ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවො
2022.03.11 දින හ ාවො ොර්තො
මමානරාගල ප්රාමීය ස සභාම2 281ව වර්තේම නිළ කාලස ආරම්භ කිරීමමන් පසුව පවත්වනු ලැබූ
හතලිස් අට වන (4ව) සභා වාරස 2822.83.11 වන දින ප.ව 82.38 ට ප්රාමීය ස සභා රැස්ීම් ශාලාම2දී
ගරු සභාපති ආර්ත.එම්.රත්නීර මැතිුමාමේ ප්රධාානත්වමසන් පැවැත්විණි. එහි සංෂිප්ත වාර්තතාව පහත
සඳහන් කරමි.

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

-

ආර්ත.එම්.රත්නීර මැතිුමා
ආර්ත.එම්.ප්රදීප් විමරරත්න මැතිුමා
ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල මැතිුමා
ආර්ත.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නාසක මැතිුමා
මේ.ජී.ඩී.චාමර නානාසේකාර මැතිුමා
මේ.එම්.ගුණවර්තධාන මැතිුමා
රංජිත් රත්නාසක මැතිුමා
තරංග දිසානාසක මැතිුමා
තමමෝදිරම් ජසජීලන් මැතිුමා
සන්ධායා අනුරුීාකා රත්නාසක මැතිුමිස
එස්.අුලකුමාරසිරිමැතිුම (ප්රතිපේේනාසක)
ප්රදීප් ධාම්මික විතානමේ මැතිුමා
ආර්ත.එම්.රමණී රත්නාසක මැතිුමිස
ආර්ත.එම්.උමීනි රමයලතා මැතිුමිස
මේ.මමනෝජා ලේමිණී මැතිුමිස
එච්.එම්.සනත් ගුණවර්තධාන මැතිුමා
ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර මැතිුමා
අජිත් ශාන්ත අගලකඩ මැතිුමා

සභා මල්කම්

-

ඩී.එම්.අනුර දිසානාසක මහතා

-

වයි.උපුල් මැතිුමා

මනොපැමිණී
81.ගරු ප්රාමීය ස සභා මන්ි

පිළිගැනී
පළමුව ආගම සිහිකිරීමමන් අනුරුව ගරු සභාපතිුමා විසින් මාසික මහ සභාව සාර්තථක කර ගැනීම
සඳහා පැමිණි ගරු උප සභාපතිුමා, සිසලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරිසන් ුුව ව පැමිණ සින න සිසලු
මෙනා පිළි ගනිමින් සභාම2 වැඩ කටයුු ආරම්භ කරන ලදී.

01.

පසුගිස ා ාවො ොර්තො ාවො ාම් ත කර ගැනී .

මම් වන විටත් ඔබුමන්ලාහට ලබා දී ුති පසුගිස මාසික මහ සභාම2 සභා වාර්තතා මකටුම්පත
කිසවූවා මස් සලකා සංමශෝධාන ුත්නම් ඒවා මපන්වා දී සංමශෝධාන නැත්නම් ගරු සභාම2 මසෝජනා
ස්ීරත්වමසන් සභා සම්මත කර ගන්නා මලස ගරු සභාපතිුමා විසින් ගරු සභාව මවත ෙැනුම් මෙන
ලදි.
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව

1

එහිදී සංමශෝධාන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවූමසන් පසු ගිස මස මහ සභා වාර්තතාව සුනිල් අරංගල ගරු
මන්ීුමන්මේ සහ මේ.එම්.ගුණවර්තධාන ගරු මන්ීුමන්මේ මසෝජනා ස්ීරත්වමසන් මහ සභාම2
ඒකමතික එකඟතාවමසන් සභා සම්මත කරන ලදි.

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 ා කිරීම හා සභා රණරණ
ගැනීම බව ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කර සින න ලදි.

05.1 ගරු ාවොපති ආර්.එම්.රත්නවීර
මසෝජනො

ැතිතු ො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන

මසෝජනො අංක 01
මමාණරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් නව බස්නැවුම්මපාල භූමිම කඩ සංකීර්තණම අලුතින්
ඉදිකර ුති කඩ කාමර හතමරහි මාසික කුලිස රජම තේමස්රු මෙපාර්තතමම්න්ුව විසින් තේමස්රු
කර පහත සඳහන් පරිදි අප මවත ලබා දී ුත ඒ අනුව මමම කඩ කාමර හතරට අොළ ප්රධාාන මුෙල
මකාපමණෙ සන්න රණරණස කර ඒ සඳහා මහ සභාම2 අනුමැතිස ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු
සභාපතිුමා විසින් මහ සභාව මවත මසෝජනා කර සින න ලදි.

අනු අංකස
81
82
83
84

කඩ කො ර අංකස
81
82
83
84

ොසික ම ළඳපල කුලිස
රු.21,588.88 (රුපිසල් විසි එේෙහස් පන්සිසස)යි
රු.21,588.88 (රුපිසල් විසි එේෙහස් පන්සිසස)යි
රු.21,588.88 (රුපිසල් විසි එේෙහස් පන්සිසස)යි
රු.21,588.88 (රුපිසල් විසි එේෙහස් පන්සිසස)යි

එම මසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.

2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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ඒ වමේම මම් සඳහා මටන්ඩර්ත මකාන්මීසී ඉදිරිපත් කිරීමම්දී මටන්ඩරස පිරිනැමූ බදු කරුවන් විසින්
කඩ කාමර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසු මුෙල අොල මටන්ඩරස ලබා ගත් දින සිට දින 87 ේ
ුුළත මගවා අවසන් කිරීමමන් පසු බදු කරු සමඟ ගිවිසුම් ගත විස යුු බවත්, එමස් දින 87 ේ
ුුළත අොල බදු කරු විසින් ප්රධාාන මුෙල් මගවා අවසන් කිරීමට අමපාමහාසත් වන්මන්නම් එම
මටන්ඩරස මෙමවනිසට වැඩිම ලංසු මුෙල ඉදිරිපත් කර ුති අස මවත අොල මටන්ඩරස පිරි නැලඟමට
කටයුු කිරීම සුදුසු බවට මකාන්මීසිසේ මමම මීපළ බදු දීමම්දී අොල මටන්ඩර්ත මකාන්මීසි වලට
අනිවාර්තමසසන්ම ුුළත් කර ගත යුු බවත් ඒ වමේම මමම මීපළ බදු දීම සඳහා මටන්ඩර්ත
මණ්ඩලසේෙ පත් කර ගත යුු බැවින් මම් අවස්ථාම2දීම එම මටන්ඩර්ත මණ්ඩලසෙ පත් කර ගන්නා
මලසත් ගරු සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදි.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින් ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස විමසා සින න
ලදී.
මමමස් මාසිකව තේමස්රු කර ුති මුෙලට සාමප්ේේව හා නගරම බදු දී ුති අනිකුත් කඩ කාමර
බදු දී ුති ප්රධාාන මුෙල් ෙ පෙනම් කර ගනිමින් මමම නව කඩ කාමර 84 සඳහා එේ කඩ කාමරසේ
රුපිසල් ලේේ 85 බැගින් වූ ප්රධාාන මුෙලකට (කී මනී) , අොල විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව එම මුෙල
ලංසු මුෙල මලස සලකා මටන්ඩර්ත කර බදු දීම සුදුසු බවත්, ඒ වමේම එම නව කඩ කාමර සඳහා අොල
බදුකරුවන් සමග ගිවිසුම්ගත ීමම්දී තිස් අවුරුීෙේ සඳහා මකාන්මීසි සහිතව ගිවිසුම්ගතීම සුදුසු
අතර, එස ගරු ආණ්ුකාරුමාමේ අනුමැතිසට ඉදිරිපත් කිරිමමන් අනුරුව ඒ අනුව ඉදිරි කටයුු
කිරිම සුදුසු බවටත් මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.
එමස්ම මම් සඳහා මටන්ඩර්ත මකාන්මීසී ඉදිරිපත් කිරීමම්දී බදු කරුවන් විසින් කඩ කාමර සඳහා
ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසු මුෙල අොල මටන්ඩරස ලබා ගත් දින සිට දින 87 ේ ුුළත මගවා අවසන්
කිරීමමන් පසු බදු කරු සමඟ ගිවිසුම් ගත විස යුු බවත්, එමස් දින 87 ේ ුුළත අොල බදු කරු
විසින් ප්රධාාන මුෙල් මගවා අවසන් කිරීමට අමපාමහාසත් වන්මන්නම් එම මටන්ඩරස මෙමවනිසට
වැඩිම ලංසුව ඉදිරිපත් කර ුති අස මවත අොල මටන්ඩරස පිරි නැලඟමට කටයුු කිරීමට පිසවර
ගැනීම සුදුසු බවත්, ඒ සඳහා මටන්ඩර්ත මකාන්මීසිසේ පැනීම සුදුසු බවටත් එමස්ම මමම මීපල
මටන්ඩර්ත කිරීම සඳහා නව මටන්ඩර්ත කමිටුවේ පත් කිරීම අවශය මනාවන බැවින් 2822 වර්තේම
සභාව සු මීපළ බදු දීම මවනුමවන් 2821.18.15 වන දින මහ සභාම2දී පත් කරන ලෙ මන්ී
මණ්ඩලසත් ගරු සභාපතිුමන් ුුව  අොල අමනකුත් කාර්තසස මණ්ඩලස සහිත මටන්ඩර්ත
මණ්ඩලසම මම් සඳහාෙ සම්බන්ධා කර ගනිමින් විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව මමම මීපල මටන්ඩර්ත
කර බදු දීම සුදුසු බවට ෙ මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.
මසෝජනො අංක 02
2822 වර්තේම මපබරවාරි මාසසට ආසතනස සඳහා මිලදී ගනු ලැබූ පහත සඳහන් අතයවශය මිලදී
ගැනීම් සඳහාත්, ඉදිරිපත් කර ුති අනිකුත් මසෝජනා ක්රිසාත්මක කිරීම සඳහාත් මහ සභාම2
අනුමැතිස ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් මහ සභාව මවත මසෝජනා කර සින න ලදි

2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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I.
II.

කර්තමාන්ත අංශස සඳහා කලර්ත පින්ටර්ත සන්සේ මිලදී ගැනීම

රු. 45,688.88

විදුලි අංශස සඳහා අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම

රු.151,888.88

III.

මමානරාගල නව බස්නැවුම්මපාළ විම2කාගාර කාමරස සහ වැසිකිළි පීධාතිස ඉදිකිරීම
මවනුමවන් සභා අරමුෙලින් රු.මිලිසන 2 ක මුෙලේ ලබා ගැනීම සුදුසු බවට LDSP
වයාපිතිසට අොල ප්රසම්පාෙන කමිටුම2දී මගන ුති රණරණස ක්රිසාත්මක කිරීම සඳහා.

IV.

ප්රාමීය ස සභාවට අවශය ප්රමාණවත් ධාාරිතාවමසන් යුු විදුලි උත්පාෙන සන්සේ මිල දී
ගැනීම.

එම මසෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
මමහිදී ගරු සභාම2 කළ විමසීම් වලට අනුව LDSP වයාපිතිස මගින් සිදු කරන වයාපිති සඳහා ඔවුන්
විසින් මුෙල් ලබා දුන්නෙ මම් වන විට වර්තතමානම පවතින මිල ගණන් මවනස් මවමින් පවතින
බැවින් ගරු ආණ්ුකාර ුමාත්, පළාත් පාලන මකාමසාරිස් ුමාත් උපමෙස් ලබා දී ුත්මත් මමමස්
වැඩි වන මුෙල් සභා අරමුෙල් මසාෙවා සිදු කිරීමට පිසවර ගත යුු බව ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ
කරනලදි.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස විමසා සින න
ලදී.
ආසතනසට අතයාවශය ඉහත මිල දී ගැනීම් විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව මිල දී මගන සභා
අරමුෙලින් මගීම් කිරීම සුදුසු බවටත් , LDSP වයාපිතිසට අොලව මමානරාගල නව
බස්නැවුම්මපාළ විම2කාගාර කාමරස සහ වැසිකිළි පීධාතිස ඉදිකිරීම සඳහා ප්රසම්පාෙන කමිටුම2දී
මගන ුති ඉහත රණරණස ලබා දී ුති උපමෙස් හා මකාන්මීසි වලට සටත්ව විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට
අනුව ක්රිසාත්මක කිරීම සුදුසු බවටත්, ඒ වමේම ආසතනසට අවශය අොල ධාාරිතාවමසන් යුේත (85
KW ට වැඩි) විදුලි උත්පාෙන සන්සේ විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට අනුව සභා අරමුෙලින් මිල දී ගැනීම
සුදුසු බවටත් සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.

මසොජනො අංක 03
මමානරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් පහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්තධාන කටයුු සභා අරමුෙලින් සිදු
කිරීම සඳහා මහ සභාම2 අනුමැතිස ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් මහ සභාව මවත
මසෝජනා කර සින න ලදි.
i. වැලිසාස මපර පාසමල් ඉදිරිපස මකාටස මකාන්ීට් ක කර වහලස සකස් කර වැඩ නිම කිරීම.
ii. වැලිසාස මපර පාසල වටා ෙැල් ආවරණස සකස් කර පවතින අතයාවශය අලුත්වැඩිසා කටයුු
සිදු කර වැඩ අවසන් කිරීම.
iii. වැලිසාස මසෞඛ්ය ( මාති) මධායස්ථානස ඉදිරිපිට මකාටස මකාන්ීට් ක කිරීම.
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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iv. නගරම

බස් නැවුම්මපාළ භූමිම පව දු ස්ථාන ප්රිමිේස් මසාො පිළිසකර කිරීම.

v. නව බස්නැවුම් පල මගාඩනැගිල්ල පරවිසන් ආදී සුන් විසින් අපිරිසිදු කිරීම මහ්ුමවන්
එහි වහලස සහ ඒ වටා ෙැල් ආවරණසේ සකස් කිරීම හා එහි ඉදිරිපස මකාන්ීට් ක මසාො
සකස් කිරීමත්,බල්බ් සවි කර එහි විදුලි පීධාතිස අලුත්වැඩිසා කිරීම.
vi. පැරණි මපාළ භූමිම නව මවමළඳ සංකීර්තණස අසල ුති මබෝාස වටකර මල් ආසනසේ
සකස් කිරීම හා ඒ අසල කාණු පීධාතිස සුීෙ පවි කර කැඩී ිඳී  මගාස් ුති මකාන්ීට් ක
ප්මල්ට් ක අලුත්වැඩිසා කර සකස් කිරීම.
vii. නව බස්නැවුම් මපාල මගාඩනැගිල්මල් ුති මපාදු වැසිකිළිම පවතින අුපාු සකස් කර
රණන්ත ආමල්ප කර වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නාසක ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස විමසා සින න
ලදී.
කාර්තමික නිලධාාරී මගින් අොල නිර්තමීශ ලබා ගනිමින් මමම අතයාවශය සංවර්තධාන කටයුු විාමත්
ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් නිසි පරිදි සිදු කර එමස් පිළිසකර කරන ෙෑ සම්බන්ධාව පසු
විපරම් ෙ සිදු කරමින් පවත්වාමගන සාම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.
මසෝජනො අංක 04
මම් ලඟට මපර සභා වාරසකදී අනුමත වුවත් මමමතේ සිදු කිරීමට මනාහැකි වූ මමාණරාගල වැලිසාස
වසමට අසත් රබර්ත වත්ත මාර්තගම සිට පාලම අසල මාර්තගම මකාටස ෙැඩි මලස අබලන්
තත්ත්වසක පවතින බැවින් මගී අනුරු බහුලව සිදුවන ස්ථානසේ වන අතර ප්රධාාන මාර්තගස සඳහා
ප්රම2ශ ීමට ුති මමම අුරු මාර්තගම ලඟටර්ත 30 ක පමණ මකාටස මකාන්ීට් ක කර සකස් කර දීම
සඳහා මහ සභාම2 අනුමැතිස ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් මහ සභාව මවත ඉදිරිපත්
කරනු ලබන මසෝජනාව.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස විමසා සින න
ලදී.
ලඟට මපර ජීවිත හානි 2 ේ පමණ සිදු ී ුති මමම අනුරුොසක ස්ථානස සකස් කිරීම ඉතා වැෙගත්
මසෝජනාවේ වන අතර කාර්තමික නිලධාාරී මහතා මසාෙවා පරීේේා කර බලා මමම මාර්තගම
අනුරුොසක මමම මකාටස සුදුසු ආකාරසකට විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් සකස්
කර දීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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05.2 ප්රොමීය ස ාවො ගරු
ලබන මසෝජනො .

න්ී ානත් ගුණ ර්ධන

හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු

මමාණරාගල පස්වන පටුමග සිරිගල මාර්තගම සණස මගාඩනැගිල්ල ෙේවා දිමවන මාර්තගස සභා
අරමුෙලින් අලුත්වැඩිසා කටයුු කර ප්රතිසංස්කරණස කර දීම සඳහා මහ සභාම2 අනුමැතිස ලබා දීම
සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්තධාන ගරු මන්ී ුමන් විසින් සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනාව.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නාසක ගරු මන්ිුමන් විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
විමසා සින න ලදී.
සභා අරමුෙමල් ප්රමාණවත් මුෙල් පවතින අවස්ථාවන්වලදී විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට අනුව මමම
මාර්තගම අොල සංවර්තධාන කටයුු ප්රමීශම මහජනතාවමේ සුභ සිීාස මවනුමවන් සිදු කිරීම සුදුසු
බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.

05.3 ප්රොමීය ස ාවො ගරු
ලබන මසෝජනො

න්ී

න්ී පී.බණ්ඩොර

හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු

මමානරාගල මෙබැීමෙකිවුල ග්රාම නිලධාාරී වසමම් මමාරලන්ෙ අුරු මාර්තගස සභා අරමුෙලින්
මකාන්ීට් ක කර සංවර්තධානස කර දීම සඳහා මහා සභාම2 අනුමැතිස ලබාදීම සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර
ගරු මන්ී ුමන් විසින් සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනාව.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීාකා ගරු මන්ිුමිස විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
විමසා සින න ලදී.
සභා අරමුෙමල් ප්රමාණවත් මුෙල් පවතින අවස්ථාවන්වලදී විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට අනුව මමම
මාර්තගම අොල සංවර්තධාන කටයුු ප්රමීශම මහජනතාවමේ සුභ සිීාස මවනුමවන් සිදු කිරීම සුදුසු
බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.

2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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 කල් දී මනො ැති හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරීමමන් අනුරුව අෙ දින සාකච් ා කර
අනුමැතිස ගත යුු කල් දී මනාමැති හදිසි මසෝජනා 83 ේ සම්බන්ධාමසන් මහ සභා අනුමැතිස ලබා
ගත යුු බවට ගරු සභාපතිුමා සභාමවන් විමසීම් කළ අතර, එම මසෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මහ
සභාම2 විරුීධාත්වසේ මනාමැතිව එකඟතාවස ඵල කර සින  බැවින් ගරු සභාපතිුමා විසින් එම
හදිසි මසෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට සභාගත කරන ලදි.
I.

මමානරාගල ප්රාමීය ස සභාවට අසත් 252 – 6338 අංක ෙරන කැබ් රථම අතයාවශය අලුත් වැඩිසා
කටයුු කිහිපසේ මවනුමවන් අනුමැතිස ඉල්ලා ලඟට මපර එනම් 2822.83.89 දිනැති ලිපිස මගින්
පළාත් පාලන මකාමසාරිස් (ඌව) මවත ඉල්ීම් කර ලිපිසේ සවන ලෙ අතර නැවත ඒ සඳහා මහ
සභා අනුමැතිසේ මගන එහි රණරණස එවන මලස අෙ දින දුරකථනමසන් ෙැනුම් දී ුති අතර මම් සඳහා
ආසතන ුනකින් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ුති අතර ඒ අනුව රු.168,ව18.88 ක අවම මිල ගණන්
ඉදිරිපත් කර ුති නව ඩිමපෝව පාර, හුලංොව,මමානරාගල හී චාමර මමෝටර්තස් ආසතනමසන් මමම
හදිසි අලුත්වැඩිසා කටයුු සිදු කර ගැනීම සඳහා මහා සභාම2 අනුමැතිස ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාව මවත මසෝජනා කර සින න ලදි.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිුමන් විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
විමසා සින න ලදී.
මමම කැබ් රථම අොල අලුත්වැඩිසා කටයුු වලට අොලව කර ුති පරීේේා කටයුු සහ නිර්තමීශ
වාර්තතාවන්ට අනුව සහ මිල කමිටු රණරණසන්ට සටත්ව අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ුති අොල
ආසතනමසන් විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට හා අනුමැරණන්ට සටත්ව මමම අතයවශය අලුත් වැඩිසා කටයුු
සිදු කර සභා අරමුෙලින් මගීම් කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.

II.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලස මගින් මැෙගම සිට අම්පාර ෙේවා 132 kv සම්මේේණ මාර්තගස
ප්රතිස්ථාපනස කිරීමම් ජාතික වැෙගත් කමකින් යුේත රජම මැදිහත්ීමමන් සිදු කරනු ලබන
වයාපිතිසේ ආරම්භ කිරීමට කටයුු කර මගන සන අතර මමසට අොලව අවශය අමු්රවය ගබඩා කර
ගැනීමට මමානරාගල බල ප්රමීශස ුළ නගරසට ආසන්න ස්ථානසේ අවශය බැවින් ඒ සඳහා අේකර
1 – 2 ක පමණ භූමි ප්රමාණසේ අවුරුදු 2 කට ආසන්න කාලසකට අවශය ී ුති බැවින් මමම
සංවර්තධාන කටයුු සාර්තථක කර ගැනීම සඳහා සහනොයී ක්රම ම2ෙසකට අනුව මම් සඳහා අවශය
භූමිසේ ලබා මෙන මලස මමම සම්මේේණ මාර්තග තැනීමම් වයාපිති භාර සිවිල් ඉංජිමන්රු
එම්.පී.පලිහවඩන මහතා විසින් අෙ දින අප මවතින් ඉල්ීමේ කර ුති බැවින් මම් සඳහා අෙ දිනම මහ
සභාම2දී සාකච් ා කර රණරණසේ ගත යුු බැවින් මහා සභාම2 අනුමැතිස මම් සඳහා ලබා දීම සුදුසු
බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් සභාව මවත මසෝජනා කර සින න ලදි.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නාසක ගරු මන්ිුමන් විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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මමම වයාපිතිම කටයුු සාර්තථක කර ගැනීම සඳහා අප විසින් මමම ඉල්ීම සලකා බලා හැකි
අයුරින් අවශය සහමසෝගස ලබා දිස යුු බැවින් මම් සඳහා සභාවට අසත් ෙැනට භාවිතසට
මනාගන්නා භූමිසකින් සම් භූමි ප්රමාණසේ මකාන්මීසි සහිතව මමම වයාපිතිම වැඩ නිම වන
මතේ ලබා දීම සුදුසු බවට සභාම2 සාකච් ාවට බදුන් වූ අතර මම් සඳහා බු පටවන ලෙ බර වාහන
වැඩි වශමසන් භාවිතසට ගන්නා බැවින් එමගින් හානිසේ මනාවන පරිදි සුදුසු භූමිසේ ලබා දීමට
කටයුු කළ යුු බවට සභාම2 වැඩි දුරටත් සාකච් ා විස.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
විමසා සින න ලදී.
හුලංොව ිඳිඳල මාර්තගම දිස්ීේ මල්කම් කාරසාලස අසල ුති ප්රාමීය ස සභවට අසත් ශරීරසුවතා
උෙයානස පිහින  භූමිම පිටුපස මකාටසින් අේකර 1යි ½ ේ මමම වයාපිතිම කටයුු සඳහා ලබා දීම
සුදුසු බවත් ඒ වමේම මකාන්මීසි සහිතව විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව ඔවුන්මේ ඉල්ීම පරිදි වර්තේ
82 ේ සඳහා ලබා දීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. එමස්ම රජම
ොසකත්වමසන් සිදු කරනු ලබන මමම වයාපිතිස සඳහා ලබා මෙනු ලබන අොල භූමි පරිරස සඳහා ලඟට
අොල මාසික කුලිස වශමසන් රු.28888.88 (විසිෙහසක) මුෙලේ සභාව මගින් මාසිකව අස කිරීම සුදුසු
බව ෙ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.
III.

ඒ වමේම අෙ දින සභාවට පැමිණි සුනිල් අරංගල ගරු මන්ීුමන් විසින් ඉදිරිපත් කර ුති කුඹුේකන
ග්රාම නිලධාාරී වසමම් සිල්බර පාර හී අුරු මාර්තගසක ජීවත් වන පවුල් 18 ක පමණ ජනතාව තම
ගමන් ිඳමන් අවශයතාවසන් සඳහා එම මාර්තගම පවතින ආරේ මතින් මසාෙවා තිබූ ඒෙණ්ඩේ භාවිත
කර ුති අතර පසු ගිස දිනම දී මමම ඒ ෙණ්ඩ හදිසිම ම කඩා වැටීම මත මමම ජනතාවමේ ගමන්
ිඳමන් සඳහා ෙැඩි බලපෑමේ මගන දී ුති බැවින් මමම ස්ථානසට ඉතා කඩිනමින් සභා අර මුෙල්
මගින් මබෝේකුවේ සකස් කර දීම සඳහා මහ සභාම2 අනුමැතිස ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාව මවත මසෝජනා කර සින න ලදි.
එම මසෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානාසේකාර ගරු මන්ිුමන් විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස
විමසා සින න ලදී.
කාර්තමික නිලධාාරී මහතා මසෝෙවා මමම ස්ථානස පරීේේා කර බලා නිර්තමීේ වාර්තතාවන් ලබා
ගැනීමමන් අනුරුව අපහසුතාවට පත්ව ුති මමම ජනතාවට හැකි අයුරින් විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට
සටත්ව සභා අරමුෙලින් මබාේකුවේ සකස් කර දීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන
ලදි.

06.

ආදොසම් විසදම් ොර්තො ාවො ාම් ත කිරී

නයාසපානුලවලව පසුගිස මාසසට අොළව ඉදිරිපත් කර ුති ආොසම් විසෙම් වාර්තතාව සභා සම්මත
කර ගන්නා මලසට ගරු සභාපතිුමා විසින් ගරු සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව

8

පසුගිස මාසම එනම් 2822.82.81 දින සිට 2822.82.2ව දින ෙේවා වන ආොසම් විසෙම් වාර්තතාව
චාමර නානාසේකාර ගරු මන්ිුමන්මේ සහ රංජිත් රත්නාසක ගරු මන්ිුමන්මේ මසෝජනා
ස්ීරත්වමසන් සභාම2 විමරෝධාතාවසන් ෙ මනාමැති වූ බැවින් පිළි ගැනීම සුදුසු බවට ගරු සභාව
ඒකමතිකව රණරණස කරන ලදී.

07.

කමිටු ොර්තො ාලකො බැලී
ඉදිරිපත් ී මනාමැත

08.

ම නත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී

නයාසපානුලවලව ලඟලඟට ුත්මත් මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිම බැවින්,මවනත් කරුණු සමඟම
සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකාශ කිරීමට ුත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභාවට අවසර ලබා මෙන බව ගරු
සභාපතිුමා විසින් ප්රකාශ කර සින න ලදි.
08.1 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - උමීනි ර යලතො ැතිතුමිස
අවසර ගැනීමමන් අනුරුව මුව  මහත් රමට් ක සිසලු මහජනතාව දුකට පීඩාවට පත්ව ඉතා
කණගාටුොසක තත්වසකට මුහුණ දී ුති අතර මම් මීවල් කතා මනාකර ම සින ස මනාහැකි අතර
ඉන්ධාන ප්රශ්න,ගෑස් ප්රශ්න, ඖේධා හිඟකම, දිමනන් දින සීඝ්ර මලස ඉහළ සන බු මිල ආදිස ජනතාවට
මමන්ම අප කාටවත්ම ෙැරිස මනාහැකි තත්ත්වසකට පත්ව ුති අතර මම් දුක කිසාගත මනාහැකිව
දුක අහන්න මකමනේ මනාමැතිව කන්න මබාන්න හරිසට මනාමැතිව ුඬූ කඳුළින් ජනතාව අෙ
ජීවත්වන වන අතර මම් සඳහා වගකිව යුත්මත් කවුෙ සන්නත්, මම් කාමේ අපලසේ ෙ සන්නත් ,මම්
කණගාටුොසක තත්ත්වමසන් රමට් ක ජනතාව මුෙවා ගන්මන් මකමස්ෙ සන්නත් ගරු මන්ීුමිස ප්රකාශ
කර සින න ලදි.
ඒ වමේම ජනතාවට මුහුණ දිස මනාහැකි තත්වසේ රට ුළ උීගතව ුති අතර මම් මීවල් වලට
නිශ්ශබ්ෙව බලා සින නවාට වඩා රජස මගින් කඩිනම් විසඳුම් මම්වාට ලබා දිස යුු අතර ප්රාමීය ස
සභාවක මහජන නිමසෝජිතයින් වශමසන් අපිට පැවරී ුති බලතල ප්රකාරව මමවැනි මමාමහාතක
ජනතාව පත්ව ුති මම් අඳුරු අගාධාමසන් එළිසට ගැනීමට හැකි සෑම පිසවරේම ගත යුු අතර, ඒ
ඕනෑම රණන්දු රණරණසකට තම පේේම සිසව මෙනාම උපරිම සහමසෝගස ලබාමෙන බවත් ප්රකාශ
කරමින් ගරු මන්ීුමිස සිසලු මෙනාටම ස්ිතිස පුෙ කර සින න ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
මම් මමාමහාමත් රට ුළ ප්රශ්න ුති ී තිමබන බවත් මම් මබාමහෝ ප්රශ්න වලට මකාමරෝනා උවදුර
මූලිකවම බලපාන බව අප කවුරුත් පිළිගත යුු කරුණේ වන අතර පසුගිස සහපාලන ආණ්ුව
සමම වරාස අවුරුදු මෙසීසකට විකිණීමත් , මනව ම් කුව මන් උස අු කිරීමත් රමට් ක තිබූ මඩාලර්ත අවම
ී සන ආකාරසට කටයුු කිරීමත් ආදී කරුණු මබාමහෝ ප්රශ්නවලට ප්රතිවිපාක වශමසන් වර්තතමානම
බලපා ුති බව ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කරන ලදී.
08.2 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - ර ණි රත්නොසක ැතිතුමිස
අවසර ගැනීමමන් අනුරුව පසුගිස මාර්තු 8 වන දින පැවති කාන්තා දිනම දී පැවති සාකච් ාවන්
වලදී සමාජම විමශ්ේ තැනේ හිමි විස යුු කාන්තාව අෙ වන විට රමට් ක පවතින තත්වස සමග
ඉතාමත් දුේ කම්කටුලු රාය සේ මැෙ ජීවත් ීමට සිදුව ුති බවත්, කිරිපින  මපෝලිම්, ගෑස් මපෝලිම්,
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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ඉන්ධාන මපෝලිම් වල අෙ සිසලුම ජනතාවට රැී  සිටීමට සිදුී ුති අතර ප්රාමීය ස සභාවේ වශමසන්
අපට කළ හැකි මෙසේ මනාවුණ ෙ රජස මගින් මම්වට වහාම විසඳුම් ගැනීමට කටයුු කළ යුු බව
ගරු මන්ීුමිස සඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වමේම පවතින තත්ත්වසත් සමඟ මවමළඳ මපාමළ් භාණ්ඩ වල කිසිම පාලන මිලේ මනාමැති ීම
මත ෙ ජනතාව මහත් පීඩාවකට පත්ව ුති අතර එකම භාණ්ඩස මවළඳසැල් කිහිපසක මවනස්
මවනස් මිල ගණන් සටමත් විකිණීම සම්බන්ධාමසන් පාරිමභෝගික අමාතයාංශසේ මම් රමට් ක
පවතිනවාෙ සන්න ප්රශ්ණසේ බවත් රට ුළ ුති ප්රශ්න හමුම2 භාණ්ඩ වල පාලන මිලේ මනාමැති
කමින් ජනතාව තව තවත් අසරණ කිරීම ඉතාමත් කණගාටුොසක තත්ත්වසේ බව ගරු මන්ීුමිස
සඳහන් කර සින න ලදි.
ඒ වමේම ගරු සභාපතිුමා ප්රමුඛ් ප්රාමීය ස සභාම2 සිසලුම මෙනා ප්රමීශම ජනතාව මවනුමවන්
වගකීම් හා යුුකම් මනාපිරිමහලා ඉටුකරන අතර ජනතාව මවනුමවන් ගන්නා නිවැරදි රණන්දු රණරණ
වලට අප සිසලු මෙනාම සහමසෝගස ලබාමෙන බවත් ඒ වමේම රට ුළ නිර්තමාණස ී ුති මම්
අසහපත් තත්වසත්, මකාමරෝනා වසංගතසත් ඉේමනින්ම ුරන් ී ජනතාවට මසෞභාගයස උො ම2වා
කිසා ප්රාර්තථනා කරමින් ගරු මන්ීුමිස සිසලු මෙනාටම ස්ිතිස පුෙ කර සින න ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
මමාණරාගල නගරම ෙැනට ප්රධාාන මතාග බු අමලවි කරන මවමළඳ ආසතන පවතින්මන් ඉතාමත්
සීමිත ප්රමාණසේ බැවින් මම් තත්ත්වස මවනස් කළ යුු අතර මකමස් මවතත් නගරම කඩ මප්ළිසේ
සකස් කිරීමට කටයුු කරමගන සන අතර එස නිම ීමමන් පසුව විාමත් ක්රමම2ෙසන්ට සටත්ව
මටන්ඩර්ත කර බදු දීමට පිසවර ගන්නා අතර එම කඩ කාමර මතාග කඩ වශමසන් පමණේ
පවත්වාමගන සාම සඳහා ලබාමෙන බවට ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
ඒ වමේම දිස්ිේ සම්බන්ීකරණ කමිටුම2 දී බල ප්රමීශසට අසත් අවශය සිසලූම කරුණු කාරණා
සම්බන්ධාමසන් තමන්ට සාකච් ාවට බඳුන් කරන බවත් පසු ගිස දින පැවති එම රැස්ීමම්දී ෙ
මමාණරාගලින් හැදී වැඩී ස්වයංමපෝෂිත වන කිරි ගවයින්මේ කිරිවලින් නිේ්පාෙන කරනු ලබන
සිසලුම පැල්වත්ත කිරි ආශ්රිත නිේ්පාෙන මකාළඹ ප්රමීශසට මගන සන අතර අමප් ප්රමීශම
මවළඳසැල් වලට මම්වායින් මබාමහෝම සීමිත ප්රමාණසේ නිකුත් කිරීම මත ඒවා පාරිමභෝගික
ජනතාවමේ අවශයතාවසට ප්රමාණවත් මනාවන බැවින් මවළඳසැල් හිමිසන්ෙ ුුලුව ජනතාව මහත්
අපහසු තත්ත්වසකට මුහුණ දී ුති බැවින් මම් සම්බන්ධාමසන් තමන් එහිදී සාකච් ා කළ අතර ඒ
මමාමහාමත්දී ම ප්රධාාන අමාතයුමන් විසින් මම් සම්බන්ධාව මසාසා බලා එමස් මනාීමට කටයුු
කරන මලසට අොළ නිලධාාරීන්ට උපමෙස් ලබා දුන් බවත් ගරු සභාපතිුමන් සඳහන් කර සින න ලදි.
08.3 ගරු ප්රොමීය ස ාවො න්ී - පී.බණ්ඩොර ැතිතු ො
වර්තථමාණස වන විට රට ුළ නිර්තමාණස ී ුති ෙැවැන්ත ගැටලුකාරී තත්ත්වස සම්බන්ධාව කතා
මනාකර ම බැරි තැනට අෙ පත්ව ුති අතර මමස මහජනතාවට මමන්ම මහජන නිමසෝජිතයින් වන
අප සිසලුම මෙනාටත් බලපා ුති ෙැවැන්ත ප්රශ්නසේ වන අතර මම් සම්බන්ධාමසන් විශ්මල්ේණසන්
සිදු කරන ආර්ත ක විෙයාඥ ව විශ්මල්ේකයින් විසින් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලින් දීර්තඝකාීන විශාල
ණස මුෙලේ ලබා ගැනීමට කටයුු කිරීම මම් සඳහා වන එකම විසඳුම වශමසන් මපන්වා දී ුති අතර
විමශ්ේමසන්ම මම් වන විට රට ුළ මගාඩනැගී ුති වාතාවරණසත් සමඟ ආණ්ුව විසින් ගන්නා
රණන්දු රණරණ මම් වන විට වන ජනතාව විසින් විශ්වාස මනාකරන තැනට පත්ව ුති අතර මමස
2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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ආණ්ුව විම2චනස කිරීමේ මනාවන අතර රමට් ක පවතින මමම ආර්ත ක පසුබෑම ුළින් මගාඩ ඒමට
ජාතයන්තර වශමසන් මමවැනි දීර්තඝකාීන විශාල ණස මුෙලකට සාම රට ුළ නිර්තමාණස ී ුති මම්
සිසලුම ප්රශ්නවලට විසඳුම් ලබාගත හැකි බවට ගරු මන්ී ුමා ප්රකාශ කර සින න ලදි.
විමශ්ේමසන්ම මීශපාලනමසන් මතාරව අපි සිසලු මෙනාම රමට් ක පුරවැසිසන් බව සිතා මම්
මමාමහාමත් කටයුු කළ යුු බැවින් අපි සිසලු මෙනාම එකු ී අමප් මහ ජනතාවට ඉටු විස යුු
යුුකම් හා වගකීම් මනාපිරිමහලා ඉටු කිරීමට වගකීමමන් යුුව කටයුු කරමු බව සඳහන් කරමින්
ගරු මන්ිුමා සිසලු මෙනාටම ස්ිතිස පුෙ කර සින න ලදි

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ජාතයන්තර මූලය අරමුෙලින් ණස ලබාගත හැකි හැකි ීම මමසට විසඳුමේ වුවත් ඔවුන් විසින්
පනවන සිසලුම මකාන්මීසි වලට සටත් විස යුු අතර පුව වන් තරම් මකාන්මීසි වලට සටත් මනාී
මමම ප්රශ්න විසඳා ගැනීමට රජස විසින් උත්සාහ ගන්නවා විස හැකි බැවින් එමස් මනාවුණමහාත් සම්
කිසි ආකාරමසන් මම්වාට විසඳුම් ගැනීමට කටයුු කරයි සන්නත් ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කර සින න
ලදි.
ගරු ාවොපතිතු ො
 අනුරුව සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් මනාවූ බැවින්, ලබන මස සභා රැස්ීම 2822
වර්තේම අමේල් මස 8ව වන සිකුරාො දින ප.ව.2.38 ට මසාො ගැනීම සුදුසු බවට සභාම2 සිසව 
මෙනාමේම එකඟතාවස මත රණරණස කර ගැනීමමන් අනුරුව ගරු සභාපතිුමා විසින් අෙ දින
මාසික මහ සභාව සාර්තථක කර ගැනීමට පැමිණි ගරු උප සභාපතිුමන් ුුව ව සිසලුම
මන්ිවරුන්, මන්ීවරිසන් ුුව ව පැමිණ සින  සිසලුම මෙනාට ස්ිතිස පුෙ කරමින් ගරු
සභාපතිුමා විසින් මහ සභාම2 වැඩ කටයුු ප.ව.5.88 ට පමණ අවසන් කරන ලදී.
 2822.83.11 දින මමානරාගල ප්රාමීය ස සභා කාර්තසාලම දී ස.

ආර්ත.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
මමානරාගල.
සභා වාර්තතාව ................................................................................. වන දින පැවැති මහ
සභාම2................................................................................................................මසෝජනාමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වමසන්
ඒකමතිකව/ සංමශෝධානසන්ට සටත්ව සභා සම්මත විස.
ආර්ත.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
මමානරාගල.
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දල් හො ප්රතිපත්ති තොක්ෂණික
කසීම් කමිටු
කමිටු

මාේ ො නි ොා හො ප්රජො ාං ර්ධන පරිාර හො පහසුකම් කමිටු
කමිටු
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මමම සභා වාර්තතාව ................................................................................. වන දින පැවැති මහ
සභාම2................................................................................................................මසෝජනාමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වමසන්
ඒකමතිකව/ සංමශෝධානසන්ට සටත්ව සභා සම්මත විස.

ආර්ත.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,
මමානරාගල.
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1) මමානරාගල, මාගන්ෙනමුල්ල හි පිහින  පරාක්රම මාවත ලිපිනමසහි පදිංචි පවුල් 87 ේ පමණ
භාවිතා කරන ඉතා අබලන්ව පැවති මාර්තගස ඊම දින ුතිවූ අාක වර්තේාව මහ්ුමවන් ගමන්
කිරිමටවත් මනාහැකි මලස ෙැඩි මසෝො පාව වකට පත්ව ුති බැවින් එම මාර්තගස කුට් කන  ගල්
අුරා ඉතා කඩිනමින් පිළිසකර කර දීම අතයාවශය බැවින්, ඒ සඳහා මහ සභා අනුමැතිස ලබා
දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් මහ සභාවට මසෝජනා කර සින න ලදී. එම මසෝජනාව
සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්තධාන ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරුසභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස විමසා සින න ලදී.
පවුල් 87 ක පමණ ජීවත් වන ජනතාවේ මමම මාර්තගස භාවිත කරන බැවින් කාර්තමික නිලධාාරි
නිලධාාරි මහතා මසාෙවා පරීේේා කර බලා කුට් කන  ගල් අුරා භාවිතා කළ හැකි පරිදි ඉතා
කඩිනමින් සකස් කර දීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව රණරණස කරන ලදී.
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2) මකාම්මපෝස්ට් ක මපාමහාර නිේ්පාෙනස කිරිම සඳහා සන විසෙම සලකා බලා ෙැනට කිමලෝ ග්රෑම්
81 ක විකුණුම් මිල වන රු.15.88, රු.28.88 ෙේවා ඉහළ නැංීමටත්, තව ෙ එේ මගාවිමසකු
සඳහා නිකුත් කළ හැකි උපරිම කිමලෝ ප්රමාණස රණරණස කිරිම සඳහාත් ගරු සභාපතිුමා
විසින් මහ සභාවට මසෝජනා කර සින න ලදී. එම මසෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීාකා
ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරුසභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2
රණරණස විමසා සින න ලදී.

මමම කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්මේ ඉල්ීම් පරිදි ඔවුන් එම ඉඩම් සඳහා අොළ අේකර බඳු
මගාවි ජන මස්වා මෙපාර්තතමම්න්ුවට මගවන්මන් නම් එම කුඹුරු ඉඩම් සඳහා ප්රාමීය ස
සභාම2 මල්ඛ්නවල සටහන් කර ුති වරිපනම් බදු පිළිබඳ මතාරුරු සහ අොළ ිඳල් කිරිම්
නතර කිරිමටත්, එම මීපල සඳහා මමමතේ පවතින රු.487,ව41.6ව ක අස කර ගැනීමට
මනාහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ුකාරුමන්මේ අනුමැතිසට සටත්ව මල්ඛ්නවලින් කපා ඉවත්
කිරිම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව රණරණස කරන ලදී.
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 ගරු ාවොපතිතු න් විසින් හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කර සිටී

(රීති අංක 11 (8) )

නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරීමමන් අනුරුව අෙ දින සාකච් ා කර
අනුමැතිසේ ගත යුු හදිසි මසෝජනා 81 ේ සම්බන්ධාමසන් මහ සභා අනුමැතිස ලබා ගත යුු බවට
ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කළ අතර ඒ සඳහා මහ සභාම2 විරුීධාත්වසේෙ මනාතිුණණු බැවින් ගරු
සභාපතිුමා විසින් එම හදිසි මසෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට සභාගත කරන ලදි.
a) 2821 වර්තේසට සභාව සු සතිමපාළ බදු ගත් බදුකරු විසින් ආරම්භක මාසම සිට ම රමට් ක
පවතින මකාමරෝනා වසංගතස මහ්ුමවන් සතිමපාළ පැවැත්ීම අඩාල ී ුති අතර, පළමු
සතිස ුළ සතිමපාළ වසා තබන ලෙ අතර, මෙවන සතිම සිට නැවත මපාළ විවිත කළ ෙ
මගාවිසන් නිේ්පාෙන රැමගන ඒම මවළඳුන්මේ ප්රමාණස සහ සමස්ථ පාරිමභෝගිකසන්මේ
පැමිණීම 58%කටත් වඩා අු බවත්, නගරසට පැමිණීමට මබාමහෝ මෙමනේ අකැමත්තේ
ෙේවන බැවින් මගාීන් තම නිේ්පාෙන තම නිමවස් මවතින් ම මතාඟ මවළඳුන්ට විකිණීමම්
ක්රමම2ෙසේ ෙ පවතින නිසා ගිවිසුම්ගත මුෙලට සතිමපාළ බදු අස කර මගන සාම ඉතාමත්
අපහසු බැවින්, ගිවිසුම් ප්රකාරව මාසිකව සභාවට මගවනු ලබන වාරික මුෙලින් 58% ක සහන
මුෙලේ අු කර මෙන මලස ඉල්ීමේ කර ුති බැවින්, මම් සඳහා මහ සභාම2 රණරණස හා
අනුමැතිස ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් සභාවට මසෝජනා කර සින න ලදී. එම
මසෝජනාව සුදුසු බවට තමමෝදිරම් ජසජීලන් ගරු මන්ිුමා විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරුසභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස විමසා සින න
ලදී.
මමම ඉල්ීමම් සම් සාධාාරණත්වසේ පැවතිස ෙ මම් මමාමහාමත් මමම ඉල්ීම සඳහා මාසික
වාරිකමසන් 58% අු කිරීම සම්බන්ධාව රණරණසේ ලබා දිස මනාහැකි බවත්, ලබන සතිම ෙ
සතිමපාළ පැවැත්ීම හා මවළඳුන්මේ පාරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණීම සම්බන්ධාව මසාසා බලා ආොසම්
පරීේේක මගින් සම්ූර්තණ වාර්තතාවේ ලබා ගැනීම සිදු කළ යුු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිම දී රණරණසේ
ගැනීම සුදුසු බවටත් මහ සභාව ඒකමතිකව රණරණස කරන ලදී. සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව
රණරණස කරන ලදී.

අ ාන් පිටු ට
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනාවූ බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් අෙ
දින මාසික මහ සභාව සාර්තථක කර ගැනීමට පැමිණි සිසලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරිසන් ුුව ව
පැමිණ සින  සිසලුම මෙනාට ස්ිතිස පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිුමා විසින් මහ සභාම2 වැඩ කටයුු
ප.ව.6.38 ට පමණ අවසන් කරන ලදී.

 2821.8ව.24 දින මමානරාගල ප්රාමීය ස සභා කාර්තසාලම දී ස.
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ආර්ත.එම්.රත්නීර,
සභාපති,
ප්රාමීය ස සභාව,

 හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයාසපානුලවලව සථා පරිදී කල්දී ුති මසෝජනා සාකච් ා කිරීමමන් අනුරුව අෙ දින සාකච් ා කර
රණරණ ගත යුු හදිසි මසෝජනා කිහිපසේ සම්බන්ධාමසන් අවධාානස මසාමු කළ යුු බවට ගරු
සභාපතිුමා මහ සභාව මවත ප්රකාශ කර ඒ සඳහා සභාම2 එකඟතාවස විමසා සින න ලදි.
තවෙ නයාස පස සකස් කිරිමමන් අනුරුව අප මවත ලැුණණු ෙැනුම් දීමකට අනුව මමම
වයාපිතිසට අොල සංවර්තධාන කටයුු 2821 මනාවැම්බර්ත මස 38 වන විට අවසන් කර ිඳල් පත්
ඉදිරිපත් කළ යුු බව ෙන්වා ුති බැවින් මමස හදිසි මසෝජනාවේ මලස සභා අනුමැතිසට ඉදිරිපත්
කරන බව ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කරන ලදී.
ඒ සඳහා මහ සභාම2 සිසලු මෙනාමේ එකඟතාවස ලබා දීමමන් අනුරුව ගරු සභාපතිුමා විසින්
පහත මසෝජනව ෙ මහ සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.
I.

තවෙ මාර්තග අමාතයාංශස මගින් මමානරාගල ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස මිලිසන 52ේ මවන්
කර ුති අතර එම ප්රතිපාෙන මගින් මාර්තග 49ේ සංවර්තධානස කළ යුුව ුත.මමානරාගල
ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශස මමන්ම මුල්ල, සිසඔලාණ්ුව, ුණත්තල සන ප්රාමීය ස සභා
බල ප්රමීශවල ෙ මමම සංවර්තධාන වැඩසටහන සටමත් මාර්තග සංවර්තධානස කිරිමම්දි මරඩි මිේස්
මකාන්ීට් ක මසදිස යුු බවට ෙන්වා ුති අතර මමම බල ප්රමීශ 4ටම මරඩි මිේස් සපසන
ආසතන ුත්මත් මෙකේ පමණේ බවට ගරු සභාපතිුමා ප්රකාශ කර සින  අතර මමම ආසතන
මෙක මගින් මමම මාර්තග සිසල්ලටම මරඩි මිේස් සැපයීස යුු අතර 2821 මනාවැම්බර්ත මසට
38 දිනට මපර අොල මාර්තග වල ඉදිකිරීම් අවසන් කර මාර්තග අමාතයාංශස මවත ිඳල් පත්
ඉදිරිලත් කළ යුුව ුත. එබැවින් මමම ප්රාමීය ස සභා බල ප්රමීශවලට අසත් සංවර්තධානස
මකමරන මාර්තග වැඩි ප්රමාණසේ පටු බව සහ බෑවුම් සහිත ීම නිසා මරඩිමිේස් ප්රවාහනසට
අපහසු තත්ත්වසේ පවතින අතර කුඩා මකාන්ීට් ක මිේචර්ත සන්ස මසාෙවාමගන මමම මාර්තග
මකාන්ීට් ක කිරීමට සභා අනුමැතිස ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිුමා විසින් මහ සභාව
මවත මසෝජනා කර සින න ලදී.

එම මසෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීාකා ගරු මන්ිුමිස විසින් ස් ර කර සින න ලදී.
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මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් වාෙ විවාෙ මහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභාපතිුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සින න ලදී.
ඉන් පසු මමම මසෝජනාව සම්බන්ධාමසන් සභාම2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විමරෝධාතා කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිුමා විසින් මම් සම්බන්ධාමසන් සභාම2 රණරණස විමසා සින න
ලදී.
මාර්තග අමාතයාංශමසන් ෙැනුම් දී ුති පරිදි අොල උපමී හා මකාන්මීසි වලට සටත්ව විාමත්
ක්රමම2ෙසන්ට අනුව මමම වයාපිතිවල කටයුු අොල දිනට මපර සිදු කිරීම සුදුසු බවටත්, කුඩා
මකාන්ීට් ක මිේචර්ත සන් මසාෙවාගනිමින් මමම මාර්තග මකාන්ීට් ක කිරීමට පිසවර ගැනීම සුදුසු
බවටත් සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.

2022 මාර්තු මස 11 වන දින මහ සභා වාර්තතාව
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