ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවො
2022.01.13 දින හ ාවො ොර්තො
ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභාම2 28 ව වර්ේම නිළ කාලස ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
හතලිස් හසවන (46) සභා වාරස 2822.8 . 3 වන දින ප.ව 82.38 ට ප්රාමීය ස සභා රැස්ීම්
ශාලාම2දී ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ාමේ ප්රධාානත්වමසන් පැවැත්විණි. එහි සංෂිප්ත
වාර්තාව පහත සඳහන් කරමි.

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

මනොපැමිණී

-

ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ා
ආර්.එම්.ප්රදීප් විමරරත්න ැතිතු ා
වයි.උපුල් ැතිතු ා
ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල ැතිතු ා
ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නාසක ැතිතු ා
මේ.ජී.ඩී.චා ර නානාසේකාර ැතිතු ා
මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ැතිතු ා
රංජිත් රත්නාසක ැතිතු ා
තරංග දිසානාසක ැතිතු ා
තම ෝදිරම් ජසජීලන් ැතිතු ා
සන්ධායා අනුරුීිකා රත්නාසක ැතිතුමිස
එස්.අතුලකු ාරසිරි ැතිතු ා (ප්රතිපේනාසක)
ප්රදීප් ධාම්මික විතානමේ ැතිතු ා
ආර්.එම්.ර ණී රත්නාසක ැතිතුමිස
ආර්.එම්.උමීනි ර යලතා ැතිතුමිස
මේ. මනෝජා ලේමිණී ැතිතුමිස
එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධාන ැතිතු ා
ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර ැතිතු ා
අජිත් ශාන්ත අගලකඩ ැතිතු ා

-

ඩී.එම්.අනුර දිසානාසක හතා

- නැත

පිළිගැනී
පළමුව ආග සිහිකිරීම න් අනතුරුව ගරු සභාපතිතු ා විසින් ාසික හ සභාව සාර්ථක කර
ගැනී සඳහා පැමිණි ගරු උප සභාපතිතු ා, සිසලු
න්ිවරුන්, න්ීවරිසන් ුතුව ව පැමිණ
සිටින සිසලු මෙනා පිළි ගනිමින් සභාම2 වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

01.

පසුගිස ා ාවො ොර්තො ාවො ාම් ත කර ගැනී .

මම් වන විටත් ඔබතු න්ලාහට ලබා දී ුති පසුගිස ාසික හ සභාම2 සභා වාර්තා මකටුම්පත
කිසවූවා මස් සලකා සංමශෝධාන ුත්නම් ඒවා මපන්වා දී සංමශෝධාන නැත්නම් ගරු සභාම2
මසෝජනා ස්ීරත්වමසන් සභා සම් ත කර ගන්නා මලස ගරු සභාපතිතු ා විසින් ගරු සභාව මවත
ෙැනුම් මෙන ලදි. එහිදී සංමශෝධාන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවූමසන් පසු ගිස ස හ සභා වාර්තාව
සුනිල් අරංගල ගරු න්ීතු න්මේ සහ මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ීතු න්මේ මසෝජනා
ස්ීරත්වමසන් හ සභාම2 ඒක තික එකඟතාවමසන් සභා සම් ත කරන ලදි.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව

1

02.

ාවොපති රසො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන
නැත

03.

ාවො අ තො එ න ලද ාංමී මපත්ාම්, පැමිණිලි හො ාන්නිමේදන ාවො ම ත
ඉදිරිපත් කිරී .
නැත

04.

සථො පරිදී කල් දී ඇති ප්ර ේන ාොකච්ඡො කිරී
නැත

05. සථො පරිදී කල් දී ඇති මසෝජනො ාොකච්ඡො කිරී
නයාසපානුලවලව ලඟලඟට ුත්මත් සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරී හා සභා රණරණ
ගැනී බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

05.1 ගරු ාවොපති ආර්.එම්.රත්නවීර
මසෝජනො

ැතිතු ො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන

මසෝජනො අංක 01
282 වර්ේම ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහාසක වයාපිතිස ගින් ක්රිසාත් ක කරන ලෙ කාර්සස
සාධාන වයාපිතිසට අොලව පළාත් පාලන ආසතන ටමටමින් සි ක කරනු ලැබූ කාර්සේේ තාවස
ැන බැලීමම් ප්රශ්නාවලිසට අනුව මම් වන විට ප්රාමීය ස සභාව ගින් ක්රිසාත් ක කර මනා ැති
ආොසම් උත්පාෙන ාර්ග කාර්සේේ කිරී සඳහා පහතින් ඉදිරිපත් කරන නව මසෝජනා
ක්රිසාත් ක කිරී සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව
මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

බ ක මගවන පාරිමභෝගික ජනතාවමේ පහසුව මවනුමවන් online ක්ර සට බ ක මගී ට සහ බ ක
අස කිරී ට ේමේ්සට සන ේමේ් කාර්සස ණ්ඩලසටත්, කාර්සාලම එ ෙත්ත අඛණ්ඩව
පවත්වාමගන සා ටත්,මතාරතුරු තාේේණ උපකරන හා ඊට අොල ි කකාංග හ කන්වා දී .හා
පාරිමභෝගික ජනතාවටත් කාර්සස ණ්ඩලසටත් ඒ සඳහා අවශය පුුණුවව ලබා දී .
ආොහනාගාර භූමිම
ල් ශාලාවේ ඉදිකිරී .
මපර පාසල් පරිශ්රම දිවා සුරැකුම් ධායස්ථානසේ පවත්වාමගන සා
ප්රජාශාලා භූමිම භාහිර පන්ති පැවැත්ී ට සු කසු ස්ථානසේ සකස් කිරී .
වාහන මස් කම් ස්ථානසේ ආරම්භ කිරී .
ජල ලඟටර් සවි කර ජල ගාස්තු අස කිරී විි ත් කිරී .
හරිතාගාර ආශ්රිත මභෝග තවාන් කර පැල විකුුවම් ස්ථානසේ පවත්වාමගන
සා .(මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිස ආශ්රිතව)
ආපන ශාලාවේ සහ මකාමියුනිමේේන් පුණකම් සහිත ස්ථානසේ පවත්වාමගන
සා .(මපාමටෝමකාපි,ලැමිමන්ටින්, කරකථන)
පුස්තකාල ආශ්රිතව පත්තරවලින් කරන නිේ්පාෙන පවත්වාමගන සා .
වල් කැපී ,රණන්ත ආමල්ප කිරී ,වසරින් කිරී ආදී මස්වාවන් සැපයී .
කුටමටිගල්,සිලින්ඩර,ලිං වළලු සෑදී සඳහා මකාන්ීටම වැඩපලේ පවත්වාමගන සා .
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඒ වමේ සභා රණරණසකට අනුව ආොහනාගාර පරිශ්රම තාප්ප වල භේ් ාවමශ්ේ තැන්පත් කිරී
සඳහා කබඩ් සකස් කර ුති අතර එේ කබඩ් එකේ මවන් කර දීමම්දී අප විසින් අස කළ යුතු මුෙල
රණරණස කර ගත යුතු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින් ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහාසක වයාපිතිස ගින් ක්රිසාත් ක කරන ලෙ කාර්සස සාධාන වයාපිතිසට
අොලව එ ප්රතිපාෙන වලට සටත්ව ආොසම් උත්පාෙනස කිරීමම් වයාපිති වශමසන් හඳුනා මගන
ුති ම
වයාපිතිස ප්රාමීය ස සභාව ගින් ක්රිසාත් ක කිරී සු කසු බවත්, අොල ප්රතිපාෙන
ලැබීමම්දී ප්රාමීය ස සභාම2 ප්රධාාන කමිටු වලට ම
මසෝජනා ගැලමපන ආකාරසට මසාමු කර,
අවස්ථානුලවලව නැවතත් අධායනසන් සි ක කර කාලීනව ඉටු කිරී ට හැකි සු කසු මසෝජනා ප ණේ
මතෝරාගනිමින් එ එේ එේ මසෝජනා ක්රිසාත් ක කිරී සඳහා අවශය නිර්මීශ ලබා දී ඒ සඳහා
සැලසුම් සකස් කර ක්රිසාත් ක කිරී ට සු කසු කාල වලදී එ සැලසුම් සඳහා හ සභා රණරණ මගන
ක්රිසාත් ක කිරී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. එමස් ආොහනාගාරම
භේ් ාවමශ්ේ තැන්පත් කිරී සඳහා සකස් කර ුති කබඩ් එේ අමසකු මවනුමවන් එේ කබඩ්
එකේ මවන් කර දීමම්දී රු.5888.88 (පන්ෙහසක) මුෙලේ අස කිරී සු කසු බවටත් හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනො අංක 02
ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහාසක වයාපිතිස (LDSP) සටමත් කිසාත් ක වන කාර්සස සාධාන වයාපිති
2 අදිසර (PPT 2nd stage ) සටමත් මවන් කර ුති මිලිසන 8 සටමත් පහත ක්රිසාකාරකම්
ක්රිසාත් ක කිරී සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව
මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
I.

II.
III.

ම ානරාගල නව බස් නැවතුම්මපාළ භූමිම කිමලෝ මවෝටම 48 ක
ධාාරිතාවමසන් යුත් සූර්සස බලමසන් ක්රිසාත් ක වන පැනල් පීධාතිසේ සවි
කිරී .
4ව-8668 ෙරන ගිලන් රථස අව ංගලය රථසේ මලස අලුත් වැියසා කිරී .
සභාව සතු මපා ක ස්ථාන වල එනම් නව මපාළ ,ීඩා පිටිස,හරිත උෙයානස
වැනි ස්ථාන වල සූර්ස බල ාර්ග වි කලි පහන් සවි කිරී .

එ මසෝජනාව සු කසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහාසක වයාපිතිස සටමත් කිසාත් ක වන කාර්සස සාධාන වයාපිති 2 අදිසර
සටමත් මවන් කර ුති මිලිසන 8 සමටත් ම
සංවර්ධාන ක්රිසාකාරකම් විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට
සටත්ව ක්රිසාත් ක කර පවත්වාමගන සා සු කසු බවටත්, ම හි සූර්ස බල ාර්ග වි කලි පහන් මපා ක
ස්ථාන වල සවි කිරීමම්දී බිබිල පාර සභාවට අසත් ීඩා උෙයානසටෙ අවශය කරන වි කලි පහන් සවි
කළ යුතු බවටත් හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනො අංක 03
2022 වර්ේස සඳහා ම ාණරාගල ප්රාමීය ස සභාව විසින් ක්රිසාත් ක කිරී ට සැලසුම් කර ුති
කසළ කළ නාකරණ ක්රිසාත් ක සැලැස් ( ඔබ මවත ඉදිරිපත් කර ුති) සඳහා ගරු හා
සභාම2 අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර
සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
2022 වර්ේස සඳහා ම ාණරාගල ප්රාමීය ස සභාව විසින් ක්රිසාත් ක කිරී ට සැලසුම් කර ුති
ම
කසළ කළ නාකරණ ක්රිසාත් ක සැලැස් විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව ක්රිසාත් ක කිරී
සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
මසෝජනො අංක 04
ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභාව සතු මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිම ුති වි කලි පීධාතිස නිතර බිඳ වැම්ම්
වලට ලේවන අතර ෙැිය අනාරේෂිත තත්ත්වසක පවතින බැවින් මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිම වි කලි
පීධාතිස සම්ූර්ණමසන් අලුත්වැියසා කිරි සඳහාත්, එමස් මස්වක විම2කාගාරම හා ගබඩාම2
රණන්ත ආමල්ප කර පිලිසකර කර ගැනී ටත්, මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිම ුති උෙයාන භූමිසට
මකාන්ීටම බංකු කිහිපසේ හා අවශය මවනත් ්රවය මිලදී ගැනී ටත් ,වයාපිතිම කටයුතු සඳහා
අවශය උපකරණ එනම් උෙලු ,විල්බැරැේක, සවල් වැනි උපකරණ මිලදී ගැනී සඳහාත් හා
සභාම2 අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර
සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
සභාව සතු මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිස සඳහා අවශය වන ම
අලුත්වැියසා කටයුතු සහ අොල මිල
දී ගැනීම් විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් සි ක කිරී සු කසු බවට හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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මසෝජනො අංක 05
ම ාණරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් නව බස්නැවතුම් පල මපා ක වැසිකිළිස සහ නව මපාළ භූමිම
මපා ක වැසිකිලිස 2022 වර්ේසට පහත සඳහන් පරිදි හතර වතාවේ මටන්ඩර් කළ අතර ඒ එකඳු
අවස්ථාවකදීවත් ම
මීපළ සඳහා අස කම් පත් ඉදිරිපත් මනාවූ අතර ම
මීපළ සම්බන්ධාමසන්
ඉදිරි කටයුතු කිරී සඳහා හා සභාම2 රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා
විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
අනු
අංකස

මීපල
විස්තරස

8

නව
3,248,888.88 3,87ව,888.88 2,778,288.88 2,493, ව8.88
බස්නැවතුම්පල
මපා ක
වැසිකිළිස
නව
මපාළ ව8,288.88
76, 98.88
6ව,57 .88
6 ,7 3.88
භූමිම
මපා ක
වැසිකිලිස

82

පළමුවර
මෙවන
වර මතවන වර
මටන්ඩර් කළ මටන්ඩර්
මටන්ඩර් කළ
මුෙල
කළමුෙල
මුෙල (මෙවන
5%ේ
අඩු වර මටන්ඩර්
කර
කළ මුෙලින්
8%
ේ
අඩුකර)

හතරවන
වරට
මටන්ඩර් කර
මුෙල (මතවන
වර මටන්ඩර්
කළ
අරමුෙලින්
8%
ේ
අඩුකර)

එ මසෝජනාව සු කසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව නයාස පසට ුතුළත් කිරීම න් අනතුරුව සම් ඉල්ලුම්කරුමවකු විසින්
බස්නැවතුම් පල මපා ක වැසිකිළිස සම්බන්ධාමසන් ඉදිරිපත් කරන ලෙ ඉල්ලී ේ සලකා බලා ම
නයාස පම
මසෝජනා අංක 87 සටමත් ුතුලත් කර ුති බැවින් ඒ අනුව ෙ සභා රණරණසේ ගත
යුතු බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
අවස්ථා හතරකදී මටන්ඩර් කලෙ ම
මීපල සඳහා මටන්ඩර් අස කම්පත් ඉදිරිපත් ී මනා ැති
බැවින් රමටම පවතින තත්ත්වසත් ස ග 2822 වර්ේසට ෙ ජනවාරි 1 සිට මෙසැම්බර් 31 ෙේවා
මසෝජනා අංක 87 සටමත් ඉල්ලීම් කර ුති ඉල්ලුම්කරු මවත දිනකට රුපිසල් 5888.88 බැගින්
වන පරිදි ාසිකව සභාවට බ ක මගීමම් පෙන
ත මකාන්මීසි සහිත ගිවිසුම් ප්රකාරව
බස්නැවතුම්මපාළ මපා ක වැසිකිළිස භාර දී සු කසු බවට හ සභාව රණරණස කරන ලදී. එමස්
2822 වර්ේසට මටන්ඩර් මනාගිස අනිකුත් මපා ක වැසිකිළි සභාම2 කම්කරුවන් මසාෙවා නඩත්තු
කටයුතු අඛණ්ඩව සි ක කරමින් ගාස්තු අසකර ගනිමින් බවත්වාමගන සා ට කටයුතු කළ යුතු බවට
හ සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ම ානරාගල නාගරික සංවර්ධාන අිකාරිම නිමසෝජය අධායේේක විසින් ෙැනුම් දී ුති පරිදි
ඉදිරිපත් කර ුති ලිපි මල්ඛණ වලට අොලව නාගරික සංවර්ධාන අිකාරිම ප්රකාය ත බල ප්රමීශස
පුව ල් කිරී සඳහා හ සභා අනු ැතිස ලබා දී සඳහාත්, ඒ පිළිබඳව වැිය කරටත් කරුුව ඉදිරිපත්
කිරී සඳහා සභා වාරසට පැමිණී ට නිසමිත නාගරික සංවර්ධාන අිකාරිම නිමසෝජය
අධායේේකවරිසට ඒ සම්බන්ධාමසන් පැහැදිලි කිරී ට අවස්ථාවේ ලබාදී සඳහාත් හා සභාම2
අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ගරු සභාපතිතු ා විසින් හා සභාව කාරක සභාවේ බවට පත් කිරීම න් අනතුරු මම්
සම්බන්ධාමසන් සම්ූර්ණ පැහැදිලි කිරී ේ
හා සභාවට ඉදිරිපත් කරන මලසට පැමිණ සිටි
නාගරික සංවර්ධාන අිකාරිම අධායේේ තුමිස මවත අවසර ලබාමෙන ලදී.
අනතුරුව ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස තුළ නාගරික සංවර්ධාන අිකාරිස විසින්
ප්රකාය ත බල ප්රමීශස පුව ල් කිරී මවනුමවන් 2022 සිට 2032 කාලවකවානුවට අොළව නාගරික
සංවර්ධාන අිකාරිස, ම ාණරාගල දිස්ිේ කාර්සාලස ගින් මම් වන විට සකස් කරමින් පවතින
සංවර්ධාන සැලැස් ,පරිගණක තාේේණස ගින් රූපරාමු සහිතව හා සභාවට ූර්ණ පැහැදිලි
කිරී ේ කර සිටින ලදි.
ම හිදී ප්රමීශම අහිංසක ෙමිළ ජනතාව වැිය මකාටසේ ජීවත් වන අලිසා වත්ත ්ා නිලධාාරී
වස ම
නඟර සංවර්ධාන සැලැස් ට අසත් වන බැවින් එ ජනතාවට ඉදිරිසට මුුණණ දී ට
සි කවන තත්ත්වස කු ේ ෙ සන්නත්, එ ජනතාවට කිසි ක අසාධාාරණසේ සි ක මනාවිස යුතු බවත්
ගරු න්ී සුනිල් අරංගල හතා විසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි .
එහිදී රගල කන්ෙ ගැසටම කර ුති බැවින් එ සී ාවට අසත් සිසලු ප්රමීශ ම
ුතුලත් වන බව එ නිලධාාරීතුමිස විසින් පැහැදිලි කර සිටින ලදි.

සැලැස් ට

තවෙ වැලිසාස ප්රමීශමසන් ම
සැලසු ට අසත් වන සී ාවට අනුව වැලිසාස වාලන්ෙ ගල්
මකාරිස අසල සිට පාර දිගට
ුත්මත් සින්නේකර ඉඩම් හිමිසන් බවත්, මකාමලාන්වින්න
විශාල සී ාවේ ම
සැලැස් ට අනුව ුති බැවින් පරම්පරා ගණනේ මිනිසුන් භුේතිවිදින ඉඩම්
වල ගස් මකාලන් ආදී මීපල සඳහා මුල් අයිතිස ුති අසටවත් වත් භුේති විඳී ට මනාහැකි වන
අතර ම
ඉඩම්වල ඉදිකිරීම් සි ක කිරීමම්දී වුවෙ ආසතන කිහිපසකින් ඔවුන්ට අවසර ගැනී ට
සි කී ජනතාව හත් අපහසුතාවසන්ට මුුණණ දී ට සි ක වන අවස්ථා බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ
කර සිටින ලදි.
මම් සම්බන්ධාමසන් නැවත හා සභාවට පැහැදිලි කිරී ේ කර සිටි නාගරික සංවර්ධාන අිකාරිම
නිමසෝජිත තුමිස විසින් හා සභාමවන් ඉදිරිපත් කරන ලෙ ම
ගැටව  සම්බන්ධාමසන් ත
ආසතනසට වඩා මූලික වගකී ුත්මත් ධාය පරිසර අිකාරිසට බැවින් එ නිලධාාරීන් ස ඟ ෙ
මම් සම්බන්ධාව සාකච් ා කර නිරවුල් කරගත හැකි බව පවසා සිටින ලෙ අතර ම
සැලැස්
ක්රිසාත් ක කිරී සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා මෙන මලසත්, ඉන් අනතුරුව අොල වයාපිති
ක්රිසාත් ක කරන අවස්ථාවන් වලදී සාකච් ා ටමටමින් සම් සම් මවනස්කම් සි ක කර ගත හැකි
බවත් සඳහන් කරන ලදි.
ම හිදී ඉදිරිම දී ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස නගර සභාවේ බවට පත් කිරී ට නිසමිත බැවින් ඒ
ඒ සඳහා අසත් සී ාවට සහ ම
සැලසු ට අසත් සී ාව ස ඟ බලපෑ ේ තිමබ්ෙ සන්න අතුල
කු ාරසිරි ගරු න්ී තු ා විසින් වි සීම් කර සිටින ලදි.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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එහිදී නගර සභා සී ාවට අසත් වන වරිපනම් සී ාව ම
සැලැස් ට ගලපා මනා ැති බැවින් ඒ
සඳහා කිසිඳු බලපෑ ේ සි ක මනාවන බව එ නිමසෝජිත තුමිස විසින් විස්තර කර සිටින ලදි.
ඉදිරි සතිම
සම් දිනසේ මසාො මගන ප්රාමීය ස සභාම2 සිසලු
න්ීවරුන් කැඳවා පරිසර
අිකාරිසත් ස ග සහ මම් සඳහා වග කිව යුතු සිසලූ නිලධාාරීන් එේ තැනකට කැඳවා මම්
සම්බන්ධාව ූර්ණ සාකච් ාවේ පැවැත්විස යුතු බවට ගරු සභාපතිතු ා ම හිදී සඳහන් කර සිටින
ලදි.
ඉන් අනතුරුව මවනත් අෙහස් ඉදිරිපත් මනාවුන අතර ම මතේ කාරක සභාවේ බවට පත් කර
තිබූ හ සභාව ම තැන් සිට නැවත හ සභාව බවට පත් කළ බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර
සිටින ලදි.
ඉන් අනතුරුව
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
ම ාණරාගල සංවර්ධානස කිරී සම්බන්ධාමසන් අපමේ කිසි විමරෝධාසේ මනා ැති බැවින් ම
සංවර්ධාන සැලැස් සකස් කිරීමම් කටයුතු ඉදිරිසට සි ක කර මගන සා සඳහා හා සභාම2
අනු ැතිස ලබා මෙන බව හා සභාව ඒක තිකව ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
මසෝජනො අංක 07
ම ානරාගල නව බස් නැවතුම්මපාළ මපා ක වැසිකිළිස 282 වර්ේසට මටන්ඩර් ගින් බ ක කරුමවකු
බ ක මනාගත් බැවින් අවසානම දී දෙනිකව රුපිසල් 6888.88 ේ සභාවට මගීමම් පෙන
ත
 කරුකැටිස පදිංචි ම්.ඩී. නිර් ලා ෙ සන්ති සන අස විසින් භාරමගන කරමගන ගිස අතර 2822
වර්ේම දී ම
මපා ක වැසිකිළිස මටන්ඩර් කළෙ කිසිමවකු බ ක මගන මනා ැති බැවින් ම
වර්ේම ජනවාර් 8 දින සිට ප්රා මීය ස සභාවට දෙනිකව රු.5888.88 ේ මගීමම් පෙන
ත
ම
මපා ක වැසිකිළිස නැවත භාර මෙන මලස කර ුති ඉල්ලී සඳහා හා සභාම2 රණරණස හා
අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
ඉහත මසෝජනා අංක 85 සටමත් ගත් සභා රණරණස ම
මසෝජනාවට අොල බැවින් එ
රණරණස ක්රිසාත් ක කිරී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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මසෝජනො අංක 08
ම ාණරාගල කු ාරමොළපාර ව වරිපනම් අංක 73-42 හා 73-43 සන මීපල ප්රාමීය ස සභාවට
අසත් ඉඩ ක සාො තිබුුව බැවින් එ ඉඩ සඳහා අිකරණම නඩු පවරන ලෙ අතර ම
මීපළ
පැවති ඉඩ නැවත ප්රාමීය ස සභාවට අිකරණ රණන් කවේ ගින් ලබා  කන් අතර එ මීපල සඳහා
තේමස්රු මෙපාර්තමම්න්තුම2 තේමස්රු කරන ලෙ මුෙල් අොල මල්ඛන වලින් කපා ඉවත් කිරී ට
අවශය බැවින් ඒ සඳහා හා සභාම2 අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ
සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ම
මීපල සඳහා තේමස්රු මෙපාර්තමම්න්තුව ගින් තේමස්රු කරන ලෙ මුෙල ම න් මම්
සඳහා ෙැනට මල්ඛණ වල පවතින හිඟ වරිපනම් මුෙල්ෙ කපා ඉවත් කිරී ට අවශය බවත්, තවෙ
අොල නඩු රණන් කවට අනුව අප හට භුේතිස හිමි වූ ඉඩම් මකාටස තුළ ඉදි කර තිබූ කඩ කා ර මෙක
කඩා ඉවත් කිරී ට අිකරණ රණන් කව ලබා  කන් දින සිට අොල බ ක මුෙල් මල්ඛණ වලින් ඉවත්
කිරී ටත් සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින
ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
ම
මීපල සඳහා තේමස්රු මෙපාර්තමම්න්තුම2 තේමස්රු කරන ලෙ මුෙලත් එසට අොලව ෙැනට
මල්ඛණ වල පවතින වරිපනම් හිඟ මුෙලත් , ම
කඩ කා ර මෙක කඩා ඉවත් කිරී ට අිකරණ
රණන් කව ලබා  කන් දින සිට මල්ඛණ ගත කර ුති අොල බ ක මුෙල ෙ එ මල්ඛන වලින් කපා ඉවත්
කිරී ටත් නිර්මීශ කරන අතර ගරු ආණ්ඩුකාරතු න් මවත මම් සම්බන්ධාමසන් පැහැදිලි
මතාරතුරු මසාමු කර එතු න්මේ අනු ැතිස ලබා මගන ඊට අොලව ඉදිරි කටයුතු කිරී සු කසු
බවටත් හ සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 09
බල ප්රමීශම
හජනතාවමේ ජීවන තත්වස නගා සිටුීමම් මූලික වගකී පැවරී ුති පළාත්
පාලන ආසතනස සිස වගකී ඉටු කිරීමම් දී පුරවැසිසන්මේ අවශයතා මකමරහි ෙේවන
සැලකිලි ත් භාවස සහ ප්රමුඛතාවස සහතික කරලී සඳහා ප්රාමීය ස සභා කමිටු පිහිටුීමම් දී
පනත් ගින් හඳුන්වා දී ුති අනිවාර්ස කමිටු 4ට ප ණේ සී ා මනාවිස යුතු අතර අවශයතාවස
පරිදි හඳුනාගත් තවත් ස්ථාවර කමිටු / කාරක සභා පත්කර ගැනී ට අොළ පනත් තුළ දනතික ස
බාධාාවන් මනා ැති බවත්, පසුගිස කාලස තුළ ශ්රී ලංකාම2 ළ ා හා කාන්තා හිංසනස පිළිබඳව වැිය
වශමසන් වාර්තා ී තිබී සැලකිල්ලට මගන ළ ා හා කාන්තා අභිවිීිස උමෙසා 2022 වර්ේම
සිට ඔබ බල ප්රමීශස තුළ සිසලු පළාත් පාලන ආසතන වල ළ ා හා කාන්තා කමිටු පිහිටුී සඳහා
ප්රමුඛ අවධාානස මසාමු කරවන මලසට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජය අ ාතයාංශස
විසින් ෙැනුම් දී ුති පරිදි 2022 වසමර් ම ානරාගල බලප්රමීශස තුළ ළ ා හා කාන්තා කමිටු
පිහිටුී සඳහා අවධාානස මසාමුකරන මලස පළාත් පාලන මකා සාරිස් තු න් විසින් ෙැනුම් දී ුති
බැවින් ඒ සඳහා හා සභාම2 රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින්
හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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එ මසෝජනාව සු කසු බවට සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ිතුමිස විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජය අ ාතයංශස විසින් ෙැනුම් දී ුති පරිදි 2022 වර්ේම
ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස තුල ළ ා හා කාන්තා කමිටු පිහිටුී සඳහා අවධාානස
මසාමු කිරී වැෙගත් කටයුත්තේ බැවින් පළාත් පාලන මකා සාරිස් තු න් විසින් ෙැනුම් දී ුති
පරිදි බල ප්රමීශස තුල ළ ා හා කාන්තා කමිටු පිහිටුී සු කසු බවත්, ඒ සඳහා මූලිකත්වස මගන
කටයුතු කිරී සඳහා සභාම2 සාකච් ා කර ගත් පරිදි පහත සඳහන් න්ීවරිසන් හට බලස පවරා
දී සු කසු බවත්, ඒ වමේ මම් සම්බන්ධාමසන් ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශය උපමෙස් හා ගමපන්ීම්
සහකාර පළාත් පාලන මකා සාරිස් කාර්සාලස ගින් ලබා ගනිමින් කටයුතු කරන මලසත් මම්
සඳහා ප්රාමීය ස සභාව ගින් අවශය උපරි සහමසෝගස නිරතුරුව ලබා මෙන ලබාමෙන බවත්
හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
ම ොනරොගල බල ප්රමී ස තු
ො හො කොන්තො කමිටු පිහිටු වී ාඳහො මූලිකත් ස මගන
කටයුතු කිරීමම් ගකී පැ රී - ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවො
ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී
ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී
ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී

-

ාන්යො අනුරුීාකො රත්නොසක ැතිතුමිස
ආර්.එම්.උමීනි ර යලතො ැතිතුමිස
මේ. මනෝජො ලේමිණී ැතිතුමිස

මසෝජනො අංක 10
ම ාණරාගල මතනගල්ලන්ෙ හි පදිංචි එච්.මේ නිශාන්ත ගුණවර්ධාන සන අස විසින් ලබාමගන
ුති ම ාණරාගල නව මතාගමපාළ භූමිම ුති අංක 13 ෙරන මතාග කමඩ් හි මුුණණත ආවරණස
ී පවතින බැවින් කිසි ක මවළඳා කටයුත්තේ නිසි පරිදි කර ගැනී ට මනාහැකි ී තිබී නිසා
ප්ර ාණවත් ආොස ේ ෙ මනාලැමබන බැවින් කඩ කුලී පවා මගවා ගැනී ට අසීරු තත්ත්වසකට
මුුණණ පා ුති බැවින් එහි මුුණණත ාර්ගසට විවිත වන පරිදි සකස් කර මෙන මලස බ ක කරු විසින්
කර ුති ඉල්ලී සඳහා සභා රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින්
හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට ප්රදීප් විමරරත්න ගරු උප සභාපතිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
මම් ආකාරමසන් ම
කඩ කා ර වලට අවහිරසේ ී පැවරණ නිසා ම
බ ක කරුවන් විසින් කුලී
මගීම් ෙ ප්ර ාෙ කර ුති බව ගරු සභාපතිතු න් විසින් සඳහන් කර සිටින ලදි.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතාමේ නිර්මීශ සහ අධීේේණස සටමත් ම
කඩ කා ර වල මවනසේ සි ක
කිරීමම් දී මකාන්මීසි පැනවිස යුතු බැවින් අොළ මකාන්මීසි සහිතව ම හි මපාල පැත්තට තිමබන
ප්රධාාන මොරටුව ඒ ආකාරමසන් තිබිසදි ම
අවහිරතාවස ඟ හරවා ගැනී ට ඉදිරිපසින් මොරේ
මහෝ මසාො සම් මවනසේ සි ක කර විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් සකස්කර දී
සු කසු බවට හ සභා ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 11
ම ාණරාගල රන්ගිරිපුර ්ා ම පදිංචි කරුවන් 23 මෙමනකුමේ එකතුමවන් මගාඩ නගන ලෙ
රංගිරි සුභසාධාක හා අව ංගලයාධාාර සමිතිම සා ාජිකයින් කිහිපමෙමනකුමේ නිමවස්වලට
ප්රම2ශ වන ාර්ගසේ වන රංගිරිපුර ප්රධාාන කාපටම ාර්ගසට සම්බන්ධා මවන ලඟටර් 388 ක ප ණ
දිගින් යුත් අතුරු ාර්ගස වර්ේාව මහ්තුමවන් ඩ වළවල් හා වතුර කාුව සැකසී ග න් කිරී ට
මනාහැකි වන පරිදි අබලන් තත්ත්වසට පත්ව ුති අතර එ මපා ක ාර්ගස ප්රාමීය සභාව ගින්
සු කසු පරිදි අලුත්වැියසා කර නිසි පරිදි භාවිතා කිරී ට හැකිවන පරිදි සකස් කර දී සඳහා සමිතිම
නිලධාාරීන් විසින් කර ුති ඉල්ලී සලකා බලා එස සංවර්ධානස කර දී සඳහා හා සභාම2
රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර
සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතාමේ නිර්මීශ සහ අධීේේණස සටමත් ම
ප්රධාාන ාර්ගසට සම්බන්ධා
වන ලඟටර් 300 ක ප ණ දිගින් යුත් අතුරු ාර්ගස ්ැවල් මසාො විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව
සභා අරමුෙලින් සකස්කර දී සු කසු බවට හ සභා ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 12
ප්රාමීය ස සභාවට අසත් කුඹුේකන පුස්තකාලස අසල ුති ප්රජා ශාලාව පුස්තකාලම කටයුතු
සඳහා ඉතා ත් වැෙගත් ව පවතින අතර රමටම පවතින වසංගත තත්වස හමුම2  කරස්ථ භාවස
රැකමගන ෙරුවන් ස ඟ විවිධා වැඩසටහන් සඳහා භාවිතසට ගත හැකි බැවින් එස නීකරණස කර
ඒ අවට මි කල ළ යින්ට හිතැති පරිසරසේ බවට සකස් කර දී සඳහාත් ඒ වමේ ම
පුස්තකාලම කටයුතු සාර්ථකව කරමගන සා සඳහා පරිගණකසේ සහ ප්රින්ටර් සන්සේ ලබා
දී සඳහාත් හා සභාම2 රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ
සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කුඹුේකන ප්රාමීය ස සභා පුස්තකාලම රාජකාරි කටයුතු විි ත්ව සි ක කරමගන සා මවනුමවන්
අවශය වන පරිගණකසේ සහ ප්රින්ටරසේ ුතුව ව ඒ සඳහා අවශය වන සිසලු උපාංගෙ මම්
ස ඟ අන්තරජාල පහසුකම්ෙ නිරතුරු අවශය වන බැවින් ඒ සඳහා අවශය වන රවුටර් පහසුකම්ෙ
ලබා දී සු කසු බවත්, ඒ වමේ කාර්මික නිලධාාරි හමතකු මසාෙවා ම
ස්ථානස අධීේේණස
කර ම
මපර පාසලට පැමිමණන  කවා ෙරුවන්මේ විවිධා ප්රාමසෝගික වැඩ සටහන් සඳහා අසල
ප්රජාශාලාව භාවිතසට ගැනීමම් පහසුක ේ පවතින්මන්නම් පුස්තකාලම වැඩ සටහන් මවනුමවන්
අවශය පරිදි රණන්ත ආමල්ප කර පවතින අතයාවශය අඩුපාඩු ප ණේ සකස් කර අවට මි කල ෙ සු කසු
පරිසරසේ මලස සකස් කර දී ආදී කටයුතු විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් සි ක කර
දී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 13
ුණලන්ොව මපා ක වැසිකිළිස නැවත ප්රතිසංස්කරණස කිරී සඳහා හා සභාම2 රණරණස හා
අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ම
වැසිකිළිම මම් වන විට කම්බි දිරා අබලන් තත්වම පවතින නමුත් පවතින අලුත්වැියසා
කටයුතු කිහිපස සි කකර තව අවුරු ක කිහිපසකට භාවිතසට ගත හැකි පරිදි සකස් කරගත හැකි බව
ගරු සභාපතිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරි හමතකු මසාෙවා පරීේේාකර බලා ම
වැසිකිලිම මම් වන විට අබලන්
තත්වම පවතින අලුත්වැියසා කටයුතු කිහිපස සභා අරමුෙලින් සි කකර භාවිතසට ගත හැකි පරිදි
සකස් කර ඉදිරිසට එස නඩත්තු කරමින් පවත්වාමගන සා ට කටයුතු කිරී සු කසු බවට හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 14
ප්රාමීය ස සභා ස්ථාවර කමිටු 4 හතර 2022 වර්ේසට නැවත පත්කර පත් කර එ ගින් රණන් ක රණරණ
ගැනී ට සභාම2 බලස පවරා දී සඳහා හ සභා අනු ැතිස ලබාදී සඳහා හා සභාම2 රණරණස
හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින
ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
ම
කමිටු සඳහා නව සා ාජිකයින් නැවත පත් කිරී අතයවශය මනාවන බැවින් මපර වර්ේ වල
මතාරා පත් කර මගන පවත්වාමගන ගිස ප්රාමීය ස සභා ස්ථාවර කමිටු 4 හතර (මුෙල් හා ප්රතිපත්ති
සැකසීම් කමිටුව, තාේේණික මස්වා කමිටුව , නිවාස හා ප්රජා සංවර්ධාන කමිටුව , පරිසර හා
පහසුකම් කමිටුව ) සඳහා මවන මවන පත් කර ුති සා ාජිකසන් සහිතව 2022 වර්ේසට ෙ එ
කමිටු හතර ඒ ආකාරමසන් පවත්වාමගන සා සු කසු බවත්, එ කමිටු හරහා රණන් ක රණරණ
ගැනී ට හ සභාම2 බලස පැවරී සු කසු බවටත් හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
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ම ාණරාගල නව බස් නැවතුම්මපාමල් ජනතාවට රැදී සිම් ට අවශය බංකු තැබීමම්දී අවහිරවන
ඉදිරිපස තාප්පම මකාටසේ කඩා ඉවත් කර සු කසු ආකාරසට සකස් කිරී සඳහා හා සභාම2
රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර
සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට චා ර නානාසේකාර ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඒ වමේ ම
නව බස් නැවතුම්පළ මගාඩනැගිල්ල සහ මපා ක සුසාන භූමිම ආොහනාගාරස
විවිත කිරීමම් කටයුතු සඳහා අවශය ෙැන්ීම් පුවරු සහ පළක සකස් කර සවි කිරී ට කටයුතු කළ
යුතු බවත් , ඒ වමේ බස් රථ නැවතුම් ස්ථාන සඳහා අවශය ෙැන්ීම් පුවරු සකස් කිරී ත් අවශය
බැවින් ඒ සඳහාත් ඒ වමේ ම
බස් නැවතුම්මපාමළ් අවශය බංකු කිහිපසේ සවිකිරී සඳහාත්,
ඉදිරිපස මප2 න්ටම වල අඩු පාඩු සකස් කර බස් රථ වලට පහසුමවන් ගීන්ට ුතුව  ී ට හැකි
වන අයුරින් පිවිසුම් ස්ථාන සකස් කර මගාඩනැගිල්මල් රණන්ත ආමල්ප කිරී ආදී කටයුතු ෙ සි ක
කිරී ට අවශය බව ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී ගින් පරීේේා කර බලා ම
නව බස් නැවතුම්පමල් බංකු තැබීමම්දී අවහිරවන
ඉදිරිපස තාප්පස මකාටසේ අවශයතාවසට සරිලන ආකාරසට විි ත් පරිදි කඩා ඉවත් කර නිසි
පරිදි සකස් කිරී ත්, අවශය බංකු කිහිපසේ සවිකිරී ත්, සු කසු බවටත්, ඒ වමේ මප2 න්ටම වල
පවතින අඩු පාඩු සකස් කර බස් රථ වලට පහසුමවන් ගීන්ට ුතුව  ී ට හැකි වන අයුරින්
පිවිසුම් ස්ථාන සකස් කර මගාඩනැගිල්මල් රණන්ත ආමල්ප කිරී ආදී කටයුතු ෙ ඒ වමේ ම
සිසලු ඉදිකිරීම් සඳහා අවශය වන ෙැන්ීම් පුවරු සහ පළක සකස් කර සවි කිරී ත් ඊට අොල සිසලු
මගීම් විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් මගීම් කිරී සු කසු බවටත් හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ම ානරාගල මවමහරගල පුරාණ විහාරස්ථානසට ජලස ලබා ගැනීමම්දී බලවත්  කේ්කරතාවසන්ට
පත්ව ුති අතර ෙහම් පාසමල් ෙරුවන් 350 කට ප ණ හා මවනත් විමශ්ේ දිනසන් වලට
විහාරස්ථානසට පැමිමණන පින්වතුන් සඳහා පානීස ජලස ලබා ගැනීමම්දී ෙැනට ලඟටර් 600ේ
ප ණ  කර ොසක හත් මසකුමේ නිවමසහි පුීගලික ළිඳකින් වතුර ලබා ගන්නා අතර එ  කර
ප්ර ාණස වැිය නිසා මනාමසකුත් අපහසුතාවලට ලේ ව ුති බැවින් එ විහාරස්ථාන භූමිම ඉදි
කරන ලෙ පැරණි නළ ළිඳ ප්රතිසංස්කරණස කර මෙන මලස විහාරාිපති විසින් කර ුති ඉල්ලී
සඳහා හා සභාම2 රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව
මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරි හමතකු මසාෙවා පරීේේාකර බලා ම
විහාරස්ථානම පවතින පැරණි නළ
ළිඳ සභා අරමුෙල් විසෙම් කර භාවිතසට ගත හැකි අයුරින් පවතින අඩු පාඩු සකස් කර
ප්රතිසංස්කරණස කර දී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 17
මහාමරාම්බුව ජසමසන්ග පැරණි සුසාන භූමිම ෙැනට ළ ා උෙයානසේ සකස් කිරී සඳහා
සංවර්ධානස කර ුති භූමිසට අසත් ඉඩමම් පහත සඳහන් ක්රිසාකාරකම් ක්රිසාත් ක කිරී සඳහා
සභා අනු ැති ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හා සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින
ලදි.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

පැරණි දිරාගිස කසල මසාො පුරවා ුති ඉඩම් මකාටස තව කරටත් පස් මසාො ආවරණස කර
ගල් මරෝලේ මසාො තැලී ට භාජනස කිරී .
ඉඩමම් ප්රධාාන ාර්ගසට ුති ායි හා අතුරු ාර්ගස මෙපස ුති ායි ෙැල් වැටේ මසාො
ආවරණස කිරී .
තුපිට පස් පිරීම න් පසු පාංශු ඛාෙනස වැලැේී ට පැති බැමි ුති ස්ථානවලට හා
අතයාවශය ස්ථානවලට තණමකාළ පිඩලි ුල්ලී .
ඉඩ
ැදින් ගලා බසින වැසි ජල ආමරන් ගලා එන ජලස විි ත් පරිදි බැස මගන සා
සඳහා කුඩා මඩෝසර් සන්සේ මසාො සකස් කිරී .
ඉඩමම් බටහිර මකාටස තුළ ළ ා උෙයානසේ සකස් කිරී හා මසල්ලම් උපකරණ සවි
කිරී .
සු කසු ස්ථානසක ප්රමීශම තරුණ තරුණිසන්ට ීඩා කිරී ට බැඩ්මින්ටන් ීඩාගාරසේ
සකස් කිරී .

එ මසෝජනාව සු කසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
ඒ වමේ ම
සුසාන භූමිස තුළ පවතින මිනී වළවල් ටික හාරා ඒවාමසහි ුති ළ සිරුරු වල
ඉතිරි මකාටස් නැවත එ භූමිසට ආසන්න නව සුසාන භූමිම
ායි ට වන්නට වළවල් කපා
තැන්පත් කර ඒ එේ එේ වළවල් සඳහා කුව ුව ටිකේ සකස් කරමු බවත්, මම් සඳහා අයිතිකරුවන්
විසි මෙමනකු ප ණ සිටින බැවින් මම් වන විටත් ඔවුන් ඒ සඳහා කැ ැත්ත ප්රකාශ කර ුති බැවින්
එේ දිනසකදී මම් සිසලු මෙනා උසාවිසට මගන්වා අිකරණ රණන් කවේ ගින් ම
මසාමහාන්
ඉවත් කර ගැනී ට කටයුතු කරන බවට ගරු සභාපතිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.
ම
මසෝජනාවට අොල සිසලු කටයුතු විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙල් ප්ර ාණවත්ව
පවතින අවස්ථාවන්වලදී සි ක කිරී සු කසු බවත්, ඒ වමේ ම
සුසාන භූමිස තුළ ඉවත් කරන ළ
සිරුරු මකාටස් විි ත්ව ඉවත් කර නැවත තැන්පත් කිරී ෙ විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සි ක
කිරී සු කසු බවටත් හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 18
9ව7 අංක 5 ෙරණ ප්රාමීය ස සභා පනමත් (5)( ) ව4 වගන්තිස හා 9වව ප්රාමීය ස සභා මූලය
හා පරිපාලන රීති අංක 85 (ව) සටමත් රීති අංක ( )2ප්රකාරව ා හට ලැබී ුති බලතල අනුව
ම
ප්රාමීය ස සභාම2 282 . 2.3 දිමනන් අවසන් වර්ේස සඳහා ගබඩා භාණ්ඩ සලඟේේණ
ණ්ඩලම පහත සඳහන් පරිදි සභාපති ුතුව  මසසු සා ාජික හත්
හත්ලඟන් මසාෙවා ගනිමින්
ප්රාමීය ස සභාවට අසත් සිසලූ අංශ / ආසතන වල භාණ්ඩ සලඟේේණ කටයුතු සි ක කිරී සඳහා
හා සභාම2 රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත
මසෝජනා කර සිටින ලදි.
අනු
අං
ක
8

82
83

84
85
86
87

න

ඩබ්.එන්.පී.චන්්රපාල මිස

තනතුර

ප්රධාාන
කළ නාකර
ණ
මස්වා
නිලධාාරී
ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල සා
ප්රාමීය ස සභා
සභික
ඒ.එම්.සුගතොස සා
කළ නාකර
ණ
මස්වා
නිලධාාරි
ඩබ්.එම්.සරත්
කු ාර කාර්මික
වනසිංහ සා
නිලධාාරි
මේ.එම්.එන්.ප්රිසෙර්ශණි
සංවර්ධාන
මිස
නිලධාාරි
මේ.ජී.මසෝ ාවරණ මිස
සංවර්ධාන
නිලධාාරි
මේ.එම්.මලාකුබණ්ඩා සා සංවර්ධාන
නිලධාාරි
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ාමීේෂණ
ණ්ඩලමේ
තනතුර
සභාපති

කොර්සොලස

සා ාජික

ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල
ස.ප.පා.මකා.
කාර්සාලස
ම ානරාගල
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල
ප්රාමීය ස සභාව,
ඩුල්ල.
ප්රාමීය ස සභාව,
ඩුල්ල.
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල

සා ාජික

සා ාජික
සා ාජික
සා ාජික
සා ාජික

දුරකථන
අංකස

ප්රාමීය ස සභාව, 87 ම ානරාගල.
4978365

877979 277

87 4469236
87 5427663
87 77557 7
87ව3464755

14

8ව
89
8

2

3
4

මේ.එම්.එන්.සී.ෙ සන්ති
මිස
ඩී.එම්. කලීකා සා ලී මිස

සංවර්ධාන
නිලධාාරි
සංවර්ධාන
නිලධාාරි
ඊ.ඩබ්.ඊ.ආර්.ෙ සන්ති මිස සංවර්ධාන
නිලධාාරි
මේ.වයි.ඒ.ෙනිල්
ශාන්ත කළ නාකර
සා
ණ
මස්වා
නිලධාාරි
මේ.එම්.ප්රභාත්
චින්තක කළ නාකර
සා
ණ
මස්වා
නිලධාාරි
ඩී.එම්.ප්රසාදි චතුරිකා මිස
සංවර්ධාන
නිලධාාරී
ඩී.එම්.චන්ිකා
සුෙර්ශනී සංවර්ධාන
මිස
නිලධාාරී

සා ාජික
සා ාජික
සා ාජික
සා ාජික

ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල

87 2692238
87 48ව434
87 7985962
87 7347225

සා ාජික

ප්රාමීය ස සභාව, 87 ම ානරාගල
78 6428

සා ාජික

ප්රාමීය ස සභාව, 87 ම ානරාගල
2ව ව89
ප්රාමීය ස සභාව, 87 ම ානරාගල
ව468856

සා ාජික

භාණ්ඩ සලඟේේණස සි කකළ යුතු අංශ/ ආසතන පිළිබඳ මතාරතුරු පහත සඳහන් කරමි.
01. පැරණි ප්රාමීය ස සභා කාර්සාලස හා නව ප්රාමීය ස සභා කාර්සාලස,
02. ම ානරාගල හජන පුස්තකාලස
03. වැලිසාස හජන පුස්තකාලස,
04. මකාම්මපාස්ටම වයාපිතිස,
05. ම ානරාගල ප්රජාශාලාව,
06. ප්රාමීය ස සභා මපර පාසල,
07. ම ානරාගල සතිමපාළ හා මතාග මපාළ
08. ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් ීඩා පිටි,
09. ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා මපා ක සුසාන භූමිස
10. ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් මපා ක ාර්ග
11. ප්රාමීය ස සභාවට අසත් ඉඩම්
12. ප්රාමීය ස සභාවට අසත් වාහන
13. ප්රාමීය ස සභාව සතු මගාඩනැගිලි
14. කුඹුේකන හජන පුස්තකාලස
15. කුඹුේකන සංචාරක ධායස්ථානස
16. නව කච්මේරිස අසල පිහිටි ීඩා උධායානස
එ මසෝජනාව සු කසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
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2021. 2.3 දිමනන් අවසන් වර්ේස සඳහා වූ ආසතනම භාණ්ඩ සලඟේේණ කටයුතු සඳහා
සා ාජික හත්
හත්ලඟන් මලස මතෝරා පත් කර මගන ුති ම
නිලධාාරීන් ොහතර මෙනා
මසාෙවාමගන භාණ්ඩ සලඟේේණස සි ක කළ යුතු අංශ සහ ආසතන පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ුති
මතාරතුරු වලට අොලව ඉතා ත් සාර්ථක නිවරදි භාණ්ඩ සලඟේේණසේ සි ක කර අවසන් කිරී
සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 19
ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා කාර්සාලස තුල සහ ප්රාමීය ස සභා මපර පාසල් භූමිස තුළ ජාතික
උරු සන් සහ ස්වභාවික මසෞන්ෙර්සස පිළිබිඹු කරන ෙැනුවත් කිරීමම් පුවරු සහ ස්ටිකර් සකස් කර
සවි කිරී සඳහා හා සභා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවටත් , ඒ වමේ කසළ කළ නාකරණස හා
කාබනික මපාමහාර නිේ්පාෙන පිළිබඳව ජනතාව ෙැනුවත් කිරී සඳහා අිය 2x2, අිය 4x2, අිය 6x3
ප්ර ාණ වලින් යුත් ෙැන්ීම් පුවරු සකස් කර නාගරික බල ප්රමීශම සවි කිරී අවශය බැවින් ඒ
සඳහා ෙ සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා
කර සිටින ලදි.
ඒ වමේ ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා මපර පාසල සඳහා 2822.8 .27 දින 2822 වර්ේස සඳහා
නවක ළමුන් ුතුලත් කර ගැනී ට අවශය බැවින් ඊට ප්රථ එහි ප්රධාාන මගාඩනැගිල්මල් බි සඳහා
ටයිල් අතුරා සකස් කරගැනී ට අවශය ව ුතත් ඒ සඳහා විශාල විසෙ ේ ෙැරී ට සි කවන බැවින්
ඊට වඩා අඩු විසෙ කින් මටරාමසෝ මහෝ ටයිමටමනිසම් ුතිරී ේ සි ක කර ම
ශාලාම2 ුතුලත
සහ පිටත මප්2 න්ටම ආදිස සකස් කර ගැනී සඳහා හා සභාම2 අනු ැතිස ෙ මම් ස ඟ ලබා දී
සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා ම හි දී නැවත ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
ම

මසෝජනාව සු කසු බවට ක්රිේාන්ත රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.

ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
සභා කාර්සාලස තුල සහ ප්රාමීය ස සභා මපර පාසල් භූමිස තුළ ජාතික උරු සන් සහ ස්වභාවික
මසෞන්ෙර්සස පිළිබිඹු කරන ෙැනුවත් කිරීමම් පුවරු හා ඉස්ටිකර් සකස් කර සවි කිරී ත්, ම
මපර
පාසමල් ප්රධාාන මගාඩනැගිල්මල් බි සඳහා සු කසු වන පරිදි මටරාමසෝ මහෝ ටයිමටමනිසම් ුතිරී ේ
සි ක කර ම
ශාලාම2 ුතුලත සහ පිටත මප්2 න්ටම ආදිස සකස් කිරී සු කසු බවටත්, ඒ වමේ
කසළ කළ නාකරණස හා කාබනික මපාමහාර නිේ්පාෙනස පිළිබඳව ජනතාව ෙැනුවත් කිරී
සඳහා අිය 2x2 ,අිය 4x2, අිය 6x3 සන ප්ර ාණ වලින් යුත් ෙැන්ීම් පුවරු සකස් කර නාගරික බල
ප්රමීශස තුළ සවි කිරී සු කසු බවටත් හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. ඒ වමේ ම
කටයුතු සඳහා සභා අරමුෙලින් විසෙම් ෙැරීමම්දී නිසමිත අධීේේණ කටයුතු, ුස්තමම්න්තු, පසු
විපරම් වාර්තා, ආදී සිසලු කටයුතු විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සි ක කර විනිවිෙභාවසකින් යුේතව
සි ක කිරී සු කසු බවට හ සභාව රණරණස කරන ලදි.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව

16

මසෝජනො අංක 20
සභාව සතු මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිම 2022 වර්ේස සඳහා ප්රතිචීසකරණස කළ හැකි කසල
ගබඩා කිරී ට සකස් කර ුති මගාඩනැගිල්ල අසල කසළ මත්රී පහසු කිරී සඳහා ශාලාවේ
සහා අරමුෙලින් ඉදිකිරී , මකාම්මපෝස්ටම අංගනම මකාන්ීටම ආස්තර මසදී , ගලි වලවල් හා
කාුව පීධාතිස සකස් කිරී ,මපාමහාර ගබඩාවට පිවිසී සඳහා මකාන්කීටම ආස්තරසේ මසදී
සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර
සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
සභාව සතු ම
මකාම්මපෝස්ටම වයාපිතිම ඉදිරිපත් තර ුති ම
සංවර්ධාන කටයුතු සභා
අරමුෙමල් ප්ර ාණවත් මුෙල් පවතින අවස්ථාවන් වලදී විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත් සි ක කිරී සු කසු
බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
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ම ාණරාගල මරස්ටමහවුස් හන්දිම සිට වැදිකුඹුර ාර්ගම කිමලෝ කිමලෝලඟටර් .4 ගිස විට
හමුවන හරිත ාවමතහි පවුල් 6 ේ ප ණ පදිංචි අතර කුඹුරු සාසට ග න් කරන ාර්ගස ෙ මම්
ඔස්මස් පවතින බැවින් වැසි කාලසට ග නා ග නස ඉතා අසීරු තත්ත්වසකට පත්ව ුති බැවින්
ම
ාර්ගස මකාන්ීටම මසාො සකස් කර දී සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු
සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
වි සා සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී නිර්මීශ සහිතව සභාවට ලැබී ට නිසමිත ප්රතිපාෙන වලින් ඉදිරිම දි ම
ාර්ගස ෙ මකාන්ීටම මසාො සකස් කර දී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 22
ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් පහත සඳහන් වාහන හා සන්මෝපකරණ අව ත්වැියසා කිරී ,
මස්වා කටයුතු සි ක කිරී , අ තර මකාටස් ලබා ගැනී මවනුමවන් අොළ කටයුතු කිරී ටත්, ඒ
සඳහා වැස වූ මුෙල් සභා අරමුෙමලන් විසෙම් ෙැරී ටත් හ සභාම2 අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට
ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදී.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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අනු
අංකස
8
82
83
84
85
86
87
8ව
89
8

2
3
4
5
6
7

විාේතරස

මුදල රු.

PF – 7419 කැබ් රථම ෂීටම කවර ැසී
252-6330 කැබ් රථම කාපටම මසටම 8 ෙැලඟ
RS – ව88 ම ෝටර් ම්්ඩරම ෂිසර් පින් 82ේ හා ්යිඩ් මර්ල් 83
ෙැමි
RS – ව88 ම ෝටර් ම්්ඩරම වාරමස්වා සි ක කිරී
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරස ඔයිල් සීල් කටමටල 8
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම ජැේ කවර හා ජැේ අව තින් ෙැලඟ
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම බූම් සිලින්ඩර් ීල් කිටම එක හා
රිසර් ට්රාන්ස්මිේන් ීල් කිටම එක ෙැලඟ
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩමරම ට්රාන්ස් මිසන් පීධාතිම ඔයිල්
සීල් ෙැලඟ .
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම පැච් ෙැලඟ මවනුමවන් මුෙල්
මගී
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම ස්ීමින් ජැේ එමකහි බැරල් එක
පාස්සා ජැේ ීල් කිටම ෙැලඟ .
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම ටසර් මරෝඩ් රැේ එක පුරවා මපාට
කැපී
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම ½ 2R මහෝස් එක ෙැලඟ
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම ඕල්ටමන්ටර් මහෝස් එක ෙැලඟ
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම 3/5 2 R මහෝස් එක ෙැලඟ 7
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරම 5/ව මහෝස් 2ේ ෙැලඟ
LL -7682 කිි කැබ් රථම 658x 10 ටසර් 8 මටමප් 8
LL -7682 කිි කැබ් රථම ස්ටාර්ටම ම ෝටරස අලුතින් ෙැලඟ

27588.88
758.88
7624ව.88
37 8.79
8 5ව.75
98ව 2.ව3
357 6.ව5
4

5.7

3288.88
ව588.88
4588.88
4ව88.88
3288.88
3ව88.88
ව88.88
2 ව88.88
27588.88

එ මසෝජනාව සු කසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව හා අොල පරීේේණ වාර්තා , නිර්මීශ කිරීම් හා අොල අනු ැරණන්ට
සටත්ව ම
අලුත්වැියසා කටයුතු සි ක කර ම
මගීම් කටයුතු සි කකිරී ටත් ඒ සඳහා සභා
අරමුෙලින් මගීම් කිරි සු කසු බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

මසෝජනො අංක 23
2022 වර්ේම ජනවාරි ාසසට ආසතනස සඳහා මිලදී ගනු ලැබූ පහත සඳහන් අතයවශ ්රවය
ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හා සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදී.

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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 සැපයුම්කරුවන් ලිසාපදිංචි කිරී සඳහා පත්තර ෙැන්ීම් සඳහා මගී
 කම්කරුවන් සඳහා වැහි වැහිකබා ලබා ගැනී
 ආසතනසට අතයාවශය උපකරණ හා
ලිපිඅවශය උපකරණ හා ලිපි ්රවය මිලදී ගැනී
 ආොහනාගාරසට අවශය ගෑස් සිලින්ඩර නැවත පිරී සඳහා
 හජන මසෞඛය පරීේේකවරුන් සඳහා අවශය උපකරණ මිලදී ගැනී
 ආසතනසට අතයාවශය උපකරණ හා ලිපි ්රවය මිලදී ගැනී

රු. වව, 2ව.88
රු. 67,888.88

 ආසතනසට අතයවශය ලිපිමල්ඛන මු්රණස කර ගැනී

රු. 244,346.88
රු. 38 ,ව26.ව9
රු. 2ව,53ව.88
රු. 7,968.88
රු. 72,675.88
රු. 66,ව88.88

 ආසතනසට අතයවශය උපකරණ මිලදී ගැනී
 ආසතනම පරිගණක අලුත්වැියසා කිරී සඳහා මගී

රු. 67,7ව5.88
රු. 9,688.88

එ මසෝජනාව සු කසු බවට චා ර නානාසේකාර ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
ආසතනසට අතයාවශය ම
මිලදී ගැනීම්, අොල උපකරණ හා භාණ්ඩ විි ත් ක්ර ම2ෙසන්ට
සටත්ව මිලදී මගන ඒ සඳහා සභා අරමුෙලින් මගීම් කටයුතු කිරී සු කසු බවටත් ගරු සභාව
ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.

05.2 ප්රොමීය ස ාවො ගරු න්ී ක්රි ොන්ත රත්නොසක
කරනු ලබන මසෝජනො

හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත්

මසෝජනො අංක 01
ම ානරාගල ාගන්ෙනමුල්ල ්ා මස්වා මකාටමශාශම බන් කල ලී ම ෝලට සාබෙව පිහිටා ුති
රත්න ාවත නමින් ෙැනට භාවිතසට ගන්නා ාර්ගම මෙපස නිවාස 25 ේ ප ණ ඉදිමවමින්
පවතින අතර සිරිගල මරෝහල ෙේවාෙ ග න් කළ හැකි ම
ාර්ගස සභාව ගින් මකාන්ීටම
මහෝ කාපටම කර ගැනී ට කටයුතු සලසා මෙන මලස 7 මෙමනකුමේ අත්සන් මල්ඛණසේෙ සහිතව
ප්රමීශවාසීන් විසින් කර ුති ඉල්ලී සඳහා හ සභා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ප්රාමීය ස සභා
ගරු න්ී ක්රිශාන්ත රත්නාසක හතා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදී.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතා මසාෙවා පරීේේා කර බලා සභා අරමුෙලින් ෙැනට ්ැවල් මසාො ම
ාර්ගස සකස් කර දී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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05.3 ප්රොමීය ස ාවො ගරු න්ී මේ.එම්.ගුණ ර්න
කරනු ලබන මසෝජනො

හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත්

මසෝජනො අංක 01
මවමහරගල ්ා නිලධාාරී වසමම් ම2රගල පාසල ඉදිරිපිට සුසන්ත හතාමේ නිවස අසලින් සන
අතුරු ාර්ගම සභා අරමුෙලින් ඉදිකිරී ට අනු ත මබෝේකුව ඉදිකිරී ට සාමම්දී ඉඩමම් පවතින
ගැටලුවේ නිසා එ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට බාධාාවේ ුති ී ුති අතර එ මබෝේකුව පිහිටි ්ා
නිලධාාරී වසමම් අලුත්වත්ත ගමම් කිවුමල් ආර ගල්කන්ෙ විම2කාරා විහාරස්ථානසට සන
ාර්ගස විශාල පිරිසේ සන එන ාර්ගසේ වන බැවින් ම හි විනාශ ී ුති මබෝේකුව ඉදිකිරී
සඳහා
හ සභා අනු ැතිස ලබාදී
සු කසු බවට ප්රාමීය ස සභා ගරු
න්ී
මේ.එම්.ගුණවර්ධාන හතා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදී.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට ප්රදීප් විමරරත්න ගරු උප සභාපතිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
කාර්මික නිලධාාරී හතා මසාෙවා පරීේේා කර බලා අොල නිර්මීශ වාර්තාවන් ලබා මගන ම
මබෝේකුව සභා අරමුෙලින් සකස් කර දී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.

05.4 ප්රොමීය ස ාවො ගරු
ලබන මසෝජනො

න්ී සුනිල් අරංගල

හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු

මසෝජනො අංක 01
ාර්ග කාපටම කිරීමම් වයාපිතිස සටමත් මහාමරාම්බුව ්ා නිලධාාරී වසමම් ගල්වල පාර මම් වන
විට කාපටම කිරීමම් කටයුතු සි කකරමගන සන බැවින් එහි අතුරා තිබූ ගලවා ඉවත් කරනු ලබන කුටමටි
ගල් මසාො එසට සාබෙව ුති පවුල් ගණනාවේ පරිහරණස කරනු ලබන මසෝො පාලුවට ලේව
ග නා ග නසට අපහසු තත්වසේ මගන දී ුති සලඟර හතාමේ හා රංජිත් හතාමේ නිවස
අසලින් ුති ාර්ග මෙක සංවර්ධානස කර මෙන ම න් ගම්වාසීන් විසින් කර ුති ඉල්ලී
මවනුමවන් හ සභා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ප්රාමීය ස සභා ගරු න්ී සුනිල් අරංගල
හතා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට චා ර නානාසේකාර ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
මහාමරාම්බුව ගල්වල පාර කාපටම කිරීමම්දී ගලවා ඉවත් කරන කුටමටි ගල් මසාො විි ත්
ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව ම
අතුරු ාර්ග මෙක සංවර්ධානස කර දී සු කසු බවට හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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මසෝජනො අංක 02
කුඹුේකන 2 කුවව ප්රමීශමසහි පිහිටා ුති ීඩා පිටමටනිස ප්රමීශම තරුණ ප්රජාව විසින්
නිරතුරුව ප්රමසෝජනසට ගන්නා ස්ථානසේ වන අතර විමශ්ේමසන් විවිධා ුබ්බැහිීම් වලට
මසාමුවන තරුණ ප්රජාවට ඉන් මිදී ීඩා කටයුතු වලට මසාමු ී දලොයි පුීගල සංවර්ධානසේ ුති
කරගැනී ට ම
ීඩා පිටමටනිස කාමලෝචිත වශමසන් ඉතා වැෙගත් වන අතර මම් වන විට
අබලන් තත්ත්වම පවතින ම
භූමිස බැමකෝ සන්ස මසාෙවා සභාව ගින් එස සු කසු ආකාරසට
සකස් කර දී සඳහා හ සභා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ප්රාමීය ස සභා ගරු න්ී සුනිල්
අරංගල හතා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර සිටින ලදි.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
සභාම2 බැමකෝ මලෝඩර් සන්ස මසාෙවා ම
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.

ීඩා පිටිස සකස් කර දී

සු කසු බවට හ සභාව

 කල් දී මනො ැති හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සාකච් ා
කර අනු ැතිස ගත යුතු කල් දී මනා ැති හදිසි මසෝජනා කිහිපසේ සම්බන්ධාමසන් හ සභා
අනු ැතිස ලබා ගත යුතු බවට ගරු සභාපතිතු ා සභාවට ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා හ සභාම2
විරුීධාත්වසේ මනා ැතිව එකඟතාවස දල කර සිටි බැවින් ගරු සභාපතිතු ා විසින් එ හදිසි
මසෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට සභාගත කරන ලදි.
I.

ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහසක වයාපිති සටමත් මෙවන මූලික වාරිකස සටමත් (BT)
ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස තුල ක්රිසාත් ක කිරී ට මතෝරාමගන ුති පහත
උප වයාපිති මෙක සඳහාත් ඒ වමේ මම් සඳහා පවත්වාමගන සා ට පත් කර ුති පහතින්
ෙේවා ුති ප්රසම්පාෙන කමිටුවත්, තාේේණික ුගැයීම් කමිටුවත්, ස ාජ විගණන කමිටුවත්
සඳහාත් හ සභාම2 අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බව ප්රාමීය ස සභා ගරු සභාපති විසින් හ
සභාව මවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනාව.
 මතෝරොමගන ඇති අදොල උප යොපතති
1) ම ාණරාගල නගරම නව බස්නැවතුම් මපාළ භූමිම
පහසුකම් ධායස්ථානසේ ඉදිකිරී .

වැසිකිළි පීධාතිසේ සහ මපා ක

2) ම ාණරාගල පැරණි බස් නැවතුම්පළ පිහිට භූමිම රථ ගාලේ ඉදි කිරී .

2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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 ඒ ාඳහො මසෝජනො කර ඇති කමිටු
ප්රසම්පාෙන කමිටුව








ආර්.එම්. රත්නීර ැතිතු ා, සභාපති ,ප්රාමීය ස සභාව, ම ානරාගල
සුනිල් අරංගල ැතිතු ා, ගරු ප්රාමීය ස සභා න්ී
තම ෝදිරම් ජසජීපන් ැතිතු ා ,ගරු ප්රාමීය ස සභා න්ී
ප්රදීප් ධාම්මික විතානමේ ැතිතු ා, ගරු ප්රාමීය ස සභා න්ී
අනුර දිසානාසක හතා, සභා මල්කම්
එම්.එම්.යූ.මහ්රත් සා ,වි ර්ශන නිලධාාරී
ාලක සුරංග හතා ,සංවර්ධාන නිලධාාරී

- සභාපති
- සා ාජික
- සා ාජික
- සා ාජික
- සා ාජික
- සා ාජික
- සා ාජික

තාේේණික ුගයීම් කමිටුව
 මර.එම්.ජී.ඉඳුනිල් සා, දිස්ිේ ඉංජිමන්රු
ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහසක වයාපිතිස

- සභාපති

 ආර්.එස්.ෙර්ශන රුවන් කු ාර,
සංවර්ධාන නිලධාාරී පළාත් පාලන සහකාර මකා සාරිස් කාර්සාලස

- සා ාජික

 සරත් කු ාර වනසිංහ සා,
තාේේණ නිලධාාරී ප්රා මීය ස සභාව ම ානරාගල

- සා ාජික

ස ාජ විගණන කමිටුව








ඩබ්ලි2.ජී. රණසිංහ සා,  කටුගැමුුව පාර ,ම ාණරාගල
ආර්.එම්.විමරරත්න සා, ෙමේපිටිස, විහාරමුල්ල ,ම ානරාගල
ඩබ්ලි2.ආර්.එන්.ප්රනාන් ක සා,  කටුගැමුුව පාර, ම ානරාගල,
ඩබ්ලි2.එම්. අනුර විමරමකෝන් සා,  කටුගැමුුව පාර, ම ානරාගල
මේ.එම්.පී ා මහ් ලතා මිස, තිස්සපාර, ම ාණරාගල
ජී.එම්.මර. ප්රදීපා ෙ සිල්වා මිස, ධාර්ම ෝෙස ාවත, ම ාණරාගල
ඒ.එම්. චාන්ෙනී කාන්ති බණ්ඩාර මිස, විහාරමුල්ල ම ානරාගල

එ මසෝජනාව සු කසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස වි සා සිටින ලදී.
ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහසක වයාපිති සටමත් 2 වන මූලික වාරික මුෙලට අොලව
ක්රිසාත් ක කිරී ට මතෝරා මගන ුති ම
උප වයාපිති 2 සඳහාත්, ඒ වමේ ම
වයාපිති මෙක ම ානරාගල නගරස තුල ක්රිසාත් ක වන මහයින් ඒ සඳහා මවන් මවන්
වශමසන් ඉහත කමිටු මවන මවන පත් කිරී ේ අවශය මනාවන බැවින් ෙැනට ම
කමිටු
3 සඳහා මතෝරාමගන ුති ම
සා ාජිකයින් උප වයාපිති මෙක ක්රිසාත් ක කිරීමම්දී
අොල කටයුතු මවනුමවන් සහභාගී කරවා ගැනී සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට
ගරු හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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ම ාණරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් ඉදිකිරීම් සංවර්ධාන කටයුතු වල දී ඉදිකිරීම් ්රවය සහ
උපාංග වල මිල ගණන් සහ ුස්තමම්න්තු සකස් කිරී ට ලබා දී ුති BSR සහ HSR මිල
ගණන් වර්ත ාන මිල ගණන් ස ඟ සැසඳීමම් දී සැලකිස යුතු මවනසේ පවතින බැවින්
ුස්තමම්න්තු සකස් කිරී ට සහ කාර්සාලසට අවශය උපාංග ලබා ගැනී ට මනාහැකි
තත්ත්වසේ උීගත පවතින අතර මකාන්ාත්කරුවන් ෙ හත් අපහසුතාවසට පත්ව තිබී
නිසා ම
සම්බන්ධාමසන් 2022.8 .11 දින ම ාණරාගල දිස්ිේක භාරව කටයුතු කරන
මජයේ්ශ කාර්මික නිලධාාරි හතාමේ උපමෙස් වලට අනුව වර්ත ාන මිල ගණන් පෙනම්
කරමගන ඉදිකිරීම් සංවර්ධාන කටයුතු සඳහා අොල ුස්තමම්න්තු සකස් කිරී ට සි ක වන
බවත් එහිදී මිල විචලනසන් මහෝ 2822 වර්ේම අනු ත මිල ගණන් (BSR සහ HSR )
පෙනම් කර ගනිමින් ුස්තමම්න්තු සකස් කිරීම් හා මගීම් කටයුතු සි ක කිරී ආදී කටයුතු
සඳහාත් එමස් 282 වර්ේසට අොලව පෙනම් කර ගත් BSR සහ HSR අනුව සකස් කරන
ලෙ ුස්තමම්න්තු වලට අොල මකාන්ාත් සි ක කිරීමම්දී රමටම පැවති තත්ත්වසන් ත
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධා ්රවය වල මිල ගණන් සී් මලස අවස්ථා කිහිපසකදී වැිය වන ලෙ අතර
ම
මිල ගණන් සටමත් මකාන්ාත් කිරීමම්දී අොල සමිති විශාල  කේ්කරතාසන්ට මුුණණ
දී ට සි ක වූ අතර කර් ාන්ත අතහැර ෙැලඟ ට පවා සම් සම් අවස්ථාවලදී ඔවුන් විසින් ඉල්ලීම්
කරන ලැබූ අතර ම
තත්ත්වසන් සටමත් වුවෙ ඔවුන් ම
කර් ාන්තසන් සි ක කර
අවසන් කිරී ට ාමේ නිමසෝගසන් පරිදි කටයුතු කරන ලදි. එබැවින් මවළඳමපාමළ් මිල
විචලනසන් පෙනම් කර ගනිමින් එ මිල විචලනස වූ පෙන සටමත් ෙ අොල බිල් පත්
සකස් කර මගීම් කටයුතු සි ක කිරී ට ෙ හ සභාම2 අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු
සභාපති විසින් හ සභාව මවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනාව.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස වි සා සිටින ලදී.
වර්ත ානස වන විට රමටම පවතින තත්ත්වසන් ත ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මසාෙවා
ගන්නා භාණ්ඩවල පවතින හිඟස හා ඒවාම අික මිලගණන් මහ්තුමවන් සංවර්ධාන
ුස්තමම්න්තු සකස් කිරී ට පෙනම් කර ගන්නා BSR, HSR මර්ටම ගණන් වලින් සඳහන්
්රවය වල මිල ගණන් ඉේ වා සනු ලබන බැවින් මම් මහ්තුව නිසා මකාන්ාත් කටයුතු
කරන පාර්ශවසන්ෙ ඉතා ත් අපහසුතාවසන්ට මුුණණ මෙමින් විශාල වශමසන් පාඩු ලබන
අවස්ථාෙ ුති බැවින් වර්ත ාන මිල ගණන් පෙනම් කරමගන ඉදිකිරීම් සංවර්ධාන කටයුතු
සඳහා අොල ුස්තමම්න්තු සකස් කිරී ත්, එහිදී මිල විචලනසන් මහෝ 2822 වර්ේම
අනු ත මිල ගණන් (BSR සහ HSR ) පෙනම් කර ගනිමින් ුස්තමම්න්තු සකස් කිරීම් හා
මගීම් කටයුතු සි ක කිරීම් වලට අොල සිසලු කටයුතු සි ක කිරී සු කසු බවටත් එමස් 282
වර්ේසට අොලව පෙනම් කර ගත් BSR සහ HSR අනුව සකස් කරන ලෙ ුස්තමම්න්තු
වලට අොල මකාන්ාත් සි ක කිරීමම්දී අොල මවළඳමපාළ මිල විචලනසන් පෙනම් කර
ගනිමින් එ මිල විචලනස වූ පෙන සටමත් ෙ අොල බිල් පත් සකස් කර කිසිඳු
පාර්ේවසකට ෙැිය අලාභසේ, පාඩුවේ සි ක මනාවන පරිදි අොල මගීම් කටයුතු ෙ විි ත්
ක්ර ම2ෙසන්ට සටත්ව සි ක කිරී සු කසු බවට ගරු හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලෙ
අතර මම් සම්බන්ධාව පළාත් පාලන මකා සාරිස් තු න් මවතෙ ෙන්වා සැී ට කටයුතු
කරන මලසෙ සභාව ෙන්වා සිටින ලදි.
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ඒ වමේ ්ා නිලධාාරී වස කට ලේේ 20 බැගින් ලබා දී ුති වයාපිතිසට අොල
සංවර්ධාන කටයුතු වලදී මම් වන විට මවළඳමපාමල් සිම න්ති වල මිල ගණන් වැිය ී
සම්බන්ධාමසන් පැන නැගී ගැටලුකාරී තත්ත්වස නිසා ම
වයාපිති භාර ගන්නා
මකාන්ාත් සමිති සඳහා බිල්පත් වටිනාකමින් අස කරනු ලබන 5%ේ වන මුෙල මවනුවට
මවළඳමපාමළහි පවතින ම
තත්ත්වස සතා තත්ත්වසට පත්වන මතේ %ේ වැනි මුෙල්
ප්රතිශතසේ අස කිරී ට පිසවර ගන්නා මලස අොල සමිති ෙැනුවත් කිරී සඳහා මගාවිජන
මස්වා මකා සාරිස් තු ාටත්, ප්රාමීය ස මල්කම් තු ාටත්, ්ා සංවර්ධාන අධායේේ තු ාටත්
ෙැනුම් දී ේ සි ක කර අනු ැතිස ලබා ගැනී ට කටයුතු කිරී සු කසු බවටත් හ සභාව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
II.

ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශම ප්රජා ණ්ඩල පිහිටුී සඳහා 2022 ජනවාරි ස
11 වන දින සූම් තාේේණස ඔස්මස් ෙැනුම් දීමම් වැඩසටහනේ පැවති අතර එහිදී ෙැනට ප්රජා
ණ්ඩල මනා ැති ්ා නිලධාාරී වසම් වල ප්රජා ණ්ඩල ුති කිරී සඳහා උපමෙස් ලබාදී
ුති බැවින් ඒ සඳහා හ සභාම2 අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බව ප්රාමීය ස සභා ගරු සභාපති
විසින් හ සභාව මවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනාව.
එ මසෝජනාව සු කසු බවට චා ර නානාසේකාර ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
 කරුකැටිස, හිඳිකිවුල,වැලිසාස,අලිසාවත්ත සන ප්රමීශ වල මම් වන විට ප්රජා ණ්ඩල
පිහිටුවා ුති අතර එ වයාපිති හරහා සෑහී කට පත් විස හැකි ආකාරම සංවර්ධාන
කටයුතු ම ගින් සි ක කර ුති අතර ්ා නිලධාාරී වසම් 26 ප්රජා ණ්ඩල කමිටු පිහිට
විස යුතු බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
ඉතා මහාඳ මසෝජනාවේ වන අතර හිඳිකිවුල ප්රමීශසට ම
වයාපිතිස හරහා ලේේ 48 ක
ප ණ ප්රතිපාෙන ලැබුුව අතර සම්ූර්ණ ාර්ගසේ සහ මබෝේකුවේ එ ගින් සංවර්ධානස
කර ගැනී ට හැකි වූ බව චා ර නානාසේකාර ගරු න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
සිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස වි සා සිටින ලදී.
මම් වන විටත් ප්රජා ණ්ඩල පිහිටුවා මනා ැති ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශම
සිසලූ වසම් නිමසෝජනස වන පරිදි ප්රජා ණ්ඩල පිහිටුවි සහ පවත්වාමගන සා සු කසු
බවට ගරු හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

06.

ආදොසම් විසදම් ොර්තො ාවො ාම් ත කිරී
නයාසපානුලවලව පසුගිස ාසසට අොළව ඉදිරිපත් කර ුති ආොසම් විසෙම් වාර්තාව සභා
සම් ත කර ගන්නා මලසට ගරු සභාපතිතු ා විසින් ගරු සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
පසුගිස ාසම එනම් 282 . 2.8 දින සිට 282 . 2.3 දින ෙේවා වන ආොසම් විසෙම්
වාර්තාව චා ර නානාසේකාර ගරු න්ිතු න්මේ සහ සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු න්මේ
මසෝජනා ස්ීරත්වමසන් සභාම2 විමරෝධාතාවසන්ෙ මනා ැතිව පිළි ගැනී සු කසු බවට ගරු
සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.
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07.

කමිටු ොර්තො ාලකො බැලී

08.

ම නත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී

- ඉදිරිපත් ී මනා ැත

නයාසපානුලවලව ලඟලඟට ුත්මත් මවනත් කරුුව ඉදිරිපත් කිරි බැවින්,මවනත් කරුුව
ස ඟ සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකාශ කිරී ට ුත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභාවට අවසර ලබා
මෙන බව ගරු සභාපතිතු ා විසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - යි.ආර්.උපුල් ැතිතු ො
I.

ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ප්රමීශම මහ්න් මගාවිතැන් සම්බන්ධාව කතා
කිරීමම්දී මම් වන විට මබාමහෝ මගාීන් හට වගා භූමි සම්බන්ධාව විවිධා ගැටලුකාරී තත්ත්වසන්
උීගතව පවතින බැවින් ම
ඉඩම් අේකර පහ නිරවුල් කර ඔවුන්ට බාරමෙන මතේ ෙැනට
මහ්න්වල රැඳී සිටිමින් මහ්න් මගාවිතැන් කරන අසට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා මෙන මලසත් ඒ
වමේ එ ඉඩම් වල ස් ර වගාවන් සි ක කරන අතරතුර එ පරිශ්ර වල එදිමනො ජීවත් ී ට
අතයවශය වන තාවකාලික මබෝග වගාවන් ෙ සි ක කරමගන සා ටත් එ මගාීන්ට අවශය
කරන සහමසෝගස ලබා මෙන මලස ගරු න්ී තු න් සඳහන් කර සිටි අතර මම්
සම්බන්ධාමසන් අතිගරු ජනාිපතිතු න් ුතුව  වග කිව යුතු ඉහළ මීශපාලන අිකාරිස
ෙැනුවත් කර ම
ඉඩම් වල අයිතිස මගාීන්ට ලබාදී ට අවශය කටයුතු සලසා මෙන මලස
සඳහන් කර සිටින ලදි.
ඒ වමේ ම ාණරාගල හානා ජාතික පාසලට උසස් මපළ අධායසන කටයුතු සඳහා නව
වසමර් ුතුළත් වූ ෙරුවන්ට පුටු සහ මම්ස වල හිඟසේ පාසමල් පවතින බැවින් රමටම පවතින
තත්ත්වසත් ස ග මම් ම ාමහාමත් මෙ ාපිසන්ටෙ මුෙල් විසෙම් කිරී අපහසු තාවසේ පවතින
බැවින් අධායාපන ු තිතු න්, කිෂිකර් රාජය ු ැතිතු න්ව හා කලාප අධායේේක ෙ ෙැනුවත්
කර ම
ෙරුවන්ට අවශය පුටු මම්ස ටික ඉතා කියනමින් ලබා දී ට කටයුතු සලසා මෙන මලස
ගරු න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.
ඒ වමේ ප්රමීශම අතුරු ාර්ග සකස් කර ගැනී සඳහා අවශය j.c.b. සන්ස එේ දිනකට
මහෝ ලබාදී සම්බන්ධාව ස්ූතිවන්ත වන අතර ඉතිරි ාර්ග මකාටස් ෙ කපා සකස් කරගැනී ට
නැවත වතාවේ ලබා මෙන මලස ගරු න්ිතු ා සඳහන් කරමින් සිසව  මෙනාට ස්ූතිස පුෙ
කර සිටින ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
හානා වි කහමල් පුටු සහ මම්ස හිඟසේ පවතින්මන් පසුගිස වර්ේම උසස් මපළ ෙරුවන්
තව ත් පාසමල් රැඳී සිම් මහ්තුමවන් වන අතර මවනත් අවට පාසල්වල වැියපුර පවතින පුටු
මම්ස ටිකේ මම් මවලාම2 කියනම් අවශයතාවසට අනුව ලබාදී ට ෙැනට ත් කටයුතු කර ුති
බවට ගරු සභාපතිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.
j.c.b. එක මහට දිනම ලබාදිස ලබා දිස හැකි බවත්, ඒ වමේ මගාවි ගම් ානවල ඉඩම්
ප්රශ්නස මම් වනවිටත් අපමේ කිෂිකර් රාජය අ ාතයතු න් දිස්ිේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුම2
දී අොළ නිලධාාරීන්මේ අවධාානසට මසාමු කර ුති අතර මිනින්මෙෝරු හත්වරුන්මේ ැනුම්
කටයුතු වල සහ අොල ු තිතු න්මේ පවතින අඩු පාඩු  කර්වලතා මහ්තුමවන් ම
ගැටව කාරී
තත්වස පවතින බවත් ඉදිරි දිස්ිේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුම2 දී අපි සිසලු මෙනා එකතුමවලා
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අොල මගාවිසන් ටික මගන්නලා හරි මම් සඳහා විසඳු ේ ලබාගැනී ට කටයුතු කරමු බවට ගරු
සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

ගරු ප්රොමීය ස ාවො උප ාවොපති - ප්රදී්  විමරරත්න ැතිතු ො
I. ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ප්රමීශම මගාීන්මේ උීගතව ුති මම් ඉඩම්
ප්රශ්නස සඳහා දිස්ිේ මීශපාලන අිකාරිස වශමසන් ූර්ණ වශමසන් ැදිහත් ී අප කටයුතු
කළ යුතු අතර ම
මගාීන්මේ අේකර පහ භූමි ප්රමීශ අොල මගාීන්ට ලබා මෙන මතේ
ඔවුන් විසින් වගා කරන ලෙ ඉතිරි ඉඩම් ටික දිගට වගා කටයුතු කරමගන සා සඳහා
අවස්ථාව ලබා මෙන මලසත්, ඒ වමේ අවස්ථා ගණනාවකදී මම් සම්බන්ධාමසන් ත න්
ැදිහත් ී ප්රාමීය ස මල්කම්, II.දිස්ිේ මල්කම් තු ා, වන සංරේේණ
මෙපාර්මෙපාර්තමම්න්තුව, ස ග සාකච් ා කරමින් මසෝජනා ඉදිරිපත් කර ුති අතර ඒ අනුව
ලබා මෙන උපමෙස් අනුව එ ඉඩම්වල රුේ මරෝපණ වගාවන් සි කකිරී ටත්, ඊට අ තරව
අමනකුත් වගාවන් ෙ ඒ අතර පවත්වාමගන සා ට මගාීන් එකඟතාවස ලබා දී මබාමහෝ
සාධාාරණ ඉල්ලීම් කළෙ ඒ එකඳු ඉල්ලී කටවත් අොල අ ාතයවරසා ුුණම්කම් මනාදී
ඉතා ත් කණගාටුවට කරුණේ වන අතර සම් සම් නිලධාාරීන්මේ අවවාෙ උපමෙස් ත ම
අ ාතයවරසා ක්රිසා කිරී තුළින් රජස අපහසුතාවසට පත් කිරී ේ හා කිෂිකර් රාජය අ ාතය
තු න්ට ෙ සම් බලපෑ ේ මගන දී ට උත්සාහ කිරී ක නිරතවනවාෙ සන්න සැක සහිත බව
ගරු උප සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
II. ඒ වමේ ජනතාව නිමසෝජනස කරමින් ම
ඉඩම් ප්රශ්නස හමුම2 නැවත මගාවිසන් ස ග
සිජුව සිටින අසකු වශමසන් වි ලීර වනජීී ගරු අ ාතයතු ාට අසරණ මගාීන්මේ  කක
මත්රුම් ගැනී ට මනාහැකි නම් ම
ධුරමසන් ඉවත්ී කරන්න පුව වන් මකමනකුට භාර දී
ඉවත් වන මලසට ත න් මම් සභාවට මසෝජනා කර සිටින බවට ගරු උප සභාපතිතු න් ප්රකාශ
කර සිටි අතර ඒ වමේ පසුගිස දිනකදී ම
මගාවිසන්මේ ප්රමීශසට ගිස වන සංරේේණ
නිලධාාරීන් පිරිසේ විසින් අහිංසක මගාවිසන් කිහිපමෙනකු ලුවවලින් අත් බැඳ ඔවුන්මේ
ට්රැේටර් රථ ස ඟ අත් අඩංගුවට මගන ුති අතර ම යින් කලබලසට පත් ප්රමීශම අමනකුත්
මගාවිසන්මේ ැදිහත් ීම න් ම ාවුන්ව නිෙහස් කරගැනී ට හැකි ී ුති අතර මම්
මගාීන්මේ සටන නිරවුල් කර ගන්නා මතේ අපි ඔවුන් ස ග සිටින බවත් ඉතා ත් කියනමින්
මම් සඳහා විසඳු ේ ලබාදී ට කටයුතු කරන්න කිසා ගරු උප සභාපතිතු ා ඉල්ලීම් කරමින්
සිසව  මෙනාට ස්ූතිස පුෙ කර සිටින ලදි
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
 අෙ වන විට මම් සඳහ ගත හැකි එක විසඳු වන්මන් මම් අොල අ ාතයවරසා මකමස් මහෝ
ම ාණරාගල ප්රමීශසට මගන්වාමගන මගාීන්ෙ ස ඟ මම් ප්රශ්නසට විසඳු ේ ලබාදී ට
කටයුතු කිරී බව ගරු සභාපතිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි
ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො
I. ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව පසුගිස සභා වාරසකදී ත න් විසින් ඉදිරිපත් කළ
කාරණාවකට අනුව ප්රාමීය ස සභාව ැදිහත් ී බිබිල පාර 22කුවව බු කපිළි ස අසල පාරට
නැලඟ තිබූ අනතුරුොසක ගස ඉවත් කිරී සම්බන්ධාමසන් ගරු සභාපතිතු ා ුතුව  සිසව 
මෙනාට ස්ූතිස පුෙකර සිටින බව ගරු න්ීතු න් සඳහන් කර සිටින ලදි
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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II. ඒ වමේ තවත් කාරණාවේ වශමසන් නගරම පැරණි බස් නැවතුම්මපාළට වාහන ුතුලත්
කල පසු එ වාහන වමටම නවතා තැබී මහ්තුමවන් එමස් ුතුළත් කළ වාහනසේ නැවත
එලිසට ගැනීමම්දී ඉතා ත් අපහසු තත්ත්වේ මගන මෙන බැවින් මම් සම්බන්ධාමසන් මසාසා
බලා අවශය කටයුතු සි ක කිරී ට අවධාානස මසාමු කරන්න කිසා ගරු න්ීතු න් සඳහන් කර
සිටින ලදි.

III. ඒ වමේ නගරම ගව ස් කඩම
ස් විකිණීමම්දී කිරුම් කටයුතු වලදී සම් සම් අකටයුතු
සි කවන බවට ජනතාව විසින් මචෝෙනා ඉදිරිපත් කර ුති බැවින් මම් සම්බන්ධාමසන් මසාසා
බැලී ේ සි ක කර අවශය කටයුතු සි ක කරන්න කිසා ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ිතු ා සිසලු
මෙනාට ස්ූතිස පුෙ කර සිටින ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
 නගරම ගව ස් මවළඳසැල සම්බන්ධාමසන් එමස් ගැටව ලුවේ පවතින බවට ත න්ට
ම මතේ ආරංචිසේ මනාලැබුුව අතර ලබන සතිමස එහි මවළඳ හිමිකරු සභාවට
මගන්වාමගන අවශය උපමෙස් ලබා මෙන බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදී ඒ
වමේ පැරණි බස්නැවතුම්පමල් ගැටව ව සම්බන්ධාමසන් ෙ මසාසා බලා අවශය කටයුතු
කරන්නම් කිසා ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි
ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - චො ර නොනොසේකොර ැතිතු ො
I. ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මම් වන විට කතා මනාකර බැරි තිකාවේ
වශමසන් මතනගල්ලන්ෙ, ඉත්තෑකටුව, කලු දිස ුල්ල ආදී ප්රමීශ වල මහ්න් මගාවිසන්මේ
ඉඩම් සඳහා සාධාාරණසේ ඉටු විස යුතු අතර මම් සඳහා මූලික වශමසන් වගකිව යුතු වන
වනජීී ු තිතු න් ජනතාවමේ ෙරි්රතාව, පීඩනස ආදී ගැටලු කු ේෙ සන්න ජනතාවමේ  කක
හඳුනන පුීගලමසකු වශමසන් මම් මගාවිසන්මේ ප්රශ්නසට විසඳු ේ ලබා මනාදී පු ක සට
කරුණේ වන අතර මකමස් මවතත් මම් සඳහා ැදිහත් ී විසඳු ේ ලබාදී ට කියනමින්
කටයුතු කළ යුතු බවට ගරු න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.
II.

ඒ වමේ බිබිල පාර කච්මච්රිස අසල වූ උෙයානම ුවිදින ං රණරු වල කුටමටි ගල් අල්ලා
සංවර්ධානස කිරී සම්බන්ධාමසන් ගරු සභාපතිතු න් ුතුව  සිසලුමෙනාට ස්තුතිස පුෙ කර
සිටින බවත්, ඒ වමේ ම
ුවිදින ංරණරු සඳහා මසෝලා පීධාතිස සහිත වි කලි ලාම්පු
කිහිපසේ සවි කර වැිය ආමලෝකසේ ලබාදී සම්බන්ධාමසන්ෙ අවධාානස මසාමු කර අවශය
කටයුතු සි ක කර මෙන මලස ගරු න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.

III.

ඒ වමේ ්ා නිලධාාරී වස කට ලේේ 20 බැගින් ලබා දීමම් වයාපිතිසට අොල කටයුතු සි ක
කර මගන සාමම්දී මම් වන විට මවළඳමපාමල් සිම න්ති වල මිල ගණන් වැිය ී
සම්බන්ධාමසන් ගැටලුවේ පැන නැගී ුති අතර ම
වයාපිති භාර ගන්නා මකාන්ාත්
සමිති වලට % ේ ගන්න හැකිසාවේ පවතින බැවින් මගාවිජන මස්වා මකා සාරිස් තු ාටත්,
ප්රාමීය ස මල්කම් තු ාටත්, ්ා සංවර්ධාන අධායේේ තු ාටත් ෙැනුම් දී ේ සි ක කර සාකච් ා
කර මම් සඳහා වැඩපිළිමවළේ සකස් කර සම් විසඳු ේ ලබා දී ට කටයුතු කර මෙන මලස ගරු
න්ී තු ා සෙහන් කර සිටින ලදි.
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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IV.

ඒ වමේ ආර් ක ෙරි්රතාවස ත ජීවමනෝපාස සංවර්ධානසට මම් වන විට රමටම විශාල මුෙලේ
මවන්කර ුති අතර සටිතල පහසුකම් වශමසන් ාර්ග කාපටම කිරීමම් විශාල වයාපිති වල
කටයුතු සි ක මවමින් පවතින අතර ම
කාලස ඉතා මහාඳින් කළ නාකරණස කරගනිමින් අපි
සිසලු මෙනා ඉතා ත් සහමසෝගමසන් ම
වැඩකටයුතු නිසි මලස අවසන් කර ගැනී ට
කටයුතු කරමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු න්ිතු ා සිසව  මෙනාට ස්ූතිස පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
 ප්රාමීය ස සංවර්ධාන සහාසක වයාපිතිස සටමත් කිසාත් ක වන කාර්සස සාධාන වයාපිති 2
අදිසර සටමත් මවන් කර ුති මිලිසන 8 ප්රතිපාෙන සමටත් බිබිල පාර උෙයානසට ෙ අවශය
sola වි කලි බල්බ සවි කිරී ට කටයුතු ඉදිරිම දී සි ක කරමු බවත් , ඒ වමේ මගාවිසන්මේ ඉඩම්
ප්රශ්නසට විසඳු ේ මනාලැබුණමහාත් අපි සිසලු මෙනා එකතු ී උීමඝෝේණසේ හරි සි ක කර
විසඳු ේ ලබාගැනී ට කටයුතු කරමු සන්න ගරුසභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - මේ.එම්.ගුණ ර්න ැතිතු ො
I.

ගරු සභාමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මගාීන්මේ ඉඩම් ප්රශ්නස පසුගිස හා සභා
වාරම දී සාකච් ා කළ අතර ප්රධාාන අ ාතය තු න් ස ග ෙ සාකච් ා කර මම් සඳහා ඉතා
කියනමින් විසඳු ේ ලබාදී ට කටයුතු කරන්න කිසා ගරු න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.

II.

ඒ වමේ ම ාණරාගල නගරම සිසලු කටයුතු ගරු සභාපති තු න්මේ ගමපන්ී සටමත්
ඉතා ත් සාර්ථකව සි කකරමගන සන අතර න්ීවරුන්මේ ෙ යුතුක ේ වන්මන් සතිසකට
දිනේ මහෝ නගරස මවත මගාස් පරිේේා කර බලා අඩු පාඩු ුත්නම් ඒවා මපන්වා දී නිවැරදි
කරගැනී සඳහා සහමසෝගස ලබා මෙන මලසත්, ඒ අනුව නගරම සඳව ව මවළඳසැල ඉදිරිපිට
ඩ වලවල් කීපසේ සකස් ී ුති බවත් ඒ වමේ එවැනි අපිරිසි ක තැන් කිහිපසේ නගරම
ුති බැවින් මම් සම්බන්ධාව මසාසා බලා ඒවා සකස් කර නගරස ලස්සනට පිරිසි කව
පවත්වාමගන සා ට නිරතුරුව අවධාානමසන් සිටිමු බවට ගරු න්ිතු ා ප්රකාශ කර සිටින
ලදි.

III.

ඒ වමේ අපමේ සභා පරිශ්රසට පුංචි බු ක ැ කරේ සකස් කර තිබී ඉතා ත් වැෙගත් කටයුත්තේ
වන බැවින් මම් වර්ේස තුළ වත් බු ක ැ කරේ ඉදිකිරී සඳහා අවධාානස මසාමුකර අොල කටයුතු
කරමු බවට ගරු න්ිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.

IV.

ඒ වමේ මවමහරගල කලු දිස ුල්ල ප්රමීශම විශාල වැලි සම්පතේ පවතින අතර ම ස
සභාවට පවරා මගන එ ප්රමීශම අසට අඩු මිලටත් බාහිර අසට පවතින මිලටත් වැලි ලබා දී
ආසතනසට ආොස ේ එන වැඩපිළිමවළේ සකස් කරගත හැකි බැවින් ඒ සම්බන්ධාව
අවධාානස මසාමුකර අවශය කටයුතු සි ක කරන්න කිසා ගරු න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි.

V.

ඒ වමේ ප්රාමීය ස සභා ඉදිරි කාලස තුළෙ ගරු සභාපතිතු ාටත්, න්ීවරුන්ටත් මල්කම්තු ා
ුතුව  කාර්ස ණ්ඩලසටත් ප්රමීශම දියුුවව මවනුමවන් සාර්ථකව කටයුතු කිරී ට සුබ
පතමින් ගරු න්ීතු ා සිසව  මෙනාට ස්ූතිස පුෙකර සිටින ලදී.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
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 වැලි ගබඩාවේ පවත්වාමගන සා සඳහා බලප ලබාගත යුතු බැවින් ඒ සම්බන්ධාමසන්
මසාසාබලා කටයුතු කරමු බවත්, ඒ වමේ නගරම සඳව ව මවළඳසැල ඉදිරිපිට වාහන
නැවතුම් මපාළේ සකස් කිරී ට වයාපිතිසේ ගින් මම් වන විට කටයුතු සූොනම් කර ුති
බැවින් එ අවට පරිශ්රම පවතින අඩුපාඩු සිසල්ල
ඒ හරහා සකස් කරන බවට ගරු
සභාපතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි.
ම හිදී මවනත් කරුුව කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවූ බැවින් සභාම2 සිසලු මෙනාමේ එකඟතාවස
ත සභාම2 කටයුතු අවසන් කරන ලදි.
 ලබන ස සභා රැස්ී 2822 වර්ේම මපබරවාරි ස ව වන දින ප.ව.2.38 ට මසාො ගනිමු
බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා සභාම2 සිසව  මෙනා එකඟතාවස දල කර
සිටින ලදී.
ගරු ාවොපතිතු ො
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුුව ඉදිරිපත් මනාවූ බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් අෙ දින ාසික
හ සභාව සාර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සිසලු
න්ිවරුන්, න්ීවරිසන් ුතුව ව පැමිණ
සිටි සිසලු මෙනාට ස්ූතිස පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාම2 වැඩ කටයුතු
ප.ව.5.88 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
 2822.8 . 3 දින ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා කාර්සාලම දී ස.

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල.
ම
සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති හ
සභාම2................................................................................................................මසෝජනාමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වමසන්
ඒක තිකව/ සංමශෝධානසන්ට සටත්ව සභා සම් ත විස.
ආර්.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල.
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මුදල් හො ප්රතිපත්ති තොේෂණික
ාැකසීම් කමිටු
කමිටු
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ම

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

හ

සභාම2................................................................................................................මසෝජනාමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වමසන්
ඒක තිකව/ සංමශෝධානසන්ට සටත්ව සභා සම් ත විස.

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
ම ානරාගල.
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1) ම ානරාගල, ාගන්ෙනමුල්ල හි පිහිටි පරාක්ර
ාවත ලිපිනමසහි පදිංචි පවුල් 87 ේ ප ණ
භාවිතා කරන ඉතා අබලන්ව පැවති ාර්ගස ඊම දින ුතිවූ අික වර්ේාව මහ්තුමවන්
ග න් කිරි ටවත් මනාහැකි මලස ෙැිය මසෝො පාව වකට පත්ව ුති බැවින් එ
ාර්ගස
කුටමටි ගල් අතුරා ඉතා කියනමින් පිළිසකර කර දී අතයාවශය බැවින්, ඒ සඳහා හ සභා
අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාවට මසෝජනා කර සිටින
ලදී. එ මසෝජනාව සු කසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින
ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරුසභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස වි සා සිටින ලදී.
පවුල් 87 ක ප ණ ජීවත් වන ජනතාවේ ම
ාර්ගස භාවිත කරන බැවින් කාර්මික
නිලධාාරි නිලධාාරි හතා මසාෙවා පරීේේා කර බලා කුටමටි ගල් අතුරා භාවිතා කළ හැකි පරිදි
ඉතා කියනමින් සකස් කර දී සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.

2) මකාම්මපෝස්ටම මපාමහාර නිේ්පාෙනස කිරි සඳහා සන විසෙ සලකා බලා ෙැනට කිමලෝ
්ෑම් 8 ක විකුුවම් මිල වන රු. 5.88, රු.28.88 ෙේවා ඉහළ නැංී ටත්, තව ෙ එේ
මගාවිමසකු සඳහා නිකුත් කළ හැකි උපරි කිමලෝ ප්ර ාණස රණරණස කිරි සඳහාත් ගරු
සභාපතිතු ා විසින් හ සභාවට මසෝජනා කර සිටින ලදී. එ මසෝජනාව සු කසු බවට
සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
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ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරුසභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස වි සා සිටින ලදී.

ම
කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්මේ ඉල්ලීම් පරිදි ඔවුන් එ ඉඩම් සඳහා අොළ අේකර බඳු
මගාවි ජන මස්වා මෙපාර්තමම්න්තුවට මගවන්මන් නම් එ කුඹුරු ඉඩම් සඳහා ප්රාමීය ස
සභාම2 මල්ඛනවල සටහන් කර ුති වරිපනම් බ ක පිළිබඳ මතාරතුරු සහ අොළ බිල් කිරිම්
නතර කිරි ටත්, එ මීපල සඳහා ම මතේ පවතින රු.487,ව4 .6ව ක අස කර ගැනී ට
මනාහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්මේ අනු ැතිසට සටත්ව මල්ඛනවලින් කපා
ඉවත් කිරි සු කසු බවට හ සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.

 ගරු ාවොපතිතු න් විසින් හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කර සිටී

(රීති අංක 11 (8) )

නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සාකච් ා
කර අනු ැතිසේ ගත යුතු හදිසි මසෝජනා 8 ේ සම්බන්ධාමසන් හ සභා අනු ැතිස ලබා ගත යුතු
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව

33

බවට ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර ඒ සඳහා හ සභාම2 විරුීධාත්වසේෙ මනාතිබුුව බැවින්
ගරු සභාපතිතු ා විසින් එ හදිසි මසෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට සභාගත කරන ලදි.
a) 282 වර්ේසට සභාව සතු සතිමපාළ බ ක ගත් බ කකරු විසින් ආරම්භක ාසම සිට රමටම
පවතින මකාමරෝනා වසංගතස මහ්තුමවන් සතිමපාළ පැවැත්ී අඩාල ී ුති අතර, පළමු
සතිස තුළ සතිමපාළ වසා තබන ලෙ අතර, මෙවන සතිම සිට නැවත මපාළ විවිත කළ ෙ
මගාවිසන් නිේ්පාෙන රැමගන ඒ මවළඳුන්මේ ප්ර ාණස සහ ස ස්ථ පාරිමභෝගිකසන්මේ
පැමිණී 58%කටත් වඩා අඩු බවත්, නගරසට පැමිණී ට මබාමහෝ මෙමනේ අකැ ත්තේ
ෙේවන බැවින් මගාීන් ත නිේ්පාෙන ත නිමවස් මවතින් මතාඟ මවළඳුන්ට විකිණීමම්
ක්ර ම2ෙසේ ෙ පවතින නිසා ගිවිසුම්ගත මුෙලට සතිමපාළ බ ක අස කර මගන සා ඉතා ත්
අපහසු බැවින්, ගිවිසුම් ප්රකාරව ාසිකව සභාවට මගවනු ලබන වාරික මුෙලින් 58% ක
සහන මුෙලේ අඩු කර මෙන මලස ඉල්ලී ේ කර ුති බැවින්, මම් සඳහා හ සභාම2
රණරණස හා අනු ැතිස ලබාදී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් සභාවට මසෝජනා කර
සිටින ලදී. එ මසෝජනාව සු කසු බවට තම ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු න්ිතු ා විසින් ස් ර
කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරුසභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
ම
ඉල්ලීමම් සම් සාධාාරණත්වසේ පැවතිස ෙ මම් ම ාමහාමත් ම
ඉල්ලී සඳහා ාසික
වාරිකමසන් 58% අඩු කිරී සම්බන්ධාව රණරණසේ ලබා දිස මනාහැකි බවත්, ලබන සතිම ෙ
සතිමපාළ පැවැත්ී හා මවළඳුන්මේ පාරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණී සම්බන්ධාව මසාසා බලා
ආොසම් පරීේේක ගින් සම්ූර්ණ වාර්තාවේ ලබා ගැනී සි ක කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිම දී
රණරණසේ ගැනී සු කසු බවටත් හ සභාව ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී. සු කසු බවට හ සභාව
ඒක තිකව රණරණස කරන ලදී.

අ ාන් පිටු ට
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුුව තව කරටත් ඉදිරිපත් මනාවූ බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින්
අෙ දින ාසික හ සභාව සාර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සිසලු
න්ිවරුන්, න්ීවරිසන්
ුතුව ව පැමිණ සිටි සිසලු මෙනාට ස්ූතිස පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාම2
වැඩ කටයුතු ප.ව.6.38 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.

 282 .8ව.24 දින ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා කාර්සාලම දී ස.

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
2022 ජනවාරි 13 දින සභා වාර්තාව
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 හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සාකච් ා
කර රණරණ ගත යුතු හදිසි මසෝජනා කිහිපසේ සම්බන්ධාමසන් අවධාානස මසාමු කළ යුතු බවට ගරු
සභාපතිතු ා හ සභාව මවත ප්රකාශ කර ඒ සඳහා සභාම2 එකඟතාවස වි සා සිටින ලදි.
තවෙ නයාස පස සකස් කිරිම න් අනතුරුව අප මවත ලැබුුව ෙැනුම් දී කට අනුව ම
වයාපිතිසට අොල සංවර්ධාන කටයුතු 282 මනාවැම්බර් ස 38 වන විට අවසන් කර බිල් පත්
ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ෙන්වා ුති බැවින් ම ස හදිසි මසෝජනාවේ මලස සභා අනු ැතිසට ඉදිරිපත්
කරන බව ගරු සභාපතිතු ා ප්රකාශ කරන ලදී.
ඒ සඳහා හ සභාම2 සිසලු මෙනාමේ එකඟතාවස ලබා දීම න් අනතුරුව ගරු සභාපතිතු ා විසින්
පහත මසෝජනව ෙ හ සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.
I.

තවෙ ාර්ග අ ාතයාංශස ගින් ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස මිලිසන 52ේ
මවන් කර ුති අතර එ ප්රතිපාෙන ගින් ාර්ග 49ේ සංවර්ධානස කළ යුතුව
ුත.ම ානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස ම න්
ඩුල්ල, සිසඔලාණ්ඩුව, බුත්තල
සන ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශවල ෙ ම
සංවර්ධාන වැඩසටහන සටමත් ාර්ග
සංවර්ධානස කිරිමම්දි මරිය මිේස් මකාන්ීටම මසදිස යුතු බවට ෙන්වා ුති අතර ම
බල
ප්රමීශ 4ට මරිය මිේස් සපසන ආසතන ුත්මත් මෙකේ ප ණේ බවට ගරු සභාපතිතු ා
ප්රකාශ කර සිටි අතර ම
ආසතන මෙක ගින් ම
ාර්ග සිසල්ලට මරිය මිේස්
සැපයීස යුතු අතර 282 මනාවැම්බර් සට 38 දිනට මපර අොල ාර්ග වල ඉදිකිරීම්
අවසන් කර ාර්ග අ ාතයාංශස මවත බිල් පත් ඉදිරිලත් කළ යුතුව ුත. එබැවින් ම
ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශවලට අසත් සංවර්ධානස මකමරන ාර්ග වැිය ප්ර ාණසේ පටු
බව සහ බෑවුම් සහිත ී නිසා මරියමිේස් ප්රවාහනසට අපහසු තත්ත්වසේ පවතින අතර
කුඩා මකාන්ීටම මිේචර් සන්ස මසාෙවාමගන ම
ාර්ග මකාන්ීටම කිරී ට සභා
අනු ැතිස ලබා දී සු කසු බවට ගරු සභාපතිතු ා විසින් හ සභාව මවත මසෝජනා කර
සිටින ලදී.

එ මසෝජනාව සු කසු බවට සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු න්ිතුමිස විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.
ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.
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ඉන් පසු ම
මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුුව බැවින්, ගරු සභාපතිතු ා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස වි සා
සිටින ලදී.
ාර්ග අ ාතයාංශමසන් ෙැනුම් දී ුති පරිදි අොල උපමී හා මකාන්මීසි වලට සටත්ව විි ත්
ක්ර ම2ෙසන්ට අනුව ම
වයාපිතිවල කටයුතු අොල දිනට මපර සි ක කිරී සු කසු බවටත්, කුඩා
මකාන්ීටම මිේචර් සන් මසාෙවාගනිමින් ම
ාර්ග මකාන්ීටම කිරී ට පිසවර ගැනී සු කසු
බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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