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2019.03.26 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   - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

6. ගරු කාරක සභික   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

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

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   - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා මැතිතුමිය  

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

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

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

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

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

13. ෙරිොලක මහජන පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - හිංවැල්ල -  ජී.ජී.යූ. දයානන්ද මයා. 

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

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

16. ආදායම්/පසෞඛ්ය ෙරිොලක - හිංවැල්ල - එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රියන්ත මයා 

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

18. උෙ පෙොලිස් ෙරීක්ෂක   - එස්.එම්.සී. නන්දන විපජ්සරි මයා 

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

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. 2019.02.26 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 ෙැවැත්වූ අතර එහිදී 

කර්මාන්තශාලා හිමිකරු විසන් ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාපගන ඇති බැවින් ද මහජන පීඩා 

ෙවතින බවට ප්රපේශවාසීන් කරුණු ඉදිරිෙත් කළ බැවින්ද පදොර්ශවපේම කරුණු සලකා බලා 

මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ ෙරිසර නිළධාරී සමඟ සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වීමට හා ස්ථානීය 

ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වීමට හැකි දිනයක් දන්වා එවන පලස මධයම ෙරිසර අධිකාරිය බස්නාහිර 

ෙළාත් අධයක්ෂකතුමා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

2. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (05) යටපත් දැක්පවන තුම්පමෝදර, 

හල්පේ වත්ත, පුස්සැල්ලාව ේලාන්පට්ෂන් සමාගම විසන් “හල්පේ 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. 

 

3. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (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 සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී පනොමැති බැවින් ඉදිරි කාරක 

සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

4. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (12) 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 
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බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳ වාර්තාව සති පදකක් තුළ ලබාපදන පලස 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කළ අතර සූඛ්ර පගොවිෙල හිමිකරු දැනුවත් කළ 

බවට පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

5. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (13) 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 විසන් දැනට පමම ආයතනය වසාදමා ඇති 

බවට කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර නැවත බලෙත්ර ලබාපනොපගන ක්රියාකාරී තත්වපේ 

ෙවත්වාපගන යනු ලබන්පන් නම් නඩු ෙැවරීමටත් තීරණය කරන ලදි. 

 

6. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (14) 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 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 බැලීමටත් බලෙත්ර ලබාපගන පනොමැතිව වයාොරික කටයුතු 

ෙවත්වාපගන යන්පන් නම් නඩු ෙැවරීමට කටයුතු කරන පලස ආදායම් ෙරිොලක මහතා පවත 

දැන්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

7. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (15) 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 සටි අතර බලෙත්ර ලබාපනොපගන ක්රියාකාරී තත්වපේ 

ෙවත්වාපගන යන්පන් නම් නඩු ෙැවරීමට කටයුතු කරන පලස ආදායම් ෙරිොලක මහතා දැනුවත් 

කරන ලදි. 

 

8. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (17) 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 
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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. ගරු ප්රාපේශීය 

සභා මන්ත්රී සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා එම සථ්ානය සමාජ පසේවා පදොර්තපම්න්තුව පවත ෙවරා 

ෙවත්වාපගන යන බවට ෙැවසූ අතර ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය මඟින් සමාජ පසේවා 

පදොර්තපම්න්තුව පම් පිළිබඳව දැනුවත් කර ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා පයොමු කිරීමට තීරණය කරන 

ලදි.  

 

9. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (19) 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. 

 

10. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (20) 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 

බැවින් අදාල අපනකුත් ආයතන වලින් විමසා බලා තීරණයකට එළඹීම සුදුසු බවට කාරක සභාව 

තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැක්පවන 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 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

ෙැමිණිලිකරු ෙමණක් පම් සඳහා විපරෝධය දක්වන බැවින් ස්ථානීය ෙරීක්ෂාවක් ෙැවැත්වීමට 

තීරණය කරන ලදි. 
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12. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (09) යටපත් දැක්පවන මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය විසන් “තනුර ප්රින්ටර්ස්, 28ඒ, පසේනානායක පෙපදස, ොදුක්ක” යන හිසන් යුතුව අිංක 

WPO/CM/PSW/WP-C/01/000402/2018 යටපත් 2019.01.15 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සඳහා ොදුක්ක මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 2019.03.21 දින ඔහු විසන් 

සදුකරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී සැලකිය යුතු තරම් පීඩාකාරී තත්වයක් නිරීක්ෂණය වී පනොමැති 

අතර 2019 වර්ෂය සඳහා 2019.01.11 දින පවළඳ බලෙත්රයද ලබාපගන ඇති බැවින් මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිපයන් ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාපගන ඉදිරිෙත් කරන පලස “තනුර” ප්රින්ටර්ස් 

හිමිකරු වන එස්.ඒ.එස්. කුමාර මහතා පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

13. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (11) යටපත් දැක්පවන 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 පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සඳහා හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී 

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

 

14. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටපත් දැක්පවන ජල සම්ෙත හා 

ෙරිසරය සුරැකීපම් සිංවිධානය - පේවැල්ෙනාව විසන් “ෙස් කො ඉවත් කර ජල පෙෝෂිත බිමක් විනාශ 

කිරීම” යන හිසන් යුතුව 2019.01.15 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිපේ පිටෙත සඳහා ොදුක්ක 

මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 2019.03.23 දින ෙවත්වන ලද ස්ථානීය 

ෙරීක්ෂණපේදී ෙහත කරුණු අනාවරණය වී ඇති අතර පමමඟින් සදුවිය හැකි ෙරිසර හානිය පිළිබඳව 

තාක්ෂණික දැනුම ඇති ෙරිසර අධිකාරිපේ ෙරිසර නිලධාරී වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවත් දක්වා 

ඇති බැවින් ඒ අනුව ෙස්කැපීපම් කටයුතු වහාම නවත්වන පලස ොදුක්ක ජයන්ති මාවත අිංක 92/ඒ 

හි ෙදිිංචි වයි.ඩී. ගුණවර්ධන යන අය පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. පූර්ව අනුමැතියකින් පතොරව ෙස් කැපීම ආරම්භ කර ඇත. 

ii. නමුත් කෙන ලද ෙස් එම ස්ථානපයන් පගන පගොස් නැත. 

iii. ප්රපේශවාසීන්පේ සහ පෙොලීසපේ මැදිහත්වීම මත දැනට පමම ෙස් කැපීම නවතා ඇත. 

iv. පමම ඉඩම රබර් වගාවක් සහිත උස් භූමියක් වන අතර එහි ෙහළ මායිපමන් පේවැල්ෙනාව 

ගලබඩ මාර්ගය පිහිටා ඇත. 

 

15. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටපත් දැක්පවන 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 
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ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාව 

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

ලදි. 

 

16. 2019.02.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (22) යටපත් දැක්පවන මහකන්ද, 

නැපගනහිර, තුන්නාන, 444 හි ෙදිිංචි ප්රපේශවාසීන් විසන් 2019.02.22 දිනැතිව පයොමුකරන ලද 

ලිපිය සම්බන්ධපයන් ස්ථානීය ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

1. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “ොරිසරික ෙැමිණිල්ල - දැව ඉරුම්හල, පකොස්ගහපහේන, උේගල්ල, 

ොදුක්ක” යන හිසන් යුතුව 2019.01.30 දිනැතිව ොදුක්ක, උේගල්ල, පකොස්ගහපහේන හි පිහිටි දැව 

ඉරුම්හල සම්බන්ධපයන් 2018.11.02 දින ලද ෙැමිණිල්ලකට අදාලව 2018.11.26 දින සදුකරන 

ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී අනාවරණය වූ කරුණු දක්වමින් සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව මඟින් පමම 

දැව ඉරුම්හල සඳහා අිංක CEA 57161 හා 2018.07.11 සහ වඩු මඩුව සඳහා CEA 57154 හා 

2018.06.06 දිනැතිව ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාදී ඇති බැවින් පමම ෙැමිණිල්ල 

සම්බන්ධපයන් ෙරීක්ෂා කර බලා කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත ලද 

ෙැමිණිල්පල් පිටෙතක් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සම්බන්ධපයන් ොරිසරික තාක්ෂණික කමිටුව විසන් ෙරීක්ෂා කර බලා කාරක සභාව පවත 

වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

2. පුස්සැල්ලාව ේලාන්පට්ෂන් ලිමිටඩ් ආයතනය විසන් “සාලාව වත්ත තුල ඇති කසළ බැහැර කිරීම 

සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.01.07 දිනැතිව සාලාව වත්පත් ක්රියාත්මක වන FSC (වන 

භාරකාරත්ව මණ්ඩල) වැඩසටහන යටපත් පවන් කරන ලද කසළ සතියකට වරක් ප්රාපේශීය සභාවට 

ලබාගැනීමට ක්රමපේදයක් සකස් කරන පලසත් ප්රධාන මාර්ගපේ සට මීටර් 400 ක් දුරින් පමම කසළ 

රැස්කරන ස්ථානය සකස ්කර ඇති බැවින් ප්රාපේශීය සභාපේ කසළ ප්රවාහන රථය ෙැමිපණන දිනය 

දැන්වුවපහොත් එම රථයට කසළ ලබාදීම ෙහසු බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා 

මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා විසන් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතාපගන් වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට 

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

3. ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා විසන් “වාර්ෂික පවළඳ බලෙත්ර 

ලබාගැනීපම්දී ඇතිවන ප්රමාදය සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.03.18 දිනැතිව විවිධ වයාොර 

කටයුතුවල පයදී සටින වයාොරිකයින්පේ වයාොර සඳහා පවළඳ බලෙත්ර නිකුත් කිරීපම්දී කරදරකාරී 

ක්රියාවලියක් අනුගමනය කරන බවත් එම නිසා විශාල ප්රමාද වීමක් සදුවන නිසා සභාවට අයවිය යුතු 

ආදායම් අහිමිවීපම් තත්වයක් උදා වී ඇති බැවින් පවළඳ බලෙත්ර ලබාදීපම් ක්රියාපිළිපවත වයාොරික 

ප්රජාවට ෙහසු සහ ක්රමවත් වැඩපිලිපවලක් සකස් කළ යුතු බව දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය 
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සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් දීර්ඝ පලස සාකච්ඡා කිරීපමන් අනතුරුව ඉදිරිපේදී 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපවන් පවළඳ බලෙත්ර ලබාගන්නා අයදුම්කරු විසන් අයදුම්ෙත සම්පූර්ණ කර 

අදාල කාර්යාලයට ඉදිරිෙත් කර නිර්පේශ ලබාපගන පසෞඛ්ය වවදය නිළධාරී නිර්පේශ ද 

ලබාගැනීපමන් ෙසු නැවත කාර්යාලයට ඉදිරිෙත් කිරීම තුළින් බලෙත්ර ලබාදීපම්දී සදුවන ප්රමාදය 

අඩුවන බැවින්, ඒ අනුව කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

4. විෂයභාර නිළධාරී විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය සභා බලප්රපේශයට අයත් ොදුක්ක හා හිංවැල්ල පසෞඛ්ය 

පසේවා බලප්රපේශය පුරා වර්ධනය පවමින් ෙැවති පඩිංගු උවදුර මර්දනය කිරීපම් අරමුණින් ආරම්භ වූ 

පඩිංගු මර්දන වයාෙෘතිපේ වයාෙෘති කාලසීමාව 2019.05.01 දිපනන් අවසන් වන 2019.05.01 දින 

සට වර්ෂයක කාලයක් සඳහා හිංවැල්ල සහ ොදුක්ක පසෞඛ්ය පසේවා බලප්රපේශපේ පඩිංගු මර්දන 

වයාෙෘතිපේ වයාෙෘති කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, හිංවැල්ල සහ ොදුක්ක පසෞඛ්ය පසේවා බලප්රපේශපේ පඩිංගු 

මර්දන වයාෙෘතිපේ වයාෙෘති කාලසීමාව 2019.05.01 දින සට 2020.04.30 දින දක්වා වර්ෂයක 

කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීම සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.  

 

5. වග, හල්බරාව, කළුඅේගල, පනො. 301/ඒ හි ෙදිිංචි පක්.පක්. කුමුදු ක්රිෂාන්ත මහතා විසන් “සත්ව 

පගොවිෙළක් ෙවත්වාපගන යෑම පිළිබඳවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.11.14 දිනැතිව ඔහුපේ නිවස 

ඉදිරිපිට ෙවතින සත්ව පගොවිෙල (ඌරු පකොටුවක්) පහේතුපවන් හුස්ම ගැනීමට පනොහැකි බවත් කුඩා 

දරුවන් සටින බැවින් සුදුසු ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා 

බැලූ කාරක සභාව, පම් සඳහා හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

6. ොදුක්ක උෙ කාර්යාලපේ පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතා විසන් 2019.03.25 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාපේ ොදුක්ක උෙ කාර්යාල බල ප්රපේශපේ හා ොදුක්ක නගරපේ සදුවන ෙහත සඳහන් කරුණු 

සම්බන්ධපයන් අවධානය පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක 

සභාව, පම් සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක පෙොලීසපේ ස්ථානාධිෙතිතුමා ලිඛිතව දැනුවත් කිරීම සුදුසු බවට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

i. දිනපෙොල හා අවට, බස් නැවතුම අසල පෙොදු වැසකිළිය ළඟ හා කාර්යාලපේ පිටුෙස රාත්රියට හා 

දවල් වාහන මඟින් කැලි කසළ පගනවිත් දැමීම.  

ii. ොදුක්ක බස් නැවතුම් පෙොල ෙැත්පත බස් රියදුරන් හා සහායකයින් මුත්රා කිරීම. 

iii. ොදුක්ක පකොළඹ ොර “ලක්සරි පහෝටලපයහි” අෙ ජලය ප්රධාන කාණුවට මුදා හැරීම. 

 

7. පකොස්ගම, සාලාව, වී.සී. නිවාස පයෝජනා ක්රමය, පනො. 03 හි ෙදිිංචි පක්. වයිමන් මහතා විසන් 

“වැසකිළි වළ උතුරා යාම සම්බන්ධවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.02.01 දිනැතිව වී.සී. නිවාස 

පයෝජනා ක්රමපේ පනො. 04 නිවපසේ ෙදිිංචි පක්.ඇම්. දියත් යන අයපේ ඉඩපම් මායිමට ඉදිකර 
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තිපබන වැසකිළි වළ උතුරායාපමන් එහි තිපබන අෙවිත්ර ජලය තම නිවසට ගලාඒම පහේතුපවන් 

දුෂ්කරතාවයන් රැසකට ෙත්ව ඇති බැවින් සුදුසු ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන 

ලද ලිපියට අදාලව පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව එම ගැටළුව 

සම්බන්ධපයන් අදාල ස්ථානය ෙරීක්ෂා කරන ලද අවස්ථාපේදී එම අඩුොඩු නිවැරදි කර තිබූ බවට 

කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි.  

 

8. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්ර ඉල්ලුම්ෙත්රය - තීන්ත හා තීන්ත ආශ්රිත 

නිෂ්ොදන කර්මාන්තය, දුන්පකොලපහේන ොර, තුම්පමෝදර” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/ 

PSW/CH/A12/18843/2018 යටපත් 2019.03.11 දිනැතිව ඉහත කරුණ සම්බන්ධපයන් මධයම 

ෙරිසර අධිකාරිය පවත 2018.11.23 දින ලද ඉල්ලුම් ෙත්රයට අදාලව 2019.01.17 දින සදුකරන ලද 

ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී අනාවරණය වූ කරුණු පමම ලිපිපේ දින සට 30 ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කර 

මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත ලිඛිතව දැනුම් පදන පලස දක්වමින් පල්කම්, සීතාවක ප්රාපේශීය 

සභාව පිටෙත් සහිතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායම් ෙරිොලක මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව 

ෙහත සඳහන් නිර්පේශයන්ද ක්රියාත්මක කර පවළඳ බලෙත්රය දින 14 ක් අතුළත ලබාපගන ඉදිරිෙත් 

කරන පලස අවිස්සාපේල්ල, පුවක්පිටිය, එපගොඩගම ොර, අිංක 28 හි ෙදිිංචි එච්.ඒ.සී. ගුණපසේකර 

මහතා පවත ලිඛිතව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ උෙපදස් ෙරිදි ඝණ අෙද්රවය කර්මාන්ත භූමිපයහි පසෞඛ්ය ආරක්ෂිතව 

ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රමපේදයක් සකස් කිරීම. 

ii. රසායනික ද්රවය හා අමුද්රවය ගබඩා කිරීපම්දී හා භාවිතා කිරීපම්දී පිලිෙැදිය යුතු ආරක්ෂිත 

පිළිපවතක් අනුව (Material Safety Data) රසායනික ද්රවය හා අමුද්රවය ආරක්ෂාකාරී පලස 

ගබඩා කිරිම. 

iii. හදිස අවසථ්ාවකදී අනුගමනය කිරීම සඳහා වන සැලැස්මක් (Emergency Preparedness 

Plan) ඉදිරිෙත් කිරීම. 

iv. ප්රමාණවත් ෙරිදි ගිනි නිවීපම් උෙකරණ කර්මාන්තය තුළ සවිකිරීම හා ඒ සම්බන්ධව ලබාගත් 

සහතික ඉදිරිෙත් කිරීම. 

 

9. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්රය, සූඛ්ර පගොවිෙල, කන්පදවත්ත 

මාවල්ගම” යන හිසන් යුතුව අිංක WE/CM/PSW/FD/A40/10434/2014 යටපත් 2019.03.01 

දිනැතිව ඉහත කරුණ සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ නිළධාරීන් විසන් 2018.06.22 දින 

සදුකරන ලද ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණපේදී අනාවරණය වූ කරුණු හා නිර්පේශ දක්වමින් එම නිර්පේශ දින 

14 ක් ඇතුළත ක්රියාත්මක කර මධයම ෙරිසර අධිකාරිය පවත ලිඛිතව දැනුම් පදන පලස දක්වමින් 

සභාෙති, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පිටෙත් සහිතව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායම් ෙරිොලක 

මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව ෙහත සඳහන් නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර පවළඳ බලෙත්රය දින 14 ක් 

අතුළත පවළඳ බලෙත්රය ලබාපගන ඉදිරිෙත් කරන පලස මාවල්ගම, කන්පදවත්ත, මාරගහවත්ත හි 

ෙදිිංචි ඩබ්.වී.පජ්.ඩී. කුමාර මහතා පවත ලිඛිතව දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 
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i. ජීවවායු ඒකකය මනා ක්රියාකාරීත්වපයන් ෙවත්වාගත යුතු අතර ඉන් බැහැර වන අෙජලය 

පිරිෙහදු කිරීම හා පමම අධිකාරිපේ ලියාෙදිිංචි උෙපේශන ආයතනයකින් උෙපදස් ලබාගනිමින් 

අෙජල ප්රතිකර්ම ෙේධතියක් ඉදිකළ යුතුය. 

ii. අෙජල ප්රතිකර්ම ෙේධතිය ඉදිකර අවසන් වූ ෙසු ෙරිෙහදු කරන ලද අෙජලපේ අෙජල 

විශ්පල්ෂණ වාර්තාවක් මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ රසායනාගාරපයන් ලබාපගන ඉදිරිෙත් කළ 

යුතුය. 

iii. පගොවිෙපලහි ගෘහ ොලන තත්වය සතුටුදායක පලස ෙවත්වාගත යුතුය. 

iv. කිසම අෙද්රවයයක භූමිය තුළ පහෝ ඉන් පිටතදී විවෘත භූමිය තුළ පිලිස්සීම සදුපනොකළ යුතුය. 

v. අෙද්රවයයන් ෙලාත් ොලන ආයතනපේ උෙපදස් ෙරිදි පසෞඛ්යානුකූලව ඉවත් කිරීමට අවශය 

පියවර ගතයුතු අතර ඉවත් කරන පතක් මනාව ආවරණය කරන ලද ස්ථානයක ගබඩා කර 

තැබිය යුතුය. 

 

10. මධයම ෙරිසර අධිකාරිය විසන් “සූඛ්ර පගොවිෙල - අිංක 401, කඩුපගොඩ දකුණ, වග” යන හිසන් 

යුතුව අිංක WE/CM/PSW/WP-C/01/00030/2018 යටපත් 2019.03.11 දිනැතිව ඉහත කරුණ 

සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ නිළධාරීන් විසන් ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණයක් සදුකිරීපමන් 

අනතුරුව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව පවත පයොමුකරන ලද 2018.08.14 දිනැති ලිපියට අදාලව 

නැවතත් ලද ෙැමිණිල්ලකට 2018.11.26 දින ක්පෂේත්ර ෙරීක්ෂණයක් සදුකර ඇති අතර එහිදී 

සූඛ්රයින් සිංඛ්යාව 12 දක්වා අඩුකර සයලුම අෙජලය සහ අෙද්රවය ජීව වායු ඒකකයක් හරහා පිරිෙහදු 

ෙේධතියකට පයොමුකර ඇති බවට නීරීක්ෂණය වී ඇති අතර පමම පගොවිෙල එම ස්ථානපේ 

ෙවත්වාපගන යාම, සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ කලාෙ සැලැස්මට අනුව අනුමත භාවිතයක්ද යන්න 

පහෝ කිසයම් අනුමැතියක් ලබාදී ඇති ද යන්න පිළිබඳව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය දැනුවත් කරන 

පලස දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායම් ෙරිොලක මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල 

නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර ඇති බැවින් පමම සූඛ්ර පගොවිෙල සඳහා බලෙත්ර ගාසත්ු පගවීම් කර පවළඳ 

බලෙත්රය ලබාපගන ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය දැනුවත් කිරීම සුදුසු 

බවට තීරණය කරන ලදි. 

 

11. 1)  පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2019 පෙබරවාරි 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   14 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3513 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          1405 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    54 
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එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    1126 

නිකුත් කළ නිපේදන ගණන       244 

නඩු ෙැවරූ ගණන      28 

දඩ මුදල                රු. 56000 /- 

ධූමායනය කළ සිංඛ්යාව      14 

පිරිසදු කිරීපම් වැඩසටහන්     02 

  

2) ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද 2019 පෙබරවාරි 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   12 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3318 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          575 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    51 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    569 

නිකුත් කළ නිපේදන ගණන        06 

නඩු ෙැවරූ ගණන        - 

දඩ මුදල                    - 

ධූමායනය කළ සිංඛ්යාව      08 

 

12. 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 63670 

02 නිෂ්ොදනය කළ පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණය කි.පලෝ. 5110 

03 අපලවි කළ ප්රමාණය කි.පලෝ. 4175 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ට් ප්රමාණයකි.පලෝ. 1620 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. රු. 83,500/- 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2019 පෙබරවාරි මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 2325 

02 පෙොලිතින්/ේලාස්ටික් කි.පලෝ. 12277 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 7138 
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04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. 06 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 880 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 95 

07 පෙට් පබෝතල් කි.පලෝ 714 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 287 

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. 
6300 

 මුළු එකතුව 30022 

13 අපලවි කිරීපමන් ලබාගත් ආදායම රු. රු. 131,607/- 

14 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
56821 

 

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

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2019 වර්ෂපේ අපප්රේල් 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 

2019.04.06 ඉළුක්ඕවිට / දිගන 

2019.04.20 ජයවීරපගොඩ/වලේවත්ත/ 

2019.04.27 උඩුමුල්ල 

 

03. සාකච්ඡා සටහන් 

 

1. ෙරිසර හා ෙහසුකම් පසේවා කාරක සභාව සඳහා මධයම ෙරිසර අධිකාරිපේ නිළධාරීන් සහභාගී 

පනොවීම සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කළ අතර කමිටු දින පිළිබඳව මධයම ෙරිසර අධිකාරිය ලිඛිතව 

දැනුවත් කරන බැවින් සහභාගී පනොවීම පිළිබඳව පහේතු දක්වන පලස දන්වා ලිපියක් යැවීමට තීරණය 

කරන ලදි. 
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