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2019.04.23 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සීතාවක ප්රාපේශීය සභා කමිටු ශාලාපේදී ෙවත්වන ලද 

ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභා රැස්වීපම් වාර්තාව. 

 

සහභාගි වු  

 

1. ගරු කාරක සභා සභාෙති  -  චන්දන මුදුන්පකොටුව මැතිතුමා 

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

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

4. ගරු කාරක සභික   - ඒ. සුසන්ත මැතිතුමා 

5. ගරු කාරක සභික   - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රානි පසපනපහලතා මැතිතුමිය  

6. 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   - ආර්.ඒ. උපුල් මපනෝජ් රූෙසිංහ මැතිතුමා 

3. ගරු කාරක සභික   - සුසන්ත සසර කුමාර රූෙසිංහ මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

12. ආදායම් ෙරීක්ෂක - හිංවැල්ල  - නලීන් විමලසරි මයා 

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

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

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

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

17. පසෞඛ්ය ෙරික්ෂක - කළුඅේගල  -   එච්.පී.සී.එස්. වීරපසේකර මයා. 

18. පෙොලිස් ෙරීක්ෂක - පකොස්ගම  - ඩබ්.ඒ.පී. ගුණදාස මයා 

19. පෙොලිස් ෙරීක්ෂක - ොදුක්ක  - ඩී.ගමපේ මයා 

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

21. 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 – (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 පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක විසන් 

ෙරීක්ෂා කර නිරීක්ෂණය වූ අඩුොඩු හා නිර්පේශ දක්වමින් ලබාපදන ලද වාර්තාව අනුව ෙහත 

සඳහන් නිර්පේශ ක්රියාත්මක කරන පලස පුවක්පිටිය, මිරිස්වත්ත, පනො. 59/4 හි පිහිටි එස්.ඒ.එස්. 

ලිංකා සර්විස් පසන්ටර් හි හිමිකරු පවත දන්වා යැවීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

i. පසේවා ප්රපේශපේ තැනින් තැන කඩපතොලුවී ඇති බිම පසෝදා ෙවිත්ර කළ හැකි ෙරිදි පිළිසකර කළ 

යුතුය. 

ii. පසේවා ප්රපේශයට අවහිරයක් පනොවන පලස ඉවතලන පතල් ගබඩා කිරීමට පවන්කළ ස්ථානයක් 

සකස් කළ යුතුය. 

iii. පසේවය කරන අවස්ථාපේදී පසේවකයින් සෑමවිටම ආරක්ෂිත උෙකරණ ෙැළඳිය යුතුය. 

iv. මදුරුවන් පබෝ පනොවන පලස මනා ගෘහ ොලන තත්වයකින් ආයතනය ෙවත්වාපගන යා යුතුය. 

v. ජල සාම්ෙල් වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

vi. ඉහත අඩුොඩු නිවැරදි කර පවළඳ බලෙත්රය ලබාගත යුතුය.  

vii. වලිංගු ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්ර ලබාගත යුතුය. 

 

2. 2019.03.26 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 2019.03.14 දින සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වූ අතර එහිදී කර්මාන්තශාලා හිමිකරු 

විසන් ෙරිසර ආරක්ෂණ බලෙත්රය ලබාපගන තිබූ නමුත්, මහජන පීඩා ෙවතින බවට ප්රපේශවාසීන් 

කරුණු ඉදිරිෙත් කළ බැවින් 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 ලිපි යවා ඇති 

අතර පමපතක් ඒ සඳහා පිළිතුරු ලැබී පනොමැති බැවින් කඩිනමින් පම් සඳහා දිනයක් ලබාපගන 

අදාල සාකච්ඡාව ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

3. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (02) යටපත් දැක්පවන තුම්පමෝදර, 

හල්පේ වත්ත, පුස්සැල්ලාව ේලාන්පේෂන් සමාගම විසන් “හල්පේ වත්ත - කුණු කසළ විධිමත්ව 

බැහැරලීම පිළිබඳවයි.” යන හිසන් යුතුව 2018.12.07 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 
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කාරක සභාව, පනොදිරන කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව පසෞඛ්ය ෙරිොලක ලබාදුන් වාර්තාව අනුව වතු 

නිවාස හා කර්මාන්ත ශාලාපේ එදිපනදා එකතුවන පෙොලිතින් ේලාස්ටික් එකතු කිරීපම් ස්ථාන තුනක් 

(3) ක් පිහිටුවා ඇති බවත් දැනට එකතු වී පනොමැති නිසා දැනුම් දීපමන් ෙසු සති පදකකට වරක් 

ෙැමිණ රැපගන යන පලස වතු ොලකතුමා ඉල්ලීමක් කළ බවට දක්වන ලදි.  

 

4. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (03) 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. 

 

5. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (04) යටපත් දැක්පවන “ොරිසරික 

ආරක්ෂණ බලෙත්රය අළුත් කිරීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීම කුකුළු පගොවිෙල, මීල්ලගහවත්ත, 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 මේටපම් ෙවතින්පන්ද යන්න සහ ෙරිසර 

බලෙත්රය ලබාදීම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට අදාල කරුණු පිළිබඳ වාර්තාව සති පදකක් තුළ ලබාපදන පලස 

පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කළ අතර පම් සම්බන්ධපයන් සූඛ්ර පගොවිෙල 

හිමිකරු දැනුවත් කළ බවට පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි. පකොස්ගම මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක මහතා විසන් අදාල කුකුළු පගොවිෙල ෙරීක්ෂා කළ 

අවස්ථාපේදී නීරීක්ෂණය වූ කරුණු දක්වමින් ෙහත සඳහන් නිර්පේශ ක්රියාත්මක කරන පලස කුකුළු 

පගොවිෙල හිමිකරු වන පකොස්ගම, කනම්ෙැල්ල, මිල්ලගහවත්ත, අිංක 310 හි ෙදිිංචි ජී.ඩබ්ලිේ. 

දයානන්ද මහතා පවත දන්වා යැවීමට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

i. මැපරන සතුන් දැමීම සඳහා ඇති වළ නිස ආකාරපයන් පසෞඛ්ය ක්රමානුකූලව පිළිසකර කර 

පියනක් සහිතව මුද්රා තැබිය හැකි ආකාරපයන් සකස් කළ යුතුය. 

ii. කුකුල් පගොවිෙපල් තැනින් තැන විසරී ඇති ේලාස්ටික් භාජන හා අබලි පකොටස් එක්රැස් කර 

මදුරුවන් පබෝපනොවන පලස පනොපතපමන ෙරිදි ගබඩා කර තැබිය යුතු අතර මදුරුවන් පබෝ 

පනොවන පලස වල් හබරල ආදී ශාක ඉවත්කර මනා ගෘහ ොලන තත්වයකින් සත්ව පගොවිෙල 

ෙවත්වාපගන යා යුතුය. 

iii. දිනෙතා කුකුල් පකොටු දහයියා පයොදා පර්ක්ක කළ යුතුය. පකොටු තුළින් ඉවතලන පල්යරය 

විවෘත භූමියට පනොදැමිය යුතුය. 

iv. ඉහත සඳහන් අඩුොඩු නිවැරදි කර පවළඳ බලෙත්රය ලබාගත යුතුය. 

v. වලිංගු ොරිසරික ආරක්ෂණ බලෙත්ර ලබාගත යුතුය. 

 

6. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (08) 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 
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දිනැතිව උක්ත කරුණට අදාලව අෙ විසන් 2018.12.19 දිනැතිව යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු පලස 

ස්ථානාධිෙති, පෙොලිස් සථ්ානය, හිංවැල්ල පවත යවන ලද ලිපියට අදාලව පමපතක් කිසඳු 

ක්රියාමාර්ගයක් පගන පනොමැති බැවින්, පම් සම්බන්ධපයන් ප්රාපේශීය පල්කම්තුමියපේ අවධානය 

පයොමුකරන පලස නැවතත් දන්වා යැවීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි.  

 

7. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (09) 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. 

 

8. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (10) 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 සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය, බස්නාහිර ෙළාත් 

අධයක්ෂකතුමා පවත දන්වා දිනයක් ලබාපගන සාකච්ඡාවක් ෙැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි. 

 

9. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (11) 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 2019.04.30 දින පෙ.ව. 10.00 ට 

ස්ථානීය ෙරීක්ෂාවක් ෙැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

10. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (12) 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 යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

11. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (13) 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. 



5 
 

 

12. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (14) 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 අනාවරණය වී ඇති කරුණු මඟින් 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 යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

13. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (15) යටපත් දැක්පවන පදල්ගහවත්ත 

ගම්වාසීන් විසන් “අපිරිසදුව ෙවත්වාපගන යනු ලබන ඌරු පගොවිෙලක් සම්බන්ධව දැන්වීම” යන 

හිසන් යුතුව 2019.02.04 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක 

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

තීරණය කරන ලදි. 

 

14. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (16) යටපත් දැක්පවන මහකන්ද, 

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

ලිපිය සම්බන්ධපයන් 2019.04.30 දින පෙ.ව. 10.00 ට ස්ථානීය ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වීමට තීරණය 

කරන ලදි.  

 

15. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටපත් දැක්පවන මධයම ෙරිසර 

අධිකාරිය විසන් “ොරිසරික ෙැමිණිල්ල - දැව ඉරුම්හල, පකොසග්හපහේන, උේගල්ල, ොදුක්ක” යන 

හිසන් යුතුව 2019.01.30 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොරිසරික තාක්ෂණික 

කමිටුව කැඳවා පනොමැති බැවින් ෙරීක්ෂා කර බලා ඉදිරි කාරක සභාව සඳහා වාර්තාව ලබාගැනීමට 

තීරණය කරන ලදි. 

 

16. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටපත් දැක්පවන පුස්සැල්ලාව 

ේලාන්පේෂන් ලිමිටඩ් ආයතනය විසන් “සාලාව වත්ත තුල ඇති කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධවයි.” 

යන හිසන් යුතුව 2019.01.07 දිනැතිව පයොමුකරන ලද ගරු ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රී නන්ද කුමාරසිංහ 

මැතිතුමා විසන් 2019.02.11 දින සභාගත කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතා 

විසන් අදාල වාර්තාව පමපතක් ලබාදී පනොමැති බැවින් පකොස්ගම පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතා මඟින් 

ඉදිරි කාරක සභාව පවත වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි.  

 

17. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (05) යටපත් දැක්පවන 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 පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා 

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

වාර්තාව ලබාගැනීමට තීරණය කරන ලදි. 
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18. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (06) යටපත් දැක්පවන ොදුක්ක උෙ 

කාර්යාලපේ පසෞඛ්ය ෙරිොලක මහතා විසන් 2019.03.25 දිනැතිව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 

ොදුක්ක උෙ කාර්යාල බල ප්රපේශපේ හා ොදුක්ක නගරය අෙවිත්ර කිරීම සම්බන්ධපයන් අවධානය 

පයොමුකරන පලස ඉල්ලමින් ඉදිරිෙත් කරන ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ොදුක්ක පෙොලීසපේ 

ස්ථානාධිෙතිතුමා ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කළ අතර ොදුක්ක 

පෙොලීසය මඟින් දැන්වීම් පුවරුවක් පයදීමට තීරණය කරන ලදි. 

 

19. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටපත් දැක්පවන 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 පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායම් 

ෙරිොලක මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල 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 යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් 

කරන ලදි. 

 

20. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 01 – (16) යටපත් දැක්පවන 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 

පයොමුකරන ලද ලිපිය සඳහා ආදායම් ෙරිොලක මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල 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 

යවා ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

21. 2019.03.26 දින ෙැවති කාරක සභාපේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටපත් දැක්පවන 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 පයොමුකරන ලද ලිපිය 

සඳහා ආදායම් ෙරිොලක මහතා ලබාදුන් වාර්තාව අනුව අදාල නිර්පේශ ක්රියාත්මක කර ඇති බැවින් 

පමම සූඛ්ර පගොවිෙල සඳහා බලෙත්ර ගාස්තු පගවීම් කර පවළඳ බලෙත්රය ලබාපගන ඇති බැවින් ඒ 

සම්බන්ධපයන් මධයම ෙරිසර අධිකාරිය දැනුවත් කර ඇති බවට කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදි. 

 

02. ලිපි පල්ඛ්න සලකා බැලීම. 

 

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

සිංවිධානය විසන් “ොදුක්ක නගරපේ හිංවැල්ල ොපර් ජලය බැසයන කාණු පිරිසදු කර අවහිරතා 

ඉවත් කිරීම.” යන හිසන් යුතුව 2019.03.10 දිනැතිව ොදුක්ක නගරපේ දුම්රියෙල අසල සට 

මැල්වත්ත පබෝක්කුව හරහා පුස්වැලි ඔයට ජලය බැස යන කාණුව අවහිර වී ඇති බැවින් 
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වැසදිනවලට එම මාර්ගය ඔස්පසේ ජලය ගලායන විට ෙදිකයන් සහ වාහන ෙදවන්නන් 

අෙහසුතාවයට ෙත්වන බැවින් එම අවහිරතා ඉවත් කරපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි අපයෝම මධු ප්රාේ පේවපේ මැතිතුමා විසන් 2019.03.11 දින සභාගත කරන ලද 

ලිපියට අදාලව ොදුක්ක පසෞඛ්ය ෙරිොලක ලබාදුන් වාර්තාව ද සලකා බැලූ කාරක සභාව, පමම 

මාර්ගය මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ගයක් බැවින් කාණු ෙේධතිය සුේධ කර අවහිරතා 

ඉවත්කරපදන පලස මාර්ග සිංවර්ධන අධිකාරිපේ ගලපගදර වැඩ ඒකකය පවත දන්වා යැවීම සුදුසු 

බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

2. සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය විසන් “නිරිපෙොල වසපම් ඌරු පගොවිෙලවල් නිසා ඇතිවී 

ඇති ොරිසරික ගැටලු” යන හිසන් යුතුව 2019.03.14 දිනැතිව අිංක 438 නිරිපෙොල වසපම් ග්රාම 

නිලධාරී ඩී.ආර්.ආර්. මුදලිපේ මහතා විසන් සීතාවක ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය පවත එවන ලද 

ලිපියකට අදාලව නිරිපෙොල වසපම් ඌරු පගොවිෙලවල් 50 ක් ෙමණ ෙවතින බවත් ඉන් 

පබොපහෝමයක් කිසඳු ප්රමිතියකට අනුව සදුපනොකරමින් ඒවායින් බැහැර කරන සත්ව මළ අෙද්රවය 

සෘජුව ආසන්නපේ ඇති ඇල මාර්ග වලට හා කුඹුරු ඉඩම් වලට බැහැර කිරීම පහේතුපවන් පසෞඛ්ය 

ගැටලු මතුවී ඇති බවට දිගින් දිගටම ප්රපේශවාසීන්පගන් ෙැමිණිලි ලැපබන බැවින් ෙරීක්ෂා කර බලා 

අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා පලස දක්වමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ කාරක සභාව, පම් 

සඳහා හිංවැල්ල මහජන පසෞඛ්ය ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදි.  

 

3. නිරිපෙොල, ලලන්ත නිලූෂ මාවත පීඩාවට ෙත් පිරිස විසන් “අනවසරපයන් හා අන් අය පීඩාවට ෙත් 

කරමින් ෙවත්වාපගන යන ඌරු පගොවිෙලක් පිළිබඳවයි.” යන හිසන් යුතුව 2019.03.27 දිනැතිව 

නිරිපෙොල, ලලන්ත නිලූෂ මාවපත් ෙදිිංචි විමලසරි හපුආරච්චි සහ කුමුදුනී එදිරිසිංහ යන අය විසන් 

ෙවත්වාපගන යන ඌරු පගොවිෙපලන් නිකුත්පවන දුගඳ නිසා අවට ෙදිිංචි ෙවුල්වල වැඩිහිටි අය 

පමන්ම කුඩු ළමයින්ද මහත් අෙහසුතාවට ෙත්ව ඇති බැවින් පම් පිළිබඳ අවධානය පයොමුකර 

නිදහපසේ ජීවත්වීමට හැකි ෙරිසරයක් ලබාපදන පලස ඉල්ලමින් පයොමුකරන ලද ලිපිය සලකා බැලූ 

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

කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 

 

4. ආෙදා කළමනාකරණ මධයස්ථානය විසන් “ඌරු පගොවිෙලක් නිසා සදුවන ෙරිසර හානිය සහ 

මහජන පීඩා” යන හිසන් යුතුව 2019.02.15 දිනැතිව මැදවත්ත, අරෙන්ගම, පකොස්ගම ලිපිනපයහි 

ෙදිිංචි ජනිත් අලවත්ත මහතා විසන් 2019.02.12 දිනැතිව ආෙදා කළමනාකරණ මධයසථ්ානය පවත 

පයොමුකරන ලද ලිපියට අදාලව පකොස්ගම කන්පදවත්ත පිහිටි කන්පදවත්ත ෆාම් යන නමින් දැනට 

වසර 15 කට වඩා වැඩිකලක සට අක්රමවත්ව ෙවත්වාපගන යන ඌරු පගොවිෙල නිසා අරෙන්ගම, 

කන්පදවත්ත ගම්වාසීන් පසෞඛ්යමය වශපයන් මහත් අෙහසුතාවයන්ට මුහුණ පදන බැවින් විධිමත් 

ෙරීක්ෂණයක් සදුකර, අවශය ොරිසරික සහ නීතයානුකූල කටයුතු කඩිනමින් සදුකරන පලස 

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

ෙරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබාගැනීම සුදුසු බවට කාරක සභාව තීරණය කරන ලදි. 
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5. හිංවැල්ල, දිේපදණිය උතුර ෙදිිංචි එල්.පක්. ජගත් මහතා විසන් “සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ 

අනාගතය” යන හිසන් යුතුව දිේපදණිය ප්රපේශපයහි ක්රියාත්මක වූ FSA පහෝල්ඩින්ස් ගල් පකොරිය 

සම්බන්ධපයන් 2019.03.08 දිනැතිව අත්සන් පල්ඛ්නපේ පිටෙතක් ද සමඟ පයොමුකරන ලද ගරු 

ප්රාපේශීය සභා මන්ත්රි චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා විසන් 2019.03.11 දින සභාගත කරන ලද 

ලිපිය කාරක සභාපේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

6. 1)  පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හිංවැල්ල විසන් 2019 මාර්තු මස හිංවැල්ල පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි 

පකොේඨාසපේ 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   17 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3927 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          1585 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    71 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    1150 

නිකුත් කළ නිපේදන ගණන       517 

නඩු ෙැවරූ ගණන      45 

දඩ මුදල                රු. 90000 /- 

ධූමායනය කළ සිංඛ්යාව      13 

කසළ එකතු කිරීපම් වැඩසටහන්    02 

  

2) ොදුක්ක පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි විසන් පයොමු කරන ලද 2019 මාර්තු මස ොදුක්ක පසෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරි පකොේඨාසපේ 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   03 

ෙරීක්ෂා කරන ලද ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    3085 

පසොයාගත් මදුරුවන් පබෝවන ස්ථාන සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව          577 

පසොයාගත් මදුරු කීටයන් සහිත ෙරිශ්ර සිංඛ්යාව    107 

එම අවස්ථාපේදීම නිවැරදි කළ සිංඛ්යාව    533 

නිකුත් කළ නිපේදන ගණන        40 

නඩු ෙැවරූ ගණන       04 

දඩ මුදල              රු. 8000/- 

ධූමායනය කළ සිංඛ්යාව      04 
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7. සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ දිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2019 මාර්තු මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 ප්රතිචක්රීයකරණය සඳහා රැපගන ආ දිරන කසළ ප්රමාණය කිපලෝ 69410 

02 නිෂ්ොදනය කළ පකොම්පෙෝස්ේ ප්රමාණය කි.පලෝ. 2325 

03 අපලවි කළ ප්රමාණය කි.පලෝ. 3010 

04 ඉතිරි පකොම්පෙෝස්ේ ප්රමාණයකි.පලෝ. 935 

05 අපලවි කිරීපමන් ලද ආදායම රු. රු. 60,200/- 

 

සීතාවක ප්රාපේශීය සභාපේ පනොදිරන කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයාෙෘතිය මඟින් 2019 මාර්තු මස 

ප්රතිචක්රීයකරණය කරන ලද කසළ ප්රමාණය පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

අනු 

අිංක 
විස්තරය ප්රමාණය 

01 කඩදාස/කාඩ්පබෝඩ් කි.පලෝ. 2861 

02 පෙොලිතින්/ේලාස්ටික් කි.පලෝ. 12105 

03 වීදුරු   කි.පලෝ. 7464 

04 යකඩ හා පවනත් පලෝහ කි.පලෝ. - 

05 ටින් පබපලක්ක කි.පලෝ 532 

06 බියර් ටින් කි.පලෝ. 69 

07 පෙේ පබෝතල් කි.පලෝ 623 

08 පෙොල් කටු කි.පලෝ 213 

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. 
12420 

 මුළු එකතුව 36287  

13 
ප්රතිචක්රීයකරණ මධයස්ථානය පවත රැපගන ආ මුළු පනොදිරන 

කසළ ප්රමාණය කිපලෝ. 
 62827 

 

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

එකතු කිරීපම් වැඩසටහපන් 2019 වර්ෂපේ මැයි 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 

2019.05.04 ජයවීරපගොඩ 

2019.05.11 පේරගල 

2019.05.25 මීරියගල්ල 
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