ප්රමානරාගල ොප්රේශීය සභාව
2021.04.19 දින මහ සභා වාර්තාව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
තිස් හත් වන (37) සභො වොරය 2021.04.19 වන දින ප.ව 02.30 ට ප්රොමේශීය සභො රැස්ීම් ශොලොමේදී
ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ොමේ ප්රධොනත්වමයන් පැවැත්ිණි. එහි සංෂිප්ත වොර්තොව
පහත සඳහන් කරමි.

පැමිණීම
01. ගරු සභොපති
02. ගරු උප සභොපති
03. ගරු ප්රොමේශීය සභො
04. ගරු ප්රොමේශීය සභො
05. ගරු ප්රොමේශීය සභො
06. ගරු ප්රොමේශීය සභො
07. ගරු ප්රොමේශීය සභො
08. ගරු ප්රොමේශීය සභො
09. ගරු ප්රොමේශීය සභො
10. ගරු ප්රොමේශීය සභො
11. ගරු ප්රොමේශීය සභො
12. ගරු ප්රොමේශීය සභො
13. ගරු ප්රොමේශීය සභො
14. ගරු ප්රොමේශීය සභො
15. ගරු ප්රොමේශීය සභො
16. ගරු ප්රොමේශීය සභො
17. ගරු ප්රොමේශීය සභො
18. ගරු ප්රොමේශීය සභො
19. ගරු ප්රොමේශීය සභො
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ප්රධොන කළ නොකරණ මස්වො නිලධොරි

-

ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ො
ආර්.එම්.ප්රදීප් ිමේරත්න ැතිතු ො
වයි.උපුල් ැතිතු ො
ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල ැතිතු ො
ආර්.එම්.ක්රිශොන්ත රත්නොයක ැතිතු ො
මේ.ජී.ඩී. චො ර නොනොයේකොර ැතිතු ො
මේ.එම්.ගුණවර්ධන ැතිතු ො
රංජිත් රත්නොයක ැතිතු ො
තරංග දිසොනොයක ැතිතු ො
තම ෝදිරම් ජයජීලන් ැතිතු ො
සන්ධයො අනුරුේිකො රත්නොයක ැතිතුමිය
එස්.අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො (ප්රතිපේෂ නොයක)
ප්රදීප් ධම්මික ිතොනමේ ැතිතු ො
ආර්.එම්.ර ණී රත්නොයක ැතිතුමිය
ආර්.එම්.උමේනි ර යලතො ැතිතුමිය
මේ. මනෝජො ලේමිණී ැතිතුමිය
එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධන ැතිතු ො
ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩොර ැතිතු ො
අජිත් ශොන්ත අගලකඩ ැතිතු ො

-

ඩබ්.එන්.පී.චන්රපොල මිය

පළමුව ආග සිහිකිරීම න් අනතුරුව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ොසික හ සභොව සොර්ථක කර ගැනී
සඳහො පැමිණි ගරු උප සභොපතිතු ො, සියලු
න්ිවරුන්, න්ීවරියන් ඇතුළුව පැමිණ සිටින සියලු
මෙනො පිළි ගනිමින් සභොමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

01.

පසුගිය මස සභා වාර්තාව සභා සම්මත කර ගැනීම.

මම් වන ිටත් ඔබතු න්ලොහට ලබො දී ඇති පසුගිය ොසික හ සභොමේ සභො වොර්තො මකටුම්පත
කියවූවො මස් සලකො සංමශෝධන ඇත්නම් ඒවො මපන්වො දී සංමශෝධන නැත්නම් ගරු සභොමේ මයෝජනො
ස්ීරත්වමයන් සභො සම් ත කර ගන්නො මලස ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ගරු සභොව මවත ෙැනුම් මෙන
ලදි.
ඉන් අනතුරුව පසුගිය සභො රැස්ීම් අවස්ථොමේදී මපොතුිල් පොර සභොව සතු පර්චස් 03 ක භූමි ප්ර ොණය
සම්බන්ධව සිදු කරන ලෙ සොකච්ඡොමේදී ත න් ස ග එවකට ප්රොමේශිය සභොව නිමයෝජනය කරන ලෙ
න්ිවරුන් 08 මෙනකු සිටි අතර, ත න් ඇතුළු 05 මෙනකු එකතු ී නඩු කියො ම
භූමි ප්ර ොණය
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව

1

මබ්රො ගැනී ට හැකිවූ අතර, ම
භුමිය සඳහො එෙො සභොව ගින් ගන්නො ලෙ තීරණයන් ක්රියොත් ක
මනොකිරි සම්බන්ධමයන් ෙැඩි කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බවට ත න් ිසින් කරන ලෙ ප්රකොශයත්,
ඒ වමේ පසුගිය රැස්ීම් වොරමේදී සමූපකොර සම්බන්ධව කරන ලෙ සොකච්ඡොමේදී පසුගිය කොලමේදී
තරොදිවලට හො හිස් රොේකවලට ප ණේ සී ොී තිබූ සමූපකොර වයොපොරය ගරු හින්ෙ රොජපේෂ
ආණ්ඩු ස මේදී ම මස් වැටී තිබූ සමූපකොරයන් මකෝප් සිටි බවට පත් කර නඟො සිටුී ට ඉතො
සොර්ථකව කටයුතු කළ බවටත් ත න් කළ ප්රකොශ ඇතුළත්ව පසුගිය සභො වොර්තොව සංමශෝධනය ිය
යුතු බවට වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ිසින් ප්රකොශ කරන ලදී.
ඉන් අනතුරුව මවනත් සංමශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූමයන්, සුනිල් අරංගල ගරු
න්ීතු න්මේ සහ ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ීතු න්මේ මයෝජනො ස්ීරත්වමයන් පසුගිය ස
හ සභො වොර්තොව ඉහත සංමශෝධනයන්ට යටත්ව සභො සම් ත කරන ලදි.

02. සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විප්ර ේෂ නිප්රේදන
නැත

03.සභාව අමතා එවන ලද සංප්රේ
ඉදිරිපත් කිරීම.

ප්රපත්සම්, පැමිණිලි හා සන්නිප්රේදන සභාව ප්රවත

ඉදිරිපත් වී ප්රනාමැත

04. යථො පරිදී කල් දී ඇති ප්රශ්න සොකච්ඡො කිරී
නැත

05. යථා පරිදී කල් දී ඇති ප්රයෝජනා සාකච්ඡා කිරීම
නයොයපත්රොනුකූලව මීලඟට ඇත්මත් යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරී
තීරණ ගැනී බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

හො සභො

5.1. ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නවීර මැතිතුමා විසින්
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රයෝජනා
ප්රයෝජනා අංක 01
ම ොනරොගල, නව බස් නැවතුම්මපොළ කඩ කො ර 22 මම් වන ිට 2021 වර්ෂමේ සිට ක්රියොත් ක වන
පරිදි මටන්ඩර් කර බඳුකරුවන් මවත ලබොදී ඇත. එහිදී මටන්ඩර් මකොන්මේසිවලට යටත්ව ම
කඩ කො රවලට අෙොළ ප්රධොන මුෙලින් 25% ක ප්ර ොණය දින 07 ේ ඇතුළත ෙ ඉතිරි මුෙල් 2020.12.25
දිනට මපර මගවො අවසන් කරන මලස ෙ බඳුකරුවන් මවත මටන්ඩර් ප්රධොන ලිපිය හරහො ෙැනුම් දී
ඇත. තව ෙ ම
දිනය වන ිට ප්රධොන මුෙල් මගවො අවසන් කර මනො ැති බඳුකරුවන් සඳහො දින
14 ේ ඇතුළත ම
මුෙල් මගවො අවසන් කරන මලස ෙ 2021.02.01 දිනැති ලිපිය ගින් ෙ ෙන්වො
යවො ඇතත්, මම් වන ිටත් ඇතැම් බඳුකරුවන් ම
ප්රධොන මුෙල් මගවො අවසන් කර මනො ැති අතර,
එ බඳුකරුවන් සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු කිරි සඳහො හ සභොමේ තීරණය ලබො මෙන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල
ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම මතේ මුෙල් මගවො මනො ැති බදුකරුවන් සිටී නම් ලිඛිතව ඔවුන් ෙැනුවත් කර ම
ස අවසන්
ී ට මපර කඩිනමින් අෙොළ බඳු මුෙල් අය කර ගැනී ට කටයුතු කිරි ත් එ කොල සී ොවට පසුවත්
මනොමගවන බඳුකරුවන් සම්බන්ධව ඉදිරිමේදී සභො තීරණයේ ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභොමේ
බහුතරයේ මෙනො තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 02
ම ොනරොගල නව මතොග මපොළ භූමිමේ කඩ කො ර බඳුගත් බඳුකරුවන් ිසින් කඩ කො රවලට අෙොළ
ප්රධොන මුෙල් සම්ූර්ණ වශමයන් මගවො අවසන් කර මනො ැති බැින්, 2020.06.09 වන දින
බඳුකරුවන් ස ග පවත්වන ලෙ සොකච්ඡොමවන් අනතුරුව ම
හිඟ මුෙල් මගී සඳහො ොස 10 ක
සහන කොලයේ ලබො මෙන ලදී. ඒ සම්බන්ධව 2020.06.12 වන හ සභො දින ම
සහන කොලය
සඳහො 2020 ජුනි ස සිට ඉදිරියට ොස 10 ක සහන කොලයේ ලබොදුන් අතර, එ කොල සී ොව තුළ
මුෙල් මගවො අවසන් මනොකරන අයමේ මේපල නැවත සභොවට පවරො ගන්නො බවට තීරණය වුවත් එ
සහන කොලය ෙ මම් වන ිට අවසන් ව පවතින බැින්, ඒ සම්බන්ධමයන් හ සභොමේ තීරණය ලබො
දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු
බවට තම ෝදිරම් ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටි අතර, පසුගිය ස හ සභොමේ සොකච්ඡො කරන ලෙ නව
මවළඳ සංකීර්ණමේ කඩ කො ර 16 ට අෙොළව සභිකවරුන් ිසින් ඉල්ලො සිටි ලිපි සහ අෙොළ චක්රමල්ඛ
මම් වන ිට සෑ සභිකවරයයකුට ලබොදී ඇති බැින් ඒ සම්බන්ධව ෙ මම් ම ොමහොමත් තීරණයේ
ගනිමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ම
ලිපි සම්බන්ධව අවධොනය මයොමු කිරිමම්දී ආයතනය ිසින් යවන ලෙ සභො තීරණය පැහැදිලි
නැති බවත්, නැවත ඒ සඳහො සභොමේ තීරණයේ ගන්නො මලස මකො සොරිස්තු න් ෙැනුම් දී ඇති බව
වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ප්රොමේශීය සභොවට ිශොල ආෙොය ේ මනො ැති නිසො ම
කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කර සභොවට
ආෙොය ේ ලබො ගත යුතු අතර, ම
චක්රමල්ඛනය හො ලිපිවලට අෙොළව බදුල්ල
මකො සොරිස්තු න්මගන්වත්, ගරු ආණ්ඩුකොරතු න්මගන්වත් මම් සඳහො කිසිදු අනු ැතියේ ලැබී
මනො ැති බවත්, ඒ වමේ ම
කඩ කො ර 16 ට අෙොළ මගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන ලේමේ සභො
අරමුෙලින් ෙ රජය ගින් ෙ මවනත් ආධොර ගින් ෙ කියො අජිත් අගලකඩ ගරු න්ිතු ො ි සො සිටින
ලදී.
එහිදී ම ය නොගරික සංවර්ධන අිකොරිය ගින් රජය ආධොර ත සිදු කර ඇති ඉදිකිරි ේ බව ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, ම
චක්රමල්ඛනමේ 3 වන කරුණට අෙොළව පැරණි මවළඳමපොළ
මගොඩනැගිල්ලේ ඉවත් කර එ ස්ථොනමේ රජමේ ආධොර මුෙල් වලින් මහෝ සභොමේ අරමුෙල් වලින්
නව මවළඳපලේ ඉදිකර ඇති අවස්ථොවකදී පැරණි මවළඳපමළ් සිටි බඳුකරුවන්මේ ඉල්ී ේ
මවමතොත් ඔවුන්ට නව මවළඳපමළ් කඩ කො ර ප්රධොන තේමස්රුකරුමේ තේමස්රුව මහෝ පළොත්
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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පොලන මස්වයට අයත් තේමස්රුකරුමවකු ආයතනමේ සිටී නම් ඔහුමේ තේමස්රුව මහෝ සලකො
බලො තීරණය කරනු ලබන වොර්ෂික බදු තේමස්රු කළ බඳු කුළිය ත මවන් කර දිය හැකි බවට
සඳහන්ව ඇති බැින්, ම
කඩ කො ර පැරණි මවළඳුන්ට ලබොදිය හැකි බවට අජිත් අගලකඩ
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
ම වැනි කොරණොවන් සම්බන්ධමයන් අනු ැතිය සඳහො ඉහළට යැීමම්දී මුලින් මයොමු කරන්මන්
පළොත් පොලන සහකොර මකො සොරිස් මවත වන අතර, ඊට අෙොළ චක්රමල්ඛයේ ගින් මහෝ මවනත්
ලියකියිල්ලේ ගින් සහකොර මකො සොරිස්තු න්ට ිසඳු ේ ලබො දීමම් හැකියොවේ පවතින්මන්
නම් ඉන් ඉදිරියට එ ලිපිය මනොයවො අෙොළ ලිය කියිලි ස ග එය ක්රියොත් ක කළ හැකි ආකොරය
ෙන්වො නැවත අප මවත එවන බව ගරු සභොපතිතු ො පැහැදිලි කර සිටින ලදී.
මම් ආකොරයට ම
චක්රමල්ඛයන්ට අනුව ම හි සිටි පැරණි මවළඳුන් 16 මෙනොට ම
නව කඩ
කො ර ලබොදීමම්දී ඉදිරිමේදී නීති ය වශමයන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයේ ඇති වන්මන් ෙ යන්න ප්රදීප්
ිතොනමේ ගරු න්ිතු ො ිසින් ි සො සිටින ලදී.
ම
කඩ කො ර 16 පැරණි මවළඳුන් 16 මෙනොට ලබොදී සුදුසු බවට ම යින් කියමවන බැින්
කිසි දිනක මම් සඳහො නීති ය වශමයන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයේ මහෝ කිසි සභිකවරමයකුට
අි භොරයේ මනොවන බවත්, ත ොමේ මස්වො කොලය තුළ කිසි මකනකුට අි භොරයේ ී ට ත න්
ඉඩ මනොතබන බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ඉන් අනතුරුව අෙොළ චක්රමල්ඛයන් හො ලිපිවලට අෙොළව ම හි පැරණි මගොඩනැගිල්ල කඩො ඉවත්
කිරිමම්දී ඉන් ඉවත් කරන ලෙ බදුකරුවන් හට ඊට අෙොළ නව මගොඩනැගිල්මල් කඩ කො ර ිි ත්
ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ලබොදී සුදුසු බවට සභොමේ බහුතරයකමේ එකඟතොවමයන් සභො සම් ත ිය.
එම න් නව මතොග මපොළ භූමිමේ ම මතේ මුෙල් මගවො මනො ැති බදුකරුවන් සිටී නම් ලිඛිතව
ඔවුන් ෙැනුවත් කර ම
ස අවසන් ී ට මපර කඩිනමින් අෙොළ බඳු මුෙල් අය කර ගැනී ට කටයුතු
කිරි ත් එ කොල සී ොවට පසුවත් මනොමගවන බඳුකරුවන් සම්බන්ධව ඉදිරිමේදී සභො තීරණයේ
ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභොමේ බහුතරයේ මෙනො තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 03
ම ොනරොගල නගරය ආසන්නමේ ඇති ම ො/ිපුලොනන්ෙ ධය හො ිෙයොලමේ ක්රිඩොංගණය පසු ගිය
වැසි ස මේදී ෙැඩි මලස මසෝෙො පොළුවට ලේව ඇති බැින් එය නැවත සකස් කර මෙන මලස එ
ිදුහමල් ිදුහල්පතිවරයො ිසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිය සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට
තරංග දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
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පළොත් සභොව හරහො පොසල්වල සංවර්ධන කටයුතු මවනුමවන් ිශොල මුෙල් මවන් කරන බැින් අෙොළ
තැන්වලට ෙැනුම් දී ප්රතිපොෙන මවන් කර ගන්නො මලස ිදුහල්පතිතු ොට ෙන්වො යැී සුදුසු බවත්,
මම් සඳහො සභොව සතු JCB යන්ත්රය මයොෙවො පැය 02 ක ප ණ කොලයේ තුළ සිදු කිරි ට අවශය
කටයුත්තේ ඇතිනම් එය ඉටු කරදී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 04
ග්රොමීය හො පොසල් ක්රිඩො යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රොජය අ ොතයංශය හරහො ස ස්ථ දිවයින
ආවරණය වන පරිදි ග්රොමීය ක්රිඩො පිටි 335 ේ සංවර්ධනය කිරිමම් ජොතික වැඩසටහන යටමත්
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට අයත් ිහොරමුල්ල වසමම් සොප්පුවත්ත ක්රිඩො පිටිමේ සංවර්ධනය
කිරි ට අෙොළව මවොලිමබෝල් ක්රිඩො පිටිය ඉදිකිරි සඳහො රු.ලේෂ පහමළොවක ප්රතිපොෙන ලබො මෙන
අතර, එයින් රු.30000.00 ක ප ණ මුෙලේ පරිපොලන ියෙම් වශමයන් ඉවත් ී ඉතිරි මුෙල අපට
ලැමබන අතර, මම් සඳහො කොර්මික නිලධොරි හතො ිසින් සකස් කරන ලෙ රු.1698895.25 ක
ඇස්තමම්න්තුව මකො සොරිස්තු න්මේ අනු ැතියට මම් වන ිටත් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එහිදී එ
ඇස්තමම්න්තුව නැවත 1698782.95 ේ වශමයන් මකො සොරිස් කොර්යොලමයන් සංමශෝධනය කර
ඇති අතර, ම
ප්රතිපොෙන යටමත් ම
ක්රිඩොපිටිය සකස් කිරි ටත් ඒ සඳහො ලැමබන ප්රතිපොෙන
මුෙලට වඩො වැඩිමයන් වැය වන මුෙල් සභො අරමුෙලින් ෙැරී ටත් හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී
සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. ම
මයෝජනොව සුදුසු
බවට තම ෝදිරම් ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලෙ අතර, අප කොර්මික නිලධොරි ිසින් සකස් කරන
ලෙ ඇස්තමම්න්තුව මකො සොරිස්තු න්මේ අනු ැතියට යවො ඇති බවට ම හි සඳහන්ව ඇත්මත්
අතපසුී කින් බවත්, මම් වන ිට ම
ඇස්තමම්න්තුව ප්රොමේශිය මල්කම් කොර්යොලමේ තොේෂණ
නිලධොරි මවත යවො ඇති බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ස්ථොනයට ම මස් ක්රිඩො පිටියේ ඉදිකිරි කොමලෝචිත වශමයන් වටිනො ක්රියොවේ බැින්, නිසි
ක්ර මේෙයන්ට හො නිසි අධීේෂණයන්ට යටත්ව ම
කටයුතු අෙොළ ප්රතිපොෙනවලට යටත්ව නිවැරදිව
සිදු කිරි සුදුසු බවටත්, මම් සඳහො මවන් කරන ප්රතිපොෙනවලට අ තරව වැය වන මුෙල් සභො
අරමුෙලින් ියෙම් ෙැරී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 05
2019 වර්ෂමේ සිට 2021 වර්ෂය ෙේවො මගීම් අතපසුීම් ගින් හො නිසි පරිදි බිල්පත් මනොලැබී
මහ්තුමවන් ප්රොමේශීය සභොව ගින් පොලනය වන පහත සඳහන් ජල මස්වොවන් මවනුමවන් හිඟ මුෙල්
මගී ට ඇති බව ිෂය නිලධොරි ිසින් ජොතික ජල සම්පොෙන ණ්ඩලයත් ස ග කරන ලෙ
නිරීේෂණයකදී තහවුරු කරමගන ඇති බැින්, අනිවොර්යමයන් මගී ට සිදුව ඇති ම
හිඟ මුෙල්
පහත සඳහන් පරිදි සභො අරමුෙලින් මගීම් කිරි සඳහො සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට රංජිත්
රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ගිණුම් අංකය

ජල ප්රසේවාව

හිඟ මුදල රු.

40/03/075/460/12

නව බස් නැවතුම්මපොළ මපොදු වැසිකිළිය

59,802.22

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව

5

40/03/075/117/19

නව බස් නැවතුම්මපොළ මපොදු ජල කරො ය

66,114.00

40/03/125/252/17

ම ොනරොගල නව මපොළ භූමිය

10,801.44

ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ම මස් හිඟ බිල් ලැබී සම්බන්ධමයන් සභොව කරුණු ි සො සිටි අතර, එහිදී ෙැඩි නියං සහිත
කොලවලදී නගර ආශ්රිත ජනතොව නගරයට පැමිණ සභොව සතු ජල කරො වලින් ජලය මබොමහෝ මසයින්
රැමගන යන අතර, ස හර අවස්ථොවන්වලදී මම්වො සඳහො ලැමබන බිල් මුරකරුවන් ිසින් ළඟ තබො
මගන තිබී නිසො නිසි මේලොවට ආයතනයට බිල්පත් මනොලැබී යො ෙ ම යට මහ්ත්ී ඇති බව ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සඳහන් කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
හිඟ බිල්පත් ඉතො කඩිනමින් මගවො නි කිරි සුදුසු බවත්, මින් ඉදිරියට කළට මේලොවට අෙොළ
බිල්පත් ලබො මගන මගීම් කටයුතු අතපසුී කින් මතොරව සිදු කිරි සුදුසු බවටත් හ සභොව
තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 06
ෙැරණියගල, ොළිගොතැන්න, මපොල්වත්ත හි පවත්වොමගන යනු ලබන SAVINRO CLEANING
SERVICE ආයතනයට, ම ොනරොගල දිස්ිේකය තුළ ඉන්සිමන්ටර් යන්ත්රයේ ( ම
යන්ත්රය
ගින් සොයනික අපරවය ප්ලොස්ටිේ මපොලිතින් වැනි ෙෑ 1200c0 යටමත් ෙහනය සිදු කරනු ලබයි) සි
කිරි සඳහො ධය පරිසර අිකොරිය ගින් අනු ැතිය ලබොදී ඇති බවත්, නමුත් ඒ සඳහො සුදුසු
ඉඩ ේ මනො ැති බැින්, අප සභොව ිසින් කසල කළ ණොකරණය කරනු ලබන ස්ථොනමයන් ඉඩම්
මකොටසේ ලබො මෙන මලස එ ආයතනය අප මවතින් ඉල්ී ේ කර ඇති අතර එය සභොවට කුළි
මගීමම් පෙන ත ප්රොමේශීය සභොව ිසින් පනවනු ලබන නීති රීතිවලට යටත්ව ලබො ගැනී ට ඔවුන්
එකඟතොවය ඵල කර ඇති අතර එමස් ඉඩම් මකොටසේ ලබොදුන් පසු ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව
ගින් එකතු කරනු ලබන මපොලිතීන් ප්ලොස්ටිේ වැනි රවය මනොමිලමේ ෙහනය කර මෙන බවත්,
සඳහන් කරමින් ඉහත ආයතනමේ සභොපතිතු න් ිසින් කර ඇති ඉල්ී සම්බන්ධමයන් සභො
අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ
මයෝජනොව සුදුසු බවට වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
කසල ෙහනය කිරිමම් වයොපෘතිය සඳහො ඉන්සිමන්ටර් යන්ත්රයේ සි කිරි සඳහො අවස්ථොව
ලබොදී කොමලෝචිත වශමයන් අතයොවශය වැෙගත් ක්රියොවේ වන අතර ම ගින් ම ොනරොගලට ිශොල
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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මස්වොවේ ෙ සිදුවන අතර, සභොව ගින් එකතු කරන මපොලිතීන්, ප්ලොස්ටිේ වැනි අපරවය මනොමිමල්
ෙහනය කර මෙන බවටත් සොයනික අපරවය පවො ම ගින් ෙහනය කිරි ට හැකි බවටත් ඔවුන් සඳහන්
කර ඇති බැින්, මම් සඳහො ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුමවන්
ිිධ අවසර පත්රය යටමත් ලබොදී ඇති, ෙැනට කසල බැහැර කරන මහොමරොම්ුව, ෙරමගොඩ
ස්ථොනමයන් පර්චස් 20 ක ඉඩම් මකොටසේ වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුමේ එකඟතොවය ලබො
ගැනීම න් අනතුරුව ඔවුන් ස ග සොකච්ඡො කර සභොවට මගිය හැකි ොසික කුළී මුෙල ෙ ඔවුන්මගන්
තීරණයේ මගන එයට අෙොළව නිසි ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ම
වයොපෘතිය සඳහො ලබොදී
මවනුමවන් ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 07
ම ොණරොගල හුලංෙොව ිගණන කොර්යොලයට යන ොර්ගමේ ග න් කිරී ට මනොහැකි අබලන්
තත්ත්වමේ පවතින බැින් එය සකස් කරමෙන මලස අවස්ථොවන් ගණනකදී අප මවතින් ඉල්ලුම්
කර තිුණෙ එය සකස් කර දී ට මනොහැකි වූ බැින් ම ය සභො අරමුෙලින් සකස් කිරී සඳහො මම්
වන ිට සභොමේ කොර්මික නිලධොරී හතො මයොෙවො අෙොල ඇස්තමම්න්තු සකස් කර ඇති අතර එ
ඇස්තමම්න්තු ප්රකොරව ම
ොර්ගය සකස් කිරී සඳහො රු.450,000.00 ක මුෙලේ සභො අරමුෙලින්
ියෙම් ෙරො සකස් කර දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී.
එ මයෝජනොව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
කොර්මික නිලධොරි හතොමේ අධීේෂණය යටමත් නිසි ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව අෙොළ ඇස්තමම්න්තු
ප්රකොරව සභො අරමුෙල් යටමත් ම
ොර්ගමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරි සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
ප්රයෝජනා අංක 08
ප්රොමේශීය සභොව ගින් පොලනය වන කුඹුේකන පුස්තකොලය සඳහො උපමෙස් හො මතොරතුර
නිරතුරුව හුව ොරු කර ගැනී ට අවශය වන නිසො පුස්තකොලය සඳහො දුරකථන පහසුකම් හො ම
ස්ථොනයට ඉතො අතයොවශය වන වැසිකිළි පේධතියේ ඉදිකර මෙන මලසට පුස්තකොල භොර නිලධොරී
හත්මිය ිසින් කිහිප අවස්ථොවකදී ඉල්ලුම් කර ඇති නිසො එ ස්ථොනය මවනුමවන් ම
පහසුකම්
ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව
සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
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ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කරන ලදී.
ම
ඉල්ී හො සම්බන්ධව සලකො බැීමම්දී ම
අවශයතොවයන් එ ස්ථොනයට ලබොදී අවශය
බැින්, නිසි ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව දුරකථන පහසුකම් ලබොදී හො වැසිකිළි පේධතියේ ඉදිකර දී
සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

06.ආදායම් වියදම් වාර්තාව සභා සම්මත කිරීම.
නයොයපත්රොනුකූලව පසුගිය ොසයට අෙොළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව සභො සම් ත
කර ගන්නො මලසට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ගරු සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
පසුගිය ොසමේ එනම් 2021.03.01 දින සිට 2021.03.31 දින ෙේවො වන ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව
පිළිගැනී
සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ීතු ො මයෝජනො කරන ලෙ අතර, එ
මයෝජනොව සන්ධයො අනුරුේිකො ගරු න්ිතුමිය ිසින් ස්ීර කරන ලදී. සභොමේ ිමරෝධතො
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුන බැින් එ ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව පිළි ගැනී සුදුසු බවට ගරු සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

07. කමිටු වාර්තා සලකා බැලීම
නැත
08. ප්රවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම
නයොයපත්රොනුකූලව මීලඟට ඇත්මත් මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරි බැින්,මවනත් කරුණු ස ඟ
සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකොශ කිරී ට ඇත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභොවට අවසර ලබො මෙන බව ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.

8.1
I.

ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - සුනිල් අරංගල මැතිතුමා
ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ම ොනරොගල දිස්ිේකය තුළ පවත්වො මගන යනු
ලබන සමතොස වයොපොරික ස්ථොන කිහිපයක
ත් පැන් අමලි කිරි සඳහො බලපත්ර නිකුත්
කරනු ලබන බවටත් එය ලබො ගැනි ට සමතොස වයොපොරිකයින් උනන්දු වන බවටත්
මතොරතුරු ලැබි ඇති අතර, ිමශ්ෂමයන් ම ොනරොගල නගරමේ අළුතින් ඉදිවන ම ගො
සමතොස හරහො ෙ ත්පැන් අමලි කිරිමම් කුටියේ ආරම්භ කිරි ට අවශය බලපත්ර ඉල්ලුම්
කර ඇති බවට ෙැන ගැනී ට ඇති අතර, ප්රමේශ කිහිපියක හුව ොරු වන ප්රසිේධ පිිසුම්
ොර්ගයේ වන ම ොනරොගල නගරමේ ම
නව සමතොස ආරම්භ වන අතර, ඒ ආසන්නමේ
පුජනිය ුදු පිළි යේ සහිත මබෝින් වහන්මස් න ේ වැඩ සිටින අතර, අනයොගමික
බැති තුන්මේ පල්ලිය, මේවස්ථොනය ම න් නගරමේ ප්රධොන ජොතික පොසලට හුව ොරු වන
ස්ථොනයේ වශමයන් පැවතී නිසො ම
සමතොස මවළඳසැල ගින් ත්පැන් අමලි කිරි
ඉතො ත් නුසුදුසු කොර්යයේ වන අතර, මම් සඳහො ත න් තදින් ිරුේධ වන බවට ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, මම් සඳහො ැදිහත්ී ම ය නවත්වොී ට ඉතො කඩිනමින්
කටයුතු කළ යුකු බවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
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II.

ඒ වමේ
ගරු ජනොිපතිතු න්මේ වැඩ පිළිමවළකට අනුව පසුගිය අවුරුදු ස මේ
ස ෘේිලොභී අඩු ආෙොයම් පවුල් සඳහො ිි ත් වැඩපිළිමවලේ යටමත් රුපියල් 5000/=ක
මුෙලේ ලබොදී සිදු කර මගන ගිය අතර, ම
කටයුතු සඳහො මයොෙවො තිබූ රජමේ නිලධොරින්
ම
අවස්ථොවන්වලදී අෙොළ ජනතොව ඉතො ත් අපහසුතොවයන්ට පත් කරවමින් රස්තියොදු
කරවමින් ම
මුෙල් ලබොදි සිදු කර මගන යන බවට ජනතොව ිසින් මතොරතුරු ලබොදී
ඇති අතර, ම
මුෙල් ලබොදීමම්දී සිදු කරනු ලබන නිර්ණොයකයන් ම ොනවො ෙ යන්න හරි
හැටි මනොෙන්නො නිසො ජනතොව අසන ප්රශ්නවලට නිසි පිළිතුරේ ලබො දී ට මනොහැකිව අප
හත් අපහසුතොවයට පත්වන බවට ප්රකොශ කර සිටි අතර, රජය ිසින් සත් භොවයකින් යුේතව
ජනතොවට ලබො මෙන සහන මබෙො දිමම්දි අෙොළ නිලධොරින් ිසින් ිශොල අඩුපොඩු සිදු කරන
බවත්, එ ගින් රජය අපහසුතොවයට පත්වන බවත්, ිමශ්ෂමයන්
සභොව හරහො මම්
සම්බන්ධව ප්රමේශමේ ප්රොමේශීය මල්කම්තු ොට ෙැනුම් දී ේ සිදු කර මම් සඳහො පත් කර ඇති
කමිටුවල සිටින නිලධොරින් ෙැනුවත් කිරි ේ සිදු කර අෙොළ නිර්නොයකයන් හඳුන්වොදී නිසි
උපමේශ ඔවුන් මවත ලබොදි මම් කටයුත්ත ඉතො ත් සර්ව සොධොරණව ජනතොව අපහසුතොවයට
පත් මනොකර නිසි වැඩ පිළිමවලේ යටමත් ලබොදි ට කටයුතු කිරි වැෙගත් බව ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ ිිධ අවස්ථොවලදි යම් යම් පිරිස් ිසින් ජන ස ොජය තුල ිිධ ොතෘකො ඔස්මස්
ජන ස ොජය තුළ යම් යම් ගැටළුකොරි තත්ත්වයන් ඇති කරවන අතර, ඇස් මෙමකන් මනොෙැක
තවමකේ කියන පලියට කතො කරනොට වඩො යම් මෙයක යථොර්ථය මහොඳින් අවමබෝධ
කරමගන එය ස ොජ ගතකරනවො නම් ම මස් ගැටළුකොරි තත්ත්වයන් ඇති මනොවන අතර, ඒ
හරහො හැ මෙනොට මපොදු එකඟතොවයන්ට පැමිණි තුළ අපහසුතොවයකින් මතොරව නිවැරදි
තීන්දු තිරණ ගත හැකි බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ිසින් පසුගිය සභො වොර්තොමේ ත න් ිසින් ප්රකොශයට
පත් කළ කොරණොවන් කිහිපයේ සභො වොර්තොවට ඇතුළත් ී මනො ැති බැින් එය
සංමශෝධනය ිය යුතු බවට ප්රකොශයේ කළ අතර, සභිකවරමයකු ිසින් සභො වොරමේදී ප්රකොශ
කරන කරුණූ සියල්ල සභො වොර්තොවට ඇතුළත් කළ මනොහැකි අතර, එහි අවශය කරුණු
ස ග සංෂිප්තයේ ප ණේ සකස් කළ යුතු බවත්, අෙොළ පුහුණු වැඩසටහන්වලදී උපමෙස්
ලබොදී ඇත්මත් ඒ ආකොරයට බැින් මම් සම්බන්ධව කවුරුත් අවමබෝධ කරගත යුතු බවට
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• සුරො සැල් සම්බන්ධව කතො කිරීමම්දී මම් වන ිට සුරො සැල් ඉදිරිපිට ඉෙන් මබෝතල් ඇරමගන
බී නතර කර ඇති අතර, මීට මපර ෙ නගරමේ ඇති සුරො සැල් කිහිපයේ වසො ෙැමී ට ත න්
ැදිහත් වුවත්, එය සොර්ථක මනොවුණු බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ිමශ්ෂමයන්
නගරමේ ඉදිවන නව සමතොස වයොපොරික ස්ථොනයට ඉතො ආසන්නව ප්රධොන පසල, පන්සල,
ඇතුළු ූජනීය ස්ථොන කිහිපයේ පිහිටො ඇති ස්ථොනයේ බැින් මම් සඳහො ප්රොමේශිය සභොවේ
වශමයන් අපමේ ිරුේධත්වය ප්රකොශ කර සිටිමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ රජය ිසින් අවුරුදු ස ය තුළ ජනතොව මවනුමවන් රු.5000/= ක මුෙලේ ලබො මෙන
අතර, මම් සඳහො හිමිකම් ලබන්මන් අඩු ආෙොයම්ලොභි ස ෘේිලොභි පවුල් සහ ස ෘේියට හිමිකම්
ඇති මපොමරොත්තු මල්ඛනමේ සිටින අයටත්, ආබොිත අයටත්, හජන ආධොර ගන්නො වයස
අවුරුදු 70 මවන් පහළ රු.2000/= ක දී නොව ගන්නො අයත් හිමිකම් ලබන බව ගරු සභොපතිතු ො
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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ප්රකොශ කර සිටි අතර, නමුත් මුලින් මුෙල් එවො ඇත්මත් ස ෘේිලොභින්ට බවත් යම් අමයකුට
ම
නිර්ණොයකයන්ට යටත්ව අසොධොරණයේ සිදුව ඇත්නම් අභියොචනයේ ඉදිරිපත් කිරිම න්
අනතුරුව අෙොළ මුෙල ලබො ගත හැකි බවට ප්රොමේශිය මල්කම් උපමෙස් ලබොදී ඇති බවට ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ සභො රැස්ීම් අවස්ථොවකදී සභිකවරුන් අෙහස් ප්රකොශ කිරි සම්බන්ධව මීට මපර
අවස්ථො ගණනකදී සභිකවරුන් ෙැනුවත් කර ඇති අතර, මවනත් කමිටුවලදී මහෝ
පොර්ලිමම්න්තුමේදී කතො කළ යුතු මේවල් ම
ස්ථොනමේ කතො කිරි ඵලේ මනොවන අතර,
එක කරුණ සෑ සභිකවරමයකු කතො මනොකර සිටී ටත් වග බලො ගන්නො මලසටත් ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, සභො වොර්තොවේ සකස් කිරිමම්දී අතයොවශය වැෙගත් කරුණු
මගොනු කර සංෂිප්ත වොර්තොවේ අවසොනමේදී සකස් ිය යුතු බැින්, සභිකවරුන් ප්රකොශ කරන
සියළු මේ අකුරේ නෑර ම හි ඇතුළත් මනොකරන බව අවමබෝධයට ගන්නො මලසත් ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

8.2

ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - සනත් ගුණවර්ධන මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මම් වන ිට නැවත අවධොනයට අඩුමවන්
මයොමුී ඇති කරුණේ වශමයන් අනවසර ත්පැන්, ත්කුඩු සම්බන්ධව අෙ වන ිට ෙැඩිව
අවධොනය මයොමු කළ යුතුව ඇති බැින්, මම් වන ිට ොගන්ෙනමුල්ල, සිරිගල, වැලියොය
බටුගම් න ප්රමේශවල ඇති අතුරු ොර්ගවල සිටින තරුණ පිරිස් ිසින් මම් සඳහො ෙැඩි මලස
ඇබ්බැහි මවමින් පවතින බවට ත ොට මතොරතුරු ෙැන ගැනී ට ඇති බවත්, ිමශ්ෂමයන්
ළඟදී දිනයක සිරිගල 5 වන පටු ඟ හි යම් ස්ථොනයක කුඩු පැකට්ටටුවේ තිබී හමු ීම න්
ගම්මුන්මේ සහ ම ොනරොගල මූලස්ථොන මපොලිස් පරීේෂකතු න්මේ ැදිහත්ීම න් අවශය
පරීේෂණ කටයුතු සිදු කළ බවත්, ඒ වමේ
දුරුකැටිය ප්රමේශමයන් ෙ මම් සම්බන්ධව
මෙමෙමනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමම්දී ඔවුන් ළඟ තිබී කුඩු පැකට්ට තබන ස්ථොන 10 ේ ලකුණූ
කරන ලෙ සිතිය ේ හමුී ඇති අතර, මම් සම්බන්ධමයන් කටයුතු කළ මූලස්ථොන මපොලිස්
පරීේෂකතු න් ඇතුළු පිරිසටත් දූෂණ ර්ධන ඒකකමේ වැටීම් අංශමේ සියළු
නිලධොරින්ටත් ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, මම් සඳහො
ප්රමේශමේ මබොමහෝ තරුණ පිරිස් හො පොසල් ෙරුවන් මම් සඳහො ඇබ්බැහි මවමින් පවතින අතර,
ප්රොමේශීය සභොවේ වශමයන් අපි සියළු මෙනො ම යට ැදිහත් ී මම් සම්බන්ධ කරුණු
මසොයො බලො ඊට මයොමු ී ඇති ෙරුවන්මේ මෙේපියන් මුණ ගැසී සොකච්ඡො කර පුනරුත්ථොපන
කඳවුරුවලට මම් ෙරුවන් මයොමු කිරිමම් වැඩ පිළිමවලේ සිදු කර අමප් ප්රමේශමේ ෙරුවන්
ම යින් මුෙවො ගැනී ට කඩිනමින් කටයුතු කරමු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ ම ොනරොගල නගරමේ ස්ථොපිත කිරි ට නියමිත සමතොස වයොපොරය හරහො ත්පැන්
අමලිසැලේ ස්ථොපිත මවනවො නම් එය කිසි මස්ත් එ ස්ථොනයට නුසුදුසු බැින්, ත න්
හෙවතින් ඒ මෙයට ිරුේධත්වය ප්රකොශ කර සිටින බවත්, ඒ වමේ ප්රමේශමේ ජනතොවට
ත්පැන් ගැනී ට ඇති තරම් මවළඳසැල් තිබියදී ූජනීය වටිනොක ේ මගන මෙන ස්ථොනයේ
හො නගරමේ ප්රධොන පොසලට ළ යින් හුව ොරු වන ස්ථොනයක ම වන් වයොපොරයේ පවත්වො
මගන යො ට කිසිමස්ත්
ඉඩ සලසො දී වැලැේිය යුතු බවට ප්රකොශ කරමින් ගරු
න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• අනවසර ත්රවයවලට ඇබ්බැහිී නැවත වතොවේ හිස ඔසවන බවේ මපන්නුම් කරන අතර,
නමුත් මපොීසිය නිරතුරුව ැදිහත්ී අවශය කටයුතු සිදු කරන බවත්, අෙොළ ෙරුවන්
පුනරුත්ථොපන කඳවුරුවලට මයොමු කිරි ට අපි හැම ෝ
ැදිහත්ී අවශය සහමයෝගය ලබො දී ට
කටයුතු කරමු බවටත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
• නගරමේ අළුතින් ස්ථොපිත ී ට නියමිත සමතොස ධයස්ථොනය හරහො ත්පැන් අමලිසැලේ
ආරම්භ කිරි සම්බන්ධව රමට්ට ප්රධොනින් ෙැනුවත් මනො ැති බවත් ම
වයොපොරය සඳහො බොර්
පර්මිට්ට එකේ මනො ැති අතර, පර්මිට්ට ඇති මකනකු පිටතින් මගන්වො මගන ම ය සිදු කිරි ට යන
බවට මතොරතුරු ලැබී ඇති අතර, මකමස් නමුත් අපි සියළු මෙනො ම ය නතර කිරි ට පියවර
ගනිමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.3 ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - ක්රි ාන්ත රත්නායක මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව පසු ගිය ස ත ොට මුහුණ දී ට සිදු වූ
මකොමරෝනො මරෝගය හමුමේදී ත ොට මරෝගය වැලදී ඇති බවට ඇති වූ සැකය ත ඒ
ම ොමහොමත්
අෙොළ පරීේෂණ සිදු කර ගැනී සඳහො ත න් සිරිගල මරෝහලට ගිය
අවස්ථොමේදී අෙොළ යවෙයවරයොට මරෝග ලේෂණ මහලි කර ඊට අෙොළ පරීේෂණ සිදු කර
ගත යුතු බවට ත න් ෙැනුම් දුන්න ෙ එ යවෙයවරයො ිසින් එය ප්රතිේමෂ්ප කරමින්
මබමහත් තුන්ඩුවේ ලියො දී ත ොට මගෙර යන මලස ෙැනුම් දුන් අතර අවසොනමේදී ත න්
ිසින් කිහිප අවස්ථොවේ බල කර සිටි නිසො රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීේෂණය සිදු කළ අතර එහිදී
ත න් මරෝගිමයකු බවට හඳුනො ගත් අතර එදින ත න් ස ඟ එමස් සැක සහිතව මරෝහලට
පැමිණි සිටි තවත් කිහිප මෙමනකුට ම
පරීේෂණය සිදු කරනු ලැුමේ ඔවුන්මේ
මපරැත්ත කිරී
ත වන අතර එහිදී ඒ කිහිප මෙමනකුෙ මරෝගීන් බවට හඳුනො ගැනී තුළ තව
දුරටත් අපමගන් මරෝගය ස ොජ ගත ී වලේවො ගැනී ට හැකි වුවෙ මම් භොරව මරෝහල තුළදී
අෙොළ යවෙයවරයො හමු ී ට මපර සිදු කළ යුතු අමනකුත් සියලු ක්ර මේෙයන් අෙොළ
නිළධොරීන් ැනින් ඉටු කර දුන්නත් එමස් කටයුතු කළ එ යවෙයවරයො සම්බන්ධව ෙැඩි
කණගොටුව ප්රකොශ කර සිටින අතර ෙැඩි අවධොනම් තත්ත්වයේ තිබියදීත් ම
යවෙයවරුන්
ම මස් කටයුතු කරන්මන් න්ෙ යන්න සිතො ගැනී ටවත් මනොහැකි බවට ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී. ඒ වමේ ම මස් ත න් මරෝගිමයේ බවට පත් වූ ම ොමහොමත් සිට
සුව වන මතේ ත න්ට උෙේ උපකොර කළ සහ ආශිර්වොෙ කළ සියලු මෙනොටත් සිරිගල
මරෝහමල්දී ම න් හම්බන්මතොට හ මරෝහමල් නිමරෝධොයන ධයස්ථොනමේදී මසොයො බලො
අවශය කටයුතු සිදු කළ සියලූ කොර්යය ණ්ඩලයටත් මබමහින් ස්ූතිය පුෙ කර සිටින
බවටත් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.

II.

ඒ වමේ ප්රමේශමේ මකොමරෝනො මරෝග ලේෂණ ඇති අය මහෝ එ මරෝගීන් ආශ්රිතයින්මේ
සිදුකරනු ලබන PCR පරීේෂණවල වොර්තොවන් පැමිණී සඳහො වැඩි කොලයේ ගත ී
අවධොනම් තත්ත්වයේ වන අතර මම් වන ිට ම ොනරොගල ප්රමේශමේ වැඩි වශමයන්ෙ
මරෝගීන් හමු ී නිසො ම ොනරොගල හ මරෝහලට PCR යන්ත්රයේ තිබී කොීන වශමයන්
ඉතො ත් ෙැඩි අවශයතොවයේ බැින් ප්රොමේශීය සභොවේ වශමයන් මම් සඳහො ැදිහත් ිය යුතු
බැින් ඉහල මේශපොලන බලධොරීන් ෙැනුවත් කර ම ොනරොගල හ මරෝහලට PCR යන්ත්රයේ
ලබො ගැනී ට කටයුතු සලසො මෙමු මලසට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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III.

ඒ වමේ සිරිගල හ මරෝහමල් ප්රසව හො නොරිමේෙ ොතෘ සොයනය මම් වන ිට ොස මෙකක
ප ණ කොලයක සිට නතර කර ෙ ො ඇති බවට ත න්ට මතොරතුරු ලැබී ඇති බවත් දිනකට
ගැබිණි ේවරුන් 100 ේ ප ණ පරීේෂො කළ ම
සොයනය ම මස් නතර කර ෙ ො අෙොළ
යවෙයවරුන් ිසින් ත මපෞේගලික ධයස්ථොනවලදී ප ණේ ේවරු පරීේෂො කිරී
සිදුවන අතර ම ගින් ප්රමේශමේ අහිංසක මබොමහෝ ේවරුන් පිරිසේ අසරණභොවයට පත්ව
ඇති අතර, මම් වන ිට ම
මරෝහල ම මස් ිනොශී සඳහො මරෝහල් යවෙය
අිකොරීවරයො සම්ූර්ණමයන් වග කිව යුතු බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

IV.

ම ොනරොගල නගරමේ ආරම්භී ට යන සමතොස වයොපොරය කොමලෝචිත වශමයන් ඉතො
වටිනො ක්රියොවේ වුවෙ මම් හරහො ත් පැන් වයොපොරයේ ආරම්භ කිරී සම්බන්ධමයන් ෙැඩි
ිමරෝධය පළ කර සිටින අතර ම
ස්ථොනයට මකමස්වත් මනොගැලමපන ම
ත් පැන්
මවළඳො නතර කිරී ට අප සෑ මෙනො
ැදිහත්ව වහො පියවර ගත යුතු බවට ප්රකොශ
කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• සිරිගල මරෝහමල් පවතින ගැටලු හො අඩු පොඩු ස බන්ධමයන් ජනතොවට සිදුවන අසොධොරණකම්
සෑ සභොවොරයකදී පොමහ් ක්රිශොන්ත න්ීතු න් ඉතො කණගොටුමවන් යුතුව කතො කරන අතර
ඒ සම්බන්ධව අපට කළ හැකි මෙයේ මේනම් සියලු මෙනො
ැදිහත් ී අවශය කටයුතු කරමු
බවත්, නගරමේ ආරම්භ කිරී ට යන ත් පැන් අමලි සැලෙ නතර කිරී ට කටයතු කරමු බවටත්
ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.4 ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - වයි.උපුල් මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව උත්තරීතර සභොවක මගෞරවණියව ගනු ලබන
සභො තීරණ කවෙත් වලංගු වන අතර, පසුගිය ොසයක ම ොනරොගල සභොවට අයත් නව
මවළඳමපොළ කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කිරි සුදුසු බවට සභොව තීරණය කළ ෙ එ සභො
තීරණය පළොත් පොලන සහකොර මකො සොරිස්තු න් මවත ෙන්වො යැීම න් අනතුරුව ත න්
ෙ ඒ සම්බන්ධව මකො සොරිස්තු ොමගන් කරුණු ි සො සිටියදී ම
පැහැදිලි නැති චක්රමල්ඛය
ත ොට ෙ මපන්වො සිටි අතර, එහිදී එතු න් ිසින් ෙ පවසො සිටිමේ සභොමවන් එවන ලෙ සභො
තීරණය එතරම් පැහැදිලි මනො ැති බවත් අෙොළ චක්රමල්ඛය සභොවට එවූ පසු ඒ සම්බන්ධව
නැවත හ සභොමේ සොකච්ඡො කර නැවත පැහැදිලි තීරණයේ සභොමවන් ගන්නො මලසට
උපමෙස් ලබොදුන් බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ඒ වමේ මකො සොරිස්තු න්
ිසින් එවො ඇති ලිපිමේ ෙ පැහැදිලිව ඒ බව සඳහන් කර ඇති අතර, පැහැදිලි මටන්ඩරයේ
ගින් ම
කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කර සභොවට ආෙොය ේ ලබො ගැනී ට කටයුතු කළ යුතු
බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ සභො වොර්තොමේ යම් කිසි පුංචි සංමශෝධනයේ මගන ආ ිට ඒ සඳහො ඇහුම්කන්දී
එය සංමශෝධනය කර නැවත ඉදිරිපත් කිරි අප හට කරන මගෞරවයේ බව ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී. හජන නිමයෝජිතමයකු වශමයන් නිරතුරුව ජනතොවමේ ප්රශ්න
හඳුනො මගන ඒවොට උෙේ උපකොර කර, ඔවුන්ට වැඩ කිරි ට අප කවුරුත් බැදී සිටින බැින්
අපමේ ග්රො මස්වො වසම්වල මබොමහෝ අහිංසක ජනතොවේ යෙනිකව යම් යම් මගොි
නිෂ්පොෙන ොර්ග මෙපස තබො මවළඳොම් කටයුතු කරන අතර, ඒ අතරින් ත ො හඳුනන
මෙමෙමනකු ස්වයං රැකියොවේ කිරි ට ඉතො ත් කැ ැත්මතන් සිටින බවත් ඒ මෙමෙනොමේ

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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එ ස්වයං රැකියො කටයුතු සොර්ථක කර ගැනී ට ඔවුන්ට අවශය සහමයෝගය ලබො මෙන්න
කියො ඉතො මගෞරවොන්ිතව ආයොචනොවේ කර සිටින බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
III.

ඒ වමේ
හින්ෙ චින්තනය යටමත් රමට්ට ජනතොවට ප්රජොතන්ත්රවොදීව ජීවත් ී ට ේබි
ආරේෂො කර දී ෙැවැන්ත මලස රට සංවර්ධනය කළ නොයකමයකු වශමයන් රට තුළ සමතොස
වයොපොරය නඟො සිටුී ටත් ඒ යටමත් ජනතොවට සහනෙොයි මිල ගණන් යටමත් බඩු භොණ්ඩ
ලබො ගැනී ට අවස්ථොව ලබො දුන් අතර, ම ොනරොගල නගරමේ අළුතින් ඉදිී ට යන ම ගො
සමතොස වයොපොරය හරහො ත්පැන් අමලි කිරි මවනුමවන් ෙැඩි ිමරෝධය පළ කර සිටින
අතර, සමතොස හරහො අහිංසක ජනතොවට අවශය වන්මන් අඩු මිල ගණන් යටමත් අතයොවශය
බඩු භොණ්ඩ මිලදී ගැනී මිස ත් රවය මිලදී ගැනී මනොවන බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ දුප්පත් අඩු ආෙොයම්ලොභි ජනතොව මවනුමවන් අවුරුදු ස ය තුළ රු. 5000/= ක
දී නොවේ ලබොදී ඔවුන්ට යම් අයුරකින් මහෝ සහනයේ සලසො දී ට ගරු ජනොිපතිතු න්
ම න් ගරු අග්රො ොතයතු න් ිසින් ගනු ලැබූ ඒ වැඩ පිළිමවළ සඳහොත් එය සොර්ථක කර
ගැනී ට මම් මුෙල් ජනතොවට මබෙො දීමම්දී සහමයෝගය ලබො දුන් සියළු නිලධොරින්ටත්
ිමශ්ෂ ස්තුතිය හො මගෞරවය පුෙ කර සිටින බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

ඒ වමේ ප්රමේශමේ වසම්වල ජනතොවට ග න් කිරි ට අපහසු අතුරු ොර්ග මබොමහෝ යේ
ඇති බැින් ඒ සම්බන්ධව මසොයො බලො එ
ොර්ග සකස් කර දී සම්බන්ධව අවශය කටයුතු
කඩිනමින් සිදු කරන මලස ෙ ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර
සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• කඩ මටන්ඩර් කිරි සම්බන්ධව මකො සොරිස්තු න් ිසින් අප මවත එවො ඇති චක්රමල්ඛය
සම්බන්ධව සභොමේ සෑ සභිකවරමයකු මම් වන ිට ෙැනුවත් බවත්, ඒ වමේ ප්රමේශමේ
මවනත් වයොපෘති හරහො පසුගිය කොලමේ මබොමහෝ ොර්ග ප්ර ොණයේ කොපට්ට කළ අතර, ඒ සඳහො
ැෂින් මයොෙො ොර්ග කපො ඔවුන්ට අවශය සහමයෝගය ප්රොමේශීය සභොමවන් ලබො දුන් අතර, එයින්
සභොවට ආෙොය ේ ලැුණු බවත්, පවතින වැසි සහිත තත්ත්වය නිසොත් අනිකුත් අතුරු ොර්ග
කැපී ප්ර ොෙ වුවත් ඉදිරි දිනවලදී මම් සියල්ල කපො නි කිරි ට කටයුතු කරන බවත් ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.5
I.

ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - ප්රේ.එම්.ගුණවර්ධන මැතිතුමා
ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ගරු න්ිතු න් ිසින් ලැුවොවූ සිංහල හො හින්දු
අළුත් අවුරුේෙ නිදුේව නිමරෝගි ත්ව ගත කිරි ට සියළු මෙනොට සුභොසිරි එේ කරමින්
මකොමරෝනො මරෝගයට මුහුණ දුන් ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු න් මරෝගිවූ
ම ොමහොමත් මුහුණ දුන් අත්ෙැකීම් ගැන ප්රකොශ කර සිටි අතර, එතු න්ට අමප් න්ිවරුන්
නිරතුරුව ශේතියේ වූ අතර, මම් වන ිට ඒ සඳහො මුහුණ මෙන සභො මල්කම්තු ො ඇතුළු
ඒ පවුමල් සියළු මෙනොට ඉේ න් නිදුේ නිමරෝගි සුවය ලැමබ්වො කියො ගරු න්ිතු ො ිසින්
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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II.

ඒ වමේ රජය ගින් ක්රියොත් ක වන සමතොස වයොපොරය ජනතොවට ඉතො ත් සමීප මෙයේ
වන අතර, නගරමේ අළුතින් ආරම්භ කිරි ට යන සමතොස වයොපොරය හරහො ත්පැන්
අමලිසැලේ ආරම්භ ී ට යනවො නම් එ පරිසරයට එවැනි වයොපොරයේ කිසිමස්ත්
මනොගැළමපන බැින්, වගකිව යුතු සියළු පොර්ශවයන් ෙැනුවත් කර ම ය නතර කිරි ට
පියවර ගන්නො මලස ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින
ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• නගරමේ ඉදිී ට යන නව සුරො සැල නතර කිරි ට අපි කටයුතු කරමු බවට ගරු සභොපතිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.6

ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - අතුල කුමාරසිරි මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව නොගරික සංවර්ධන අිකොරිය ගින් ඉදිකරන
ලෙ වර්ෂ ගණනොවකට පසුව රංජිත් ේදු බණ්ඩොර ගරු ඇ තිතු ොමේ ැදිහත්ීම න් නව
මවළඳමපොළ කඩ කො ර සහිත මගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරි ට අවශය කටයුතු සලසො දුන් අතර,
ම හි මුල් ගල තැබීමම් උත්සවයට පවො එකල ිපේෂමේ සිටිය ෙ ගරු සභොපතිතු න් ෙ එ
අවස්ථොවට සහභොගී කරවො ගැනී ට කටයුතු කළ බවත්, නමුත් පසුගිය දිනක අපව ෙ ෙැනුවත්
මනොකර එහි වැඩ නි කරන ලෙ එේ හළේ ිවෘත කිරි සම්බන්ධව ත න් ඉතො කනගොටු
වන අතර, නමුත් මකමස් මහෝ එය ිවෘත කිරි සම්බන්ධව පේෂ මේෙයකින් මතොරව අප
ඉතො ත් සතුටු වන අතර, එහි මගෞරවය අප සියළු මෙනොට ලැමබන බවට ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
නව මවළඳමපොමළ් කඩ කො ර 16 සම්බන්ධමයන් පළොත් පොලන
මකො සොරිස්තු න් ිසින් එවො ඇති අෙොළ චක්රමල්ඛනයන්ට යටත්ව එහි කළින් සිටි 16
මෙනොට
ඒවො ලබොදී සම්බන්ධව අපමේ ිරුේධත්වයේ මනො ැති අතර, ම හි
නීතයොනුකූලභොවය ම න් පසු කලකදී නීති ය වශමයන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයේ ඇති
මනොවන තැනට ඒ කටයුතු ිනි ිෙ භොවයකින් යුේතව සභොවට ෙ ආෙොය ේ ලැමබනවොනම්
ඒ සම්බන්ධව කිසි ප්රශ්නයේ මනො ැති බවත්, ඒ වමේ ම හි සමූපකොරය සඳහො මවන්
කර තිබූ කඩ කො රය සඳහො ගන්නො ක්රියො ොර්ග සම්බන්ධව ෙ ෙැන ගැනී ට අවශය බවත් ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ දිස්ිේකයකට එේ වයොපොරයේ මලස නව රජය යටමත් මවළඳ අ ොතයංශය
හරහො ම ගො සමතොසේ ආරම්භ කිරි ට යන අතර, ම ොනරොගල නගරමේ ආරම්භ ී ට
නියමිත ම ගො සමතොස හරහො සියළු වයොපොර එේව ත්පැන් අමලිසැල් පවත්වො මගන
යො ට ෙ කටයුතු කර මගන යන අතර, වයොපොර ට්ටටමින් කර මගන යන මේවල් බැින් ත න්
ඒ සඳහො ිරුේධ මනොවන බවත්, ත්පැන් අවශය මකනො ත්පැන් මිලදී ගන්නො අතර, මවළඳ
වයොපොර ආරම්භ කිරිමම්දී එේ මෙයේ අල්ලො මගන ඒ මේට ිරුේධ ී අවොසියේ වන අතර,
ත්පැන් අමලිසැල් පවත්වො මගන යො ට මපෞේගලිකව ත න් අකැ ති නමුත් ම වැනි හො
වයොපොර නගරයට පැමිණි සම්බන්ධව ත න් ිරුේධ මනොවන බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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IV.

ඒ වමේ
දිස්ිේ සම්බන්ිකරණ කමිටුවලින් ප්රොමේශීය සම්බන්ිකරණ කමිටුවටත්
ොධයමේදීන් සහභොගී මනොකරවො ගැනී කළ යුතු බවට චක්රමල්ඛයේ නිකුත් කර ඇති බවට
මතොරතුරු ලැබී ඇති බවත් ම වැනි අසොධොරණ තීන්දු තීරණ ගැනී අනු ත කළ මනොහැකි
අතර, නිවැරදිව වැඩ කරනවො නම් ොධයමේදීන් කැඳිය යුතු අතර, ොධයමේදීන්මේ කටයුතු
කර මගන යොමම් නිෙහස අපි ඔවුන්ට ලබොදී වගකී ේ වන අතර, මම් සඳහො මසොයො බලො
අවශය කටයුතු කළ යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

බදුල්ල නේකල ොර්ගමේ 22 කණුව ුදු පිළි ය අසල මබෝේකුවේ ඇති අතර, ම
ස්ථොනය ඉතො ත් පටු වන අතර, සතියකට දින 02 තුනේ ිමශ්ෂමයන් බයිසිකල් අනතුරු
සිදුවන අතර, ඒ වමේ ජල නළ එළි සඳහො කපො ඇති එ ස්ථොනමේ කොපට්ට ොර්ගයට
ආසන්නව ඉතො ිශොල වලේ ෙ සකස් ී ඇති බැින්, මම් සම්බන්ධව අෙොළ ආයතන ෙැනුවත්
කර කඩිනමින් ිසඳු ේ ලබො මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

VI.

ඒ වමේ
දුරුකැටිය ොර්ගමේ එේ පැත්තක ජල නළ එළී සඳහො කොණු කපො තව ත් වසො
මනො ැතිව පවතින අතර, ඒ සම්බන්ධව අවධොනය මයොමු කරන මලසත් ඒ වමේ රජය
ගින් පසුගිය අවුරුදු ස ය තුළ ජනතොවට මබෙො මෙනු ලැබූ රු.5000/= ක දී නොවට අෙොළව
එ චක්රමල්ඛවලට අනුව ස ෘේිලොභින්, මපොමරොත්තු මල්ඛනමේ සිටින අය, වැඩිහිටි ආධොර
ලබො ගන්නො අය, වකුගඩු මරෝගින් හො අබොිත අයවළුන් ම
මුෙල ලබො ගැනී ට හිමිකම්
කියන අතර, ඒ අයට අ තරව අපිට අවශය ආකොරයට හිතවත්කම්වලට ම
මුෙල් ලබොදිය
මනොහැකි බවත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, එම න්
මකොමරෝනො වසංගතය
මහ්තුමකොට මගන මසෞඛයොරේෂිත ක්ර මේෙ අනුග නය කළ යුතු වුවත්, ප්රමේශමේ මබොමහෝ
රොජය ආයතනවලට ජනතොව වැඩේ කර ගැනී ට යොමම්දී ඔවුන් ඇතුළට මගන අවශය
කොරණො මසොයො බැී සිදු කිරි ඉතො ත් න්ෙගොමීව ී ඇති අතර, ිමශ්ෂමයන් ප්රොමේශිය
මල්කම් කොර්යොලය මවත යන ජනතොව ඉතො ත් අපහසුතොවයට පත්ව ඇති අතර, ජනතොවමේ
බඳු මුෙල් වලින් වැටුප් මගන ඔවුන්ට අවශය මස්වොවන් නිසි පරිදි ලබො දිය යුතු බැින්, ඒ
සම්බන්ධව හැ මෙනොමේ අවධොනය මයොමු කරන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින්
සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• නව කඩ කො ර තව ිවෘත කර මනො ැති අතර, ඉදිරි දිනකදී ගරු කෘෂිකර් රොජය
අ ොතයතු න් මගන්වො ම ය ිවෘත කිරි ට අමප්ේෂො කරන අතර, ඒ සම්බන්ධව සියළු
සභිකවරුන් ෙැනුවත් කරන බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• රුපියල් 5000/= දී නොව ලබො දීමම්දී අෙොළ චක්රමල්ඛනයන්ට අනුව මතෝරො ගත් යම් පිරිසකට
එය ලබොදුන් අතර, ම වැනි අවස්ථොවන්ට ෙ කට කතො පතුරුවො මිනිසුන් මපළඹීම න් අෙොළ
නිලධොරින් යම් අපහසුතොවයන්ට පත්වූ බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• නේකල ොර්ගමේ 22 කණූව මබෝේකුව ඇති අෙොළ ස්ථොනය සම්බන්ධමයන් ොර්ග සංවර්ධන
අිකොරියට ෙන්වො යැී ට කටයුතු කරන බවත්, ඒ වමේ
දුරුකැටිය ජල මයෝජනො ක්ර ය
යටමත් දුරුකැටිය ොර්ගයට කලු ගමල් මකළවරට ජලය ලබො මෙන නිසො ම
ොර්ගයටත්
ගල්වල පොරටත් ජලය ලබො දී ට කටයුතු කරමගන යන බවත්, ඒ වමේ මම් ආණ්ඩුව ගින්
ොධයමේදීන්ට නිෙහස ලබොදී ඇති අතර, මම් වන මතේ කිසි කමිටුවකට සහභොගී මනොවන
මලසට ොධයමේදීන්ට සී ො නිකුත් කර මනො ැති බව ෙ ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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8.7

ගරු ොප්රේශීය සභා මන්ී - අජිත් අගලකඩ මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ම ොනරොගල නගරමේ අළුතින් ආරම්භ ී ට
යන ත්පැන් අමලිසැලට ිරුේධව අෙ දින හ සභොමේ මබොමහෝ මලස සොකච්ඡො මකරුණු
අතර, ඒ සඳහො ත න්මේ ෙ ෙැඩි ිමරෝධය පළ කර සිටින බවත්, නමුත් කොලය නොස්ති කරමින්
මම් සභොව තුළ ම වැනි මේකට ිරුේධ ී කිසි ප්රමයෝජනයේ මනො ැති අතර, 3/2 බලය,
ිසිවන සංමශෝධනමයන් වැඩි බලයේ තිමබන ආණ්ඩු පේෂය නිමයෝජනය කරන ප්රොමේශීය
සභොවේ වශමයන් එේ අත්සනකින් මහෝ එේ දුරකථන ඇ තු කින් ම ය නතර කර ගන්න
පුළුවන්ක තිබියදීත් එමස් බැරි ගොනට මම් සභොව තුළ ම ප ණ කොලයේ මම් සම්බන්ධව
සොකච්ඡො කරන ලේමේ න්ෙ යන්න ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ පසුගිය ස හ සභොමේදී ප්රමේශමේ ප්රධොන පොසල්වලට ෙරුවන් ඇතුළත් කර
ගැනී මවනුමවන් පවතින අඩුපොඩු සකස් කර ගැනී සම්බන්ධව ත න් ිසින් කළ
ප්රකොශයට අනුව අෙොළ තැන්වලට ලිපි යවො තිබී සම්බන්ධව ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ඒ
වමේ මීට ොස කිහිපයකට මපර සභො රැස්ී කදී ජනතො ිමුේති මපරමුමණ් අය ිසින්
පොසල්වල පංති කො රයක සිටිය යුතු ළ යින් ගණන 45 කට වැඩි නම් නඩුවේ මගොනු කිරි ට
යො
හත් ලැේජොවේ බවට ගරු ක්රිශොන්ත න්ිතු ො ිසින් ප්රකොශයේ කර සිටි අතර,
ආණ්ඩු බලයේ පවතින නිසො ලබන වර්ෂමේ සිට මම් ලැේජොව මනොමවන්න ම
ප්රධොන
පොසැල්වලට ෙරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමම් ිි ත් වැඩපිළිමවළේ දියත් කරන්න කියො ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ බොර් පර්මිට්ට, අනවසර ත්පැන්, ගස් කැපී නතර ිය යුතු බවට මම් සභොමේ
මකොමතකුත් ප්රකොශයන් කළත් පවතින ස ොජ ක්ර ය මවළඳො ට නිෙහස ලබොදී ඇති නිසො මම්
ස ොජ ආර්ික ක්ර ය මවනස් මනොකර මම් මේවල් මවනස් කිරි ට මනොහැකි බව කවුරුත්
අවමබෝධ කර ගන්නො මලස ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර
සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• නව සමතොස හරහො පිට වයොපොරිකයින්ට මවළඳ කුටි ලබො දී ට ඔවුන් කටයුතු කරන අතර,
ත්පැන් අමලිසැලේ එමස් බලපත්ර ඇති අමයකු මයොෙවො කිරි ට යන අතර, මම් සඳහො රජමයන්
බලපත්ර නිකුත් කර මනො ැති බැින්, සභොමේ තීරණයේ ගන්නො ලෙ බව ඉහළ බලධොරින්ට ෙන්වො
යවමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ වැලියොය පොසල, වැදිකුඹුර පොසල, ිපුලොනන්ෙ පොසල, දුරුකැටිය පොසල ඉදිරිමේදී
ජොතික පොසල් කිරි ට කටයුතු කර මගන යන අතර, ඉන් පසුව මම් ෙරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමම්
තෙ බෙය අඩු මවන අතර, එමහත් එේ පංති කො රයක ළ යින් 45 ේ ගැනී සිදු කළ හැකි බවට
ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ගරු සභාපතිතුමා
2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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ලබන ස සභො රැස්ී 2021.05.14 වන දින නිවොඩු දිනයේ බැින්, ඊට මපර දිනය වන
2021.05.13 වන බ්රහස්පතින්ෙො දිනට මයොෙො ගමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටි
අතර, ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයකින් මතොරව එකඟතොවය ලබො මෙන ලදී.
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් අෙ
දින ොසික හ සභොව සොර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සියලු
න්ිවරුන්, න්ීවරියන් ඇතුළුව
පැමිණ සිටි සියලු මෙනොට ස්ූතිය පුෙ කරමින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොමේ වැඩ
කටයුතු ප.ව.5.30 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
•
•

2021.04.19 දින ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො කොර්යොලමේදී ය.

•

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභොපති,
ප්රොමේශීය සභොව,
ම ොනරොගල.
ම

සභො වොර්තොව ................................................................................. වන දින පැවැති

හ

සභොමේ................................................................................................................මයෝජනොමවන්
සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වමයන්
ඒක තිකව/ සංමශෝධනයන්ට යටත්ව සභො සම් ත ිය.

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභොපති,
ප්රොමේශීය සභොව,
ම ොනරොගල.
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➢ ගරු සභාපතිතුමන් විසින් හදිසි ප්රයෝජනා ඉදිරිපත් කර සිටීම (රීති අංක 11 (8) )
නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර අනු ැතියේ ගත යුතු හදිසි මයෝජනො 01 ේ සම්බන්ධමයන් හ සභො අනු ැතිය ලබො ගත යුතු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයේෙ මනොතිුණු බැින්
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් එ හදිසි මයෝජනො පහතින් ෙේවො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
a) 2021 වර්ෂයට සභොව සතු සතිමපොළ බදු ගත් බදුකරු ිසින් ආරම්භක ොසමේ සිට රමට්ට
පවතින මකොමරෝනො වසංගතය මහ්තුමවන් සතිමපොළ පැවැත්ී අඩොල ී ඇති අතර, පළමු
සතිය තුළ සතිමපොළ වසො තබන ලෙ අතර, මෙවන සතිමේ සිට නැවත මපොළ ිවෘත කළ ෙ
මගොියන් නිෂ්පොෙන රැමගන ඒ මවළඳුන්මේ ප්ර ොණය සහ ස ස්ථ පොරිමභෝගිකයන්මේ
පැමිණී 50%කටත් වඩො අඩු බවත්, නගරයට පැමිණී ට මබොමහෝ මෙමනේ අකැ ත්තේ
ෙේවන බැින් මගොීන් ත නිෂ්පොෙන ත නිමවස් මවතින් මතොඟ මවළඳුන්ට ිකිණීමම්
ක්ර මේෙයේ ෙ පවතින නිසො ගිිසුම්ගත මුෙලට සතිමපොළ බදු අය කර මගන යො ඉතො ත්
අපහසු බැින්, ගිිසුම් ප්රකොරව ොසිකව සභොවට මගවනු ලබන වොරික මුෙලින් 50% ක සහන
මුෙලේ අඩු කර මෙන මලස ඉල්ී ේ කර ඇති බැින්, මම් සඳහො හ සභොමේ තීරණය හො
අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ
මයෝජනොව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ඉල්ීමම් යම් සොධොරණත්වයේ පැවතිය ෙ මම් ම ොමහොමත් ම
ඉල්ී සඳහො ොසික
වොරිකමයන් 50% අඩු කිරී සම්බන්ධව තීරණයේ ලබො දිය මනොහැකි බවත්, ලබන සතිමේ ෙ
සතිමපොළ පැවැත්ී හො මවළඳුන්මේ පොරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණී සම්බන්ධව මසොයො බලො
ආෙොයම් පරීේෂක ගින් සම්ූර්ණ වොර්තොවේ ලබො ගැනී සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිමේදී
තීරණයේ ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී. සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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2021 අප්රෙල් මස 19 වන දින සභා වාර්තාව
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