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2019.07.23 ලන දින  පෙ.ල.10.00ට සීතාලක ප්රානපේශීය සභා කමිටු ාාපේදීෙලත්ලන ද 

ෙරිසර හා ෙහසුකම්කාරක සභා රැස්වීපම් ලාර්තාල. 

 

සහභාගි වු  

 

1. ගරුකළරකවභළවභළඳති  -  චන්දනමුදුන්කකොටුලමෆතිතුමළ 

2. ගරු කළරක වභික   - බී. වනී කශක්ටර් පිරිවහ මෆතිතුමළ 

3. ගරු කළරක වභික   - ආර්.ඒ. උපුල් මකනෝජ් රඳසිංශ මෆතිතුමළ 

4. ගරු කළරක වභික   - සුවන්ත සසර කුමළර රඳසිංශ මෆතිතුමළ 

5. ගරු කළරක වභික   - ඒ. සුවන්ත මෆතිතුමළ 

6. ගරු කළරක වභික   - එම්.ඩී. වමන්ත කුමළර මෆතිතුමළ 

7. ගරු කළරක වභික   - එච්.එවහ. සුනිල් රණසිංශ මෆතිතුමළ 

 

සහභාගි පනොව 

 

1. ගරු කළරක වභික   - කක්.ඒ.ඩී. එසහ. ඔල්ගළඅතුකකෝරෂමෆතිතුමිය  

2. ගරු කළරක වභික   - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතළමනි වහලර්ණතළ මෆතිතුමිය 

3. ගරු කළරක වභික   - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රළ නි කවකනකශතළ මෆතිතුමිය  

4. ගරු කළරක වභික   - ආර්.ඒ.ඩි.වළගරිකළ කුමළරි රඳසිංශ මෆතිතුමිය 

 

සහභාගි වු නිධාරින්. 

 

1. ප්රිධළන කෂමනළකරණ වශකළර    - කක්.ඩී. වන්ධ්යළ  මළනී මිය  

2. ලෆඩ අධිකළරී     - ජයන්තළ ජල්කතොටකේ මිය  

3. කළර්යභළර නිධළරි -  ශිංලෆල්   -  සුමනළ ජයසරිය මිය.  

4. කළර්යභළර නිධළරි -  කකොවහගම   -  කර්ණුකළ ඉද්දමල්කගොඩ මිය .  

5. විංලර්ධන නිධළරී    - ඩී.ජී. ඉළනි කමලිකළ මිය  

6. විංලර්ධන නිධළරී    - ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදළව මයළ. 

7. තළක්ණ නිධළරී -කකොවහගම   - එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය.  

8. කවෞඛ්යණ ඳරිඳළක - ශිංලෆල්   - එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රි යන්ත මයළ  

9. ඳරිඳළක මශජන කවෞඛ්යත ඳරික්ක - ශිංලෆල් -  ජී.ජී.යූ. දයළනන්ද මයළ 

10. මශජන කවෞඛ්යඳ ඳරික්ක - ශිංලෆල්  -   කක්.ඒ.එල්. රළජඳක් මයළ.  

11. මශජන කවෞඛ්යඳ ඳරික්ක - කකොවහගම  -   කජ්.ඒ. විංජය ප්ර්දීප් මයළ. 

12. මශජන කවෞඛ්යඳ ඳරික්ක - කළුඅේග  -   එච්.පී.සී.එවහ. වීරකවේකර මයළ. 

13. මශජන කවෞඛ්යඳ ඳරික්ක - මළලතගම  -   ඩී.අයි.ආර්. කශට්ටිකේ මයළ. 

14. උඳ කඳොලිවහ ඳරීක්ක - ඳළදුක්ක   - එම්.ඒ.එවහ. මල්ලිකළරච්චි මයළ  

15. කඳොලිවහ ඳරීක්ක     - ආර්.කක්. රිංජිත් මයළ  

 

ගරු වභළඳතිතුමළ විසන් ඳෆමිණ සටි සයලුම කදනළ වළදරකයන් පිළිගෆනීකමන් අනතුරුලකළරක වභළකේ ලෆඩ 

කටයුතු ආරම්භ කරන දී. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්ර ගතිය. 

 

1. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (02) යටකත් දෆක්කලන “නිලළව ශතක 

අඳවිත්රආ ජය මළකේ නිලව අව කළණුලට බෆශෆර කිරීම වම්බන්ධලයි.” යන හිසන් යුතුල කකොවහගම, 

වළළල, අිංක 23/1 හි ඳදිිංචි කක්.ඒ.එවහ.සී. ජයසිංශ මශතළ විසන් කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ 

කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යිං ඳරීක්ක මශතළ එම වහථළනය ඳරීක්ළ කර බළ එලෆනි ගෆටළුලක් 

කනොමෆති බලට කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි. 

 

2. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (07) යටකත් දෆක්කලන ශිංලෆල්, බදුලත්ත, 

කගඳල්මුල් ඳළර, 209/3 හි ඳදිිංචි ටී.ඒ. දීපිකළ ප්රිැෆයදර්නී මශත්මිය විසන් “ට්කරොැහපිකල් ඇක්ලළ 

(පුද්ගලික) වමළගම මඟින් ඇෂට මුදළශරින අඳවිත්රල ජය වම්බන්ධල” යන හිසන් යුතුල 2019.04.16 

දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්යද ඳරීක්ක බළදුන් ලළර්තළල අනුල 

ට්කරොතපිකල් ඇක්ලළ ආයතනකේ ඳවිත්රඛ කටයුතු වශළ රවළයන ද්රදේයත භළවිතයට කනොගන්නළ අතර ලුණු 

ඳමණක් මත්වහය ප්ර තිකළරකයන් කව භළවිතයට ගන්නළ නමුත් ඇෂ මළර්ගයට ශළනිකර තත්ලයන් 

නිරීක්ණය කනොලන බලත් ඇෂ තුෂ වජීවී වහලභළවික මසුන් දෆකගත ශෆකි බෆවින් අඳ ජය මඟින් 

දණය වීමක් දක්නට කනොෆකබන බලට ලළර්තළ කර ඇති බෆවින් කම් වම්බන්ධකයන් අදළ 

ඳළර්ලයන් දෆනුලත් කිරීමට තීරණය කරන දි.  

 

3. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (09) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, කරෝයල් 

ගළඩ්න්වහ, 502 4/5 හි ඳදිිංචි එවහ.රණසිංශ මශත්මිය විසන් “රතු නිකේදනයයි/ජය බෆව යන කළණු 

ඳද්ධතිය පිළිබ ඳෆමිණිල් / 2017.01.08” යන හිසන් යුතුල 2019.04.09 දිනෆතිල කයොමුකරන ද 

ලිපියට අදළ වහථළනකේ නිලව ඉදිරිපිට ඇති කළණුල ලවළ ඇති බලට කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යව 

ඳරීක්ක මශතළ කළරක වභළල දෆනුලත් කෂ බෆවින් කම් වම්බන්ධකයන් කකොවහගම තළක්ණ නිධළරී 

බළදුන් ලළර්තළල අනුල ජබවහනළ කළණු ඳද්ධතිය අලහිර කනොකර ඳලත්ලළගත යුතු බලත් ලෆස ජය 

ශෆර අඳ ජය කළණුලට කයොමු කනොකෂ යුතු බලත් අදළ සයලු ඳළර්ල කලත දන්ලළ යෆවීම සුදුසු 

බලට තීරණය කරන දි. 

 

4. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටකත් දෆක්කලන ගරු ප්රළකද්ශීය වභළ 

මන්ත්රීණ නිමල් යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ කලත ඳළදුක්ක, අරුක්ලත්ත, කදල්ගශලත්ත, ඉිංගිරිය ඳළර 

පිහිටි Ceyacon Industries (Pvt) Ltd. ආයතනය විසන් “ඉලතන අඳද්රමේයග (කඳොලිතීන්, සකමන්ති 

බේ, කඳොෂල අතු ගළ ඉලතන ද) බෆශෆර කරලීම වම්බන්ධලයි ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.04 

දිනෆතිල කයොමුකරන දුලගරු ප්රළඉකද්ශීය වභළ මන්ත්රීර නිමල් යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ විසන් 

2019.06.10 දිනෆතිල වභළගත කරන ද ලිපිය වම්බන්ධකයන් Ceyacon Industries (Pvt) Ltd. 

ආයතනකයන් ඉලත් කරනු බන අඳද්රඉේයන පිළිබල ඳළදුක්ක කවෞඛ්යව ඳරිඳළක ලළර්තළල ෆබී 

කනොමෆති බෆවින් ඉදිරි කළරක වභළල වශළ ලළර්තළල බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

5. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, 

අළුකබෝද, ඉඳුරුලතෆන්න, අිංක 359/3 හි ඳලත්ලළකගන යනු බන ෂී කමෝටර්වහ ආයතනය 

වම්බන්ධකයන් කෆවීමක් කරන ද අතර 2019.05.28 දින ඳෆලති ඳරිවර ශළ ඳශසුකම් කළරක 
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වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (04)යටකත් ගන්නළ ද තීරණය ද, කකොවහගම උඳ  කළර්යළකේ ආදළයම් 

ඳරීක්ක මශතළ විසන් කක්. ෂි කුමළර යන අය විසන් ගරළජයක් ඳලත්ලළලීමට කලෂ බඳත්රම 

අයදුම්ඳත්රතය ඉදිරිඳත් කර ඇති බෆවින් ගත යුතු ඉදිරි පියලර වම්බන්ධකයන් කයොමුකරන ද ලිපිය ශළ 

කකොවහගම, අළුකබෝද ඉඳුලර තෆන්න, 359/3 හි පිහිටි ෂි කමෝටර්වහ විසන් “ඉශත ේයළකඳළරය 

වම්බන්ධල” යන හිසන් යුතුල 2019.06.03 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය යන ලිපි වම්බන්ධකයන් 

2019.07.02 දින කඳ.ල. 10.00 ට වහථළනීය ඳරීක්ණයක් ඳෆලෆත්ව අතර එහිදී ගරළජකේ හිමිකරු 

විසන් මිදීකගන ඇති කලනත් ඉඩමක් කලත කගන යළම සුදුසු බලට තීරණය කර ඇති අතර එම ඉඩම 

ද කළරක වභළල විසන් ඳරීක්ළ කර අදළ අනුමෆතින් බළකගන ඉදිරි කටයුතු කිරීම සුදුසු බලට 

තීරණය කරන ද අතර කමම ගරළජකේ බ්දය පිටලන කවුළු සයල් ලවළ දමළ, කම්ප්කර්යර් යන්ත්රලය 

විංලෘත කළමරය තුෂට දමළ බ්දය පිටවීම ලෆෂෆක්වීකමන් ඳසු කමම ලර්කේ ඉදිරි මළව 05 ක කළය 

වශළ කලෂ බඳත්ර ය බළදීමටත් බන ලවකර් (2020) සට කලනත් වහථළනයකට කමම ේයළැහඳළරය 

රැකගන යන කවත් කක්. ෂි කුමළර් යන අය කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි. 

 

6. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (08) යටකත් දෆක්කලන ගරු ප්රළලකද්ශීය වභළ 

මන්ත්රින නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් “434 අකරවිට ේරළතම නිධළරී ලවකම් ලියළඳදිිංචි කර ඇති 

ප්රතභළත් තග නෆමති අයකේ කලෂ බඳත්ර ය ශළ වම්බන්ධල” යන හිසන් යුතුල 2019.06.23 

දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය ශළ 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (05) 

යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, අකරවිට, අිංක 155/2 හි ඳදිිංචි ආර්. එච්. අල්කම්දළ මශතළ විසන් 

“තග මශත්මළකේ මිරිවහ කමෝ නිවළ මළ ශට සදුවී ඇති ඳරිවර ශළනිය වම්බන්ධලයි ” යන හිසන් 

යුතුල 2019.02.14 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යව ඳරීක්ක 

බළදුන් ලළර්තළල අනුල ඳෆමිණිලිකරු ඳමණක් කම් වශළ විකරෝධය දක්ලන බෆවින් 2019.07.02 දින 

කඳ.ල. 10.00 ට වහථළනීය ඳරීක්ළලක් ඳෆලෆත්ව අතර එහිදී නිරීක්ණය ව අඩුඳළඩු වකවහ කරන කව 

දෆන්ව අතර කගොඩනෆගිල්කල් ඳෆමිණිලිකළරියකේ නිලව ඳෆත්තට තිබූ දෆල් ඉලත් කර බ්කොක් ගල් 

ලලින් ආලරණය කිරීම ශළ ඇඹරීකම්දී ඉලත් ලන දවිලි අිංශු උරළ ගෆනීමට ජය මඟින් උරළගෆනීකම් 

ක්රනමකේදයක් වකවහ කිරීම යන අඩුඳළඩු වකවහ කර දෆනට ඒ මඟින් සදුලන ශළනිය ඉලත්කර ඇති බලට 

මශජන කවෞඛ්යය ඳරීක්ක මශතළ ලළර්තළ කරන දි. ඒ බල ඳෆමිණිලිකළර ආර්. එච්. අල්කම්දළ මශතළ 

කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි.  

 

7. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (09) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, ඳශු 

වලද්යන කළර්යළකේ ඳශ වලද්යර නිධළරී විසන් “අයළකල් යන ගලයින් වම්බන්ධල” යන හිසන් 

යුතුල 2019.01.28 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ කකොවහගම ඳශු වලද්ේ කළර්යළකයන් 

වතුන් ඇල්ලීමට ශළ නිර්වින්දනය කිරීමට යන වියදම් ඇවහතකම්න්තුල ශළ ප්රවලළශනය කිරීමට අදළ 

බඳත්රඇය බළකගන මුදල් ශළ ප්රටතිඳත්ති වෆකසීකම් කළරක වභළල කලත කයොමුකෂ අතර 2019.08.17 

කවනසුරළදළ දින රළත්රිැ කේ ගලයන් ඇල්ලීමටත්, කම් වම්බන්ධකයන් වති කදකකට කඳර කකොවහගම, 

ශිංලෆල්, තුන්නළන, ජයවීරකගොඩ යන ප්කර්කද්යන්දි ප්රිචළරයක් (Announcement) කිරීම සුදුසු බලට 

තීරණය කරන දි. 
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8. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (10) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, ඳශෂ 

කකොවහගම, කනො. 335 හි ඳදිිංචි ඩබ්. සුනිල් ද අල්විවහ මශතළ විසන් 2019.05.29 දිනෆතිල කයොමුකරන 

ද ලිපියට අදළල කකොවහගම ඳශු වලද්යය කළර්යළය වමඟ වළකච්ඡළ කර 2019.08.17 දින ගලයින් 

අල්ළ ඇඹිලිපිටිය ගල අනළථළගළරය කලත යෆවීම ව ශළ කටයුතු සුදළනම් කර ඇති බලඩබ්. සුනිල් ද 

අල්විවහ මශතළ කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි.  

 

9. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (12) යටකත් දෆක්කලන කකොෂඹ 01, 

ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය, ගරු ජනළධිඳතිතුමළ කලත කකොවහගම, ඳශෂ කකොවහගම, අිංක 68/ඒ හි 

ඳදිිංචි කද්බන්දු අකබ්රත්න රළජකරුණළ මශතළ විසන් “අවිවහවළකේල් මෆතිලරණ කකොට්ඨළවකේ 

වළළල අත්කම් නිලළව විංකීර්ණකේ ඳළම අව සට බළලිකළ විද්යළ  මළර්ගකේ කබෝධි මළලත 

අලවළනය දක්ලළ මීටර් 400 ක ප්ර මළණය කකොන්ක්රීට් කර ගෆනීමට 2018.01.18 දින ඔබතුමළ කලත 

කයොමුකරන ලිපිය වම්බන්ධලයි” යන හිසන් යුතුල කයොමුකරන දුල ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය 

විසන් සීතළලක ප්රළලකද්ශීය වභළල කලත කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ කකොවහගම තළක්ණ නිධළරී 

බළදුන් ලළර්තළල අනුල අදළ ප්රළකේ කකොටකවේ ලෆඩි ප්ර මළණයක් කම් ලනවිට අළුත්ලෆඩියළ කර ඇති 

බලත් ඉදිරිකේදී ප්රුතිඳළදන ෆකබන ඳරිදි ඉතිරි මීටර් 100 ඳමණ ප්රටමළණය ප්රතතිවිංවහකරණය කෂ ශෆකි 

බල කකොෂඹ 01, ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය, ගරු ජනළධිඳතිතුමළ කලත වශ කකොවහගම, ඳශෂ 

කකොවහගම, අිංක 68/ඒ හි ඳදිිංචි කද්බන්දු අකබ්රත්න රළජකරුණළ මශතළ කලත දන්ලළ යෆවීමට 

තීරණය කරන දි. 

 

10. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (15) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම කඳොලිවහ 

වහථළනකේ වහථළනළධිඳති විසන් “කඳොලිතින් කර්මළන්ත ළළකේ කකොන්කද්ස කඩ කිරීමක් පිළිබල 

කරන ද ඳෆමිණිල්ක් වම්බන්ධල ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.06 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය 

වශ කකොවහගම උඳ කළර්යළකේ ආදළයම් ඳරීක්ක මශතළ විසන් කකොවහගම විකල්ජ්, කකොවහගම 

ලිපිනකේ කදොන් ජයන්ත විකජ්සිංශ යන අය විසන් ඳලත්ලළකගන යනු බන ඉලතන කඳොලිතින් 

ප්රිතිචක්රීැයකරණය කර නෆලත කඳොලිතින් නිහඳළදනය කිරීකම් කර්මළන්තළළල ඳලත්ලළලීමට 2019 

ලර්යට කලෂ බඳත්ර  අයදුම්ඳත්රරය ඉදිරිඳත් කර ඇති බෆවින් ගත යුතු ඉදිරි පියලර වම්බන්ධකයන් 

කයොමුකරන ද ලිපි ය යන ලිපි වම්බන්ධකයන් 2019.07.02 දින වහථළනීය ඳරීක්ණයක් ඳෆලෆත්ව 

අතර එහිදී බළදුන් ලළර්තළල අනුල කමම කර්මළන්තළළල ඳෆය 24 ක්රි.යළත්මක බලත් ඒ තුළින් 

කඳොලිතින් පිළිවහකවන දුර්ගන්ධය වමඟ එම වි වහිත දුම පිටවී යන දුම් කවුළු ලලින් පිටව ඳසු එම 

දුම ඳශත් වී ප්රවකද්ය පුරළම විසරී යන අතර කමම කඳොලිතින් පිළිවහකවන දුර්ගන්ධය වහිත දුම පිළිකළ 

කළරක බෆවින් ද කමහි කන්ලළසකයින් කරෝගීන් බලට ඳත්විය ශෆකි බෆවින් ද දෆනට කඳොලිතින් 

පිලිවහකවන දුම පිටකරන නය තලත් ඉවහසීමද, විංලෘත කගොඩනෆගිල්ක කමම යන්ත්ර  වවිකෂ යුතු 

අතර දෆනට කමම බ්දය ද අලට නිලෆසයන්ට හිරිශෆරයක් බෆවින් රළත්රීැ කළයට ලෆඩ කිරීම තශනම් 

කෂ යුතු බලට ලළර්තළ කර ඇත. ඒ අනුල ප්රළබකද්ශීය වභළ බත අනුල කන්ලළසක කළඳය තුෂ රළත්රීැළ 

කළකේ කර්මළන්තය ඳලත්ලළකගන යළම නතර කරන කව දන්ලළ ඇති නමුත් ඒ අනුල කටයුතු 

කනොකරන බෆවින් කලෂ බඳත්රනය බළකනොදීමට තීරණය කරන ද අතර, කමම ේයළ ඳළරය කලනත් 

වහථළනයකට කගන යන කව කදොන් ජයන්ත විකජ්සිංශ මශතළ කලත දන්ලළ යෆවීමට තිරණය කරන 

දි. 
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11. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (16) යටකත් දෆක්කලන ලග, කනළුලත්තුඩුල 

ඳදිිංචි එල්.පී. විකජ්තුිංග මශතළ විසන් “ප්රළ කද්ශීය වභළ නිකයෝග කනොතකළ කටයුතු කිරීම.” යන හිසන් 

යුතුල 2019.06.24 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපියට අදළල කනළුලත්තුඩුල, රත්මල්ගශලත්කත් පිහිටි 

ඔල්ගළ අතුකකෝර මිය විසන් ඳලත්ලළකගන යනු බන කමම කුකුළු කගොවිඳ වශළ සීතළලක 

ප්රළැළකද්ශීය වභළල මඟින් කලෂ බඳත්ර ය ශළ මධ්ය ම ඳරිවර අධිකළරිකයන් ගතයුතු බඳත්රළ බළකගන 

කනොමෆතිල නීතිවිකරෝධීල ඳලත්ලළකගන යන බෆවින් වශ මශජන කවෞඛ්යය ඳරීක්ක ලළර්තළල වකළ 

බෆල කළරක වභළල කම් වම්බන්ධකයන් නීතිමය කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

12. 2019.06.25 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (18) යටකත් දෆක්කලන ශිංලෆල්, 

ජයවීරකගොඩ, කවෞභළේයනපුර, කනො. 3/ඒ 183 ඳදිිංචි කරුණළරත්න තුඩුකශේන මශතළ විසන් 2019.06.25 

දිනෆතිල ඔහුකේ ඉඩකම් ලෆස ජය බෆවයළමට කළණු වකවහ කර ඇති නමුත් එය අතරමඟ නලතළ ඇති 

කශයින් ඔහුකේ ඉඩම ඇතුළු සයලුම ඉඩම්ල ලෆස ජය ද ඉඩකම් කකෂලර රැඳී ඳලතින බෆවින් මදුරු 

කරදරයට ද මුහුණ ඳළ ඇති බෆවින් කවොයළ බළ විවඳුමක් බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද 

ලිපියට අදළ ඳරිහරලකේ කළණු වකවහ කිරීම කෂයුතු බලට ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්ය  ඳරීක්ක මශතළ 

කළරක වභළල දෆනුලත් කෂ බෆවින් කමම ගෆටළුල කළර්මික කවේලළ කළරක වභළල කලත කයොමුකිරීම 

සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

02. ලිපි පේඛන සකා බැලීම. 
 

1. කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යළ ඳරීක්ක කජ්.ඒ. විංජය ප්රරදීප් කුමළර මශතළ විසන් “මශජන ඳෆමිණිල්ක් 

පිළිබල දෆනුම්දීමයි.” යන හිසන් යුතුල 2019.07.22 දිනෆතිල සීතළලක ප්රළැළකද්ශීය වභළකේ කකොවහගම 

උඳ කළර්යළය පිහිටි භූමිකේ ඳලතින ක්රීයඩළ භූමිකයහි කකෂලරක ඳලතින කළණු ඳද්ධතිය ජය රැඳී 

මදුරුලන් කබෝවිය ශෆකි අයුරින් ඳලතින බල 2019.07.20 දින කරන ද ඳරීක්ණකේදී අනළලරණය 

ව බලත් ප්රළැකද්ශීය වභළලට අයත් කව කොරි රථ එම ක්රීතඩළ භූමිය කකෂලකරහි කවෝදළ ශෆරීම මඟින් 

අඳජය එම කළණු ඳද්ධතියට එක්වීම වශ දුර්ගන්ධය ඳෆතිරීම නිවළ මශජන පීඩළලන් සදුලන බල 

අනළලරණය ව බලත් දක්ලමින් කම් වශළ සුදුසු ක්රිැෆයළමළර්ග ගන්නළ කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කව කගනයන රථ පිරිසදු කිරීම කමම මව අලවළනකයන් ඳසු 

ශිංලෆල් කනොදිරන කව අිංගනය පිහිටි භූමිය කලත කගන යළමට කටයුතු කරන බලට කළරක වභළල 

දෆනුලත් කෂ අතර කළණු ඳද්ධතිය වකවහ කරන කව කකොවහගම කවෞඛ්යත ඳරිඳළක මශතළ දෆනුලත් 

කිරීමටත් තීරණය කරන දි.  
 

2. ඳළදුක්ක කවෞඛ්යක වලද්යන නිධළරී කළර්යළය විසන් “සීතළලක ප්රළැ කද්ශීය වභළලට අයත් ඳළදුක්ක 

කවෞඛ්යට වලද්ේ නිධළරී කකොට්ඨළවය තු කෆළිකව එක්රැවහලන වහථළන ශළ අලහිර ව කළණු ඳද්ධති 

පිළිබල දෆනුම් දීම. ” යන හිසන් යුතුල 2019.07.03 දිනෆතිල ඳළදුක්ක කවෞඛය වලද්ේ නිධළරී 

කකොට්ඨළවකේ සදුකරන ද ක්කේත්රන ඳරීක්ණ කටයුතුලදී කෆළිකව එක්රැවහකලන වහථළන ශළ 

කළණු ඳද්ධති අලහිර වී ඇති වහථළන දක්ලමින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම 

වහථළන වම්බන්ධකයන් ඳළදුක්ක කවෞඛ්යද ඳරිඳළක ලළර්තළලක් බළකගන ඒ පිළිබල ප්රළ කද්ශීය 

කවෞඛ්ේ කවේලළ අධ්යදක්කතුමළ දෆනුලත් කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  
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3. 1)  කවෞඛ්යළ වලද්ය  නිධළරි ශිංලෆල් විසන් 2019 ජුනි මව ශිංලෆල් කවෞඛ්යද වලද්යි නිධළරි 

කකොට්ඨළවකේ කඩිංගු මර්දනය වම්බන්ධකයන් වු ඳශත වදශන් ලළර්තළල ගරු කළරක වභළඳතිතුමළ විසන් 

සයළුකදනළකේ දෆන ගෆනීම වශළ කියලළ ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

 නිලළව ඳරික්ළ කිරිම පිළිබ ලළර්තළල  

 

මළවය තුෂ ලළර්තළ වු කඩිංගු කරෝගීන් විංඛ්යළරල   37 

ඳරීක්ළ කරන ද ඳරිහරිං විංඛ්යළයල    2629 

කවොයළගත් මදුරුලන් කබෝලන වහථළන වහිත ඳරිහර් විංඛ්යළගල          983 

කවොයළගත් මදුරු කීටයන් වහිත ඳරිහර  විංඛ්යළරල    52 

එම අලවහථළකේදීම නිලෆරදි කෂ විංඛ්යළ ල    617 

නිකුත් කෂ නිකේදන ගණන       170 

නඩු ඳෆලර ගණන      31 

දඩ මුද           රු. 62,000 /- 

ධූමළයනය කෂ විංඛ්යළ1ල      38 

  

2) ඳළදුක්ක කවෞඛ්යු වලද්යි නිධළරි විසන් කයොමු කරන ද 2019 ජුනි මව ඳළදුක්ක කවෞඛ්යය 

වලද්යන නිධළරි කකොට්ඨළවකේ කඩිංගු මර්ධනය වම්බන්ධකයන් වු ඳශත වදශන් ලළර්තළල ගරු 

කළරක වභළඳතිතුමළ විසන් සයළුකදනළකේ දෆන ගෆනීම වදශළ කියලළ ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

මළවය තුෂ ලළර්තළ වු කඩිංගු කරෝගීන් විංඛ්යළ ල   16 

ඳරීක්ළ කරන ද ඳරිහරිං විංඛ්යළයල    3143 

කවොයළගත් මදුරුලන් කබෝලන වහථළන වහිත ඳරිහරග විංඛ්යළඉල          768 

කවොයළගත් මදුරු කීටයන් වහිත ඳරිහර  විංඛ්යළරල    160 

එම අලවහථළකේදීම නිලෆරදි කෂ විංඛ්යළ ල    700 

නිකුත් කෂ නිකේදන ගණන        56 

නඩු ඳෆලර ගණන       12 

දඩ මුද      රු. 24000/- 

ධූමළයනය කෂ විංඛ්යළ ල       15 

 

12. සීතළලක ප්රළකකද්ශීය වභළකේ දිරන කව  ප්ර්තිචක්රී7යකරණ ේයළඳෘතිය මඟින් 2019 ජුනි මව 

ප්රළතිචක්රීැහයකරණය කරන ද කව ප්ර මළණය පිළිබල ලළර්තළල ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

අනු 

අිංක 
විවහතරය ප්ර්මළණය 

01 ප්ර්තිචක්රී යකරණය වශළ රැකගන ආ දිරන කව ප්රණමළණයකිකෝ 56130 

02 නිහඳළදනය කෂ කකොම්කඳෝවහට් ප්රිංමළණය කි.කෝ. 3550 

03 
අකවි ක ප්ර මළණය කි.කෝ. 

 
3430 

04 ඉතිරි කකොම්කඳෝවහට් ප්රඳමළණයකි.කෝ. 1890 
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05 අකවි කිරීකමන් ද ආදළයම රු. රු. 68,600/- 

 

සීතළලක ප්රළකැකද්ශීය වභළකේ කනොදිරන කව ප්රවතිචක්රීයයකරණ ේයළදඳෘතිය මඟින් 2019 ජුනි මව 

ප්රළතිචක්රීයකරණය කරන ද කව ප්ර මළණය පිළිබල ලළර්තළල ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

අනු 

අිංක 
විවහතරය ප්ර්මළණය 

01 කඩදළස/කළඩ්කබෝඩ් කි.කෝ. 2484 

02 කඳොලිතින්/ප්ළවහටික් කි.කෝ. 13238 

03 වීදුරු   කි.කෝ. 5368 

04 යකඩ ශළ කලනත් කෝශ කි.කෝ. - 

05 ටින් කබකක්ක කි.කෝ 673 

06 බියර් ටින් කි.කෝ. 59 

07 කඳට් කබෝතල් කි.කෝ 735 

08 කඳොල් කටු කි.කෝ 314 

09 විදුලි උඳකරණ කි.කෝ. - 

10 CFL  බල්බ් කි.කෝ - 

11 කගෝනි උර කි.කෝ. - 

12 
අධික උහණත්ලකයන් පිළිවහසීම වදශළ පුත්තමට රැකගන ගිය 

කනොදිරන කවෂ ප්රනමළණය කි.කෝ. 
12880 

 මුළු එකතුල 35751  

13 

අකවි කිරීකමන් බළගත් ආදළයම රු. 

රු. 53,250/- 

කළඩ්කබෝඩ් 1830kg x 10 = 18,300/- 

කඳට් කබෝතල්730kg x 25 = 18,250/- 

කඳොල් කටු500kg x 10 = 5000/- 

ප්ළවහටික්260kg x 45 = 11,700/- 

14 
ප්රළතිචක්රීkයකරණ මධ්ය0වහථළනය කලත රැකගන ආ මුළු කනොදිරන 

කවෂ ප්රිමළණය කිකෝ. 
65,756 

 

13. ඳළදුක්ක/ශිංලෆල් කවෞඛ්ය  නිධළරී කළර්යළ මඟින් ඳලත්ලළකගන යනු බන කනොදිරන අඳද්ර ේය. 

එකතු කිරීකම් ලෆඩවටශකන් 2019 ලර්කේ අකගෝවහතු මළවකේ ක්රිැහයළත්මක කිරීමට කයෝජනළ කරන 

ප්රුකද් වශ දිනයන් ඳශත ඳරිදි ඉදිරිඳත් කර ඇති අතර ඒ අනුල ලෆඩවටශන් වළර්ථකල ඉටු කිරීමට 

අලහයක පියලර ගන්නළ කවට උඳකදවහ බළකදන දි.  

 

දිනය ආලරණය කරනු බන ේරළැහම නිධළරී ලවම් 

2019.08.03   මළලතගම 

2019.08.10 ඉශෂකබෝකප්  

2019.08.17  ලග 

2019.08.24 කශල 

2019.08.31 කළුඅේග 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 
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1. අළුත්අම්බම ප්රනකද්කේ කලන්කද්ස කිරීම වශළ සීතළලක ප්රළනකද්ශීය වභළකේ අනුමෆතිය 

බළකනොකගන වකවහ කර ඇති ඉඩමක අනලවරකයන් කලන්කද්ස කිරීම වශළ බෆනර් වවිකර ඇති 

බෆවින් ඒලළ ගලළ ඉලත් කිරීමට තීරණය කරන දි. 

 

2. ශිංලෆල් ශළ ඳළදුක්ක කවෞඛ්කේ වලද්ය  නිධළරී කළර්යළ ඒකළබද්ධල කඩිංගු කරෝගය පිළිබල 

කකොට්ඨළව මට්ටමින් ජනතළල දෆනුලත් කිරීකම් ලෆඩවටශනක් විංවිධළනය කිරීමට තීරණය කරන දි.  

 

3. සීතළලක ප්රළඳකද්ශීය වභළ බප්ර්කද්කේ ඳරිවරය ආරක්ළ කර ගෆනීම වශළ ශරිත ඳරිවර විංකල්ඳය 

යටකත් කගොඩනෆගිලි වශළ අනුමෆතිය බළදීකම්දී අනුකතළ වශතිකයක් බළගෆනීමට ප්රවථම ඳෆෂ 

ලර්ග 05 ක් භූමිකේ සටුවීම අනිලළර්ය කිරීකම් කකොන්කද්සය ඇතුෂත් කිරීම වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ 

කරන දි.  

 

4. ඉලුක්ඕවිට උද්යළයනය, කුමළරි ඇල්, රන්මුදු ඇල් නෆරඹීමට ඳෆමිකණන විංචළරකයින්ට සදුලන 

අක්ර.මිකතළ ශළ ඒලළ අලම කරගෆනීමට ගතශෆකි ක්රි යළමළර්ග වම්බන්ධකයන් තුම්කමෝදර නගරකේ 

කඳොලිවහ මුරකඳොක් ආරම්භ කරන කව ඉල්ළ සටීමට තීරණය කරන දි.  

 

5. ඉඩම් කලන්කද්ස කිරීකමන් ඳසු කෆළි කව වම්බන්ධකයන් ලන ගෆටළු අලම කරගෆනීම වශළ 

කගොඩනෆගිලි වෆසුම් අනුමත කිරීකම්දී කකොම්කඳෝවහට් බඳුනක් තබන වහථළනය වෆෆවහකම් වකුණු 

කිරීමටත්, අනුකතළ වශතිකය බළ ගෆනීකම්දී කකොම්කඳෝවහට් බඳුනක් අනිලළර්යකයන් 

බළගෆනීමටත් තීරණය කරන දි.  

 

6. ගරු ප්රළ කද්ශීය වභළ මන්ත්රී  ඒ. සුවන්ත මෆතිතුමළකේ කකොට්ඨළවකේ පිලිප් ගුණලර්ධන මළලත පිරිසදු 

කිරීම වම්බන්ධකයන් ලිපියක් බළදී ඇති නමුත් කමකතක් එය ඉටුවී කනොමෆති බලට කළරක වභළල 

දෆනුලත් කරන දි. 

 

7. ජවම්ඳළදන මණ්ඩකයන් ජන එලීකමන් ඳසු ශළනියට ඳත් මළර්ග මවකට ලරක් ඳරීක්ළ කර 

බළ ප්ර මික්වහ කයොදළ ලෆසීමට කටයුතු කරන කව කළර්යභළර නිධළරීන් ශළ තළක්ණ නිධළරීන් 

දෆනුලත් කිරීමට තීරණය කරන දි.  

 

8. ඳරිවර ශළ ඳශසුකම් කළරක වභළල මඟින් ඳලත්ලනු බන වහථළනීය ඳරීක්ණ වශළ කළරක වභළකේ 

මන්ත්රී ලරුන් ශෆර අකනකුත් මන්ත්රීැහලරුන් වශභළගී කර කනොගෆනීමට කළරක වභළල තීරණය කරන 

දි.  


