ම ොනරාගල ප්රාමීය ස ාවා
2021.10.15 දින හ ාවා ාර්තා
ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කාල ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
හතලිස් තුන්වන (43) සභා වාර 2021.10.15 වන දින ප.ව 02.30 ට ප්රාමීය සභා රැස්වීම්
ශාලාමේදී ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නවීර ැතිතු ාමේ ප්රධාානත්වම න් පැවැත්ිණි. එහි සංෂිප්ත
වාර්තාව පහත සඳහන් කරමි.

පැමිණී
01. ගරු සභාපති
02. ගරු උප සභාපති
03. ගරු ප්රාමීය සභා
04. ගරු ප්රාමීය සභා
05. ගරු ප්රාමීය සභා
06. ගරු ප්රාමීය සභා
07. ගරු ප්රාමීය සභා
08. ගරු ප්රාමීය සභා
09. ගරු ප්රාමීය සභා
10. ගරු ප්රාමීය සභා
11. ගරු ප්රාමීය සභා
12. ගරු ප්රාමීය සභා
13. ගරු ප්රාමීය සභා
14. ගරු ප්රාමීය සභා
15. ගරු ප්රාමීය සභා
16. ගරු ප්රාමීය සභා
17. ගරු ප්රාමීය සභා
18. ගරු ප්රාමීය සභා
19. ගරු ප්රාමීය සභා
සභා මල්කම්

න්රි
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී
න්රී

-

ආර්.එම්.රත්නවීර ැතිතු ා
ආර්.එම්.ප්රදීප් ිමරරත්න ැතිතු ා
වයි.උපුල් ැතිතු ා
ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල ැතිතු ා
ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නා ක ැතිතු ා
මේ.ජී.ඩී.චා ර නානා ේකාර ැතිතු ා
මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ැතිතු ා
රංජිත් රත්නා ක ැතිතු ා
තරංග දිසානා ක ැතිතු ා
තම ෝදිරම් ජ ජීලන් ැතිතු ා
සන්ධායා අනුරුීධිකා රත්නා ක ැතිතුමි
එස්.අතුල කු ාරසිරි ැතිතු ා (ප්රතිපේෂ නා
ප්රදීප් ධාම්මික ිතානමේ ැතිතු ා
ආර්.එම්.ර ණී රත්නා ක ැතිතුමි
ආර්.එම්.උමීනි ර යලතා ැතිතුමි
මේ. මනෝජා ලේමිණී ැතිතුමි
එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධාන ැතිතු ා
ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර ැතිතු ා
අජිත් ශාන්ත අගලකඩ ැතිතු ා

-

ඩී.එම්.අනුර දිසානා ක හතා

ක)

පළමුව ආග සිහිකිරීම න් අනතුරුව ගරු සභාපතිතු ා ිසින් ාසික හ සභාව සාර්ථක කර
ගැනී සඳහා පැමිණි ගරු උප සභාපතිතු ා, සි ලු
න්රිවරුන්, න්රීවරි න් ුතුව ව පැමිණ
සිටින සි ලු මෙනා පිළි ගනිමින් සභාමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. එමසේ සි ලූ
සභිකවරුන්ට දුරකථනම න් ෙැනුම් දී සාකච්ඡා කර ගත් පරිදි ඔබ සි ලුමෙනාමේ කැ ැත්ත ත
අෙ දිනට ම
ස සභා රැස්වී පැවැත්වී ට කටයුතු කළ බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින
ලදී.

01.

පසුගිස ා ාවා ාර්තා ාවා ාම් ත කර ගැනී .

මම් වන ිටත් ඔබතු න්ලාහට ලබා දී ුති පසුගි
ාසික හ සභාමේ සභා වාර්තා මකටුම්පත
කි වූවා මසේ සලකා සංමශෝධාන ුත්නම් ඒවා මපන්වා දී සංමශෝධාන නැත්නම් ගරු සභාමේ
ම ෝජනා ස්ථීරත්වම න් සභා සම් ත කර ගන්නා මලස ගරු සභාපතිතු ා ිසින් ගරු සභාව මවත
ෙැනුම් මෙන ලදි.

MPS

1

සංමශෝධාන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූම න් පසු ගි
ස හ සභා වාර්තාව සුනිල් අරංගල ගරු
න්රීතු න්මේ සහ ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රීතු න්මේ ම ෝජනා ස්ථීරත්වම න් සභා
සම් ත කරන ලදි.

02. ාවාපති රසා විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන
නැත

03.ාවා අ තා එ න ලද ාංමී
ඉදිරිපත් කිරී .

මපත්ාම්, පැමිණිලි හා ාන්නිමේදන ාවා

ම ත

ඉදිරිපත් වී මනො ැත

04. ථා පරිදී කල් දී ුති ප්රශ්න සාකච්ඡා කිරී
නැත

05. සථා පරිදී කල් දී ඇති මසෝජනා ාාකච්ඡා කිරී
නයා පානුලලව මීලඟට ුත්මත් ථා පරිදී කල්දී ුති ම ෝජනා සාකච්ඡා කිරී හා සභා තීරණ
ගැනී බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

05.01 ගරු ාවාපති ආර්.එම්.රත්නවීර
මසෝජනා

ැතිතු ා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන

මසෝජනා අංක 01
සභාව සතු වැලි ා පුස්තකාල මගොඩනැගිල්මල් සහ ඉදිමකොට ුති නව පුවත්පත් අංශමේ පාඨක
අවශයතා නිසි පරිදි පවත්වා මගන ා සඳහා පහත සඳහන් අතයවශය සංවර්ධාන කටයුතු සභා
අරමුෙලින් සිදු කිරී සඳහා සභා අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව
මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
 පුස්තකාලම හි වහල එේ පැත්තකින් පහත් වී ුති අතර සිිලිම හි ෂීට් මෙකේ
ගැලවී ජල පුස්තකාල අභයන්තර ට කාන්දු වන බැින් එ තත්ත්ව පිළිසකර
කිරී .
 පුස්තකාල මගොඩනැගිල්මල් මප්ේ න්ට් එක සහ ඒ වටා අබලන්ව ුති කාණුව
පිළිසකර කිරී .
 පුස්තකාල මගොඩනැගිල්මල් අබලන්ව ුති ජමනල් පීධාති සහ ඉදිරිපස මෙොර
පිළිසකර කිරී .
 පුස්තකාල මගොඩනැගිල්ලට සහ නව පුවත්පත් අංශ ට නව සිිලිම් ිදුලි පංකා 3ේ
සි කිරි
 පුස්තකාල මගොඩනැගිල්මල් අභයන්තර ිම පුපුරා මගොස් ුති බැින් එ තත්ත්ව න්
පිළිසකර කිරී .
MPS

2

 ඉදිමකොට ුති නව පුවත්පත් අංශ සඳහා සිිලි ේ සි කිරී ත් වහල ට වැමටන
ජල බැස ා ට අවශය ෙම් වැල් සිකිරී සහ එ අංශ ට අවශය කරන තිර මරදි
සි කර දී
 පවතින මකොමරෝනා වසංගත තත්ත්ව
මහේතුමවන් පුස්තකාල ට පැමිමණන
පාඨකයින්ට අත් මසේදී සඳහා සින්ේ එකේ සි කරදී
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ධාම්මික ිතානමේ ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
සභාමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
පුස්තකාලමේ අොළ අව ත්වැඩි ා කටයුතු සහ
පවතින ම
අඩු පාඩු සම්බන්ධාම න් නිර්මීශ වාර්තාවේ ලබා මගන ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට
ටත්ව සභා අරමුෙල් ගින් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී.

මසෝජනා අංක 02
ම ොනරාගල, ඩිමපෝව පාර, යුරපුර සමිති ශාලාව පසු කර මීටර් 25 ේ ප ණ ඩිමපෝව මෙසට න
ිට චමිලා හත්මි මේ නිවස අසලින් ව ට ුති මීටර් 110 ේ ප ණ වන පස් පාර මකොන්ක්රිට්
ම ොො සංවර්ධාන කර මෙන මලස එ පාමර් පදිංචිකරුවන් ිසින් කර ුති ඉල්ලී සඳහා සභා
තීරණ හා අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින
ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ාර්ග මකොටස පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ
ලබා ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා ුමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

MPS

3

05.02 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්රී චා ර නානාසක්කාර හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු
ලබන මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල, හිදිකිවුල, රත් ල් ාවත පිහිටි සමිති ශාලාව සභා අරමුෙලින් ප්රතිසංස්කරණ කිරි
සඳහා (ුස්තමම්න්තු මුෙල රු.500,000.00) සභා අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු න්රී චා ර
නානා ේකාර හතා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට
ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
05.03 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්රී පී.බණ්ඩාර හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ග්රා මසේවා වසම් 03 කින් ස න්ිත බටුගම් න මකොට්ඨාසමේ සංවර්ධාන කළ යුතු මබොමහෝ කිෂි
ාර්ග හා අතුරු ාර්ග අතුරින් පහත සඳහන් ාර්ග සභා අරමුෙලින් සංවර්ධාන කර දී සඳහා සභා
අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු න්රි පී.බණ්ඩාර හතා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී.
 දිේතලාව අතුරු ාර්ග (මවල පාර)
 බටුගම් න දුනුමේආර ාර්ග (මීටර් 15)
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීධිකා ගරු න්රිතුමි ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

MPS

4

05.04 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්රී සුනිල් අරංගල හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල, කුඹුේකන ග්රා නිලධාාරි වසමම් සිල්බර පාර අතුරු ාර්ගමේ පවුල් 10 ක ප ණ
පිරිසේ ආරකින් එමගොඩ වී ට ම මතේ භාිතා කර ුත්මත් ඒ ෙණ්ඩේ වන අතර, ම
සකස්
කර ගැනී සඳහා ඔවුන්මේ පුීගලික ි ෙමින් ලයිට් කණු 06 ේ මගනිත් ුති බැින්, මම් සඳහා
සභා අරමුෙලින් පැති බැමි 02 ේ සකස් කර කණු අතුරා එ ස්ථාන සකස් කර දී සඳහා සභා
අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු න්රි සුනිල් අරංගල හතා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා
කර සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට චා ර නානා ේකාර ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර
සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
05.05 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්රී රංජිත් රත්නාසක හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල, මුප්පමන් ග්රා මසේවා වසමම් අේකර 25 ම ත්සිත් ාවත මීටර් 50 ේ ප ණ සභා
අරමුෙලින් සංවර්ධාන කර දී සඳහා සභා අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු න්රි රංජිත්
රත්නා ක හතා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට
තම ෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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මසෝජනා අංක 02
ම ොනරාගල, ිමිමල පාර නව කච්මච්රි අසල ුති ම ොනරාගල ප්රාමීය  සභාව සතු උෙයානමේ
ුිදින ංතීරුවල කුට්ටි ගල් අල්ලා සභා අරමුෙලින් සංවර්ධාන කර දී සඳහා සභා අනු ැති
ලබාදී සුදුසු බවට ගරු න්රි රංජිත් රත්නා ක හතා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට චා ර නානා ේකාර ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින
ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර එහිදී මම් වන ිට
ෙරුවන් ම න් , රජමේ මසේවකයින්, උසස් නිලධාාරීන් ුතුව ව මබොමහෝ මෙමනකු ශරීර සුවතා
සඳහා ම
ස්ථාන ට පැමිමණන බැින් ම
ස්ථානමේ ිනිිෙ භාව ේ තිිම යුතු අතර
ිමශේෂම න් ම හි අිදින ං තීරු , ආමලෝක වැඩි ිදුලි බුබුලු සි කිරී , ඉදිරිපස වැට සකස්
කිරී ම න් අමනකුත් අතයාවශය පහසුකම් ෙ සලසා දි යුතු බවට සභාමේ සාකච්ඡාවට බදුන්
ි .
ඉන් අනතුරුව ම
කටයුතු සි ල්ල සිදු කිරී සම්බන්ධාම න් ගරු සභාපතිතු න් සභාමවන්
ි සීම් කර සිටින ලදි. එහිදී මම් සඳහා ිමරෝධාතා කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව ුිදින ංතීරුවල කුට්ටිගල් අතුරා සකස් කර
අමනකුත් සංවර්ධාන කටයුතු ෙ හැකි අයුරින් සභා අරමුෙල් ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
05.06 ප්රාමීය ස ාවා ගරු උප ාවාපති ප්රදී්  විමරරත්න හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු
ලබන මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල කහම්බාන ග්රා මසේවා වසමම් කලුගම් මුල්ල රොන ාර්ග ෙැඩි මලස අබලන් වී
ුති බැින් එ සභා අරමුෙලින් පිළිසකර කර දී සඳහා සභා අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු
උප සභාපති ප්රදීප් ිමරරත්න හතා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ
ම ෝජනාව සුදුසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
MPS
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05.07 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්ත්රි .උ.උලල් හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල හුලංොව ෙකුණ ග්රා
ඉදිරිපිට ාර්ග සභා අරමුෙලින්
න්රි වයි.උපුල් හතා ිසින්
බවට චා ර නානා ේකාර ගරු

මසේවා වසමම් හුලංොව ෙකුණ තිස්සපුර ගුණපාල හතාමේ නිවස
පිළිසකර කර දී සඳහා සභා අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු
හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු
න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.

ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
05.08 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්ත්රි මක්.එම්.ණවර ර් න හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල මවමහරගල ග්රා මසේවා වසමම් පාසල අසල මබෝේකුව සභා අරමුෙලින් ඉදිකර දී
සඳහා සභා අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු න්රි මේ.එම්.ගුණවර්ධාන හතා ිසින් හ සභාව
මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිමරරත්න ගරු උප සභාපතිතු න්
ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

MPS
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05.09 ප්රාමීය ස ාවා ගරු ාවාපති ආර්.එම්.රත්නවීර ැතිතු ා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු
ලබන මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
2022 වර්ෂමේ අ වැ සඳහා නව ආො ම් හා පවතින ආො ම් තත්ත්ව වැඩි කර ගැනී සඳහා
ඉදිරිපත් වූ පහත සඳහන් ම ෝජනා සඳහා සභා අනු ැති හා සභා තීරණ ලබා දී සුදුසු බවට ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.


ාර්ග තලනම න් ප්ර ාෙ ගාස්තු අ කිරි , ප්ර ාෙ වන එේ දිනේ සඳහා රු.100-500 ෙේවා

 මර.සී.බී. න්මේ පැ කට අ කරන ගාස්තුව රු.500-750 ෙේවා වැඩි කිරිම් සම්බන්ධාව
 ම ෝටර් මේඩර සඳහා කුළි රු.රු.500-700 ෙේවා වැඩි කිරි
 ආොහනාගාර ගාස්තු බල ප්රමීශ තුළ රු.8500.00 සහ බල ප්රමීශම න් පිටත රු.5500.00
ෙේවා ඉහළ ෙැමී
 පැළ තවානේ ආරම්භ කිරි සම්බන්ධාව
 වාහන මසෝො පි කිරිමම් ස්ථාන ේ සකස් කිරි සම්බන්ධාව
 කඩොසි බෑේ නිර් ාණ කර අමලි කිරි සම්බන්ධාව
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම හිදී පිටස්තර න් ූත වලින් අපට වැඩි මුෙල් අ කරන බැින් අපමේ අ කිරීම්ෙ ම්
මුෙලකින් වැඩි කරමු බවත්, මකමසේ මවතත් ලබන වර්ෂමේ ආො ම් උත්පාෙන කිරීමම් වැඩ
පිළිමවලවල් ආරම්භ කිරී ට සිදුවන බවත් , ගරු සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
එහිදී සභාමේ සාකච්ඡා වූ පරිදි


MPS

ාර්ග තලනමේ මම් වන ිට පැ කට අ කරන ගාස්තුව වන රු.4000.00 ක මුෙල
රු.4750.00 ෙේවා වැඩිකිරී සුදුසු බවත්, ම හි ප්ර ාෙ ගාස්තු අ කිරි ප්ර ාෙ වන සෑ එේ
දිනේ සඳහා රු. 500.00 ක මුෙලේ අ කිරී සුදුසු වන අතර ම හිදී වැඩ කිරි සඳහා
නිශ්චිතව
ගැනුම්කරු ිසින් සඳහන් කර මුෙල් මගවන බවට තීරණ කර ුති
අවස්ථාවලදී එ දින ගණන ඉේ වා අ තර සති ක කාල ේ තවදුරටත් ප්ර ාෙ ගාස්තු අ
කිරි ේ සිදු මනොකිරී ටත් ඊට වඩා ප්ර ාෙ වන සෑ සෑ දිනේ සඳහා දිනකට රු.500/=
බැගින් ප්ර ාෙ ගාස්තුවේ අ කිරි ටත් තීරණ ි .
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 මර.සී.බී. න්මේ මම් වන ිට පැ කට අ
රු.3000.00 ෙේවා වැඩිකිරී සුදුසු බවත්,

කරන ගාස්තුව වන රු.2750.00 මුෙල

 ම ෝටර් මේඩර සඳහා මම් වන ිට පැ කට අ කරන ගාස්තුව වන රු.3500.00 මුෙල
රු.4000.00 ෙේවා වැඩිකිරී සුදුසු බවත්, මම් සඳහා පැ 01 ක කාල කට ලබා ගන්නා
ඉන්ධාන ලීටර් 10 ක ප්ර ාණ ඒ ආකාර ට ලබා ගැනී ට කටයුතු කිරි සුදුසු බවත්,
සභාව ඒක තිකව තීරණ කළ අතර ම
මුෙල් වැඩිකිරී ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව
ගැසට් කර ඒ අනුව අ කිරී ට පි වර ගැනී සුදුසු බවට සභාව තීරණ කර සිටින ලදි.
එමසේ සභාමේ මසේවකයින් ම ොෙවා ලබන වර්ෂ තුළ ආො ම් උත්පාෙන කිරීමම් වැඩකට තු
සකස් කිරීමම්දී සභාව ගින් මතෝරා ගත් සුදුසු ස්ථාන න්වල පැළ තවානේ ආරම්භ කිරි
සම්බන්ධාවත් වාහන මසෝො පි කිරිමම් ස්ථාන ේ ආරම්භ කිරි සම්බන්ධාවත් කටයුතු කිරී
සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව තීරණ කර අනු ත කරන ලදී. එමසේ රමට් පවතින
තත්ත්ව ත් ස ඟ ආොහනාගාර ගාස්තු ඉහළ ෙැමී සුදුසු මනොවන බවත්,නමුත් ලබන වර්ෂමේ
ආො ම් උත්පාෙන කිරීමම් වැඩසටහනේ වශම න් ආොහනාගාරමේෙ තාප්පවල කබඩ් ගසා මිණී
අලු තැන්පත් කිරීමම් ිධි ත් ක්ර මේෙ ේ සකස් කළ යුතු බවටත්, කඩොසි බෑේ නිර් ාණ කර
අමලි කිරීමම් වයාපිති ේ ආරම්භ කිරී පසුවට කල් තබමු බවටත් සභාව ඒක තිකව තීරණ
කර සිටින ලදි.
මසෝජනා අංක 02
ම ොනරාගල ප්රාමීය  සභා බල ප්රමීශමේ ම ොණරකැමල්වත්ත ලේෂ්මී මපර පාසමල් ළමුන් 30
මෙමනකු ප ණ අධායාපන ලබන අතර, එහි පහත සඳහන් අඩුපාඩු සකස් කර දී සඳහා හ
සභාමේ අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී.
 අබලන් වී ුති වහල ප්රතිසංස්කරණ කිරි
 පානී ජල පහසුකම් සප ා දී
 වැසිකිළි ේ සකස් කර දී
 වැටේ සකස් කර දී
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට තම ොදිරම් ජ ජීලන් ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව ම
මපර පාසමල් අොල අඩු පාඩු සභා
අරමුෙල් ටමත් සකස් කර දී සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ලබා ගැනීම න් පසුව
කටයුතු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
MPS

9

මසෝජනා අංක 03
ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාවට අ ත් වාහන න්මෝපකරණ සඳහා අ තර මකොටස් මිලදී ගැනී ,
අව ත්වැඩි ා සිදු කිරි හා වාර මසේවා සිදු කිරි සඳහා හ සභාමේ අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට
ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
අනු
අංක
01

ාහන
අංකස
PF 7419

02

PF 7419

ට ර් 04 ේ මිලදී ගැනී
මේේ පෑඩ් ෙැමී හා වාර මසේවා සිදු කිරි

03

252-6330

ඕල්ටමන්ටර අව තින් ෙැමී

04

252-6330

මජොයින්ට් කුරුස අව තින් ෙැමී හා මසේවා ගාස්තු

05

252-6330

පවර් ස්ටීරි න් මහෝස් එක ෙැමී හා ඔයිල් ෙැමී

3750.00

06

252-6330

ඕල්ටමන්ටර සි කර ව ර් කිරි

3800.00

07

වාර මසේවා සිදු කිරි

21160.00

08

252-6330
RS -1800

වාර මසේවා සිදු කිරි

23840.00

09

RS -1800

ට ර් පැච් ෙැමී

4680.00

10

ZA 5061

බැමකෝ මලෝඩරමේ ඩීසල් මහෝස් එකේ අව තින් ෙැමී

3000.00

11

ZA 5061

සයිලන්සර් අව ත්වැඩි ා කිරි

3600.00

12

ZA 5061

මහෝස් එක සි කිරි

3450.00

13

ZA 5061

9155.00

14

ZA 5061

ග්රිස් නිපල්, ග්රිස් ගන් මිලදී ගැනී
ස්ිමින් ජැේ එමකහි අව ත්වැඩි ාව සඳහා ඔයිල් මිලදී ගැනී

15

ZA 5061

ඕල්ටමන්ටර ගලවා අව ත්වැඩි ා කිරි

4800.00

16

LL 6980

ඩ්රම් ්රේ රථමේ ේලච් මර්සර් මසට් එක මිලදී ගැනී

8500.00

17

LL 6980

ේලච් මර්සර් එක සි කිරිමම් ගාස්තු

4950.00

18

LL 6980

වාර මසේවා සිදු කිරි

37210.00

19

GC5148

ගිනි නිවන රථ වාර මසේවා සිදු කිරි

13280..00

20

RC 1112

බැටරි ේ මිලදී ගැනී

23400.00

21

49-5301

47430.00

22

49-5301

හයිමඩ්රොලිේ පීධාති අව ත්වැඩි ා කටයුතු සඳහා උපකරණ මිලදී
ගැනී
හයිමඩ්රොලිේ පීධාති අව ත්වැඩි ා කටයුතු සඳහා වැඩ කුළි

23

49-5301

වාර මසේවා සිදු කිරි

16390.00

24

49-5301

මහඩ් ලයිට් බල්බ හා ඩීසල් කැප් මිලදී ගැනී

ම

විා්තරස

මුදල රු.
132560.00
42284.00
25000.00
142911.00

12237.70

22000.00

4050.00

ම ෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.

එහිදී ම හි අනු අංක 04 ටමත් ුති 252-6330 කැබ් රථමේ මජොයින්ට් කුරුස අව තින් ෙැමී හා
මසේවා ගාස්තුව වශම න් වැරදි ට සටහන් වී ුති රු.142511.00 ක මුෙල රු.5600.00 ේ මලසට
නිවරදි ි යුතු බවට ගරු සභාපතිතු න් සඳහන් කර සිටින ලදි.

MPS

10

ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ම හිදී ආ තනමේ බැමකෝමලෝඩර් න් නිතර ක්රි ාිරහිත වන අතර සෑමහන මුෙලේ මගවා
නිතර අලුත්වැඩි ා කිරී ට සිදුවන බවත්, මම් වන ිට රේෂණ ස ාගම් ගින්ෙ මගවනු
ලබන්මන් අඩු මුෙලේ වන අතර ඉතිරි මුෙල් සභාමවන් මගවීම් කිරී ට සිදුවන බවත්, ම හි
මසේවාවන්ෙ නිතර අතයාවශය වන නිසාත් නව බැමකෝමලෝඩර් න් ේ ණ ේ ලබා මගන මිල
දී ගැනී ට කටයුතු කරමු බවට ගරු සභාපතිතු න් ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ම හි අනු අංක 04 හි සංමශෝෙන ත් ස ඟ නිසි ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව හා අොල පරීේෂණ වාර්තා,
නිර්මීශ කිරීම් හා අොල අනු ැතීන්ට ටත්ව ම
අලුත්වැඩි ා කටයුතු සිදු කර ම
මගවීම්
කටයුතු සභා අරමුෙලින් මගවීම් කිරි සුදුසු බවටත්, ඒ වමේ රේෂණ ස ාගම් ගින් අොල වාහන
සඳහා අඩුමවන් මුෙල් මගවනු ලබන අවස්ථාවන්වලදී ඊට අොල ඉතිරි මුෙල් සභා අරමුෙලින්
මගවී ට කටයුතු කිරී සුදුසු බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනා අංක 04
වැලි ා සා න ධායස්ථානමේ ඉදිරිපිට තහඩු ම ොො තාවකාලිකව ඉදිකර ුති මගොඩනැගිල්මල්
සම්පූර්ණ දිග ආවරණ වන පරිදි දීර්ඝ කර එහි ිම මකොන්ක්රිට් කර මෙන මලස ම ොනරාගල
මසෞඛ්ය ෛවෙය නිලධාාරි තිලිණ මවල්ලාලමේ හතා ිසින් ඉදිරිපත් කර ුති ම ෝජනාව සඳහා
හ සභාමේ අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ධාම්මික ිතානමේ හතා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනා අංක 05
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජය අ ාතයංශ
ගින් ඝන අපරවය කළ නාකරණ
වැඩසටහන සඳහා ම ොනරාගල ප්රාමීය  සභාවට ්රැේටර් හා මට්ලර් අව ත්වැඩි ා කිරි සඳහා
මවන් කර ුති ප්රතිපාෙනවලින් ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාවට අ ත් පහත අංක සඳහන් ්රැේටර්
රථ අව ත්වැඩි ා කිරි සඳහා හ සභාමේ සභා අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා
ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
MPS

11

 45-5301 ්රැේටර් රථ
 UP RD 4488 ්රැේටර් රථ
 UP RC 1112 ්රැේටර් රථ
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
්රැේටර් රථ පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ
ලබා ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල අලුත්වැඩි ා කටයුතු අොල
ප්රතිපාෙන ටමත් ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනා අංක 06
ග්රාමී
ාර්ග හා අවමශේෂ ටිතල පහසුකම් රාජය අ ාතයංශ
ගින් ක්රි ාත් ක වන ග්රාමී
ාර්ග
සංවර්ධාන වැඩසටහන - 2021 වයපිති ට අනුව ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා බල ප්රමීශ තුළ ුති
පහත සඳහන් ාර්ග මකොන්ක්රිට් කිරි සඳහා රු.මි.04 ක ප්රතිපාෙන මවන් කර ුති බැින් එ
ාර්ග සංවර්ධාන කිරි සඳහා හ සභාමේ අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින්
හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
අනු
කර් ාන්තමේ න
අංකස
01
මෙබැීමීකිවුල ග්රා නිලධාාරි වසමම් දිේතලාව අතුරු ාර්ග
(මර.එම්.රත්නා ක හතාමේ නිවස ෙේවා)
02
මෙබැීමීකිවුල ග්රා නිලධාාරි වසමම් පිහිටි ගඟ අසල ාර්ග
03
කුඹුේකන ග්රා නිලධාාරි වසමම් 14 කණුව කුඹුේකන මසෝ ොස
හතාමේ නිවස ඉදිරිපිට ාර්ග
04
කුඹුේකන ග්රා නිලධාාරි වසමම් 14 කණුව පන්සල පාර සුනිල්
හතාමේ නිවස අසල ාර්ග

ම න් කර ඇති
ප්රතිපාදන මුදල රු.
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීධිකා ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
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ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ම
කර් ාන්ත න් අොළ ප්රතිපාෙන ටමත් ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව සිදු කිරී
සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

සුදුසු බවට

මසෝජනා අංක 07
පසුගි 2020.12.11 දින
හ සභා අනු ැති ට ඉදිරිපත් කරන ලෙ ම
ම ෝජනාව ගරු
ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ට ම ොමු කිරිම න් අනතුරුව පළාත් පාලන සහකාර
මකො සාරිස්තු න් ිසින් ම
පසුගි වර්ෂමේ අනු ත ම ෝජනාවේ බැින්, ම
වර්ෂමේ
නැවත හ සභා ම ෝජනා ස්ර රත්ව කින් එවන මලසට අප මවත ෙැනුම් දී ුත. ඒ අනුව
ම ොනරාගල, වැදිකුඹුර, මබෝහිටි හි පදිංචි ඩී.ජී.ිජ
හතා ිසින් ඔහු මම් වන ිට ආබාධිත
තත්ත්වමේ පසුවන බැින් සා ානය වැසිකිළි ේ භාිතා කිරි ට මනොහැකි බවත්, ඔහු සඳහා සභා
අරමුෙලින් මකො ඩ් වැසිකිළි ේ ලබා මෙන මලස කර ුති ඉල්ලී සඳහා හ සභාමේ අනු ැති
ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ
ම ෝජනාව සුදුසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ දීර්ඝ වශම න් සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර
ිමරෝධාතා කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ
තීරණ ි සා සිටීමම්දී පහත සඳහන් පරිදි මම් සඳහා සභා තීරණ ගන්නා ලදි.
ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
අවශයතාව සම්බන්ධාම න් පරීේෂා කර
අොල නිර්මීශ ලබා ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල ආබාධිත
පුීගල ාට මකො ඩ් වැසිකිළි ේ සභා අරමුෙල් ටමත් ලබා දී ට ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්මේ
අනු ැති ට ම ොමු කර ඊට අොල ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනා අංක 08
ම ොනරාගල, මපොතුිල් පාර, අංක 210 හි පදිංචි ආර්.එම්.ඒ.එස්.දිසානා ක හතා ිසින් ඔහු
වයාපාර කටයුතු කරමගන න අතුරු ාර්ග සඳහා මම් වන ිට න ේ මනො ැති බැින්, එ
ාර්ග සඳහා “දිසානා ක ාවත‘‘ න නා
භාිතා කිරි සඳහා අවසර ලබා මෙන මලස ඉහත
නම් සඳහන් හතා ිසින් කර ුති ඉල්ලී සඳහා හ සභාමේ අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ාර්ග ට දිසානා ක ාවත නමින් නම් කිරි සම්බන්ධාම න් කිසිදු ගැටව වේ මනො ැති බව
ගරු සභාපතිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදී.

MPS

13

ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ඉහත සඳහන් කර ුති අතුරු ාර්ග සඳහා “දිසානා ක ාවත‘‘
ප්රසිීධි ට පත් කිරි සුදුසු බව සභාව ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී.

න නා

භාිතා කර

මසෝජනා අංක 09
ම ොනරාගල ප්රාමීය  සභා බල ප්රමීශමේ පහත නම් සඳහන් අ ිසින් වැසිකිළි ආධාාර රවය ලබා
ගැනී සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ුත. ම
ඉල්ලුම්කරුවන් අඩු ආො ම්ලාභින් මලස අොළ
ග්රා නිලධාාරින් ිසින් සහතික කර ුත. ඒ අනුව ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාව 2021 වර්ෂමේ අ
වැ ම ෝජනා ගින් වැසිකිළි ආධාාර සඳහා රු.1000000.00ක ප්රතිපාෙන මවන් කර ුති බැින්,
එ ප්රතිපාෙන ගින් පහත සඳහන් අඩු ආො ම්ලාභින් සඳහා වැසිකිළි ආධාාර රවය ලබා දී ට හ
සභාමේ අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී.
අනු
අංකස

ා

ඉල්ලුම්කරුමේ න හා
ලිපිනස

ඉල්ලුම් කරන ද්ර ය
ළිං වළලු 3, වැසිකිළි මපෝච්චි 01,
කම්ිම 02 (මි.මි.10)
බ්මලොේ ගල් 80, සිම න්ති 02,
කම්ිම 02 (මි.මි.10)
ළිං වළලු 3, සිම න්ති 03
ළිං වළලු 3, සිම න්ති 03
ළිං වළලු 3, බ්මලොේ ගල් 75
බ්මලොේ ගල් 80,
සිම න්ති 08, කම්ිම 02 (මි.මි.10)
බ්මලොේ ගල් 80, සිම න්ති 05,
වැසිකිළි මපෝච්චි 01

01

මහොමරොම්බුව

බී.ඩබ්.නිශ්ශංක ිමරකු ාර

02

මතනගල්ලන්ෙ

බී.එම්.සුසන්ත කු ාර

03
04
05
06

මතනගල්ලන්ෙ
මතනගල්ලන්ෙ
මතනගල්ලන්ෙ
මතනගල්ලන්ෙ

පී.ජී.ර යලතා බංඩාර
ඒ.ඩී.සුමන්ා කු ාරි
එම්.ටී.නන්ොවතී
ආර්.එම්.සුමන්න්රා රත්නා ක

07

මතනගල්ලන්ෙ

ජී.ඩබ්.ජ ූතරි

ම හි අනු අංක 02 ටමත් මතනගල්ලන්ෙ බී.එම්.සුසන්ත කු ාර හතා සඳහා ලබා මෙන
සිම න්ති ලු 2 ක ප්ර ාණ
ලු 7 ේ මලස නිවරදි ි යුතු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් ප්රකාශ
කර සිටින ලදි.
එ නිවරදි කිරී ත් ස ඟ ම
ස්ර ර කර සිටින ලදී.

ම ෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිමරරත්න ගරු උපසභාපතිතු ා ිසින්

ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
MPS

14

ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාමේ 2021 වර්ෂ ට අ වැම න් අඩු ආො ම්ලාභී පවුල් සඳහා වැසිකිළි
පහසුකම් මවනුමවන් රවය
ආධාාර ලබා දී සඳහා මවන් කර ුති රු.1,000,000.00 ක මුෙලින්
ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා බල ප්රමීශ තුළ ක්ර වත් වැසිකිළි පහසුකම් මනො ැති අඩු
ආො ම්ලාභී පවුල් සඳහා වැසිකිළි ආධාාර ලබා දී ට මතෝරාමගන ුති පවුල් සඳහා ෙ ම වර හ
සභාවට ඉදිරිපත් කර ුති ම
මතොරතුරුවලට අොලව එ පවුල් සඳහාෙ අොල රවයාධාාර ලබා දී
සුදුසු බවත්, ඒ සඳහා අ වැම න් මවන් කර ුති ප්රතිපාෙන ි ෙම් කිරී සඳහා ගරු
ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ලබා මගන ඉදිරි කටයුතු කිරී සුදුසු බවත් සභාමේ බහුතර ේ
මෙනා ිසින් අනු ත කර සිටින ලදි.
මසෝජනා අංක 10
ම ොනරාගල නව බස් නැවතුම්මපොළ ගුණසිරි මහෝටල අසල නව කඩ කා ර 04 ේ සභා
අරමුෙලින් ඉදිකිරි සඳහා (ෙළ ුස්තමම්න්තුව රු.1050587.65) හ සභාමේ අනු ැති ලබාදී
සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ම
නගරමේ ගුණසිරි මහෝටල පිටුපස පවතින භාිත ට මනොගන්නා පැරණි වැසිකිළි පීධාති
ම
ුස්තමම්න්තු ටමත් නැවත අලුත්වැඩි ා කර කඩ කා ර 4 ේ වශම න් ිධි ත්ව සකස්
කර මටන්ඩර් ගින් බදු දී ට පි වර ගනිමු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර
සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව ුස්තමම්න්තු ප්රකාරව භාිත ට මනොගන්නා ම
පැරණි වැසිකිළි
පීධාති නැවත අලුත්වැඩි ා කර කඩ කා ර 4 ේ වශම න් සභා අරමුෙල් ටමත් ිධි ත්ව සකස්
කර මටන්ඩර් ගින් බදු දී ට පි වර ගැනී සුදුසු බවට සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනා අංක 11
ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාවට අවශය රවය හා උපකරණ මිලදී ගැනී සඳහා හ සභාමේ
අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
අනු
අංක
01
02

විා්තරස
කර් ාන්ත අංශ සඳහා ලැප්මටොප් වර්ගමේ පරිගනක ේ ලබා ගැනී
ාර්ග අංශ ට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනී

මුදල රු.
120,000.00
57,550.00

03

ිදුලි බල්බ 200 ේ මිලදී ගැනී

138,000.00

04

ආොහනාගාර සඳහා අවශය ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත පිරවී

140,600.00

එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට වයි.ආර්.උපුල් ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.

MPS
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ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ම
මිලදී ගැනීම් අතයාවශය බැින්, අොල උපකරණ හා භාණ්ඩ ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව
මිලදී ගැනී ටත්, ඒ සඳහා සභා අරමුෙලින් මගවීම් කටයුතු කිරී සුදුසු බවටත් ගරු සභාව
ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී.

MPS

16

මසෝජනා අංක 12
ම ොනරාගල ප්රාමීය  සභා බල සී ාව තුළ සි ව  ග්රා නිලධාාරි වසම් නිම ෝජන කරමින්
ලි ාපදිංචි වී ුති මපර පාසල්වල (පූර්ව ළ ාි සංවර්ධාන ධායස්ථානවල) ඉමගනු ලබන
ෙරුවන්මේ සෑ වර්ෂ ක වර්ෂ අවසාන ිසිර ාමම් උත්සව න් සඳහා ඒ ඒ ග්රා නිලධාාරී වසම්
නිම ෝජන කරන ප්රාමීය සභා සභිකවරුන්ට සහභා ව වී ට සිදු මේ. අොළ ග්රා මසේවා වසම්වල
පවත්වා මගන නු ලබන ලි ාපදිංචි මපර පාසල්වල ම මසේ වර්ෂ අවසාන උත්සව සඳහා
ම ොනරාගල ප්රාමීය සභාව ගින් සහම ෝග ලබාදී මවනුමවන් ම ොනරාගල ප්රාමීය 
සභාමේ 2021 වර්ෂ ට අොළව සකස් කරන ලෙ අ වැ මල්ඛ්නමේ රු.500000/= ක ප්රතිපාෙන
මවන් කර ුත 2021.10.05 දින පැවති මුෙල් කමිටු රැස්වීමම්දී ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න්
සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ අතර, එහිදී ම
ළමුන් සඳහා ම
ප්රතිපාෙන ටමත් එේ අම කු සඳහා
රු. 660.50 ක මුෙලේ වැ කර තයාග වශම න් වතුර මබෝතල ේ සහ කෑ මපට්ටි ේ ලබා දී ට
තීරණ කරන ලදී. එ පහත මල්ඛ්නමේ සඳහන් කර ුති පරිදි ලබාදී සඳහා ගරු
ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ට ඉදිරිපත් කිරි ට හ සභාමේ අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ම ෝජනාව
අදාළ න්ත්රි රසාමේ න
ගරු සභාපති,
ආර්.එම්.රත්නවීර ැතිතු ා
ගරු උපසභාපති,
ප්රදීප් ිමරරත්න ැතිතු ා

ග්රා නිල ාරී ා
ිහාරමුල්ල
ාරාව
කහම්බාන
මතනගල්ලන්ෙ

මේ.එම්.ගුණවර්ධාන
ැතිතු ා

MPS

11

නමවෝො මුල් ළ ාි
ධායස්ථාන
1. සිත්රූ මපර පාසල
2. පුබුදු මපර පාසල

15

හුලංොව

1. කිංස් පැරඩයිස් මපරපාසල

17
55

මහොමරොම්බුව

2. දිස්රිේ මල්කම් කාර් ාල
මපර පාසල
1. දිමලනතරු මපර පාසල
2. සිඟිති මපර පාසල

08

ලහිරු මුල් ළ ාි
ධායස්ථාන
1.ිමුේති මපර පාසල

10
25

2.සිඟිති මපර පාසල

20

මවමහරගල

මබෝහිටි

ක්රිශාන්ත රත්නා ක
ැතිතු ා

18

27

කවුඩාව

සුනිල් අරංගල ැතිතු ා

ළමුන් ාංඛසා
115

1. ඉසුරු මුල් ළ ාි
සංවර්ධාන ධායස්ථාන
2. කැකුව  මුල් ළ ාි
සංවර්ධාන ධායස්ථාන
3. ධාර් ිජ මුල් ළ ාි
ධායස්ථාන
පුබුදු මුල් ළ ාි සංවර්ධාන
ධායස්ථාන
සිඳිනි මුල් ළ ාි
ධායස්ථාන

මකොමලොන්ින්න

රංජිත් රත්නා ක ැතිතු ා

මපර පාාමල් න
ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා මුල්
ළ ාි
ධායස්ථාන
සිඟිති මුල් ළ ාි
ධායස්ථාන
ස ගිතරු මපර පාසල

කුඹුේකන
රත්තනපිටි

13
22
27
20

06
25

21

17

චා ර නානා ේකාර
ැතිතු ා

නේකල

1.සරණතිස්ස මපර පාසල

22

2. ජ ිම මපර පාසල

32

3.ලිට්ල් ස්ටාර් මපර පාසල

15

1.භාරදී මපර පාසල

18

2.ඉන්රාරා මපර පාසල

10

1.මරෝස කැකුව  මපර පාසල

20

2.ප්රගති ප්රතිභා මපර පාසල

23

බටුගම් න

1.මනව ම් මපර පාසල

10

මෙබැීමීකිවුල

1.දිමුතු මපර පාසල

16

ගුරුමහල

1.නමවෝෙයා මපර පාසල

12

2.ස ගි ළෙරු උ න

11

3.පිමපන කැකුව  මපර පාසල

16

1. ල්ලිමහයි මපර පාසල

25

2.කුරුංජි මපර පාසල

35

1.ලේෂ්මී මපර පාසල

37

හිදිකිවුල

ටැංවත්ත

සන්ධායා අනුරුීධිකා
ැතිතුමි

තම ෝදිරම් ජ ජීලන්
ැතිතු ා

අලි ාවත්ත

වැලි ා

එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.

ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.

එහිදී වයි.ආර්.උපුල් ගරු න්රීතු ා ිසින් ත න් නිම ෝජන කරන හුලංොව ෙකුණ සහ හුලංොව
ව ග්රා නිලධාාරී වස ට අ ත් මපර පාසල් ගණන සහ ළමුන් සංඛ්යාවෙ පහත සඳහන් පරිදි ම
ම ෝජනාවට ුතුලත් කිරී ට හ සභා අනු ැති ලබා මෙන ලබා මෙන මලස ඉල්ලා සිටින ලදි.

අදාළ න්ත්රි රසාමේ න
වයි.ආර්.උපුල්
ැතිතු ා

ග්රා නිල ාරී ා
හුලංොව ෙකුණ
හුලංොව ව

මපර පාාමල් න
01. එේසත් ආෙර්ශ මපර පාසල
02. ශේති මපර පාසල
01. පුබුදු මපර පාසල
02. දිමුතු මපර පාසල

MPS

ළමුන් ාංඛයා
32
22
20
24

18

ඉන් පසු ගරු සභාපතිතු න් ඉදිරිපත් කළ ම ෝජනාව සහ වයි.ආර්.උපුල් ගරු න්රීතු ා ිසින්
කරන ලෙ ඉල්ලි සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ ඉදිරිපත්
මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා සිටින ලදී.
ම ොනරාගල ප්රාමීය  සභා බල සී ාව තුළ සි ව  මකොට්ඨාශ නිම ෝජන කරමින් මපර
පාසල්වල (පූර්ව ළ ාි සංවර්ධාන ධායස්ථානවල) ඉමගනු ලබන ෙරුවන්මේ වර්ෂ අවසාන
ිසිර ාමම් උත්සව න් සඳහා සහභා ව වන ප්රාමීය සභාව නිම ෝජන කරන සභිකවරුන්ට
අොළ ග්රා මසේවා වසම්වල පවත්වා මගන නු ලබන ඉහත සි ලූ මපර පාසල්වල වර්ෂ අවසාන
ිසිර ාමම් උත්සව න් සඳහා සෑ ළ ම කුට තයාග වශම න් වතුර මබෝතල ේ සහ කෑ
මපට්ටි ේ ලබා දී සුදුසු බවත් ඒ සඳහා අ වැම න් මවන් කර ුති ප්රතිපාෙන ි ෙම් කිරී සඳහා
ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ලබා මගන ඉදිරි කටයුතු කිරී සුදුසු බවත් සභාව ඒක තිකව
අනු ත කර සිටින ලදි. එමසේ ිධි ත් පරිදි මිල ගණන් කැඳවා එේ ළ ම කු සඳහා න ි ෙ ෙ
සහිතව මිළ කමිටු තීරණ න්ෙ ස ඟ ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ට ඉදිරිපත් කරන මලස
සභාව තවදුරටත් තීරණ කර සිටින ලදි.
මසෝජනා අංක 13
ම ොනරාගල, කුඹුේකන, සුදුවතුර ආර, අංක 05 හි පදිංචි ඩී.එම්.ආරි ොස හතා ිසින් සුදුවතුර
ආර ගල්ටැම් ණ්ඩි ප්රධාාන ාර්ගමේ සුදුවතුරආර මගොි සංිධාාන ට අ ත් මගොඩනැගිල්ල
අසලින් සම්බන්ධා වන අතුරු ාර්ගමේ ප්රධාාන ාර්ග ට ප්රමේශ වන ාර්ග මකොටස ඉතා අබලන්ව
පවතින බැින්, ග නා ග නමේදී ම න් භාණ්ඩ ප්රවාහනමේදී ම හි පවුල් 10 ප ණ ජීවත් වන
පිරිස ෙැඩි දුෂ්කරතාව ට පත්ව ුති අතර, සිම න්ති ගල් අතුරා මීටර් 100 ක ප ණ ම
ාර්ග
මකොටස සකස් කර මෙන මලසට කර ුති ඉල්ලී සම්බන්ධාම න් හ සභාමේ අනු ැති හා
තීරණ ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතාමේ අධීේෂණ
ටමත් ම
අවශයතාව අනුව නව ාර්ග වයාපිති
ටමත් කාපට් කිරී ට නි මිත ාර්ග වලින් ගලවා ඉවත් කරනු ලබන කුට්ටි ගල් අතුරා ම
ාර්ග සකස් කර දී සුදුසු බවට සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනා අංක 14
ම ොනරාගල, සිරිිජ පුර, අංක 88 හි පදිංචි එච්.ජී.ිනීතා කලයාණි හත්මි ිසින් පැරණි
ඉදිකිරිම් ඉවත් කිරිමම්දී ඒවායින් ඉවත් කරන ලෙ පරණ මසිලි ෂීට් ලබා මෙන මලසට කර ුති
ඉල්ලී සම්බන්ධාම න් හ සභාමේ අනු ැති හා තීරණ ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා
ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට උමීනි ර යලතා ගරු න්රිතුමි ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
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ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතාමේ අධීේෂණ
ටමත් පැරණි ඉදිකිරීම් වලින් ඉවත් කරන භාිත ට ගත
හැකි මසිලි ෂීට් ම
ඉල්ලීම් කර ුති හත්මි මේ අවශයතාව අනුව ලබා දී සුදුසු බවට
සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනා අංක 15
ම ොනරාගල, දුටුගැමුණු ාවත, අංක 42/3 හි පදිංචි මේ.ඒ.රංජිත් හතා ිසින් පැරණි ඉදිකිරිම්
ඉවත් කිරිමම්දී ඉවත් කරන ලෙ පරණ මසිලි ෂීට් හා ලී ෙඩු ප්ර ාණ ේ ලබා මෙන මලසට කර ුති
ඉල්ලී සම්බන්ධාම න් හ සභාමේ අනු ැති හා තීරණ ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා
ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතාමේ අධීේෂණ
ටමත් පැරණි ඉදිකිරීම් වලින් ඉවත් කරන භාිත ට ගත
හැකි මසිලි ෂීට් හා ලී ෙඩු ම
ඉල්ලීම් කර ුති හතාමේ අවශයතාව අනුව ලබා දී සුදුසු
බවට සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
5.10 ප්රාමීය ස ාවා ගරු න්රී තම ෝදිරම් ජසජීලන් හතා විසින් ාවා ට ඉදිරිපත් කරනු
ලබන මසෝජනා
මසෝජනා අංක 01
ම ොනරාගල, ම ොනරකැමල්වත්ත ඉහළ මකොටමසේ කුරුිගල වත්තට න ාර්ගමේ සභා රමුෙලින්
පාල ේ ඉදිකිරි සඳහා සභා අනු ැති හා සභා තීරණ ලබා දී සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජ ජීලන්
ගරු න්රිතු න් ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීධිකා ගරු න්රිතුමි ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
MPS

20

ආ තනමේ කාර්මික නිලධාාරී හමතකු ම ොෙවා ම
ස්ථාන පරීේෂා කර අොල නිර්මීශ ලබා
ගැනීම න් අනතුරුව ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව අොල සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා ුමුෙල්
ටමත් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
 හදිසි මසෝජනා ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයා පානුලලව ථා පරිදී කල්දී ුති ම ෝජනා සාකච්ඡා කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා
කර අනු ැති ේ ගත යුතු හදිසි ම ෝජනා කිහිප ේ සම්බන්ධාම න් හ සභා අනු ැති ලබා ගත
යුතු බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා හ සභාමේ ිරුීධාත්ව ේ මනො ැතිව
එකඟතාව ඵල කර සිටි බැින් ගරු සභාපතිතු ා ිසින් එ හදිසි ම ෝජනා පහතින් ෙේවා ුති
ආකාර ට සභාගත කරන ලදි.
I. හුලංොව ජාතික ිගණන අධිකාරී උප උප කාර් ාල අසල ාර්ග මීට වසර 15කට ප ණ
මපර තාර ම ොො සකස් කර තිබුණෙ මම් වන ිට ග ණා ග ණ ටෙ ඉතා අපහසුතාව න් ුතිවන
අයුරින් ෙැඩි මලස මසෝොපාලුවට ලේව ුති ම
ාර්ග සකස් කර මෙන මලසට ිගණන
අධිකාරීතු න් ිසින් කරන ලෙ ඉල්ලී 2021 අමප්රේල් ාසමේදී සභා අනු ැති ලැබී තිබුනෙ ම
ක්රි ාත් ක මනොකර මම් වන ිට ාස 06 කාල ේ ඉේ මගොස් ුති නිසාත්, රමට් පවතින
අ හපත් මසෞඛ්ය තත්ත්ව නිසාත්, ප්රිමිේස් , තාර ාර්ග සකස් කරන මකොන්ාත් කරුමවකු ෙ
මසො ා ගැනී ට අපහසු වූ නිසාත් න මහේතු ගණනාවේ ත ම
ාර්ග සකස් කිරී ට
මනොහැකි වූ මහයින් මම් වන ිට ම
ාර්ග සකස් කිරී ට අවශය සි ලු පහසුකම් පවතින
බැින්, ඒ අනුව කාර්මික නිලධාාරී හතා ිසින් නැවත සකස් කර ඉදිරිපත් කර ුති
රු.477,488.33ක ුස්තමම්න්තු මුෙලට අනුව පවතින අධික වැසි ස
මහේතුමවන් ාර්ග ෙැඩි
මලස අබලන් වී ුති ම
ාර්ග ඉතා කඩිනමින් සකස් කිරී ට සිදුවන බැින් ිගණන
අධිකාරීතු න්ෙ නිතර නිතර ි සීම් කරන බැින් අෙ දින මම් සඳහා සභා අනු ැති ලබා ගත
යුතු අතර මම් සඳහා හ සභාමේ අනු ැති හා තීරණ ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා
ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ම
කරුණු කරනා සලකා බැලීමම්දී ම
හදිසි ම ෝජනාමේ කිසි ගැටලු සහගත තත්ත්ව ේ
මනො ැති අතර ම
ාර්ගමේ සංවර්ධාන කටයුතු ුස්තමම්න්තු ප්රකාරව හා ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට
ටත්ව සභා අරමුෙල් ටමත් ඉතා කඩිනමින් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත
කරන ලදී.
II. ඒ වමේ පසු ගි දිනවල පැවති අධික වර්ෂාවත් ස ඟ ඉතා ත් අබලන් තත්ත්වමේ පැවති
මපොතුිල් පාර ෙ ාරත්න කුෂන් වැඩපල අසලින් පින්නමගොල්ල පළමු අතුරු ාර්ගල ෙැඩි මලස
ඛ්ාෙන ට පත්ව ුති බැින් ඉතා කඩිනමින් ම හි මීටර් 35 ක ප ණ ප්ර ාණ ේ මකොන්්රීට් කර
සකස් කර මෙන මලසට ප්රමීශවාසීන් ිසින් කර ුති ඉල්ලී සඳහා කාර්මික නිලධාාරී හතා
ිසින්ෙ පරීේෂා කර බලා ම
ප්ර ාෙ මනකාකර ඉතා ත් කඩිනමින් සංවර්ධාන කළ යුතු බවට
වාර්තාවේ ලබා දී ුති බැින් ම
දිනවල ඉතා කඩිනමින් ම
ාර්ග සකස් කිරී ට සිදුවන
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බැින් අෙ දින මම් සඳහා සභා අනු ැති ලබා ගත යුතු අතර මම් සඳහා හ සභාමේ අනු ැති
හා තීරණ ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ම
කරුණු කරනා සලකා බැලීමම්දී ම
හදිසි ම ෝජනාමේ කිසි ගැටලු සහගත තත්ත්ව ේ
මනො ැති අතර ිධි ත් ක්ර මේෙ න්ට ටත්ව ම
ාර්ගමේ සංවර්ධාන කටයුතු ුස්තමම්න්තු
ප්රකාරව සභා අරමුෙල් ටමත් ඉතා කඩිනමින් සිදු කිරී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත
කරන ලදී.
III. ඒ වමේ 2022 වර්ෂ ට සභාව සතු මීපල බදු දී සඳහා මටන්ඩර් ණ්ඩල පත් කර ගැනී
ලබන හ සභාමේ නයා පානුලලව ම ෝජනා ඉදිරිපත් කිරී ට අවස්ථාව තිබුණෙ ඊමේ දිනමේදී
ගත් හදිසි තීරණ ේ ත ලබන සති වන ිට මටන්ඩර් කම්ටුව මතෝරා පත් කර ගැනී ට අවශය
නිසා අෙ දින මම් සඳහා සභා අනු ැති ලබා ගත යුතු අතර මම් සඳහා හ සභාමේ අනු ැති හා
තීරණ ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර සිටින ලදී.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
එහිදී වයි.ආර්. උපුල් ගරු න්රීතු න් ිසින් 2022 වර්ෂමේ සභාමේ මටන්ඩර් කමිටුවට චා ර
නානා ේකාර ගරු න්රීතු න් සුදුසු බවට ම ෝජනා කර සිටින ලදි.
එ ම ෝජනාව මේ.එම්. ගුණවර්ධාන ගරු න්රීතු න් ිසින් ස්ථීර කර සිටින ලදි.
අනතුරුව අතුල කු ාරසිරි ගරු න්රීතු න් ිසින් 2022 වර්ෂමේ සභාමේ මටන්ඩර් කමිටුවට ප්රදීප්
ධාම්මික ිතානමේ ගරු න්රීතු න් සුදුසු බවට ම ෝජනා කර සිටින ලදි.
එ ම ෝජනාව ර ණි රත්නා ක ගරු න්රීතුමි ිසින් ස්ථීර කර සිටින ලදි.
අනතුරුව සන්ධායා අනුරුීධිකා ගරු න්රීතුමි ිසින් 2022 වර්ෂමේ සභාමේ මටන්ඩර් කමිටුවට
ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රීතු ාත් , පී.බණ්ඩාර ගරු න්රීතු ාත් සුදුසු බවට ම ෝජනා කර
සිටින ලදි.
එ ම ෝජනාව සනත් ගුණවර්ධාන ගරු න්රීතු න් ිසින් ස්ථීර කර සිටින ලදි.
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2022 වර්ෂමේ සභාමේ මටන්ඩර් ණ්ඩල ට ඉහතින් ම ෝජනා කරන ලෙ සි ලු
න්රිවරුන් ෙ
ගරු සභාපතිතු න් අතුව ව අොල අමනකුත් නිලධාාරීන්ෙ ම ොෙවා ගැනී සුදුසු බවට සභා සම් ත
ි .
IV.අනතුරුව සභාමවන් අවසර මගන සිටි ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රීතු ා ිසින්ම ොනරාගල
බුේකිරි මගොල්ල ශ්රී සුධාර් ානන්ෙ ිහාරස්ථානාධිපතිව වැඩ වාස
කරන ම ොනරාගල
ශාසනාරේෂක බල ණ්ඩලමේ ගරු සභාපතිධූර ෙරන ශයාම ෝපාලී වාංය ක හා නිකාමේ
ල්වතු පාර්ශවමේ ම ොනරාගල දිස්රීේකමේ ප්රධාාන සංඝනා ක අති මගෞරවණී බදුල්ලගම් න
රතනසාර නාහිමිපාණන් වහන්මසේ ප්රමීශ ටත්,මබෞීධාාගමික අධායාපන හා ශාසනික වශම න්
ඉ හත් මසේවාවේ සිදු කරනු ලබන ම
මගෞරවණී නා ක හිමිපාණන් වහන්මසේමේ 85 වන
ජන් දින 2021 ඔේමතෝබර් ස 25 වන දිනට ම දී ුති බැින් ම ොනරාගල නගරමේ
ම ොනරාගල ම ෝටර්ස් අසලින් ආරම්භව පැරණි මපොළ භූමි හරහා ම ොනරාගල මකළින් වීදි ට
ප්රමේශ වන ාර්ග “ශ්රී රතනසාර ාවත”නමින් නම් කර දී ට ිහාරස්ථානමේ ො ක සභාව ිසින්
කර ුති ඉල්ලී ගරු න්රීතු න් ිසින් සභාවට ම ෝජනා කර සිටින ලදි.
එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට චා ර නානා ේකාර ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
එහිදී ජීවත්ව සිටින මකමනකුමේ නමින් ාර්ග නම් කිරී නීති
ඉඩ ුති බවට ගරු සභාපතිතු න් ෙන්වා සිටින ලදි.

වශම න් ප්රශ්න ේ ුතිවී ට

එහිදී අෙහස් ෙේවා සිටි චා ර නානා ේකාර ගරු න්රීතු න් ිසින් ජීවත්ව සිටින මකමනකුමේ
නමින් ාර්ග ේ නම් කිරී කිසි ගැටලුසහගත තත්ත්ව ේ ුති මනොවන අතර ප්රමීශ ට ිශාල
මසේවාවේ සිදුකර ුති ම
හිමිපාණන්මේ නමින් ම
ාර්ග නම් කිරී ට අවශය කටයුතු
සලසා මෙන මලස ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
ඒ සම්බන්ධාම න් කරුණු කාරණා මසො ා බලා ඉදිරිමේදී තීරණ ේ ලබා මෙන්නම් බවට ගරු
සභාපතිතු න් ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

06.ආදාසම් විසදම් ාර්තා ාවා ාම් ත කිරී .
නයා පානුලලව පසුගි
ාස ට අොළව ඉදිරිපත් කර ුති ආො ම් ි ෙම් වාර්තාව සභා සම් ත
කර ගන්නා මලසට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් ගරු සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
පසුගි
ාසමේ එනම් 2021.05.01 දින සිට 2021.05.30 දින ෙේවා වන ආො ම් ි ෙම් වාර්තාව
පිළිගැනී සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්රිතු ා ම ෝජනා කරන ලෙ අතර, එ ම ෝජනාව
ක්රිශාන්ත රත්නා ක ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ථීර කරන ලදී. සභාමේ ිමරෝධාතා කිසිවේ ඉදිරිපත්
මනොවුන බැින් එ ආො ම් ි ෙම් වාර්තාව පිළි ගැනී සුදුසු බවට ගරු සභාව ඒක තිකව
තීරණ කරන ලදී.

07. කමිටු ාර්තා ාලකා බැලී
නැත
08. ම නත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී
නයා පානුලලව මීලඟට ුත්මත් මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරි බැින්,මවනත් කරුණු ස ඟ
සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකාශ කිරී ට ුත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභාවට අවසර ලබා මෙන බව
ගරු සභාපතිතු ා ිසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

MPS

23

8.1

ගරු ප්රාමීය ස ාවා න්රී - .උ.උලල් ැතිතු ා

I.

ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව අතිගරු ජනාධිපතිතු න්මේ හා
අග්රා ාතයතු න්මේ වැඩ පිළිමවල අනුව ස ස්ථ රමට් ප්රජාව මකොිඩ් වසංගතම න්
ආරේෂා කර ගැනී සඳහා එන්නත්කරණ වැඩපිළිමවල ඉතා ත් සාර්ථකව සිදු කර මගන
ගි අතර, මම් වන ිට අවුරුදු 20 ට වැඩි සි ව  මෙනාටත් එන්නත්කරණ සිදු කිරි ට
පි වර මගන තිමබන අතර, මෙවන එන්නත්කරණ සිදු කිරී ට පි වර මගන තිමබන
අතර, මෙවන ාාව ලබාදුන් සි ව  මෙනාට මතවන ාාව ලබා දීමම් සි ව  වැඩ කටයුතු
මම් වන ිට ූතොනම් කර ුති බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ මකොමරෝනා වසංගත නිසා ගුරුවරුන්ට හා ෙරුවන්ට දීර්ඝ කාල ේ නිවසට වී
සිටී ට සිදු වුව ෙ මෙිවරුවන් වැනි ගුරුවරුන් Online හරහා රමට් අනාගත සම්පත වන
ෙරුවන්ට අධායාපන ලබා දුන් අතර, මම් වන ිට අතිගරු ජනාධිපතිතු න්මේ සහ රජමේ
ැදිහත් වීම න් පාසල් ආරම්භ කිරි ට මගන ුති වැඩපිළිමවල සඳහා අප සි ව  මෙනා
ෙරුවන් පාසල් මවත වමින් ඒ කටයුතු සාර්තක කර ගැනී ට උෙේ ි යුතු වමේ
පවතින වසංගත ත් ස ග මුව  මලෝමක ම න්
රමට් සි ව  අංශ ිමෙ වැටී ුති
ම ොමහොතක ගුරුවරුන්මේ වැඩ වර්ජන ට ෙ මම් වන ිට රමට් නා කයින් ිසින් ිසඳු ේ
වශම න් වර්ෂ මෙකේ ුතුළත අවස්ථා මෙකේ ටමත් මුෙල් වැඩි කර දී ට මපොමරොන්දු වී
ඒ සඳහා හිස න ා ප්රතිචාර ෙේවා ුති බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කළ අතර, ගුරු
අරගල තාවකාලිකව නවතා බුීධි ත් ෙරු පිරිසේ අනාගත ට ිමහි කිරී මවනුමවන් ුප
කැප මවන මෙිවරුන්ට ශේති ෛධාර් ලැිම යුතු බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර
සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ
ඉදිරි වැසි ස ත් ස ග ත න්මේ මකොට්ඨාසමේ අතයාවශය අතුරු ාර්ග
කිහිප ේ කපා සකස් කර මෙන මලසට ඉල්ලා සිටිමින් ගරු න්රිතු ා සි ව  මෙනාට
ස්තුති පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු ාවාපතිතු ා පිළිතුරු ලබා දී
 ළ යින් 200 ට අඩු ප්ර ාණ ක ෙරුවන් සිටින පාසල් ආරම්භ කිරි ට මම් වන ිට පි වර මගන
ුති අතර, ඒ සි ව  ිදුහල්පතිවරුන්ට ෙැනුවත් කිරිමම් වැඩසටහනේ මහට දිනමේ
පැවැත්වී ට කටයුතු ම ොො ුති බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටි අතර, පාසල් පටන්
ගැනී ත් ස ග ගුරු උීමඝෝෂන
ත ම් මෙ ේ සිදුවනවා ෙ න්න අපි සි ව  මෙනා
අවධාානම න් සිට මසො ා බැලී ට කටයුතු කරමු බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටි අතර,
ඒ වමේ
ගුරුවරුන්මේ අරගලමේදී මබොමහෝ මලස ජනතා ිමුේති මපරමුමණ්
පාේෂිත න්මගන් ිශාල වශම න් උෙේ උපකාර ලබා මගන සිටි නිසා ඔවුන් ිසින් මම්
අරගල සාර්ථකව නි කර ගැනී මවනුවට නැති ප්රශ්න වැඩි කර ගත් බවට ගරු
සභාපතිතු න් ෙ ප්රකාශ කර සිටින ලදී.

8.2 ගරු ප්රාමීය ස ාවා න්රී - අතුල කු ාරසිරි ැතිතු ා
I. ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ප්රාමීය  සභා නිම ෝජන කරන මකොට්ඨාස භාර
න්රිවරුන්ට ප ණේ ලේෂ තිහක ප ණ ප්ර ාණ කට සංවර්ධාන ම ෝජනා ලබා දී සඳහා
රජ ිසින් පි වර මගන ුති අතර, නමුත් ජනතා නිම ෝජිතයින් වශම න් පත්වී ුති
MPS

24

න්රිවරුන් මකොටසකට ම
වරප්රසාෙ ලබා දී ත් මකොටසකට ලබා මනොදී සිටී ටත් කු න
මහේතුවේ බලපා ුත් ෙ න්න ගැටලුවේ බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කළ අතර,
පාර්ලිමම්න්තුමේ 225 මෙනාට ත් ජාතික ලැයිස්තුමේන් ආ 25 මෙනාට ත්, ුතුව ව පළාත්
සභාමේ සි ව  මෙනාටත් ම වැනි වරප්රසාෙ ලබා මෙන්මන් නම් ප්රාමීය  සභා න්රිවරුන්ට
මෙිදිහකට වරප්රසාෙ ලබා දී සම්බන්ධාම න් මුෙල් ු තිතු ාටත්, අග ැතිතු ාටත්
ජනාධිපතිතු ාටත් ිරුීධාත්ව ප්රකාශ කර සිටින බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
II. ඒ වමේ පසුගි දිනක ත න් ෙන්නා හඳුනන මකමනකු වීර මර්ඛ්ාවේ ලබා ගැනී සඳහා
සභාවට පැමිණි අවස්ථාවකදී සභාමේ නිලධාාරි හමතකු ිසින් ඔහුත් ස ඟ ුති ම් පුීගලික
මහේතුවේ පෙනම් කර මගන එ ලබා දී ට මනොහැකි බවට ප්රකාශ කර ුති අතර, ම වැනි
මීවල් තව මකොමතකුත් මවනවා ුත් ෙ කි ා වැටමහන බවත්, නමුත් මම් සම්බන්ධාම න්
ැදිහත් වී කටයුතු කිරි සම්බන්ධාව මල්කම්තු ාටත් ගරු සභාපතිතු ාටත් ස්තුති පුෙ කර
සිටින බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටි අතර, ම වැනි මීවල් ඉදිරිමේදී සිදු මනොවී ට
මල්කම්තු ාත්, ගරු සභාපතිතු ාත් වග බලා ගත යුතු අතර මපෞීගලික ප්රශ්න මවන ිසො
ගත යුතු අතර, පේෂ මේෙ කින් මතොරව බල ප්රමීශමේ සි ව  ජනාතාවට මසේවා සැපයී
ම
ආ තනමේ වගකී ේ වන බව ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
III. ඒ වමේ
මකොමරෝනා උවදුරින් ජනතාව මබ්රා ගැනී ට රමට් නා කයින් කළ කටයුතු
සම්බන්ධාම න් වයි.උපුල් න්රිතු ා ම් ම් ප්රකාශ සිදු කළත් ිෙයාත් කව සිතා බලා රමට්
බලධාාරින් තීන්දු තීරණ ගත්තා නම් මම් නිසා රණ ට පත් වූ සි ව  මෙනාමේ ෙ ජීිත මබ්රා
ගැනී ට හැකිව තිබූ බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
IV.ඒ වමේ මම් දිනවල ගෑස් ප්රශ්න ුතුව ව ිිධා ප්රශ්න රාය  ේ මහේතුමකොට මගන ිමරෝධාතා
උීමඝෝෂණ මනොම ේ ස්ථානවල පවතින අතර, ගුරුවරුන්මේ අරගල ට මහේතුව අඩු
තේමසේරුවකින් බැලි මහොඳ නැති බවත්, ම හිදී වගකිවයුතු සි ව  බලධාාරින් සාකච්ඡා කර
නිවැරදිව හා බුීධි ත්ව කටයුතුකළා නම් මම් ප්රශ්න දුර දිග මනො වා ිසො ගැනී ට තිබුණු
බවට ගරු න්රීතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
V. ම ොනමී වුවත් වැරදි මීවල් වැරදි ආකාරම න් ෙැකි යුතු අතර, ිමේචන කළ යුතු මීවල්
අොළ තැන්වලදී ිමේචන කළ යුතු බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටි අතර, පේෂ පාට
මේෙ කින් මතොරව අපි සි ව  මෙනා එකමසේ කටයුතු කරමු න්න ප්රකාශ කරමින් සි ව 
මෙනාට ස්තුති පුෙ කර සිටින ලදී.
ගරු ාවාපතිතු ා පිළිතුරු ලබා දී
 මකොට්ඨාසවල සංවර්ධාන කටයුතු සඳහා ප්රතිපාෙන ලබා දීමම්දී කිසි පේෂ පාට මේෙ කින්
මතොරව ලබා දී ට රජ කටයුතු කර ුති අතර, ම ොනරාගල බල ප්රමීශමේ මකොට්ඨාස 10
නිම ෝජන කරන්මන් ආණ්ඩු පේෂමේ න්රිවරුන් වන අතර, එහි කිසි ගැටව වේ
මනො ැති බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී. ඒ වමේ ිර මර්ඛ්ා ප්රශ්නමේදී ඔහුමේ
නිවාස සැලැස්ම හි පැවති අඩු පාඩුවේ ත අොල නිලධාාරි ා එමසේ ප්රකාශ කර ුති අතර පසුව
එ ිසඳා දුන් බවෙ ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
 ඒ වමේ
එේසත් ජාතික පේෂ ආණ්ඩුව ස මේදී පැවති සෑ උීමඝෝෂණ කදී
වතුර
ප්රහාර, කදුලු ගෑස් ප්රහාර එල්ල කර ඒවා ර්ධාන කළ ෙ මම් ආණ්ඩුව ටමත් එමසේ සිදු
මනොකිරී
ත ගුරු අරගල දිගින් දිගට
පැවති අතර, මකමසේ මවතත් රමට් පවතින
තත්ත්ව ත් ස ඟ ගුරුවරුන් ම මසේ හැසිරී සම්බන්ෙම න් කණගාටුවන බවට ගරු
සභාපතිතු න් ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
MPS

25

8.3 ගරු ප්රාමීය ස ාවා න්රී - චා ර නානාසක්කාර ැතිතු ා
I. ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව නව දිස්රිේ මල්කම් මගොඩනැගිල්ල අසල ුති
සභාවට අ ත් ශරීර සුවතා ස්ථාන ට මම් වන ිට ිශාල වශම න් රජමේ මසේවකයින් උසස්
නිලධාාරින් ශරීර සුවතා සඳහා පැමිමණන අතර, ම හි පවතින අඩු පාඩු මවනුමවන් ඔවුන්
සභාවට මෙෝෂාමරෝපණ කරන බවට ආරංචි පවතින අතර, ිමශේෂම න් සභාමේ ම ෝජනා
කර ගත් පරිදි ම හි ුිදින ං තීරුවල කුට්ටිගල් අල්ලා සකස් කර අොළ ිදුලි ලාම්පු ටික
සම්පූර්ණ කර මෙන මලසට ගරු න්රිතු ා ඉල්ලා සිටින ලදී.
II. ඒ වමේ ම ොනරාගල නගරමේ පුීගලිකව වයාපාර කර මගන න අ ට වඩා බහුතර ේ
සිටින්මන් කුළි ට ගත් ස්ථානවල වයාපාර කටයුතු කර මගන න අ බැින් ිමශේෂම න්
පළතුරු මවළොම් කරන මවළඳුන් ුතුව ව මම් මබොමහෝ මෙමනේ මූලය ආ තනවලින් ණ
පහසුකම් ලබා මගන මම් වයාපාර කර මගන න අතර, රමට් පැවති මකොමරෝනා වසංගත
හමුමේ ාස මෙක තුනක ම ොවුන්මේ ණ වාරික ුරි ස් වී ඉතා අපහසුතාව න්ට හා ආර්ර ක
ප්රශ්න රාය  කට මුහුණ දී සිටින පළතුරු මවළඳසැල් හිමි න් ුතුව  මම් පිරිස මවනුමවන්
අමනකුත් බදු කරුවන්ට ම න් සභාව ගින් ිකල්ප ස්ථාන ලබා දී ම් සාධාාරණ ේ ලබා
මෙන මලසට ඉල්ලීම් කර ුති බැින්, ඒ සම්බන්ධාව මසො ා බලා අවශය කටයුතු සලසා මෙන
මලස ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
III. ගුරුවරුන්මේ අරගලමේදී ඔවුන්මේ ඉල්ලී අසාධාාරණ ැයි මම් වන ිට රමට් කිසි
නා කම කු, බලධාාරිම කු ිසින් ිමේචන කර මනො ැති අතර, නමුත් රමට් පවතින
තත්ත්ව හමුමේ ගුරුවරුන් ඉල්ලන වැටුප් තල පිහිටුවී ට තරම් මුෙලේ රජ ට මනො ැති
අතර මම් වන ිටෙ රමට් ජාතික ආො ම න් 80%ේ ප ණ රජමේ මසේවකයින්ට වැටුප් මගවන
බැින් මම් ම ොමහොමත් ගුරුවරුන්මේ වැටුප් වැඩිකිරී ේ සිදුවුවමහොත් ස ස්ථ රාජය
මසේවකයින් අොල විත්තී සමිති හරහා නැ ව සිටින අතර රමට් ිශාල ගැටලුකාරී තත්ත්ව න්
තු වන බවත්, මම් ම ොමහොමත් ගුරුවරුන්මේ වගකී ි යුත්මත් අහිංසක ෙරුවන්මේ කඩා
වැටී ගි අධායාපණ
ලි නගා සිටුවී බැින් මහට දිනමේදී මෙ ාපි න්, ගරු
ිදුහල්පතිවරුන් මුණ ගැසී ඉතා වගකීම න් යුතුව සි ලුමෙනා එකතු වී මම් සඳහා ිසඳු ේ
ගැනී ට ම් වැඩපිළිමවේ ආරම්භ කළ යුතු බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කරමින් සි ලු
මෙනාට ස්තූති පුෙ කර සිටින ලදි.
ගරු ාවාපතිතු ා පිළිතුරු ලබා දී
 ශරීර සුවතා ස්ථානමේ පවතින අඩු පාඩු ඉදිරිමේදී සම්පූර්ණ කිරී ට පි වර ගන්නා බවත්,ඒ
වමේ නගරමේ පළතුරු කඩ සි ල්ල පසු ගි ආණ්ඩුව ස මේදී මලොතරැයි අමලි කිරී
සඳහා ලබා දී ුති මවළඳසැල් වන අතර නව ාකට් මගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමම්දී සභාමේ
තීරණ ේ ත ම මසේ තාවකාලිකව ලබා දී මවළඳසැල් ඉවත් කිරී ට සිදු වූ අතර මකමසේ
මවතත් ඉදිරිමේදී නගර අලංකරණ කටයුතු වලදී මම් සි ලු තාවකාලික මවළෙසැල් සි ල්ල
ඉවත් කිරී ට සිදුවන බව ගරු සභාපතිතු න් සඳහන් කර සිටින ලදී.

8.4 ගරු ප්රාමීය ස ාවා න්රී - සුනිල් අරංගල ැතිතු ා
I. ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ආණ්ඩුවට ම න් බල ප්රමීශමේ මබොමහෝ
කටයුතු අකර් ණය කරවන ිිධා ඩ ප්රහාර එල්ල කරමින් මම් වන ිට ස ාජ ාධාය ජාලා
MPS

26

හරහා ෙැවැන්ත මලස හානි ේ කරමගන න ාධායමේදීන් කිහිපමෙමනකු සිටින අතර
ිමශේෂම න් ප්රමීශමේ පානී ජල ,ිදුලි සම්බන්ධාම න් මම් දින වල ඩ ප්රචාර පතුරුවන
අතර වගකිව යුතු වැෙගත් ාධායමේදිම කු නම් ම් මෙ ේ ාධායට මහලි කිරී ට ප්රථ ඒ
සඳහා වග කිව යුතු නිලධාාරීන් හමු වී නිවරදි භාව තහවුරු කර ගැනී ේ සිදු කළ යුතු වුවෙ
එමසේ මනොකර වැරදි මතොරතුරු ාධායට නිකුත් කරන ම
ාධායමේදීන් සම්බන්ධාව තීරණ ේ
ගත යුතු බවට ගරු න්රිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
II. ඒ වමේ ිිධා ආණ්ඩු ටමත් දීර්ඝ කාල ක සිට පවතින ම
ගුරුවරුන්මේ ප්රශ්න රමට්
පවතින වර්ත ාන තත්ත්ව ත් ස ඟ ෙැවැන්ත මලස ම
අරගල ේ බවට පත් කරවී ට ම
පිටුපසෙ කු න්ණකාරීන් සිටින අතර ලබන සති තුළ ආරම්භ වී ට නි මිත පාසල් වලට
පැමිමණන ගුරුවරුන් ආරේෂා කිරී අපමේ යුතුක ේ හා වගකී ේ වන අතර ම
ගුරු
නා
මකමලමසන්නට ඉඩ මනොදී රමට් අනාගත භාර ගන්නට සිටින ෙරුවන්මේ අධායාපන
කටයුතු නගා සිටුවී ට සි ලු මෙ ාපි න් ස ඟ එේ වී සාර්ථක වැඩපිළිමවලේ ආරම්භ කළ
යුතු බවත්, එමසේ ම මසේ ආරම්භ වන සි ලු පාසල් පීධාති ට ප්රාමීය සභාව ගින් ඉටු ි
යුතු සි ලු යුතුකම් මනොපිරිමහලා ඉටු කළ යුතු බවත් ගරු න්රිතු ා ෙන්වා සිටින ලදී.
III. ඒ වමේ රමට් බඩු මිල සම්බන්ධාම න් ම් ම් ප්රකාශ න් කර කර ඉන්නවාට වඩා මම්
වසංගත ේ මහේතුමවන් රටට මලෝක ට සිදුව ුති හා වයසන නිසා රමට් සි ව  අංශ කඩා
වැටී ුති ම ොමහොතක රමට් ජනතාව වශම න් අපි සි ලු මෙනාට
ම් ම් කැපකිරීම් කිරී ට
සිදුවන අතර ම
අරගල කරමින් රමට් ප්රශ්න තව තවත් වැඩිකරන ම ොමහොතේ මනොවන
අතර රටේ ජාති ේ වශම න් මම් සි ල්ල අප ිසින් අවමබෝධා කර මගන පේෂ මේෙ කින්
මතොරව සි ලු මෙනා එකාවමේ නැ ව සිටිමින් රට මගොඩ නගා ගැනී ට සහම ෝග ලබා මෙමු
බවට ප්රකාශ කරමින් ගරු න්රිතු න් සි ව  මෙනාට ස්තුති පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු ාවාපතිතු ා පිළිතුරු ලබා දී
 බල ප්රමීශමේ මබොමහෝ කටයුතු සඳහා ඩ ප්රහාර එල්ල කරමින් ිිධා ස ාජ ාධාය ජාලාවලට
ම ොමු කරන ාධායමේදිම කු සිටින අතර, ම වැනි අ සිටින තාේ කල් අොළ ාධායන්ට පවා
කැළලේ ුති වන බවත්, නිවැරදිව රාජකාරි කටයුතු සිදු කරන ාධාය මේදී හතුන්ට මම්
අ මේ අඩු පාඩු මසො ා මහළි කිරී ට හැකි ාවේ තිිම යුතු බවට ගරු සභාපතිතු න් ප්රකාශ
කර සිටින ලදී.
ම හිදී මවනත් කරුණු කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූ බැින් සභාමේ සි ලු මෙනාමේ එකඟතාව
සභාමේ කටයුතු අවසන් කරන ලදි.


ත

ලබන ස සභා රැස්වී 2021 මනොවැම්බර් ස 12 වන දිනට ම ොො ගනිමු බවට ගරු
සභාපතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා සභාමේ සි ව  මෙනා එකඟතාව ඵල කර සිටින ලදී.

MPS

27

ක්

ගරු ාවාපතිතු ා
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් අෙ දින
ාසික හ සභාව සාර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සි ලු
න්රිවරුන්, න්රීවරි න් ුතුව ව
පැමිණ සිටි සි ලු මෙනාට ස්තූති පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාමේ වැඩ
කටයුතු ප.ව.5.00 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.





2021.10.15 දින ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා කාර් ාලමේදී .
ආර්.එම්.රත්නවීර,
සභාපති,
ප්රාමීය සභාව,
ම ොනරාගල.

MPS

28

ම

සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති

හ

සභාමේ................................................................................................................ම ෝජනාමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ථීරත්වම න්
ඒක තිකව/ සංමශෝධාන න්ට ටත්ව සභා සම් ත ි .
ආර්.එම්.රත්නවීර,
සභාපති,
ප්රාමීය සභාව,
ම ොනරාගල.

MPS

29

ම

සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති

හ

සභාමේ................................................................................................................ම ෝජනාමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ථීරත්වම න්
ඒක තිකව/ සංමශෝධාන න්ට ටත්ව සභා සම් ත ි .

ආර්.එම්.රත්නවීර,
සභාපති,
ප්රාමීය සභාව,
ම ොනරාගල.

MPS

30

1) ම ොනරාගල, ාගන්ෙනමුල්ල හි පිහිටි පරාක්ර
ාවත ලිපිනම හි පදිංචි පවුල් 07 ේ ප ණ
භාිතා කරන ඉතා අබලන්ව පැවති ාර්ග ඊමේ දින ුතිවූ අධික වර්ෂාව මහේතුමවන්
ග න් කිරි ටවත් මනොහැකි මලස ෙැඩි මසෝො පාව වකට පත්ව ුති බැින් එ
ාර්ග
කුට්ටි ගල් අතුරා ඉතා කඩිනමින් පිළිසකර කර දී අතයාවශය බැින්, ඒ සඳහා හ සභා
අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාවට ම ෝජනා කර සිටින
ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින
ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
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ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ
තීරණ ි සා සිටින ලදී.
පවුල් 07 ක ප ණ ජීවත් වන ජනතාවේ ම
ාර්ග භාිත කරන බැින් කාර්මික
නිලධාාරි නිලධාාරි හතා ම ොෙවා පරීේෂා කර බලා කුට්ටි ගල් අතුරා භාිතා කළ හැකි පරිදි
ඉතා කඩිනමින් සකස් කර දී සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී.

2) මකොම්මපෝස්ට් මපොමහොර නිෂ්පාෙන කිරි සඳහා න ි ෙ සලකා බලා ෙැනට කිමලෝ
ග්රෑම් 01 ක ිකුණුම් මිල වන රු.15.00, රු.20.00 ෙේවා ඉහළ නැංවී ටත්, තව ෙ එේ
මගොිම කු සඳහා නිකුත් කළ හැකි උපරි කිමලෝ ප්ර ාණ තීරණ කිරි සඳහාත් ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාවට ම ෝජනා කර සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට
සන්ධායා අනුරුීධිකා ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ
තීරණ ි සා සිටින ලදී.

ම
කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්මේ ඉල්ලීම් පරිදි ඔවුන් එ ඉඩම් සඳහා අොළ අේකර බඳු
මගොි ජන මසේවා මෙපාර්තමම්න්තුවට මගවන්මන් නම් එ කුඹුරු ඉඩම් සඳහා ප්රාමීය
සභාමේ මල්ඛ්නවල සටහන් කර ුති වරිපනම් බදු පිළිබඳ මතොරතුරු සහ අොළ ිමල් කිරිම්
නතර කිරි ටත්, එ මීපල සඳහා ම මතේ පවතින රු.407,841.68 ක අ කර ගැනී ට
මනොහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැති ට ටත්ව මල්ඛ්නවලින් කපා
ඉවත් කිරි සුදුසු බවට හ සභාව ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී.
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 ගරු ාවාපතිතු න් විසින් හදිසි මසෝජනා ඉදිරිපත් කර සිටී

(රීති අංක 11 (8) )

නයා පානුලලව ථා පරිදී කල්දී ුති ම ෝජනා සාකච්ඡා කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා
කර අනු ැති ේ ගත යුතු හදිසි ම ෝජනා 01 ේ සම්බන්ධාම න් හ සභා අනු ැති ලබා ගත යුතු
බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර ඒ සඳහා හ සභාමේ ිරුීධාත්ව ේෙ මනොතිබුණු බැින්
ගරු සභාපතිතු ා ිසින් එ හදිසි ම ෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාර ට සභාගත කරන ලදි.
a) 2021 වර්ෂ ට සභාව සතු සතිමපොළ බදු ගත් බදුකරු ිසින් ආරම්භක ාසමේ සිට රමට්
පවතින මකොමරෝනා වසංගත මහේතුමවන් සතිමපොළ පැවැත්වී අඩාල වී ුති අතර, පළමු
සති තුළ සතිමපොළ වසා තබන ලෙ අතර, මෙවන සතිමේ සිට නැවත මපොළ ිවිත කළ ෙ
මගොි න් නිෂ්පාෙන රැමගන ඒ මවළඳුන්මේ ප්ර ාණ සහ ස ස්ථ පාරිමභෝගික න්මේ
පැමිණී 50%කටත් වඩා අඩු බවත්, නගර ට පැමිණී ට මබොමහෝ මෙමනේ අකැ ත්තේ
ෙේවන බැින් මගොවීන් ත නිෂ්පාෙන ත නිමවස් මවතින් මතොඟ මවළඳුන්ට ිකිණීමම්
ක්ර මේෙ ේ ෙ පවතින නිසා ගිිසුම්ගත මුෙලට සතිමපොළ බදු අ කර මගන ා ඉතා ත්
අපහසු බැින්, ගිිසුම් ප්රකාරව ාසිකව සභාවට මගවනු ලබන වාරික මුෙලින් 50% ක
සහන මුෙලේ අඩු කර මෙන මලස ඉල්ලී ේ කර ුති බැින්, මම් සඳහා හ සභාමේ
තීරණ හා අනු ැති ලබාදී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ම ෝජනා කර
සිටින ලදී. එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු න්රිතු ා ිසින් ස්ර ර
කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
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ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ම
ඉල්ලීමම් ම් සාධාාරණත්ව ේ පැවති ෙ මම් ම ොමහොමත් ම
ඉල්ලී සඳහා ාසික
වාරිකම න් 50% අඩු කිරී සම්බන්ධාව තීරණ ේ ලබා දි මනොහැකි බවත්, ලබන සතිමේ ෙ
සතිමපොළ පැවැත්වී හා මවළඳුන්මේ පාරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණී සම්බන්ධාව මසො ා බලා
ආො ම් පරීේෂක ගින් සම්පූර්ණ වාර්තාවේ ලබා ගැනී සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිමේදී
තීරණ ේ ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභාව ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී. සුදුසු බවට හ සභාව
ඒක තිකව තීරණ කරන ලදී.

අ ාන් පිටු ට
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින්
අෙ දින ාසික හ සභාව සාර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සි ලු
න්රිවරුන්, න්රීවරි න්
ුතුව ව පැමිණ සිටි සි ලු මෙනාට ස්තූති පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාමේ
වැඩ කටයුතු ප.ව.6.30 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.

 2021.08.24 දින ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා කාර් ාලමේදී .

ආර්.එම්.රත්නවීර,
සභාපති,
ප්රාමීය සභාව,

 හදිසි මසෝජනා ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයා පානුලලව ථා පරිදී කල්දී ුති ම ෝජනා සාකච්ඡා කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා
කර තීරණ ගත යුතු හදිසි ම ෝජනා කිහිප ේ සම්බන්ධාම න් අවධාාන ම ොමු කළ යුතු බවට ගරු
සභාපතිතු ා හ සභාව මවත ප්රකාශ කර ඒ සඳහා සභාමේ එකඟතාව ි සා සිටින ලදි.
MPS
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තවෙ නයා ප සකස් කිරිම න් අනතුරුව අප මවත ලැබුණු ෙැනුම් දී කට අනුව ම
වයාපිති ට අොල සංවර්ධාන කටයුතු 2021 මනොවැම්බර් ස 30 වන ිට අවසන් කර ිමල් පත්
ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ෙන්වා ුති බැින් ම
හදිසි ම ෝජනාවේ මලස සභා අනු ැති ට ඉදිරිපත්
කරන බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කරන ලදී.
ඒ සඳහා හ සභාමේ සි ලු මෙනාමේ එකඟතාව ලබා දීම න් අනතුරුව ගරු සභාපතිතු ා ිසින්
පහත ම ෝජනව ෙ හ සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.
I.

තවෙ ාර්ග අ ාතයාංශ
ගින් ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා බල ප්රමීශ මිලි න 52ේ
මවන් කර ුති අතර එ ප්රතිපාෙන ගින් ාර්ග 45ේ සංවර්ධාන කළ යුතුව
ුත.ම ොනරාගල ප්රාමීය සභා බල ප්රමීශ ම න්
ඩුල්ල, සි ඔලාණ්ඩුව, බුත්තල
න ප්රාමීය සභා බල ප්රමීශවල ෙ ම
සංවර්ධාන වැඩසටහන ටමත් ාර්ග
සංවර්ධාන කිරිමම්දි මරඩි මිේස් මකොන්්රීට් ම දි යුතු බවට ෙන්වා ුති අතර ම
බල
ප්රමීශ 4ට මරඩි මිේස් සප න ආ තන ුත්මත් මෙකේ ප ණේ බවට ගරු සභාපතිතු ා
ප්රකාශ කර සිටි අතර ම
ආ තන මෙක ගින් ම
ාර්ග සි ල්ලට මරඩි මිේස්
සැපයී යුතු අතර 2021 මනොවැම්බර් සට 30 දිනට මපර අොල ාර්ග වල ඉදිකිරීම්
අවසන් කර ාර්ග අ ාතයාංශ මවත ිමල් පත් ඉදිරිලත් කළ යුතුව ුත. එබැින් ම
ප්රාමීය සභා බල ප්රමීශවලට අ ත් සංවර්ධාන මකමරන ාර්ග වැඩි ප්ර ාණ ේ පටු
බව සහ බෑවුම් සහිත වී නිසා මරඩිමිේස් ප්රවාහන ට අපහසු තත්ත්ව ේ පවතින අතර
කුඩා මකොන්්රීට් මිේචර් න් ම ොෙවාමගන ම
ාර්ග මකොන්්රීට් කිරී ට සභා
අනු ැති ලබා දී සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ිසින් හ සභාව මවත ම ෝජනා කර
සිටින ලදී.

එ ම ෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීධිකා ගරු න්රිතුමි ිසින් ස්ර ර කර සිටින ලදී.
ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
ම ෝජනාව සම්බන්ධාම න් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතු ා ිසින් මම් සම්බන්ධාම න් සභාමේ තීරණ ි සා
සිටින ලදී.
ාර්ග අ ාතයාංශම න් ෙැනුම් දී ුති පරිදි අොල උපමී හා මකොන්මීසි වලට ටත්ව ිධි ත්
ක්ර මේෙ න්ට අනුව ම
වයාපිතිවල කටයුතු අොල දිනට මපර සිදු කිරී සුදුසු බවටත්, කුඩා
මකොන්්රීට් මිේචර් න් ම ොෙවාගනිමින් ම
ාර්ග මකොන්්රීට් කිරී ට පි වර ගැනී සුදුසු
බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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