ගමානරා ල ප්රාගේශීය ස්භාව
2021.08.24 දින මහ ස්භා වාර්තාව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
හතලිස් එක්වන (41) සභො වොරය 2021.08.24 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.
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ආර්.එම්.ක්රිශොන්ත රත්නොයක ැතිතු ො
මක්.ජී.ඩී.චො ර නොනොයක්කොර ැතිතු ො
මක්.එම්.ගුණවර්ධන ැතිතු ො
රංජිත් රත්නොයක ැතිතු ො
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එස්.අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො (ප්රතිපක්ෂ නොයක)
ප්රදීප් ධම්මික ිතොනමේ ැතිතු ො
ආර්.එම්.ර ණී රත්නොයක ැතිතුමිය
ආර්.එම්.උමේනි ර යලතො ැතිතුමිය
මක්. මනෝජො ලක්මිණී ැතිතුමිය
එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධන ැතිතු ො
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-

ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක හතො

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. තව ෙ මකොමරෝනො වවරසය වයොප්ත
ී ත්, සංචරණ සී ො හො ඇදිරිනීතිය පැනී හො ත න්ට මකොමරෝනො වවරසය ආසොධනය ී
නිමරෝධොයනය ී සිටී වැනි කොරණො ත මීට මපර සියලූ සභිකවරුන්ට දුරකථනමයන් ෙැනුම් දී
සොකච්ඡො කර ගත් පරිදි අෙ දිනට ම
ස සභො රැස්ී පැවැත්ී ට කටයුතු කළ බව ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

01.

පසුගිය මස් ස්භා වාර්තාව ස්භා ස්ම්මත කර ැනීම.

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.
2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව

1

එහිදී වයි.උපුල් ගරු න්ීතු න් ිසින් පසු ගිය සභො වොර්ථොමේ “මම් වන ිට මුළු රමේ ත් බල
ප්රමේශය තුළත් අවුරුදු 60ට වැඩි සහ 30ට වැඩි සියලූ මෙනොට මකොිඩ් එන්නත් කරණය සිදු කිරී
සඳහොත් එය සොර්ථක කර ගැනී ටත් මූලික කටයුතු සලසො දුන් අති ගරු ජනොිපතිතු න්ටත්, දිස්ීක්
නොයක ගරු ශෂින්ර රොජපක්ෂ ැතිතු න්ටත් ගෟරවනීය ස්ූතිය පුෙ කර සිටින බවට ත න් කරන
ලෙ ප්රකොශය ඒ ආකොරමයන් සටහන් ී මනො ැති බැින් එය නිවැරදි ිය යුතු බවටත් , එවමේ
ප්රමේශමේ සියලූ ජනතොවමේ මපොදු අවශයතොවයක් වන සමූපකොර වයොපොරය සඳහො ඔවුන්මේ
ඉල්ී පරිදි සුපර් ොකේ එමක් අලුතින් ඉදිකරන ලෙ කඩ කො ර 16 න් මම් වන ිට කඩ කො ර 15
ක් ලබො දී ඇති අතර එ කඩ කො ර ලබො මෙන ලෙ පෙනමින් ඉතිරි කඩ කො රය ම
සමූකොරය
පවත්වොමගන යො සඳහො ඔවුන් හට ලබො මෙන මලස” ත න් කළ ප්රකොශය ඒ ආකොරමයන් නිවරදි
ිය යුතු බවටත් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
එ සංමශෝධන ඊලඟ සභො රැස්ීම් වොර්තොමේදී නිවරදි කර ෙක්වන මලසට ගරු සභොපතිතු න් ප්රකොශ
කර සිටින ලදි.
මවනත් සංමශෝධන කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවූමයන් ඉහත සංමශෝධනයට යටත්ව පසු ගිය ස හ
සභො වොර්තොව සුනිල් අරංගල ගරු න්ීතු න්මේ සහ මක්.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ීතු න්මේ
මයෝජනො ස්ීරත්වමයන් සභො සම් ත කරන ලදි.

02. ස්භාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විග තෂ නිගේදන
➢ 2022 වර්ෂයට සකස් කිරී ට නියමිත ප්රොමේශීය සභො අය වැය සඳහො ම මතක් මයෝජනො
ලබො දී මනො ැති අය සිටීනම් 2021 අමගෝස්තු 31 දිනට මපර මයෝජනො ලබො මෙන මලස
ගරු සභොපතිතු න් ිසින් හ සභොමේ අවධොනය පිණිස නිමේෙනය කර සිටින ලදි.
➢ ඒ වමේ 2021 වර්ෂය සඳ෯හො වත්කම් හො බැරකම් ප්රකොශ ලබො දී මනො ැති
සභිකවරුන් වහො ක්රියොත් ක වන පරිදි ත ත න්ට අෙොල වත්කම් හො බැරකම් ප්රකොශ
ම
ස අවසන් ී ට මපර ඉදිරිපත් කිරී ට කටයුතු කරන මලස ගරු සභොපතිතු න්
ිසින් හ සභොමේ අවධොනය පිණිස නිමේෙනය කර සිටින ලදි.

03.ස්භාව අමතා එවන ලද ස්ංගේ ගපත්ස්ම්, පැමිණිලි හා ස්න්නිගේදන ස්භාව ගවත ඉදිරිපත්
කිරීම.
ඉදිරිපත් වී ගනාමැත

04. යථො පරිදී කල් දී ඇති ප්රශ්න සොකච්ඡො කිරී
නැත
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05. යථා පරිදී කල් දී ඇති ගයෝජනා ස්ාකච්ඡා කිරීම
නයොයපත්රොනුකූලව මීලඟට ඇත්මත් යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරී හො සභො තීරණ
ගැනී බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදි.

රු ස්භාපති ආර්.එම්.රත්නවීර මැතිුමා විසින්
ස්භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගයෝජනා
ගයෝජනා අංක 01
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව ගින් නිෂ්පොෙනය කරනු ලබන මකොම්මපෝස්ේ මපොමහොර සඳහො යන
ියෙ සලකො බලො ෙැනට ම
මපොමහොර 01 kg ක ිකුණුම් මිළ වන රු.15 ක මුෙල රු.20ක් ෙක්වො
ඉහළ ෙැමී සඳහොත් තවෙ එක් මගොිමයකු මවනුමවන් නිකුත් කළ හැකි උපරි ප්ර ොණය
මකොප ණෙ යන්නත් හ සභොමේ අනු ැතිය හො තීරණය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
හ සභොව මවත 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ගිය වර හ සභොමේෙ සොකච්ඡො කර ගත් පරිදි ප්රොමේශීය සභොව ගින් නිෂ්පොෙනය කරනු ලබන
මකොම්මපෝස්ේ මපොමහොර කිමලෝ එකක් සඳහො (1 kg ) ම මතක් ිකුණුම් මිළ වූ රු.15.00 ක මුෙල
2021.07.17 දින සිට රු.20.00ක මුෙලකට අමලි කිරී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන
ලදී.
ගයෝජනා අංක 02
ම ොනරොගල, ොගන්ෙනමුල්ල හි පිහිටි පරොක්ර
ොවත ලිපිනමයහි පදිංචි පවුල් 07 ක් ප ණ භොිතො
කරන ඉතො අබලන්ව පැවති ොර්ගය ග න් කිරි ටවත් මනොහැකි මලස ෙැඩි මසෝෙො පොළුවකට පත්ව
ඇති බැින් එ
ොර්ගය කුේටි ගල් අතුරො පිළිසකර කර දී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී
සුදුසු බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු
බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
මම් සඳහො අලුතින් සංවර්ධනය වන ොර්ගවලින් ගලවො ඉවත් කරන කුේටිගල් අතුරො දිය හැකි බවට
ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
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ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ොර්ග සංවර්ධන වයොපෘතිය යටමත් කොපේ කිරී ට නියමිත ොර්ග වලින් ගලවො ඉවත් කරන
කුේටිගල් උපමයෝගී කර මගන කොර්මික නිලධොරී හතොමේ අධීක්ෂණය යටමත් ම
ොර්ගය
ප්රමේශවොසීනමේ ෙ ශ්ර ෙොයකත්වය ඇතිව සකස් කර දී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන
ලදී.
ගයෝජනා අංක 03
ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘතිය ගින් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශය තුළ සිදු
කරන සිරිගල ම ොණරකැමල්වත්ත ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීමම් මූලික වැඩ මකොටස් මම් වන ිට
අවසන් කර ඇති අතර එ
ොර්ගය හරහො ගලො බසින ඔය හරහො පොල ක් ඉදිකිරී ට අවශය වුවත් ඒ
සඳහො ප්රතිපොෙන සපයො ගැනී අසීරු ී ඇති බැින් LDSP වයොපෘතිය ගින් ම ොණරකැමල්වත්ත
ොර්ගය සංවර්ධනය කිරී සඳහො මවන් කර ඇති මුෙලින් පොල ඉදි කළ යුතු ස්ථොනයට මකොන්ීේ
ෙැමී සඳහොත්, එමස් ම ොණරකැමල්වත්ත ොර්ගය ඉදි කිරීමම් කටයුතු වලදී අධීක්ෂණ කටයුතු
සඳහො සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් ගින් තොවකොලිකව බඳවො ගත් ආර්.එම්.ම ොහොන් චොනක බණ්ඩොර වැඩ
පරීක්ෂක හතොට මගී සඳහො තිබූ මුෙල් මම් වන ිට අවසන් ී ඇති මහයින් වයොපෘතිමේ ඉදිරි
කටයුතු සිදු කර වයොපෘතිය අවසන් කරන මතක් එ අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරී මවනුමවන් සභො
අරමුෙලින් දී නො මගී සඳහොත් හ සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
හ සභොව මවත 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
අෙොල ස්ථොනයට මකොන්ීේ ෙැමීමම් සංවර්ධන කටයුත්ත අෙොල ප්රතිපොෙන වලට යටත්ව ිි ත් හො
සුදුසු ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සිදු කිරී සුදුසු බවත් වැඩ පරීක්ෂක හතොට මගී ට ඇති ඉතිරි මුෙල්ෙ
අෙොල නිර්මේශයන්ට යටත්ව ිි ත් ආකොරයට සභො අරමුෙලින් මගීම් කිරී සුදුසු බවටත් සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි.
ගයෝජනා අංක 04
ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘතිමේ කොර්ය සොධන වොරිකය යටමත් ක්රියොත් ක කිරි ට
මයෝජනො කර ඇති මකොිඩ් 19 සඳහො ප්රතිචොර ෙැක්ී මවනුමවන් පළොත් පොලන ආයතනය තුළ
දුරකථන මස්වො කවුළුවක් ආරම්භ කර පවත්වො මගන යො සඳහො ශ්රී ලංකොමේ සියළු පළොත් පොලන
ආයතන සඳහො එක් ආයතනයකට ට රු.300000/= ක මුෙලක් මවන් කරන මලසට පළොත් සභො සහ
පළොත් පොලන අ ොතයංශය ිසින් කර ඇති ෙැනුම් දී
ත එ මුෙල උපමයෝගී කර ගනිමින් දුරකථන
මස්වො කවුළුවක් ආරම්භ කර පවත්වො මගන යො යුතු බවත්, ඉදිරි කොර්ය සොධන මුෙල් ලබො දීමම්දී
ම
කටයුත්ත ක්රියොත් ක කර ඇති ආකොරමේ ප්රගතිය සලකො බලන බවත්, පළොත් පොලන සහකොර
2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව

4

මකො සොරිස් කොර්යොලමේ පැවති ෙැනුවත් කිරිමම් වැඩසටහනකදී ෙැනුම් දී ඇති අතර, අප කොර්යොල
පරිශ්රමේ ම
දුරකථන මස්වො කවුළුවක් පවත්වො මගන යො සඳහොත් මම් සඳහො සුදුසු කොර්ය
ණ්ඩලයක් පත් කරවො ගැනී සඳහොත්, ම ය පවත්වො මගන යො ට සුදුසු ස්ථොනයක් සහ අතයොවශය
උපකරණ මිලදී ගැනී සඳහොත් හ සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ
සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට ගරු උප සභොපති ප්රදීප් ිමේරත්න
හතො ි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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ගිය වර සභොමේෙ සොකච්ඡො කර ගත් පරිදි ම
දුරකථන මස්වො කවුළුව ආයතනමේ ෙැනට ගිණිභට
අංශය පවත්වො මගන යනු ලබන මගොඩනැගිල්මල් ඇතුල්වන ස්ථොනමේ ඇති කො රය මම් සඳහො
මයොෙො ගනිමින් එහි රථගොල පැත්මතන් ප්රධොන කොර්යොලයට මුහුණලො මෙොරටුවක් සකස් කර ඒ සඳහො
ෙැනට සිටින ගිනිභට අංශ ප්රධොනීමේ මූලිකත්වමයන් සහ අධීක්ෂණය, ම මහය ී යටමත් ගිනිභට
අංශමේ අමනකුත් නිලධොරින් මම් සඳහො මයොෙවමින්, ිධ ත් සැලැස් ක් සකස් කර ම හි කටයුතු
පවත්වො මගන යො සුදුසු බවත්, ම
මස්වො කටයුතු දිවො රොි මෙමකහි අඛණ්ඩ මස්වොවක් මලස
Roster ක්ර ය යටමත් සිදු කිරී සුදුසු වන අතර, ම
නිලධොරින්මේ තනතුරුවලට අෙොළ රොජකොරි
කටයුතු ම න්
හදිසි රොජකොරි කටයුතු ෙ මකොිඩ් 19 තත්ත්වයට අෙොළව පැවමරන රොජකොරි
කටයුතුවලට බොධොවක් මනොවන අයුරින් ම හි කටයුතු පවත්වො මගන යො යුතු අතර, මම් සඳහො
ිි ත් සැලැස් කට අනුව කටයුතු කළ යුතු බවත්, ම
ප්රතිපොෙන යටමත් කොර්මික නිලධොරි
හතොමේ ෙ සහමයෝගය ඇතිව ම
කටයුතු ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සිදු කර මම් සඳහො
අතයොවශය උපකරණ ෙ ම
ප්රතිපොෙන යටමත් මිලදී ගැනී ට කටයුතු කිරී සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 05
හජන ක්රිඩංගන සංවර්ධනය කිරිමම් ජොතික වැඩසටහන යටමත් ග්රොමීය හො පොසල් ීඩො යටිතල
පහසුකම් ප්රවර්ධන රොජය අ ොතයොංශය ිසින් රට හෙන මසෟභොගයමේ ෙැක් ප්රතිපත්ති ප්රකොශනය
යටමත් පළොත් පොලන ීඩොංගන සංවර්ධනය කිරි ට අෙොළව ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො
ීඩොංගනමේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහො රුලියල් මිලියන 05 ක් මවන් කර ඇති බව පළොත් පොලන
මකො සොරිස්මේ 2021.07.13 දිනැති ලිපිය ගින් ෙන්වො එවො ඇත. ඒ අනුව ම ොනරොගල ප්රොමේශිය
සභො ීඩොංගනය සංවර්ධනය කිරීමම් වයොපෘතිය ක්රියොත් ක කිරී සඳහොත්, අ ොතයංශය ිසින්
අනු ත මුෙලට වඩො වැඩිපුර වැය වන මුෙල ප්රොමේශීය සභො අරමුෙලින් මගී ටත් හ සභො අනු ැතිය
ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව
සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම හිදී සභොමවන් කළ ි සීම් වලට අනුව ම
ප්රතිපොෙන වලට යටත්ව කළ හැකි වන පරිදි සභොව
සතු පිේටනිමේ භූමිය කපො ේටම් කර ොර්ගය පැත්මතන් භොග තොප්පයක් බැඳ ඊට උඩින් ග්රිල් වැටක්
මයොෙො අවශය කොණු පේධතිය කපො සකස් කිරී ට සැලසුම් කර ඇති බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.
2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව

5

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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ප්රතිපොෙන වලට යටත්ව අෙොල ඇස්තමම්න්තු හො වැඩ ිස්තරයන්ට යටත්ව ිි ත්
ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සභොව සතු ීඩො පිටිමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරී සුදුසු බවත්,ම
ප්රතිපොෙන වලට අ තරව යම් වැඩ මකොටසක් කිරී ට සිදුවුවමහොත් එ තත්ත්වයන් පිළිබඳව
ඇස්තමම්න්තු හො වැඩ ිස්තරයන් සකස් කර ඒ සඳහො පූර්ව අනු ැතියක් ලබො ගැනීම න් අනතුරුව
ඒ සඳහො ඉදිරි කටයුතු කිරි සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 06
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් වොහන යන්මත්රෝපකරණ සඳහො අ තර මකොටස් මිලදී ගැනී ,
අළුත්වැඩියො සිදු කිරි හො වොර මස්වො සිදු කිරි සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
අනු
අංක
01
02
03
04

වාහන
අංකය
PF 7419
2526330
2526330
RS -1800

විස්තතරය
වොර මස්වො සිදු කිරි
පිටුපස කැබ් මකොටමස් මලොක් මෙක ෙැමී

මුදල රු.
27870.00
3900.00

වොර මස්වො සිදු කිරි

22120.00

කටින්තල, එන්ීඩ්, ශියර් පින් ආදි අ තර මකොටස් ගැනී

142911.0
0

05

RS -1800

ග්රිස් බකේ 1 ක් DS 40 එන්ජින් ඔයිල් ීටර් 05 ක් මිලදී ගැනී

24400.00

06

ZA 5061

බැමකෝමලෝඩරය පිටුපස 19x24 petlas ටයර් 02 මිලදී ගැනී

239300.0
0

07

ZA 5061

බැමකෝමලෝඩරය ඉදිරිපස 14x17.5 ටයර් 2 සහ ටියුබ් 2 ෙැමී

133640.0

08

ZA 5061

Exide Battery N 120

0
31100.00

09

LL 6980

ඩ්රම් ට්රක් රථයට 900x20 ටියුබ් 01, මේප් 01

4850.00

10

LM 3078

ගලි රථමේ 14x17.5 Ceat ටයර් 04 ක් මිලදී ගැනී

146840.0
0

11

49-5301

වොර මස්වො සිදු කිරි

12

49-5301

ටයර් ොරු කිරී පැච් එකක් ෙැමී

1400.00

13

49-5301

මවෝල්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියො කිරි

4990.00

14

49-5301

මවෝල්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියො කිරි ට උපොංග මිලදී ගැනී

1470.00

2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව

17860.00

6

මවෝල්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියොවට උපොංග මිලදී ගැනී

16

37-9430
ZA 5061

17

252-6330

ටැංකි මීටරය අක්රිය ී නිසො ප්මලෝටරයක් මිලදී ගැනී

2400.00

18

RS -1800

කටින් තල සි කිරි

4800.00

19

LL 7682

20

කෘ කැබ්
රථය
කෘ කැබ්
රථය

ටයර් 01, ටියුබ් 01, මකොලර් 01 මිලදී ගැනී
තේටුව ගලවො ම ෝල්ේ ෙ ො සි කිරි

15

21

බැමකෝමලෝඩරය වොර මස්වො සිදු කිරි

7770.00
34704.31

23800.00
9500.00

ස්ටොටර් ම ෝටර් ක්ලච් එක අළුත්වැඩියොව හො උපකරණ මිලදී
ගැනී

8500.00

22

GC5148

ඉන්ධන ටැංකිමේ අළුත්වැඩියොව, ඉදිරි පැති සංඥො පහන්
අළුත්වැඩියොව

7100.00

23

RD 4488

හිච් කූරු 01 ක් මිලදී ගැනී

2650.00

එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සන්ධයො අනුරුේිකො 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
නිසි ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව හො අෙොල පරීක්ෂණ වොර්තො,නිර්මේශ කිරීම් හො අෙොල අනු ැතීන්ට යටත්ව
ම
අලුත්වැඩියො කටයුතු සිදු කර ම
මගීම් කටයුතු සිදුකිරී ටත් ඒ සඳහො සභො අරමුෙලින්
මගීම් කිරි සුදුසු බවටත් සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 07
ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘති යටමත් ක්රියොත් ක කරන කොර්යය සොධනය සඳහො වන මූලය
ප්රතිපොෙන යටමත් සිදු කිරී ට මයෝජනො කර ඇති පහත කොර්යයන් සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය
ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
I.

මුහුණු ආවරණ ඇතුළු මකොිඩ් නිමරෝධොයන ධයස්ථොන වල බැහැර කරන කසල ඉවත්
කිරී ට මයොෙො ගන්නො ට්රැක්ටර් රථමේ මේලරය සකස් කළ යුතු ආකොරය (ම ොඩලය) සොකච්ඡො
කර තීරණය කිරී .

II.

මසෟඛය ආරක්ෂිත උපකරණ ලබො දිය යුතු කොර්ය ණ්ඩලයට ප්රමුඛතොවය අනුව තීරණය කර
දී

III.

දුරකථන ධයස්ථොනමේ කටයුතු සිදු ිය යුතු ආකොරය තීරණය කිරි

IV.

මකොිඩ් 19 ිෂීජහරණ කටයුතු සඳහො ඒකකයන් පිහිටුී ටත්, එ ඒකකයන් යටමත්
කටයුතු කිරි සඳහො කොර්ය ණ්ඩලය වශමයන් සුපර්වයිසර් 01, රියදුරු 01,මස්වක 03 ක්
මලස නම් කර තීරණය කිරි .

2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව
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V.
VI.
VII.

මපොදු මවළඳමපොළ හො ආර්ික ධයස්ථොන ිෂීජහරණ කිරීමම් ක්ර මේෙය හො එය සිදු කරන
කොර්ය ණ්ඩලය තීරණය කිරි
මසෟඛයොරක්ෂිත උපකරණ හො ිෂීජොනුහරණ රවය මිලදී ගැනී
ස ොමලෝචන කමිටුවක් පිහිටුී ට සභො අනු ැතිය ලබො දී
ප්රොරම්භක කොර්ය සොධනයට අෙොළ වයොපෘති ක්රියොත් ක කිරි
ම ොඩියුලය අනු ත කිරි .

සඳහො තොක්ෂණික

සඳහො සකස් කරන ලෙ

එ මයෝජනොව සුදුසු බවට ගරු උප සභොපති ප්රදීප් ිමේරත්න හතො ි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 දීර්ඝ වශමයන් සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර
ිමරෝධතො කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටීමම්දී පහත සඳහන් පරිදි මම් සඳහො සභො තීරණ ගන්නො ලදි.
I. ෙැනට ොලු අපරවය ප්රවොහනය කිරී සඳහො මයොෙො ගන්නො ආවරනය කරල ලෙ ට්රැක්ටර් මේලරය
මම් සඳහො මයොෙො ගැනී සුදුසු බවත්,එ මට්රලරමේ පවතින අඩු පොඩු සකස් කර, තීන්ත ආමල්ප කර
හජනතොවට මකොිඩ් පිළිබඳව ෙැනුවත් ී ක් ලැමබන පරිදි අවශය ස්ටිකර අලවො එය නොව සකස්
කර මකොිඩ් 19ට අෙොල කසල ප්රවොහනය සඳහො මයොෙො ගැනී ට සුදුසු බව සභොව ඒක තිකව තීරණය
කරන ලදි.
II.මකොිඩ් 19ට අෙොලව සභොව ගින් මසෟඛය ආරක්ෂිත උපකරණ ලබො දීමම්දී ම හි මූලික කටයුතු
සිදුවන ආකොරයට අනුපිළිමවලට ම
උපකරණ ලබො දීය යුතු බවට සභොව පහත සඳහන් පරිදි එ
අනුපිළිමවල තීරණය කරන ලදි.
1.
2.
3.
4.

මකොිඩ් ිෂීජ හරන කටයුතුවල නිරත වන කොර්ය න්ඩලය
මකොිඩ් ෘත ශරීර ආෙොහනයට අෙොලව මස්වය කරන මස්වක න්ඩල
මකොිඩ් කසල ප්රවොහන කටයුතු වල නිරත වන මස්වක න්ඩල
මකොිඩ් හො හදිසි ආපෙො සඳහො ප්රතොචොර ෙරක්වන ධයස්ථොනමේ මස්වය
කරන කොර්ය න්ඩලය
5. කසල ඉවත් කිරීමම් කටයුතු වල නිරත වන මස්වක න්ඩල
III. මකොිඩ් 19 හදිසි ආපෙො පිළිබඳව ප්රතිචොර ෙැක්ීමම් දුරකථන ධයස්ථොන කටයුතු සෑ දිනක
පැය 24 ක්රියොත් ක වන පරිදි පවත්වොමගන යො ටත් ම
ධයස්ථොනමේ මස්වය කිරී ට කලින්
ෙැනුම් දී ඇති පරිදි ප්රොමේශීය සභොමේ ගිණිබට ඒකකමේ නිලධොරීන් මරොස්ටර් ක්ර යට අනුව
මයෙී ටත්, ම
කටයුතු වලට අෙොලව ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශමේ ජනතොව ිසින්
ඔීනෑ අවස්ථොවක ලබො මෙන දුරකථන පණිිඩ හො පැමිණ සිදු කරන ෙැනුම් දීම් වලදී ඉතො කඩිනමින්
ප්රතිචොර ෙැක්ී ටත්,මකොිඩ් ආෙොහන කටයුතුවලදී අෙොල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු නිසි පරිදි සිදු
කිරී ටත්,ප්රධොන වශමයන් ම
ඒකකමේ වගකී ිය යුතු අතර ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක
වයොපෘතිය යටමත් ක්රියොත් ක වන ප්රොරම්භක කොර්යය සොධනය ක්රියොත් ක කිරී සඳහො සකස් කර
ඇති ම ොඩියුලයට අනුව කොර්යයන්,මල්ඛන හො ලිපිමගොනු යොවත්කොීනව පවත්වොමගන යො ටත්
ම
ඒකකය ගින් සිදු ිය යුතු බවට සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි.
2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව
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IV. මකොිඩ් 19 ිෂභීජ හරන කටයුතු සඳහො මවන ඒකකයක් පිහිටුී සුදුසු බවට සභොව තීරණය
කළ අතර ඒ සඳහො සුපර්වයිසර් වරයකු,මස්වකයින් තිමෙමනකු, රියදුමරකු සහ සහොයකු ස ඟ UP
GC J148 (ගිණි නිීමම් රථය) ම
කටයුතු සඳහො මයොෙවො ගැනී සුදුසු බවටත්,ඒ වමේ ම
ඒකකය සඳහො ආයතනය ගින් නිකුත් කරනු ලබන ිෂභීජ හරන රවය සඳහො ලැීම්, නිකුත් කිරීම්,
මවනුමවන් මල්ඛණ පවත්වොමගන යො යුතු බවටත් සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි.
V.මපොදු මවළෙමපොළ හො ආර්ික ධයස්ථොන ිෂභීජ හරනය කිරීමම් කටයුතු ප්රොමේශීය සභොව ිසින්
පිහිටුවො ඇති ිෂභීජ හරන ඒකකය ගින් සිදු කිරී සුදුසු බවත්, ආර්ික ධයස්ථොන වල ිෂභීජ
හරන කටයුතු සඳහො ිෂභීජ නොෂක නිකුත් කිරීමම්දී ඒ සඳහො මවන ප්ර ොණයක් ගබඩො භොර නිලධොරී
ිසින් පවත්වොමගන යො සිදු ිය යුතු බවටත් සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි.
VI. ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘතිය යටමත් ක්රියොත් ක වන ප්රොරම්භක කොර්යය සොධනය
ක්රියොත් ක කිරී යටමත් ිෂභීජ නොෂක රවය හො ආරක්ෂිත උපකරණ මිළදී ගැනී සඳහො මසෟඛය
මෙපොර්තමම්න්තුමේ මස්වමේ නියුතු පරිපොලන හජන මසෟඛය පරීක්ෂකවරමයකු මහෝ හජන
මසෟඛය පරීක්ෂකවරමයකුමේ සහොය ලබො ගැනී සිදු කළ යුතු බවට සභොව ඒක තිකව තීරණය
කරන ලදි.
VII. ප්රොරම්භක කොර්යය සොධනය ක්රියොත් ක කිරී සඳහො සකස් කර ඇති ම ොඩියුලය අනු ත කරන
බවත්,ඉදිරිමේදී අවශයනම් ඒ සඳහො සංමශෝෙන ඇතුලත් කිරී ට හැකි බවත් සභොව ඒක තිකව
තීරණය කරන ලදි.
ගයෝජනා අංක 08
මකොිඩ් ෘතමේහ ආෙොහනය කිරි මම් වන ිට මරෝහල් කොර්ය ණ්ඩලය ිසින් ප්රතික්මෂ්ප කර
ඇති බවත්, ඒ අනුව ෘත මේහ ප්රොමේශිය සභොමේ ැදිහත්ීම න් ආෙහනය කිරී ට පියවර ගන්නො
මලස මප්රමේශමේ මසෟඛය මස්වො අධයක්ෂ ිසින් මකොිඩ් වැඩමුළුවකදී ෙැනුවත් කර ඇති බැින්,
එ කටයුතු සිදු කිරි සඳහො බැහැර කණ්ඩොය ක් මයොෙවො ගත යුතු බැින්, මම් සඳහො කණ්ඩොය ක්
පත් කර ඔවුන් සඳහො එක් රණයක් ආෙොහනය කිරි සඳහො මකොප ණ මුෙලක් මගිය යුතු ෙ
යන්නත් තීරණය කිරී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින
ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
පසු ගිය දින පැවති මකොිඩ් කමිටුමේදී ම ොනරොගල මසෟඛය මස්වො අධයක්ෂ ිසින් මබෝවන මරෝග
සම්බන්ධමයන් පොලන කටයතු ප්රොමේශීය සභොවට පැවරී ඇති බැින් ම ොනරොගල ආෙොහනොගොරය
මවත රැමගන එන මකොිඩ් ෘත මේහ ආෙොහනොගොර පරිශ්රමේදී ප්රොමේශීය සභොව ගින් භොර මගන
ආෙොහනොගොරය තුලට ඇතුලත් කිරී හො ෙැීම් කටයුතු සිදු කළ යුතු බවට ම මස් උපමෙස් ලබො දී
ඇති බව ගරු සභොපතිතු න් සභොව ෙැනුවත් කර සිටින ලෙ අතර මම් සඳහො කොර්මික නිලධොරී
හතොමේ සහ වැඩ පරිපොලක හතොමේ අධීක්ෂණය ත තිමෙමනකුමේ මස්වය ලබො ගැනී ට
කටයුතු කරන මලසත්, මම් අය සඳහො දී නො මගී ට රු.100,000.00ක අත්තිකොර ක් සභො
අරමුෙලින් ෙැනට ලබො ගැනී ට සභො අනු ැතිය ලබො මෙන මලසත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදි.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
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ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම ොනරොගල මසෟඛය මස්වො අධයක්ෂක ිසින් ෙැනුම් දී ඇති පරිදි උපමෙස් පරිදි මකොිඩ් රණ
ම ොනරොගල ඇෙොහනොගොරමේදී අෙොහනය කිරීමම් කටයුතු සම්බන්ධමයන් අෙොල සියලු ක්රියො ොර්ග
ගැනී සුදුසු බවත් එමස් ම
ෘත මේහ රැමගන ඇිත් ආෙොහනොගොරයට ඇතුලත් කර අෙොල
පිලිස්සීම් කටයුතු වලට භොර දී සඳහො ගරු සභොපතිතු න්මේ ප්රෙොනත්වමයන් වග කිව යුතු
නිලධොරීන්මේ ැදිහත්ීම න් සුදුසු පරිදි මතෝරොගන්නො ලෙ තිමෙමනකු මම් සඳහො මයෙී සුදුසු
බවත්, ම මස් පිළිස්සී ට වෙනිකව භොර මෙන එක් මකොිඩ් රණයක් සඳහො එක් අමයකු සඳහො
රු.2000.00 බැගින් රු.6000.00ක දී නොවක් සෑ මකොිඩ් රණයක් සඳහො
සභො අරමුෙලින්
මගී සුදුසු බවත්,එමස් ඒ සඳහො ඔවුන්ට අවශය සියලු රවය ඇතුලු පහසුකම්ෙ සභොමවන් ලබො දී
සුදුසු බවටත්, මූලික වශමයන් මම් සඳහො මගීම් කිරී ට සභො අරමුෙලින් රු.100,000.00ක
අත්තිකොර ක් ලබො ගැනී ත් එය පියීම න් පසු නැවත අෙොල දී නො සඳහො ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට
යටත්ව මගීම් කටයුතු කිරී සුදුසු බවටත් සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
ගයෝජනා අංක 09
ග ස ග පිළිසෙර සංවර්ධන වයොපෘතිය යටමත් ක්රිඩොංගනය වටො ඇිදින ංතීරුවක් සකස් කිරිමම්
වයොපෘතිය සඳහො රු.2,467,405.31 ක මුෙලක් අනු ත කර ඇති අතර, ම
වයොපෘතිය ප්රසම්පොෙන
ක්රියොවලිය ත සිදු කළ යුතු බැින් සහ ඉදිරිමේදී ප්රසම්පොෙන ක්රියොවලිය ත සිදුවන අමනකුත්
සංවර්ධන වයොපෘති සඳහො ප්රසම්පොෙන ණ්ඩලයක්, මටන්ඩර් ිවෘත කිරිමම් කමිටුවක් සහ
තොක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරි හො තොක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරි සඳහොත්
මවනත් ආයතනවලින් පැමිමණන නිලධොරින් හට මගීම් කටයුතු සිදු කිරි සඳහො හ සභොමේ
අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
වයොපෘතියට අනුව ලබො දී ඇති ප්රතිපොෙන යටමත් ම ොනරොගල ීඩොංගනමේ ඇිදින ංතීරුව
සකස්කිරී ට අෙොල කටයුතු සිදු කිරීමම්දී ීඩො පිටිමේ මීටර් 200ක ධොවන පථයට හොනියක් මනොවන
පිරිදි එ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කළ යුතු බවත් මම් සඳහො මවළඳමපොළ මිළ සැසදුම් ක්ර ය
(SHOPING) යටමත් සුදුසුකම් ලත් අයමගන් අයදුම්පත් කැඳවො ම
මටන්ඩරය පිරිනැමී ට පියවර
ගැනී සුදුසු බවත්,මම් සඳහො ප්රසම්පොෙන ොර්මගෝපමේශ උපමෙස් සංග්රහමේ උපමෙස් ප්රකොරව ම
පත් කර ඇති ප්රසම්පොෙන හො මිළ ගණන් ිවෘත කිරීමම් කමිටුව හො තොක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව
සම්බන්ධ කර ගනිමින් මම් සඳහො අෙොල කටයුතු ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සිදු කිරි සුදුසු බවත්,
ම
කමිටු සඳහො පිට ආයතන වලින් පැමිමණන නිලධොරීන්ට අෙොල දී නො සභො අරමුෙලින් මගී
සුදුසු බවටත් සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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මම් සඳහො සභොව අනු ත කරන ලෙ කමිටු මලස
ප්රස්ම්පාදන හා මිළ ණන් විවෘත කිරීගම් කමිටුව
01.ආර්.එම්.රත්නීර හතො (ගරු සභොපති) -කමිටු සභොපති
02.ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල හතො (ගරු න්ී) -කමිටු සො ොජික
03.ඩී.එම්. අනුර දිසොනොයක හතො (සභො මල්කම්) - කමිටු සො ොජික
04.ඩබ්.එන්.පී.චන්රපොල මිය (ප්රෙොන කළ නොකරණ සහකොර) - කමිටු සො ොජික
05. ොලක සුරංග හතො (සංවර්ධන නිලධොරී) - කමිටු සො ොජික
06. ොමනල් ංගලිකො හත්මිය (ිෂය භොර සංවර්ධන නිලධොරී) - කමිටු සො ොජික
තාක්ෂණ ඇ යීම් කමිටුව
01.අමිල රත්නොයක හතො -(ඉංජිමන්රු) පළොත් පොලන මකො සොරිස් කොර්යොලය
02.සරත් කු ොර වනසිංහ හතො - (කොර් ොක නිලධොරී) ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව
03.පී.එම්.පී. පතිරණ හතො (ගණගොිකොරී) - ම ොනරොගල ප්රොමේශීය මල්කම් කොර්යොලය
ගයෝජනා අංක 10
ම ොනරොගල, වැලියොය, මපොතුිල්පොර හි පදිංචි මක්.වයි.සන්ධයො කු ොරි හත්මිය ිසින් වැලියොය
ග්රො නිලධොරි වස තුළ මුල් ළ ොිය සංවර්ධන ධයස්ථොනයක් මනො ැති බැින්, ම ොනරොගල
ප්රොමේශිය සභොවට අයත් වැලියොය පුස්තකොලය පිහිටි ඉඩමම් නව මුල් ළ ොිය සංවර්ධන
ධයස්ථොනයක් ආරම්භ මකොට එය ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොමේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටමත්
පවත්වො මගන යො සඳහො කර ඇති ඉල්ී සම්බන්ධමයන් හ සභොමේ තීරණය හො අනු ැතිය
ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව
සුදුසු බවට ප්රදීප් ධම්මික ිතොනමේ 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
මයෝජනොව ප්රොමේශීය වශමයන් අවශයතොවයක් පවතින කටයුත්තක් වශමයන් වැෙගත් වන
අතර ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් වැලියොය පුස්තකොලය පවතින ඉඩ තුළ ෙැනට පවතින
මගොඩනැගිලි වලට අවහිරයක් මනොවන අයුරින් පවතින මකොන්මේසි හො නීති රීති වලට යටත්ව
ප්රොමේශීය සභොව ගින් පොලනය වන මපර පොසලක් වශමයන් සුදුසුකම් සපුරො ඇති පළ පුරුදු
ගුරුවරියකමේ ප්රධොනත්වමයන් නීතයොනුකූලව ආරම්භ කර පවත්වොමගන යො සුදුසු බවත්, ම
මපර පොසමල් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහො අවශය ප්රතිපොෙන රජමේ වග කිව යුතු අංශ මවත මයොමු කර
ලබො ගැනී ට කටයුතු කර ිි ත්ව ඉදිරි කටයුතු කිරී සුදුසු බවත්, ඊට අ තරව සභො අරමුෙලින්
ියෙම් ෙැරී ටත්, එමස් ම
නව මපර පොසමල් කටයුතු රමේ පවතින තත්ත්වයත් ස ඟ
ප්රොමේශවොසී ෙරුවන්ට හඟු පිටුවහලක් ී සඳහො 2022 වර්ෂමේ ජනවොරි ොසමේ සිට ආරම්භ
කිරී සුදුසු බවත්,එ නිසො රජමේ ප්රතිපොෙන ත එ් සඳහො එ ස්ථොනමේ නව මගොඩනැගිල්ල්
ඉදිකරන තුරු එ භූමිමේ භොිතයක් මනො ැතිව වසො ඇති හිස් මගොඩනැගිල්මල් ම
මපර පොසල
ආරම්භ කිරී ට අවශය කටයුතු සිදුකර ඒ සඳහො අතයොවශය මඩක්ස් පුටු ආදී උපකරණ සභො

2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව
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අරමුෙලින් සකස් කර දී ත්, ඒ වමේ ෙරුවන් බඳවො ගැනී ට අෙොල අයදුම්පත්ර ප්රොමේශීය සභොව ගින්
නිකුත් කිරී සුදුසු බවටත් යන කොරණො සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 11
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව ගින් අය කරනු ලබන වරිපනම් බඳු, කඩ කුළි මනොමගවන අයමේ
මේපල තහන ට ගැනී සඳහො නීතයොනුකූලව කටයුතු කරන මලස ිගණන ි සුමම් ෙක්වො ඇති
බැින්, 2020 වර්ෂමේ රමේ පැවති වසංගත තත්ත්වය අනුව මේපල තහන ට මනොගත් අතර, 2021
වර්ෂමේ අෙොළ නිමවස්වලට මගොස් මම් සම්බන්ධව කළ ෙැනුවත් කිරිම න් පසුව අෙොළ බඳු කුළී
මකොටසක් මගවො අවසන් කර ඇති නමුත්, මනොමගවන බඳු කුළී මවනුමවන් අෙොළ අයමේ මේපල
තහන ට ගැනී ට අවශය බැින් ඒ සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත 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 රමේ පවතින
තත්ත්වය ත ම මස් මේපළ තහන ට ගැනී ට කටයුතු කිරී සම්බන්ධමයන් මනොමයක් ිමරෝධතො
ඉදිරිපත් වූ බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින ලදී.
මකොිඩ් වසංගතයත් ස ඟ ජනතොව ෙැඩි පිඩනයකින් පීඩො ිඳින ම ොමහොතක ම මස් මේපළ
තහන ට ගැනී සුදුසු ක්රියොවක් මනොවන බැින් ම
තත්ත්වය යථො තත්ත්වයට පත් වූ පසු ම වැනි
නීති ය ක්රියො ොර්ග ගැනී ට ඉදිරිමේදී පියවර ගනිමු බවත්,එමතක් ම
අයමේ හිඟ මුෙල් වොරික
වශමයන් මහෝ හැකි අයුරින් අය කර ගැනී ට කටයුතු කිරි සුදුසු බවටත් සභොව ඒක තිකව අනු ත
කරන ලදී.
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පළොත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රෙොන 2021 ප්රජො ජල සම්පොෙන වැඩසටහනට අනුව ම ොනරොගල ප්රොමේශීය
සභොව ගින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ පහත සඳහන් වයොපෘති සඳහො රු.ලක්ෂ මෙක බැගින් වූ ප්රතිපොෙන
මුෙලක් මවන් කර ක්රියොත් ක කිරී සඳහො අප මවන ෙැනුම් දී ඇති බැින් ම
වයොපෘති ක්රියොත් ක
කිරි ටත් තවෙ මම් සඳහො මවන් ී ඇති ප්රතිපොෙන මුෙලට වඩො වැඩිමයන් ඇස්තමම්න්තු ගත ී ඇති
මුෙල සභො අරමුෙමලන් මගී ටත් හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ
සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
අනු
කර්මාන්තගේ නම
අංකය
01
සිල්බර් පොර, සිරිපුරයොය
ඩී.එම්.ලක් ොල් ප්රියංකර හතොමේ
ඉඩමම් මපොදු ලිඳ ඉදි කිරී
02
හුලංෙොව ෙකුණ ගැමුණුපුර ී.එම්.
හං ැණිකො හත්මියමේ ඉඩමම්
මපොදු ලිඳ ඉදි කිරී

2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව

ගවන් කරන ලද මුදල
රු.200000.00

ඇස්තතගම්න්ු ත
මුදල
රු.224539.23

රු.200000.00

රු.224404.06
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03

04

මෙබැේෙකිවුල, දික්තලොව, කනත්ත
පොර ඩී.එම්.චන්රපොල හතොමේ
ඉඩමම් මපොදු ලිඳ ඉදි කිරී
ගමඩොල්බැේෙ ඩී.එම්.ිශ්ව නිපුන්
හතොමේ ඉඩමම් මපොදු ළිඳ ඉදිකිරි

රු.200000.00

රු.224738.74

රු.200000.00

රු.223569.66

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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
වයොපෘතීන්ට සහ වැඩසටහන්වලට අෙොලව ලබො දී ඇති උපමෙස් වලට අනුකූලව මවන් කර
ඇති ම
මපොදු ළිං 04 එ ස්ථොනවල ඉදිකිරී සුදුසු බවටත්,මම් සඳහො අ තර ියෙම් වන මුෙල් ශ්ර
ෙොයකත්වමයන් සහ පොරිමභෝගික ප්රජොවමේ ැදිහත් ීම න් සිදු කිරී ට පියවර ගැනී ට ලබො දී ඇති
උපමෙස් අනුව ක්රියොත් ක ී සුදුසු බවත් ඉදිරි නියං සහිත කොලයන්ට ප්රථ ම
ඉදිකිරීම් කටයුතු
අවසන් කර එ ප්රමේශවොසීන්ට භොර දී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 13
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් මපොදු මවළඳ සංකීර්ණය හො පැරණි බස් නැවතුම්මපොළ පිහිටි
ඉඩම් සහ ප්රොමේශිය සභො ක්රිඩො පිටිය ැනීම් කර සම ෝච්ඡ මර්ඛො පිඹුරුපත් සැකසී සඳහොත් ඒ සඳහො
වැය වන මුෙල් සභො අරමුෙලින් මගී ටත් හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට රංජිත්
රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
රජය ගින් ිටින් ිට ලබො මෙන උපමෙස් අනුව සංවර්ධන කටයුතු සඳහො ප්රතිපොෙන මවන් කිරීමම්දී
එ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරන ස්ථොනයන්ට අෙොලව සම ෝච්ඡමර්ඛො පිඹුරු පත් හො සිතියම් සකස්
කිරී ට සිදුවන බව ගරු සභොපතිතු න් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ඉදිරිපත් කරන ලෙ ම
මයෝජනොවට අෙොලව ප්රො මේශීය සභොවට අයත් මපොදු මවළඳ සංකීර්ණය
,පැරණි බස් නැවතුම්පල පිහිටි ඉඩ හො ප්රො මේශීය සභො ීඩොපිටිමේ අෙොල ැනුම් කටයුතු සිදුකර ඒ
සඳහො සම ෝච්ඡමර්ඛො පිඹුරු පත් සකස් කර ඒ මවනුමවන් වැය වන ගොස්තු ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට
යටත්ව සභො අරමුෙලින් මගීම් කිරී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශය තුළ සිදු කිරි ට නියමිත පහත සඳහන් අතයොවශය
සංවර්ධන කටයුතු සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ
සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
I.

පින්මගොල්ල ොර්ගය මකොන්ක්රිේ කිරි (ෙළ ඇස්තමම්න්තුව රු.500000.00)

I.

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො පැරණි පුස්තකොල මගොඩනැගිල්මල් වහලය සහ අතයොවශය
අළුත්වැඩියො කටයුතු සිදු කිරි (ෙළ ඇස්තමම්න්තුව රු.150000.00)

II.

වැලියොය හජන පුස්තකොලමේ ඉදිරිපස ඇති කියීම් ශොලොමේ බි කපලොරු කර සිම න්ති
ැදී .( ෙළ ඇස්තමම්න්තුව රු.45000.00)

III.

ම ොනරොගල ආෙොහනොගොරය සඳහො ගබඩො කො රයක් ඉදිකිරි ප්ර ොනය: අඩි 17x14
(ඇස්තමම්න්තු මුෙල රු.616000.00)

එ මයෝජනොවන් සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
සභො අරමුෙමල් ප්ර ොණවත් මුෙල් පවතින අවස්ථොවන් වලදී ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව
ඇස්තමම්න්තු ප්රකොරව ම
අතයොවශය සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරි සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදී.
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ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශයට අයත් වරිපනම් බදු අය කරන සී ොව තුළ පිහිටි කුඹුරු
ඉඩම් සඳහො තක්මස්රු මෙපොර්තමම්න්තුව ිසින් වරිපනම් බඳු අය කිරි සඳහො වොර්තො ලබොදී ඇති
බැින්, එ කොලමේ සිට මම් ෙක්වො එ ඉඩම් සඳහො වරිපනම් බඳු අෙොළ මල්ඛන තුළ ගණනය
මවමින් පවතී. එ කුඹුරු ඉඩම් පරිහරණය කරනු ලබන මගොීන් එ කුඹුරු ඉඩම් සඳහො අක්කර
බඳු මගී මගොජන මස්වො ආයතනය මවත මගී
ත ප්රොමේශිය සභොව මවත වරිපනම් බඳු මගී
සිදු මනොකරයි. එබැින් ම
මතොරතුරු ප්රොමේශීය සභො මල්ඛනවලින් හො ගිණුම න් ඉවත්
කිරි (2021.12.31 දිනට ම
හිඟ මශ්ෂය රු.407,841.68) සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී
සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු
බවට මක්.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
පසු ගිය සභො වොරයකදී මම් පිළිබඳව සොකච්ඡො කර අනු ත කළෙ එය නයොය පත්රයට ඇතලත් ී
මනොතිබුණු නිසො ම වර එය නැවත ඉදිරිපත් කළ බව ගරු සභොපතිතු න් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
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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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්මේ ඉල්ීම් පරිදි ඔවුන්මේ කුඹුරු ඉඩම් සඳහො අෙොල අක්කර බදු
මගොිජනමස්වො මෙපොර්තමම්න්තුවට මගවන්මන්නම් එ කුඹුරු ඉඩම් සඳහො ප්රොමේශීය සභොමේ
මල්ඛන වල බිල් ගතව ඇති වරිපනම් බදු පිළිබඳ මතොරතුරු සහ අෙොල බිල් කිරීම් නතර කිරී සුදුසු
බවත්,එ ඉඩම් සඳහො ම මතක් පවතින අය කර ගැනී ට මනොහැකි රු.407,841.68 ක හිඟ මුෙල
ගරු ආණ්ඩුකොරතු න්මේ අනු ැතියට යටත්ව මල්ඛණ වලින් කපො ඉවත් කිරි සුදුසු බවට සභොව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
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මසනුර සිිල් ඉංජිමන්රු මපෟේගලික ස ොග හි කුඹුක්කන වැඩබිම් කොර්යොලමේ කළ ණොකරු,
ඊ.රුචිර මරොෂොන්ත හතො ිසින් අතිගරු ජනොිපතිතු න්මේ මසෟභොගයමේ ෙැක් වැඩසටහන
යටමත් සිදු කරන ම ොනරොගල දිස්ික්කමේ ග්රොමීය ොර්ග සංවර්ධන වයොපෘතිය යටමත් සිදු කිරි ට
හඳුනො මගන ඇති ොරොව පන්සල් වත්ත ොර්ගමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරී සඳහො අවශය මබොරළු
පස් හො ABC ගබඩො කිරි සඳහො අප ප්රොමේශිය සභොවට අයත් හුලංෙොව ව පන්සල්වත්ත ොර්ගමේ
පිහිටි ඉඩ ලබො මෙන මලස කර ඇති ඉල්ී ට අනුව හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත 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.
එහිදී මම් සඳහො ම
භූමිය ලබො දී වරෙක් මනො ැති බවත්,නමුත් ඔවුන්මේ අෙොල කටයුතු අවසන්
වූ පසු ම හි ීඩො පිටිය මඩෝසර් කර කපො සකස් කර මෙන මලස ඔවුන් මපොමරොන්දු කර ගත යුතු
බවට සභොමේ සොකච්ඡො ිය.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ප්රොමේශීය සභොව සතු හුලංෙොව වමම් හතර න් හංදිමේ පවතින ඉඩ මම් සඳහො ලබො දී
බවත්,එමස් අෙොල වොර්ෂික බලපත්ර ගොස්තු සහ අමනකුත් අය කිරීම් ලබො ගැනී ට යටත්ව
කරුණු කොරණොවන්ට යටත්ව අෙොල ොර්ගමේ සංවර්ධන කටයුතු අවසන් වන මතක් ම
කුඹුක්කන මසනුර සිිල් ඉංජිමන්රු මපෟේගලික ස ොග මවත ලබො දී සුදුසු බවට
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.

2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව

සුදුසු
අවශය
භූමිය
සභොව
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ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් නව බස් නැවතුම්පල කඩ කො ර 2021 වර්ෂය සඳහො බදු දී ඇති
අතර, එ බදු ගන්නො ලෙ කඩ කො රවලට අෙොළ ප්රධොන මුෙල් 2020.12.25 වන දිනට මපර
සම්පූරණමයන් මගවො අවසන් කරන මලස බදු කරුවන් මවත ෙැනුම් දුන් අතර, එ ෙැනුම් දී ට
අනුව බදුකරුවන් කිහිප මෙමනක් ප ණක් ප්රධොන මුෙල් මගවො අවසන් කර ඇත. අමනක් බදුකරුවන්
මවත අවස්ථො කිහිපයකදී වොචිකව සහ දුරකථන ොර්ගමයන් එ මුෙල් මගවන මලස ෙැනුවත් කර
ඇත. (2021.06.30 වන දිනැති ලිපිය ඟින් හො 2021.07.31 දිනට මපර ප්රධොන මුෙල අනිවොර්මයන්
සම්පූර්ණමයන් මගවො අවසන් කරන මලසට අවසන් වරට ෙන්වො යවන ලදී.) එමහත් මම් වන
ිටත් පහත ිස්තර සඳහන් කරන බදු කරුවන් ිසින් ප්රධොන මුෙල් මගවො අවසන් කර මනො ැති අතර,
ඒ සම්බන්ධව හ සභොමේ තීරණය හො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ
සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
අනු
අංක
01
02

කඩ කාමර
අංකය
බිම් හළ අංක
02
06 (උඩු හළ)

03

08 (උඩු හළ)

04

09 (උඩු හළ)

05

10 (උඩු හළ)

06

20 (උඩු හළ)

බදුකරුගේ නම
එච්.පී. අජිත් ඉන්රසිරි
හතො
කන්ෙසොමි මේවකු ොරි
මිය
ඩබ්.සමීර ොෙම්පිටිය
හතො
ඊ.එම්.සංජීව උෙය
කු ොර හතො
ඒ.කපිල චමින්ෙ කු ොර
හතො
ආර්.ඒ.පැතුමි
නිලංගිකො මිය

ප්රධාන මුදල
3,601,350.00

ග වා ඇති මුදල

ග වීමට ඇති
මුදල
1,607,350.00
1,994,000.00

1,700,600.25

425,150.06

1,275,450.19

1,910,000.00

477,500.00

1,432,500.00

2,050,000.00

512,500.00

1,537,500.00

1,799,127.00

450,000.00

1,349,127.00

2,100,325.50

525,081.37

1,575,244.13

එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධන 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
කඩ කො ර බදු ගත් අය ිසින් එමස් බදු මගන ඇත්මත් ත න්ට මගීම් කිරී ට හැකියොව ඇති
බැින් වන අතර ම
ප්රධොන මුෙල් හො වොරික මුෙල් දිගින් දිගට මගී පැහැර හැරී ගිිසුම්
මකොන්මේසි උල්ලංගනය කිරී ක් හො මූලික මකොන්මේසි උල්ලංගනය කිරී ක් බැින් ම
ප්රෙොන
මුෙල් ඉතො ත් කඩිනමින් අය කර ගැනී ට කටයුතු කළ යුතු අතර 2021.09.30 වන දිනය වන ිට
ම
හිඟ මුෙල් අය කර ගැනී ට බදුකරුවන් මවත ෙැනුම් දිය යුතු බවට සභොව ඒක තිකව තීරණය
කළ අතර එ දිනය වන ිටත් අෙොල මුෙල් මගවො අවසන් කිරී ට මනොහැකි බදු කරුවන් සිටීනම් එ
කඩ කො ර සම්බන්ධව ගත යුතු ඉදිරි ක්රියො ොර්ග සම්බන්ධව ඊලඟ හ සභොවට වොර්තො කරන මලසත්
හ සභොව තීරණය කළ අතර ම මලස මකොටසක් ප ණක් මුෙල් මනොමගී ස ස්ථ මුෙල් මගවො
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අවසන් කර ඇති අයවලුන්ට මකමරන අසොධොරණයක් බැින් මම් සම්බන්ධව අෙොලබදුකරුවන් මවත
කඩිනමින් ෙන්වො යැී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 18
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට අයත් මවළඳසැල්වලින් බඳු මුෙල් අය කිරිමම්දී මකොමරෝනො
වසංගතය මහ්තුමවන් රට වසො තැබූ කොලසී ොවට අෙොළව ොස 02 ක් සඳහො බඳු මුෙල් අඩු කර මෙන
මලසට බදුකරුවන් ිසින් ඉල්ීම් කරන බැින් ඒ සඳහො හ සභොමේ තීරණය හො අනු ැතිය ලබොදී
සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
රමේ පවතින තත්ත්වයත් ස ඟ පවතින දුෂ්කරතො මහ්තුමවන් වයොපොර කටයුතු නිසි මලස කරමගන
යො ට මනොහැකිී යන කරුණු පෙනම් කර මගන ම
ඉල්ී ට අනුව 2021 වර්ෂමේ ැයි සහ
ජුනි යන ොස මෙමක් ම
බදු කරුවන්මගන් බදු අය මනොකර සිටී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 19
2021 වසමර් මුල් ොසවල සතිමපොළ නිසි පරිදි පැවතිය ෙ අමේල් ොසමයන් පසුව ොස 03 කට
ආසන්න කොලයක් සතිමපොළ වසො තැී
ත සහ රමේ පවතින වත් න් තත්ත්වයක් ස ග මපොළට
පැමිණි මවළඳුන්මගන් 60% ක ප්ර ොණයක් අඩුී ඇති බැින් වර්ත ොනය වන ිට මගී ට ඇති
ොසික වොරිකය වන රු.455000.00 ක් වන මුෙල අය කර ගැනීමම් හැකියොවක් මනො ැති මහයින් යම්
බදු සහනයක් ලබො මෙන මලස ඩී.එම්.තක්ෂිලො ධුවන්ති වන බදුකරු ිසින් කර ඇති ඉල්ී සඳහො
හ සභොමේ තීරණය හො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත
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.
බදු කරු ිසින් දිගින් දිගට ම වැනි ඉල්ීම් සිදු කිරී මහ්තුමවන් එවැනි අවස්තොවලදී පවත්න
තත්ත්වයන් සලකො බලො මබොමහෝ සහනයන් ලබො දී ට සභොව පියවර මගන ඇති අතර ගිිසුම්
ප්රකොරවෙ ම වැනි අවස්ථොවලදී සුදුසු ආකොරමයන් සහන ලබො දී ට හැකි වුවත් දිගින් දිගට එවැනි
ආකොරමයන් කටයුතු කිරී සුදුසු මනොවන කටයුත්තක් බවටත් නමුත් රමේ පවතින තත්ත්වයට අනුව
ම
ඉල්ී ටෙ සොධොරණයක් ඉටුකළ යුතු බවට සභොමේ සොකච්ඡොවට බදුන් ිය.
ඉන් අනතුරුව ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ නැවත සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර
ිමරෝධතො කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටින ලදී.
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රමේ පවතින මකොමරෝනො වසංගතයත් ස ඟ වරින් වර සිදුකරනු ලබන නිමරෝධොයන ඇදිරිනීති
තත්ත්වයන් ස ඟ සතිමපොළ පවත්වොමගන යො ට බොධොකොරී තත්ත්වයන් ඇතිී ට ඉඩ ඇතැයි
උපකල්පනය කිරී ට හැකි බැින් බදු කරු හට ෙන්වො යැීම න් අනතුරුව ම
වර්ෂමේ ඉදිරි කොල
සී ොව තුලදී එනම් සැප්තැම්බර් ස සිට මෙසැම්බර් ොසය ෙක්වො ම
බදු කරුමගන් මපොළ බදු අය
කිරී ඉවත් කර ප්රොමේශීය සභොමේ ආෙොයම් පරීක්ෂකවරු මයොෙවො ඉදිරි ොස 4 තුළ මපොළ බදු අය
කිරී සුදුසු බවත්, ම මස් මපොළ පැවැත්මවන දිනවලදී මපොළට පැමිමණන මවමළදුන් සංඛයව හො
අයකරනු ලබන බදු මුෙල් පිළිබඳව සිස්තර මතොරතුරු තබො ගැනී ඔවුන් ිසින් සිදු කළ යුතු බවත්,
සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි. සති මපොමළ් ම
ඉල්ී ට අනුව සුදුසු බවට සභොව
ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ප්රාගේශීය ස්භා රු මන්ී සුනිල් අරං ල මහතා විසින් ස්භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගයෝජනා
ගයෝජනා අංක 01
ම ොනරොගල, කුඹුක්කන,ගල්වල පොර හ පදිංචි ඩබ්.ආර්.එම්.ආනන්ෙ පුෂ්පකු ොර හතො ිසින් ත
නිවසට යන ොර්ගය ඉතො අබලන් තත්ත්වමේ පවතින අතර ම
තත්ත්වය මබෝක්කු මයොෙො සකස්
කර ගැනී
ත ම ය ිසෙො ගැනී ට හැකි වන අතර මම් සඳහො අවශය වන මබෝක්කු කටන් 04ක්
ලබො මෙන මලස කර ඇති ඉල්ී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල
ගරු න්ිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට චො ර
නොනොයක්කොර 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ඉල්ී ට අනුව කොර්මික නිලධොරී හතොමේ නිර්මේශ හො උපමෙස් ලබො ගැනීම න් අනතුරුව
ිි ත් ක්ර මවෙයන්ට යටත්ව ම
සිලින්ඩර 04 සභොව ගින් මිළ දී මගන ලබො දී සුදුසු බවට
සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
5.2

ප්රාගේශීය ස්භා රු මන්ී චාමර නානායක්කාර මහතා විසින් ස්භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
ගයෝජනා

ගයෝජනා අංක 01
බිබිල පොර දිස්ික් මල්කම් කොර්යොලය අසල ජන වස නිලධොරින්ට මබෙො මවන් කරන ලෙ ඉඩම්
කේටි ස ග පිහිටි මපොදු කටයුතු සඳහො මවන් කර ඇති ඉඩම් කැබලි 02 ම ොනරොගල ප්රොමේශිය
සභොවට පවරො ගැනී ට සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට චො ර නොනොයක්කොර ගරු
න්ිතු ො ිසින් හ සභොව මවත 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.
2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව
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ම
ඉඩම් කැබලි පළොත් පොලන ආයතන මවත පවරො ගැනී සිදු කළ යුතු බවත්,පිටස්තර
කිසිමවකුට ම
ඉඩම් මකොටස් අත් පත් කර ගැනී ට අවසර මනො ැති බවටත් සභොමේ සොකච්ඡොවට
බදුන් ිය.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් නැවත සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො
කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය
ි සො සිටින ලදී.
ම

ඉඩම් මකොටසින් පළොත් පොලන ආයතනය මවත ලබො දිය යුතු භූමි ප්ර ොණය නිසි පරිදි ඔප්පුවක්
ගින් ලබො දිය යුතු බවත්,එමස් ිධ ත්ව ලබො මෙන මතක් එ ඉඩම් කේටි සැලැස් අනු ත
මනොකල යුතු බවත්,පිටස්තර කිසිමවකුට එ ඉඩම් මකොටස් අත් පත් කර ගැනී ට හැකියොවක්
මනො ැති බවත් එමස් සභොමේ ඉදිරි මපොදු අවශයතොවයන් මවනුමවන් ම
ඉඩම් මකොටස මයොෙවො
ගැනී ට කටයුතු කිරී සුදුස බවත් සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි.
ගයෝජනා අංක 02
නක්කල ග්රො නිලධොරි වසමම් කිරි ගම් ොන ොර්ගමේ සිට අමුණුමෙෝව ෙක්වො නව ිකල්ප ොර්ගයක්
සකස් කිරි ට ගම්වොසීන් මයෝජනො කර ඇති මහයින්, ඒ සඳහො සියළු ඉඩම් හිමිකරුවන් ඉඩම්
මකොටස් පරිතයොග කිරි ට ඉදිරිපත්ව ඇති මහයින් මම් සඳහො සභොමේ යන්මත්රෝපකරණ මයොෙො කිරි
ගම් ොනමේ සිට අමුණූමෙෝව ෙක්වො අඩි 20 ක ොර්ගයක් කපො සකස් කර ගැනී සඳහො හ සභොමේ
අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට චො ර නොනොයක්කොර ගරු න්ිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො
කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සන්ධය අනුරුේිකො ගරු න්ිතුමිය ි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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ොර්ගමේ සංවර්ධන කටයුතු ෙැනට න් ආරම්භ කර ඇති බවට ගරු සභොපතිතු න් ප්රකොශ කර
සිටි අතර ඒ අනුව කටයුතු කර දී සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 03
නක්කල කිරි ගම් ොනමේ සිට අමුණූමෙෝව ෙක්වො ිදුලි රැහැන් ඇෙ ඇති ී කණූ 15 ක් ප ණ දිරොපත්ව
මගොස් ිශොල අවධොන ක් පවතින බැින් ප්රොමේශිය සභොව ගින් ිදුලි බල ණ්ඩලයට මම්
සම්බන්ධව ෙැනුම් දී නව මකොන්ක්රිේ කණු පේධතියක් ත ම
ිදුලි රැහැන් යළි ස්ථොපිත කිරි
සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට චො ර නොනොයක්කොර ගරු න්ිතු ො ිසින් හ
සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත 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.
2021 අග ෝස්තු මස් 24 දින ස්භා වාර්තාව
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ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
අවධොනම් තත්ත්වය සම්බන්ධමයන් අවශය කටයුතු සිදු කිරී සඳහො ිදුලි බල ණ්ඩලය මවත
ෙන්වො යැී ට කටයුතු කිරි සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
5.4

රු ස්භාපති ආර්.එම්.රත්නවිර මහතා විසින් ස්භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගයෝජනා

ගයෝජනා අංක 01
ම ොනරොගල බල ප්රමේශමේ මපර පොසල් ගුරුවරුන් හට NVQ ේටමම් ඩිප්මලෝ ො පොඨ ොලොවන්
මම් වන ිට ම ොනරොගල පුස්තකොල ශ්රවණොගොරමේ පවත්වො මගන යන අතර, මම් සඳහො නො
පුවරුවක් ස්ථොනගත කිරි සඳහො සුදුසු ස්ථොනයක් මවන් කර මෙන මලස දිස්ි ක් මල්කම්
කොර්යොලමේ, දිස්ික් මුල් ළ ො ිය සංවර්ධන නිලධොරි ිසින් කර ඇති ඉල්ී සඳහො හ සභොමේ
තීරණය හො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර
සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට මක්.එම්. ගුණවර්ධන 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ස්ථොනමේ ෙැන්ීම් පුවරුවක් ප්රෙර්ශනය කිරී ට අවසර ලබො දී සම්බන්ධමයන් මසොයො බලො
තීරණයක් ගත යුතු බැින් මම් සඳහො පසුවට තීරණය කිරි සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත
කරන ලදී.
ගයෝජනා අංක 02
ම ොනරොගල නගර සී ොමේ ස්ථොපනය කිරි සඳහො සංචොරක ප්රවර්ධන නො පුවරු 03 ක් හො ආමලෝක
පුවරු 05 ක් සැකසී සඳහො ක්රිඩො හො මයෟවන කටයුතු සංචොරක ප්රවොහන සංස්කෘතික හො
මප්ෂකර් ොන්ත හො කුඩො කර් ොන්ත අ ොතයංශය ිසින් රු.563,380.00 ක මුෙලක් අනුඥොත කර ඇති
බැින්, ම
වයොපෘතිය ක්රියොත් ක කිරි සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත
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.
ම වැනි සංචොරක පුවරු ප්රෙර්ශනය කිරීමම්දී මකොේඨොශමේ වැෙගත් ක ක් සහිත ස්ථොන හො
මපෟරොණික වටිනොක ක් ඇති ස්ථොන සඳහො ප්රමුඛස්ථොනයක් දී සුදුසු බවට සභොමේ සොකච්ඡො වූ
අතර ඒ සඳහො රගල කන්ෙ, යුරගිර මලන් ිහොරය වැනි ස්ථොන හදුන්වො මෙන ලදි.
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ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් නැවත සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො
කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය
ි සො සිටින ලදී.
ම
සංචොරක නො පුවරු ප්රෙර්ශණය කිරීමම්දී ිදුලි ආමලෝකය ලබො ගැනී ට හැකි සහ සුදුසු ස්ථොන
මලස කුඹුක්කන සංචොරක ස්ථොනය,වැලියොය ප්රමේශමේ සුදුසු ස්ථොයක් සහ හොනො ජොතික පොසල
ඉදිරිපිට ිමේක නැවතුම් ස්ථොනය යන ස්ථොනයන් සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී.
5.4 රු ස්භාපති ආර්.එම්.රත්නවිර මහතා විසින් ස්භාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගයෝජනා
ගයෝජනා අංක 03
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභො බල ප්රමේශමේ පහත නම් සඳහන් අය ිසින් වැසිකිළි ආධොර රවය ලබො
ගැනී සඳහො ඉල්ීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. ම
ඉල්ලුම්කරුවන් අඩු ආෙොයම්ලොභින් මලස අෙොළ ග්රො
නිලධොරින් ිසින් සහතික කර ඇත. ඒ අනුව ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 2021 වර්ෂමේ අය වැය
මයෝජනො ගින් බල ප්රමේශමේ අඩු ආෙොයම්ලොභී පවුල් සඳහො වැසිකිළි පහසුකම් මවනුමවන්
රවයොධොර ලබො දී සඳහො රු.1000000.00ක ප්රතිපොෙන මවන් කර ඇති බැින්, එ ප්රතිපොෙන ගින්
පහත සඳහන් මතෝරොගත් අඩු ආෙොයම්ලොභී පවුල් සඳහො වැසිකිළි රවයොධොර ලබො දී ට හ සභොමේ
අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
අනු
අංක
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

වස්ම
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/බි
ම ොණරොගල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/එෆ්.
ිහොරමුල්ල
129/D
හිදිකිවුල
129/D
හිදිකිවුල

ඉල්ුම්කරුගේ නම හා
ඉල්ුම් කරන ද්රවය
ලිපිනය
එම්.බි. ඉමනෝකො නිලන්ති, අංක 100, දුටුගැමුණු සිම න්ති ලු 7
පොර, ම ොණරොගල
මපෝච්චියක්
ටි.එම්. ි ල්බන්දු, දුටුගැමුණු පොර, ම ොණරොගල ළිං වලලු 3
සිම න්ති ලු 1
ආර්.එම්.ඥොණවති, අංක 46, එඩරුලන්ෙ,
ළිං වලලු 3
ිහොරමුල්ල, ම ොණරොගල
සිම න්ති ලු 1
ආර්.එම්. ශ්රි නොත් චතුරංග, ිහොරමුල්ල,
ළිං වලලු 3
එඩරුලන්ෙ, ම ොණරොගල
සිම න්ති ලු 1
මසල්වරොජො, මපොතුිල් පොර, පින්නමගොල්ල,
සිම න්ති ලු 7
ම ොණරොගල
මපෝච්චියක්
එස්.ජි සුමන්ත්රො කු ොරි, අංක 49, දුටුගැමුණු
ළිං වලලු 3
පොර, ම ොණරොගල
සිම න්ති ලු 1
ඩබ්.ජි රණසිංහ, 4/20, පළමු පටු ග, දුටුගැමුණු ළිං වලලු 3
පොර, ම ොණරොගල
සිම න්ති ලු 1
ඩි.මේ ආර්. පත් ලතො ැණිමක්, සොප්පුවත්ත,
සිම න්ති ලු 7
මවමල්වත්ත, ම ොණරොගල
මපෝච්චියක්
ඒ.එම්. ක ලොවති, 5/75, ඇනිකේ පොර,
සිම න්ති ලු 7
ම ොණරොගල
මපෝච්චියක්
ඩි.එම්. ර යලතො,42/6, දුටුගැමුණු පොර,
සිම න්ති ලු 7
ම ොණරොගල
මපෝච්චියක්
ටි.එම්.එල් දිල්ශොන්, මබෝගහ අරොව පොර,
ළිං වලලු 3
හිදිකිවුල, ම ොනරොගල
සිම න්ති ලු 6
ඩී.එම්. ජිනෙොස ඔයබඩවත්ත අසල,
ළිං වලලු 3
හිදිකිවුල ම ොනරොගල
සිම න්ති ලු 6
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13
14
15

130/A
නක්කල
129/D
හිදිකිවුල
129/D
හිදිකිවුල

ආර්.එම්. කරුණොවතී, බදුලුවත්ත,
22 කණුව, නක්කල, ම ොනරොගල
ආර්.එම්.චන්රොනි, අංක 33/2, මබෝගහ අරොව
පොර, හිදිකිවුල, ම ොනරොගල
ආර්.එම්. කොංචනො
මනො 24/A, රත් ල් ොවත, හිදිකිවුල,
ම ොනරොගල
ඩි.එම් පේ සිරි, වැව අසල නිවස, පේටියලන්ෙ,
ම ොණරොගල

16

129/C,
හුලංෙොව

17

129 මුප්පමන් ඒ.මේ.එම්. ප්රසන්න කු ොරසිරි, මනො.141/1,
කු ොරපුර 2 වන ොවත, මෙොඩම්වත්ත,

18

129 මුප්පමන් ආර්.එම් අනුලො වති
, මෙොඩම්නත්ත ම ොනරරගල

19

මුප්පමන්

එම්.එච්. ගයොන් සනත් කු ොර, කු ොරතුංග
ොවත, ම ොණරොගල

20

129/C,
හුලංෙොව

ඩි.එම්. පුෂ්පලතො,කනත්ත පොර, පේටියලන්ෙ,
ම ොණරොගල

21

129 මුප්පමන් ආර්.එම්. චූලනි ගීතිකො, 3 වන පටු ග,
මෙොඩම්වත්ත, හුලංෙොව , ම ොණරොගල

22

131/ඒ
කුඹුක්කන
කුඹුක්කන

ඒ.එම්. ගිමිහොනි දුලක්ී වොසනො,
සිල්බර පොර , කුඹුක්කන
ඉසිරු තරංග, සිල්බර පොර, කුඹුක්කන

26

131/ඒ
කුඹුක්කන
131/ඒ
කුඹුක්කන
අලියොවත්ත

ඩි.එම්.කරුණොරත්න
2 කණුව , කුඹුක්කන, ම ොණරොගල
මේ.ඒ. දිලොන් චතුරංග ජයසිංහ
සිල්බර පොර, කුඹුක්කන
එම්. ආනන්ෙ රොජො,
අලියොවත්ත, ම ොණරොගල

27

අලියොවත්ත

මපරු ොල් ිමේකු ොර්, අලියොවත්ත,
ම ොණරොගල

28

අලියොවත්ත

සුබ්ර නියම් රොමේන්රන්,
අලියොවත්ත, ම ොණරොගල

23
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ළිං වලලු 3
සිම න්ති ලු 6
ළිං වලලු 3
සිම න්ති ලු 6
සිම න්ති ලු 7
කම්බි (10mm) -4
මපෝච්චියක්
වැසිකිළි මපෝච්චියක්
සිම න්ති ලු 7
කම්බි (10mm) -4
ළිං වලලු 3
සිම න්ති ලු 03

වැසිකිළි මපෝච්චියක්
සිම න්ති ලු 7
කම්බි (10mm) -4
වැසිකිළි මපෝච්චියක්
සිම න්ති ලු 7
කම්බි (10mm) -4
වැසිකිළි මපෝච්චියක්
සිම න්ති ලු 7
කම්බි (10mm) -4
ළිං වලලු 3
සිම න්ති ලු 3
ළිං වලලු 3
සිම න්ති ලු 6
ළිං වලලු 3 ,
සිම න්ති ලු 6
ළිං වලලු 3 ,
සිම න්ති ලු 6
ළිං වලලු 3,
සිම න්ති ලු 6
සිම න්ති ලු 9,
ැටල් කියුබ්1/4,
වැලි කියුබ් ¼,
බිමලොක් ගල් 100,
කම්බි (10mm) -8
සිම න්ති ලු 9,
ළිං වළලු
3ක්,මපෝච්චියක්
කම්බි (10mm) -4
සිම න්ති ලු 9,
ළිං වළලු
3ක්,මපෝච්චියක්
කම්බි (10mm) -4
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29

135/බි,
දුරුකැටිය

30

දුරුකැටිය

31

දුරුකැටිය

32

දුරුකැටිය

33

දුරුකැටිය

34

දුරුකැටිය

පී. කත්රිමවල්, මුප්පමන්වත්ත, ම ොණරොගල

සිම න්ති ලු 8 ,
මපෝච්ච් 1
කම්බි (10mm) -7

35

ොගන්ෙනමු
ල්ල

ඒ.එම්. උක්කු ැණිකො, මකොමලොන්මගොල්ල,
ම ොණරොගල

36

මරොෂොන් ප්රසොේ මුතුකු ොරණ

37

ොගන්ෙනමු
ල්ල
මවමහරගල

38

කවුඩොව

පී. ජි. ජයසිරි බණ්ඩොර, පොසල අසල, වැදිකුඹුර,
ම ොණරොගල

39

127,
මකොමළොන්ි
න්න
127/බි,
මබෝහිටිය

ආර්. එම්. හං ැණිකො, කනහිටිතැන්න,
මකොමළොන්ින්න, ගලබැේෙ

127/බි,
මබෝහිටිය

මක්.ජී ි ලොවතී, මවමහරගල හන්දිය,
වැදිකුඹුර, ම ොණරොගල

සිම න්ති ලු 8,
ැටල් කියුබ්1/4,
වැලි කියුබ් 1/2,
බිමලොක් ගල් 100,
කම්බි (10mm) 8,ළිං වළලු
3,මපෝච්චියක්,ප්ලයි
වුඩි මෙොර 1ක්, අඩි 6
සිේ 2ක්
සිම න්ති ලු 7,
ලිං වළලු 3,
සිම න්ති ලු 3,
ලිං වළලු 4,
වැසිකිලි මපෝච්චි 01
සිම න්ති ලු 8,
, ලිං වළලු 1,
වැසිකිලි මපෝච්චි 01
සිම න්ති ලු 9 ,
මපෝච්ච් 1
කම්බි (10mm) -5
සිම න්ති ලු 9 ,
මපෝච්ච් 1
කම්බි (10mm) -5
සිම න්ති ලු 3
, ලිං වළලු 4,

40
41

මක්. සසිකු ොර්, මුප්පමන්වත්ත, ම ොණරොගල
ආර්.එම්. සිරිවර්ධන රත්නොයක, අංක 42,
ජයමසන්ග , ම ොණරොගල
වයි.ි.ඒ. ප්රදිප් අසංක කු ොර, මබෝිය පොර,,
ජය ශ්රර ග , දුරුකැටිය
ආර්.එම්. මසමනිරත්න, කලවැල් ආරග ,
කුමුක්කන
ඩබ්.එම්. සු නෙොස, අංක 240,
දුරුකැටිය,කුමුක්කන

පී.එච් සුනිල් මෙ ටමගොඩ, ගමඩොල්බැේෙ,
මවමහරගල, වැදිකුඹුර

ප්රදීපො චතුරංගනී , අම්පිටිය, මෙොඹගහමවල
ම ොණරොගල

සිම න්ති ලු 7,ලිං
වළලු 3, බිමලොක්
ගල් 100
සිම න්ති ලු 7 ,
මපෝච්ච් 1
සිම න්ති ලු 7 ,
මපෝච්ච් 1
සිම න්ති ලු 7 ,
මපෝච්ච් 1
සිම න්ති ලු 7 ,
බිමලොක් ගල් 75

එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තරංග දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
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ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
එහිදී එක්සත් ජොතික පක්ෂය නිමයෝජනය කරන අතුල කු ොරසිරි ගරු න්ීතු න් ිසින් ම
වයොපෘතිය සිදු කිරී සම්බන්ධව ත න් ඇතුළු ත පක්ෂය නිමයෝජනය කරන කණ්ඩොය ිරුේධ
මනොවන බවත්,එමස් වුවෙ මතෝරොමගන ඇති ම
ප්රතිලොභීන් සම්බන්ධමයන් ගැටලුවක් පවතින
නිසො ඊට එකඟතොවය ලබො දිය මනොහැකි බවත් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර මවනත් ිමරෝධතො
කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය
ි සො සිටින ලදී.
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2021 වර්ෂයට අය වැමයන් අඩු ආෙොයම්ලොභී පවුල් සඳහො වැසිකිළි
පහසුකම් මවනුමවන් රවය ය ආධොර ලබො දී සඳහො මවන් කර ඇති රු.1,000,000.00 ක මුෙලින්
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශය තුළ ක්ර වත් වැසිකිළි පහසුකම් මනො ැති අඩු ආෙොයම්ලොභී
පවුල් සඳහො වැසිකිළි ආධොර ලබො දී ට මතෝරොමගන ඇති පවුල් සඳහො හ සභොවට ඉදිරිපත් කර ඇති
ම
මතොරතුරුවලට අෙොලව එ පවුල් සඳහො අෙොල රවයොධොර ලබො දී සුදුසු බවත්, ඒ සඳහො අය
වැමයන් මවන් කර ඇති ප්රතිපොෙන ියෙම් කිරී සඳහො ගරු ආණුඩුකොරතු න්මේ අනු ැතියට යටත්ව
ඉදිරි කටයුතු කිරී සුදුසු බවත් සභොමේ බහුතරයක් මෙනො ිසින් අනු ත කර සිටින ලදි.

06.ආදායම් වියදම් වාර්තාව ස්භා ස්ම්මත 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 2021.07.01 දින සිට 2021.07.30 දින ෙක්වො වන ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව
පිළිගැනී
සුදුසු බවට මක්.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ිතු ො මයෝජනො කරන ලෙ අතර, එ
මයෝජනොව සන්ධයො අනුරුේිකො ගරු න්ිතුමිය ිසින් ස්ීර කරන ලදී. සභොමේ ිමරෝධතො
කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුන බැින් එ ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව පිළි ගැනී සුදුසු බවට ගරු සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

07. කමිටු වාර්තා ස්ලකා බැලීම
නැත
08. ගවනත් 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.
ම හිදී මවනත් කරුණු කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින් සභොමේ සියලු මෙනොමේ එකඟතොවය ත
සභොමේ කටයුතු අවසන් කරන ලදි.
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රු ස්භාපතිුමා
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු 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.4.30
ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
•
•

2021.08.24 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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1) ම ොනරොගල, ොගන්ෙනමුල්ල හි පිහිටි පරොක්ර
ොවත ලිපිනමයහි පදිංචි පවුල් 07 ක් ප ණ
භොිතො කරන ඉතො අබලන්ව පැවති ොර්ගය ඊමේ දින ඇතිවූ අික වර්ෂොව මහ්තුමවන් ග න්
කිරි ටවත් මනොහැකි මලස ෙැඩි මසෝෙො පොළුවකට පත්ව ඇති බැින් එ
ොර්ගය කුේටි ගල්
අතුරො ඉතො කඩිනමින් පිළිසකර කර දී අතයොවශය බැින්, ඒ සඳහො හ සභො අනු ැතිය
ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ
මයෝජනොව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධන 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
කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටින ලදී.
පවුල් 07 ක ප ණ ජීවත් වන ජනතොවක් ම
ොර්ගය භොිත කරන බැින් කොර්මික නිලධොරි
නිලධොරි හතො මයොෙවො පරීක්ෂො කර බලො කුේටි ගල් අතුරො භොිතො කළ හැකි පරිදි ඉතො
කඩිනමින් සකස් කර දී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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2) මකොම්මපෝස්ේ මපොමහොර නිෂ්පොෙනය කිරි සඳහො යන ියෙ සලකො බලො ෙැනට කිමලෝ
ග්රෑම් 01 ක ිකුණුම් මිල වන රු.15.00, රු.20.00 ෙක්වො ඉහළ නැංී ටත්, තව ෙ එක්
මගොිමයකු සඳහො නිකුත් කළ හැකි උපරි කිමලෝ ප්ර ොණය තීරණය කිරි සඳහොත් ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සන්ධයො
අනුරුේිකො 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
කිසිවක් ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටින ලදී.

ම
කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්මේ ඉල්ීම් පරිදි ඔවුන් එ ඉඩම් සඳහො අෙොළ අක්කර බඳු
මගොි ජන මස්වො මෙපොර්තමම්න්තුවට මගවන්මන් නම් එ කුඹුරු ඉඩම් සඳහො ප්රොමේශීය
සභොමේ මල්ඛනවල සටහන් කර ඇති වරිපනම් බදු පිළිබඳ මතොරතුරු සහ අෙොළ බිල් කිරිම්
නතර කිරි ටත්, එ මේපල සඳහො ම මතක් පවතින රු.407,841.68 ක අය කර ගැනී ට
මනොහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ඩුකොරතු න්මේ අනු ැතියට යටත්ව මල්ඛනවලින් කපො ඉවත්
කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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➢

රු ස්භාපතිුමන් විසින් හදිසි ගයෝජනා ඉදිරිපත් කර සිටීම (රීති අංක 11 (8) )

නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර අනු ැතියක් ගත යුතු හදිසි මයෝජනො 01 ක් සම්බන්ධමයන් හ සභො අනු ැතිය ලබො ගත යුතු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයක්ෙ මනොතිබුණු බැින්
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් එ හදිසි මයෝජනො පහතින් ෙක්වො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
a) 2021 වර්ෂයට සභොව සතු සතිමපොළ බදු ගත් බදුකරු ිසින් ආරම්භක ොසමේ සිට රමේ
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 මෙමනක් අකැ ත්තක්
ෙක්වන බැින් මගොීන් ත නිෂ්පොෙන ත නිමවස් මවතින් මතොඟ මවළඳුන්ට ිකිණීමම්
ක්ර මේෙයක් ෙ 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
මුෙලක් අඩු කර මෙන මලස ඉල්ී ක් 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 කිසිවක්
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ඉල්ීමම් යම් සොධොරණත්වයක් පැවතිය ෙ මම් ම ොමහොමත් ම
ඉල්ී සඳහො ොසික
වොරිකමයන් 50% අඩු කිරී සම්බන්ධව තීරණයක් ලබො දිය මනොහැකි බවත්, ලබන සතිමේ ෙ
සතිමපොළ පැවැත්ී හො මවළඳුන්මේ පොරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණී සම්බන්ධව මසොයො බලො
ආෙොයම් පරීක්ෂක ගින් සම්පූර්ණ වොර්තොවක් ලබො ගැනී සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිමේදී
තීරණයක් ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී. සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

අවස්න් පිටුවට
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.6.30 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
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• 2021.08.24 දින ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො කොර්යොලමේදී ය.

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභොපති,
ප්රොමේශීය සභොව,
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