුත් කිරීම සදහා පහෝ කුකුළු පගොවිෙල ෙවත්වාපගන යාම සඳහා ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය 

ලබාගැනීමට ඉල්ලුම්කර පනොමැති බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම 

සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

16. පදල්ගහවත්ත ගම්වාසීන් විසන් “අපිරිසදුව ෙවත්වාපගන යනු ලබන ඌරු පගොවිෙලක් සම්බන්ධව 

දැන්වීම” යන හිසන් යුතුව 2019.02.04 දිනැතිව කලුඅේගල එක්සත් ජාතික ෙක්ෂ කාර්යාලය 

ඉදිරිපිට පදල්ගහවත්ත ොපර් ෙදිිංචි ජානක මිලාන් වීරසිංහ (බබී) නැමති අය විසන් ඉතා අපිරිසදු 

ආකාරපයන් ෙවත්වාපගන යනු ලබන ඌරු පගොවිෙල නිසා දුර්ගන්ධපයන් හමන විෂබීජ නිහඬව 

ශරීරගත වී හඳුනා ගැනීමට පනොහැකි පරෝග සෑපදන බැවින් පම් සම්බන්ධපයන් නීතිමය පියවර 

ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා හිංවැල්ල 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

17. ෙළාත් ොලන පදොර්තපම්න්තුව (බස්නාහිර ෙළාත) විසන් “පීඩාකාරී පබෝක්කුව ඉවත් කර මාර්ගය 

පදෙස කාණු ෙේධතියක් ඉදිකරවා ගැනීම.” යන හිසන් යුතුව අිංක LGD/6/5/P06/2019 යටපත් 

2019.01.21 දිනැතිව උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් පකොස්ගම, කනම්ෙැල්ල, අිංක 108 හි ෙදිිංචි 

පසෝමසරි චන්ද්රපසේන මහතා විසන් 2018.10.25 දිනැතිව ලබාපදන ලද ලිපිය මඟින් ගැටළුවට ොදක 

වී තිපබන පබෝක්කුව වසා දමා මාර්ගය පදෙස කාණු ෙේධතියක් ඉදිකරපදන පලස ඉල්ලා ඇති 

බැවින් පමම ගැටළුව සම්බන්ධපයන් ෙරීක්ෂණයක් සදුකර සවිස්තර වාර්තාවක් ෙළාත් ොලන 

පදොර්තපම්න්තුව (බස්නාහිර ෙළාත) පවත ලබාපදන පලසට පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 
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කාරක සභාව, පම් සඳහා 1987 අිංක 15 දරණ ප්රාපේශීය සභා ෙනපත් 81 වගන්තිය ප්රකාරව මහා 

සභාවට පයෝජනාවක් ඉදිරිෙත් කර ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට තීරණය කරන ලදි.  

 

18. ෙළාත් ොලන පකොමසාරිස්පේ අිංක LGD/03/අයාපල් යන සුනඛ්යින් හා 2019.01.18 දිනැතිව 

එවන ලද ලිපියට අදාලව ප්රධාන අමාතයාිංශය - බස්නාහිර ෙළාත විසන් “ජලභීතිකා පරෝග මර්දනය 

සහ සුනඛ් වන්දයාකරණ වැඩසටහන් ෙැවැත්වීම සඳහා ෙළාත් ොලන ආයතනවල පූර්ණ සහය 

ලබාගැනීම.” යන හිසන් යුතුව අිංක CM/WP/E6/02 යටපත් 2019.02.01 දිනැතිව එවන ලද 

උක්ත අදාලව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ ජලභීතිකා පරෝග මර්දන එන්නත් කිරීම් සහ සුනඛ් 

වන්දයාකරණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය සහාය ලබාගැනීමට අදාල ආයතන 

දැනුවත් කරන පලසත්, ඒ සඳහා අවශය සහාය ලබාදීමට සත්ව නිෂ්ොදන හා පසෞඛ්ය 

පදොර්තපම්න්තුපේ අධයක්ෂක දැනුවත් කරන පලසත් දක්වමින් බස්නාහිර ෙළාත, සත්ව නිෂ්ොදන 

හා පසෞඛ්ය පදොර්තපම්න්තුපේ ෙළාත් අධයක්ෂක පවත පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ 

දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

19.  මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “මහජන ෙැමිණිලි - වැස ජලය ගලායන කාණුවක් අවහිර කිරීම. 

කඩුපගොඩ, වග” යන හිසන් යුතුව 2019.02.05 දිනැතිව උක්ත කරුණ සම්බන්ධපයන් පමම 

අධිකාරිය පවත ලද මහජන ෙැමිණිල්පල් පිටෙතක් සමඟ පමම ෙැමිණිල්ල පිළිබඳව ෙරීක්ෂා කර 

බලා සුදුසු පියවර ගන්නා පලසත් එපසේ ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග පමම අධිකාරියට ද පිටෙත් සහිතව 

ෙැමිණිලිකරුවන්ට දන්වා යවන පලස දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, 

පම් සම්බන්ධපයන් පෙොලීසය විසන් අධිකරණපේ පගොනුකර ඇති නඩුපේ තීන්දුව ප්රකාරව කටයුතු 

කිරීම සුදුසු බැවින් ඒ බව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත සහ ෙැමිණිලිකරු පවත දන්වා යැවීමට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

20.  “අනවසරපයන් විනය විපරෝධී පලස සත්ව පගොවිෙලක් ෙවත්වාපගන යෑම සම්බන්ධවයි.” යන 

හිසන් යුතුව හිංවැල්ල, ෙහල හිංවැල්ල, අිංක 162 සී දරණ ස්ථානපේ ෙදිිංචි සීතාවක ප්රාපේශීය සභා 

ෙත්කළ මන්ත්රිනී ඔල්ගා අතුපකෝරල යන අය විසන් නීතිවිපරෝධී පලස ආරම්භ කර ඇති සත්ව 

පගොවිෙල තහනම් කරපදන පලස ඉල්ලමින් වග, පනළුවත්තුඩුව, පනො. 198 හි ෙදිිංචි එල්.පී. පී. 

විපජ්තුිංග මහතා විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

21. ප්රජා සිංවර්ධන නිලධාරීතුමිය විසන් “ආහාර ෙරිහරනය කරන්නන් දැනුවත් කිරීපම් වැඩසටහන” 

යන හිසන් යුතුව ප්රපේශපේ ආහාර ෙරිහරණ ස්ථානවල තත්වය වැඩිදියුණු කරමින් ොරිපභෝගිකයින් 

හට පසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර ලබාගැනීම තහවුරු කිරීම සම්බන්ධපයන් ප්රජා සිංවර්ධන නිළධාරීතුමිය 

විසන් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, ආහාර ෙරිහරනය කරන්නන් දැනුවත් 

කිරීපම් වැඩසටහන සඳහා ඇස්තපම්න්තු සකස් කර මුදල් හා ප්රතිෙත්ති සැකසීපම් කාරක සභාව 

පවත පයොමුකිරීමට තීරණය කරන ලදි. 
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22.  මහකන්ද, නැපගනහිර, තුන්නාන, 444 හි ෙදිිංචි ප්රපේශවාසීන් විසන් 2019.02.22 දිනැතිව 

මහකන්ද ප්රපේශපේ පිහිටි චාමර පුබුදු නැමැත්තාට අයිති පලොට් අිංක 22 දරණ ඉඩපමහි කලුගල 

කැඩීමට අවසර ඉල්ලා ඇතත් ප්රධාන වශපයන් නිවාස 10 කට ආසන්න සිංඛ්යාවක් ගල මත ඉදිකර 

ඇති අතර ප්රපේශපේ නිවාස 72 කට ජලය සෙයන ජල ටැිංකිය ද පිහිටි පමම ගල කැඩීම 

සම්බන්ධපයන් අවධානය පයොමුකර සහනයක් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් සථ්ානීය ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

23. 1)  පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2019 ජනවාරි මස හිංවැල්ල පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි 

පකොට්ඨාසපේ පඩිංගු මර්දනය 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   18 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3644 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          1474 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    05 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    1216 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන       197 

නඩු ෙැවරූ ගණන      04 

දඩ මුදල                රු. 8000 /- 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව      14 

  

2) ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද 2019 ජනවාරි 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   08 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3886 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          700 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    61 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    700 

නිකුත් කල නිපේදන ගණන        - 

නඩු ෙැවරූ ගණන        - 

දඩ මුදල                    - 

ධූමායනය කල සිංඛ්යාව      08 

 



14 
 

24. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2019 ජනවාරි මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණය කිපලෝ 60850 

02 නිෂ්ොදනය කළ පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 4910 

03 අපලවි කළ ප්රමාණය කි.පලෝ. 5540 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 685 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. රු. 110,800/- 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2019 ජනවාරි මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 2849 

02 පෙොලිතින්/ප්ලාස්ටික් කි.පලෝ. 12769 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 9543 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 25 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 1239 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 131 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 858 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 356 

09 විදුලි උෙකරණ කි.පලෝ. - 

10 CFL  බල්බ් කි.පලෝ - 

11 පගෝනි උර කි.පලෝ. - 

12 
අධික උෂ්ණත්වපයන් පිළිස්සීම සදහා පුත්තලමට රැපගන ගිය 

පනොදිරන කසළ ප්රමාණය කි.පලෝ. 
6400 

 මුළු එකතුව 34170  

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. රු. 161,968/- 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
55439  

 

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

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2019 වර්ෂපේ මාර්තු 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 

2019.03.02 ඉහළ පකොස්ගම 

2019.03.09 ගලපගදර දකුණ / ගලපගදර නැපගනහිර 

2019.03.16 පබොල්ලතාව 

2019.03.23 වග උතුර/ වග බටහිර 

2019.03.30 අළුත්අම්බලම 
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