ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව
2021.02.12 දින හ සභො වොර්තොව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
තිස් පස්වන (35) සභො වොරය 2021.02.12 වන දින මප.ව 02.30 ට ප්රොමේශීය සභො රැස්ීම් ශොලොමේදී
ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ොමේ ප්රධොනත්වමයන් පැවැත්ිණී. එහි සංෂිප්ත වොර්තොව
පහත සඳහන් කරමි.

පැමිණී
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
සභො මල්කම්
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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 ො
තරංග දිසොනොයක ැතිතු ො
රංජිත් රත්නොයක ැ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 ො

-

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.

01.

පසුගිය ස සභො වොර්තොව සභො සම් ත කර ගැනී .

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 සංමශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, සුනිල් අරංගල ගරු න්ීතු න්මේ සහ
මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ීතු න්මේ මයෝජනො ස්ීරත්වමයන් පසුගිය ස හ සභො වොර්තොව
සභො සම් ත කරන ලදි.
MPS

1

02. සභොපතිවරයො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන
නැත

03.සභොව අ තො එවන ලද සංමේ
ඉදිරිපත් කිරී .

මපත්සම්, පැමිණිලි හො සන්නිමේදන සභොව මවත

I. ම ොනරොගල වැදිකුඹූර, මබෝහිටිය, අඹගස්මහළ පදිංචි ඒ.එච්.චොලිනො හො අයි.පී.කවඩියො යන
අඹුසැමි යුවල වැසිකිළියේෙ පවො මනො ැතිව ඉතො දුෂ්කර ජීිතයේ ගත කරන මෙපලේ වන
අතර, ඔවුන් මවත වැසිකිළි ආධොරයේ ලබො මෙන මලස ග්රො නිලධොරි නිර්මේශයේ ෙ සහිතව
ශුේධවූ පවුමල් කනයොරො මේ මර්ෂ්ඨ මසොයුරිය ිසින් මවතින් ඉල්ී ේ කර ඇති බව ගරු
සභොපතිතු ො සභොවට ඉදිරිපත් කර සිටින ලදි.
සභො අරමුෙලින් සෘජුව මම් සඳහො අධොර ලබොදිය මනොහැකි බැින්, ගරු ආණ්ුකොරතු ොමේ
අනු ැතියට ම ය ඉදිරිපත් කර ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු කිරි ට පියවර ගන්නො බවට ගරු
සභොපතිතු න් ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
මම් සඳහො හ සභොමේ එකඟතොවය ෙ පළ කර සිටින ලදී.
II. ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභො බල ප්රමේශය තුළ පිහිටි ඉඩම්/මගොඩනැගිලි මවන්මේසි කිරි සඳහො
දින 14 කට මපර ප්රොමේශිය සභොව ෙැනුවත් කර අනු ැතිය සහිත බලපත්රයේ ලබො ගත යුුුතු වුවත්,
එමස් දින 14 ේ මනො ැතිව ඊට වඩො අු මකටි දින ගණනේ තුළ මවන්මේසි කිරි ට බලපත්ර
ඉල්ලුම් කරන්නන් ඉදිරිපත් වන අතර, එ ඉල්ීම් ප්රතිේමෂ්ප කළ යුතු ෙ මනොඑමස් නම් ඊට ගත
යුතු ක්රියො ොර්ග පිළිබඳව හ සභොමේ තීරණයේ ලබො මෙන මලස ආෙොයම් පරීේෂක
ආර්.එම්.ආරියරත්න හතො ිසින් ලිපියේ ඉදිරිපත් කර ඇති බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.
එහිදී ප්රොමේශිය සභො නීති රීති මරගුලොසියන්ට යටත්ව ම
මවන්මේසි සඳහො බලපත්ර ලබො ගැනී
මවන්මේසිය පැවැත්මවන දිනට දින 14 කට මපර ප්රොමේශිය සභොව ෙැනුවත් කර අනු ැතිය
සහිතව සිදු ිය යුතු අනිවොර්ය කටයුත්තේ වන අතර, දින 14 ට අු කොලයකදී ඉහත මේපල
මවන්මේසි කිරි සඳහො අවසර ලබො දී සිදු මනොකළ යුතු බවත්, එමස් අවසර ලබො දී තුළ
අතර ැදි පොර්ශවයන් වොසී ලබො ගැනී ට කටයුුුතු කරන අතර ඉඩම් හිමියොට සොධොරණ මිලේ
මනොලැමබන බව ගරු සභොමේ සොකච්ඡො වූ අතර. ම
මවන්මේසි සඳහො බලපත්ර ලබො ගැනී
මවන්මේසිය පැවැත්මවන දිනට දින 14 කට මපර සිදු ිය යුතු අනිවොර්ය කටයුත්තේ බව ගරු
සභොපතිතු ො ඇතුළුව හ සභොමේ සියළු මෙනොමේ මපොදු එකඟතොවය ිය.
III. ම ොනරොගල, සිරිගල, ජයසූරිය ොවත හි පදිංචිකරුවන් ිසින් එ
ොර්ගය මකොන්ක්රිට් කිරිමම්දී
එේ පමසකින් ඉදිකර තිබූ මබෝේකුවේ ඉරිතලො පළුදු ී මගොස් ඇති අතර, පසුගිය දිනවල පැවති
වර්ෂොව මහ්තුමවන් එ ස්ථොනමේ පස මසෝෙො මගොස් අසල කොණුව අඩි 05 ේ ප ණ කැඩි යො
නිසො මබෝේකුමේ පැති බැම් මසෝෙො මගොස් මකොටසේ කඩො වැටී ඉතො අනතුරුෙොයක
තත්ත්වයකට පත්ී නිසො ම
මබෝේකුව සම්ූර්ණමයන් කඩො වැටීමම් අවෙොන ේ ඇති
බැින්, සිදු ිය හැකි ිශොල අනතුරකට මපර ම
මබෝේකුව හො කොණුමේ අළුත්වැඩියො කටයුතු
සිදු කර මෙන මලසට ප්රමේශවොසීන් ිසින් ලිපියේ ඉදිරිපත් කර ඇති බවට ගරු සභොපතිතු ො හ
සභොවට ඉදිරිපත් කර සිටින ලදී.

MPS

2

මම් සම්බන්ධව කොර්මික නිලධොරි මයොෙවො පරීේෂො කරවො අෙොළ වොර්තොවේ සහ අෙොළ
ඇස්තමම්න්තුවේ ෙ සකස් කිරිම න් අනතුරුව ලබන ස සභො වොරයට ඉදිරිපත් කිරි සුදුසු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ඇතුළුව හ සභොමේ සියළු මෙනොමේ මපොදු එකඟතොවය ිය.

04. යථො පරිදී කල් දී ඇති ප්රශ්න සොකච්ඡො කිරී
නැත

05. යථො පරිදී කල් දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරී
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 සභොපති ආර්.එම්.රත්නවීර ැතිතු ො විසින්
සභොවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මයෝජනො
මයෝජනො අංක 01
2021 වර්ෂයට සභොව සතු සතිමපොළ බදු ගත් බදුකරු ිසින් ආරම්භක ොසමේ සිට රමට් 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 අු
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 මුෙලේ අු කර සහනයේ ලබො මෙන මලස ඉල්ී ේ කර ඇති බැින්,
මම් සඳහො හ සභොමේ තීරණය හො අනු ැතිය ලබොදී 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.
සභොව සතු මේපලේ මටන්ඩර් කිරිමම්දී (ිමශ්ෂමයන් මපොළ, මපොදු වැසිකිළිය වැනි ස්ථොන) ඒ
පිළිබඳව නො අධයනයේ සිදු කර ස ස්ථ කරුණු තහවුරු කර ගැනීම න් අනතුරුව අප ිසින් ලංසු
මුෙලේ තීරණය කළ යුතු බවත්, ම
ලංසු මුෙල පෙනම් කර ගනිමින් මටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන
ඉල්ලුම්කරුවන් ිසින් (ම
මුෙල වැඩිකර ඉතො ිශොල මුෙලකින්) මටන්ඩර් ලබො ගැනී ට කටයුතු
කරන අතර, අප ිසින් කරනු ලබන්මන් ඉන් ඉදිරි වර්ෂමේදීත් අෙොළ මටන්ඩරය ලබො ගත් අය ිසින්
ඉදිරිපත් කරන ලංසු මුෙල මහෝ ඊට වැඩිකරන ලෙ යම් ප්රතිශතයකින් පසුව ලැමබන ලංසු මුෙල
මටන්ඩර් කිරි ට පෙනම් කර ගන්නො අතර, දිගින් දිගට ම ය සිදු කිරි
ත ිිධොකොර ගැටළු
සහගත තත්ත්වයන් ඇති මේ. එ තත්ත්වය මවමළන්ඳොටත් පොරිමභෝගිකයොටත් වක්රොකොරමයන්
බලපොන බැින්, මින් ඉදිරියට එ තත්ත්වය නිවැරදි කර ගත යුතු බැින්, ඒ ආකොරමයන් මටන්ඩර්
කිරි සිදු මනොකර අප ිසින් නිශ්චිතව හඳුනො ගත් මතොරතුරු පෙනම් කර ගනිමින් ලංසු මුෙල තීරණය

MPS

3

කළ යුතු අතර, ඒ ආකොරමයන් එ ලංසු මුෙලට අනුව ඉදිරි මටන්ඩර් කටයුතු සිදු කිරි කළ යුතු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ම හිදී 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.
පවතින මකොිඩ් වසංගත තත්ත්වය ත ම
ඉල්ී ට අෙොළ කරුණු කොරණොවල සොධොරණත්වයේ
පවතින නිසො ම
සති මපොළ බදුගත් අය ිසින් මගි ට නියමිත ොසික කුළී මුෙමලන් 20%ේ අු
කර අය කර ගැනී ට කටයුතු කිරි සුදුසු බවත්, එය 2021 ජනවොරි ස සිට 20% අු කර අය
කිරි සුදුසු බවත්, මපොමළ් මවලඳොම් කටයුතු හො පොරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණී යථො තත්ත්වයට පත්
වන තුරු බදුකරු මවත නැවත ෙැනුම් මෙනතුරු ොසිකව අය කරන බඳු මුෙල් ම මස් අු කර අය
කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලෙ අතර, ඉදිරි වර්ෂමේ සිට සභොව සතු
මේපල මටන්ඩර් ගින් බදු දීමම්දී ගරු සභොපතිතු ො පැහැදිලි කළ ආකොරයට ලංසු මුදල තීරණය
කිරිමම්දී අදොළ මේපල සම්බන්ධව මහොඳින් අධ්යනය කර අදොළ නිශ්චිත මතොරතුරු පෙනම්
කර ගනිමින් තීරණය කිරී සුදුසු බවටත් හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 02
ම ොනරොගල මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරිතු ො ිසින් සිදු කර ඇති ඉල්ී ට අනුව, ෙැනට ම ොනරොගල
මකොට්ඨොසමේ ෙඩොවමත් යන සුනඛ්යින් ප්ර ොණය ඉහළ මගොස් ඇති අතර, ඊට මහ්තුව වන්මන්
පැටවුන් ලැබී වැලැේී සඳහො ලබො මෙනු ලබන එන්නත් ෙැනට වසර ගණනොවක සිට ලබොදී
මනො ැති බව වන අතර, මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි කොර්යොලයට වර්ෂයේ සඳහො එන්නත් කුප්පි 750
ේ ප ණ අවශය බැින්, අප මවතින් ඉල්ීම් කර ඇති එන්නත් කුප්පි 750 ේ ලබොදී 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, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
මම් වන ිට බල ප්රමේශමේ නිෙැල්මල් හැසිමරන සුනඛ්යින්මේ වැඩිී ේ ඇති බව අප කවුරුත්
ෙන්නො කරුණේ වන අතර, එයින් සිදු ිය හැකි අනතුරුෙොයක තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින්
මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි ිසින් මගන ඇති ම
තීරණය සඳහො ප්රොමේශීය සභොවේ වශමයන් අපි
සහමයෝගය ෙැේිය යුතු බැින් ම
එන්නත් කුප්පි ලබොදි
සුදුසු වන අතර, ම
එන්නත්
කුප්පියක වටිනොක මහෝ ඊට අෙොළව ක්රියොත් ක ිය යුතු යොන්ත්රණය කු න ආකොරයකින් සිදු කළ
යුතු ෙ යන්න මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි කොර්යොලමයන් මතොරතුරු ලබො ගැනීම න් අනතුරුව ඔවුනට
අවශය ආකොරයට අෙොළ එන්නත් කුප්පි 750 ලබොදී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය
කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 03
MPS

4

මෙහිවල, කළුමබෝිල, සුජොතො ොවත, අංක 27/ඒ හි පදිංචි එච්.එච්.එස්.පී.සුරංග ෙ සිල්වො හතො ිසින්
සිදු කර ඇති ඉල්ී ට අනුව, ම ොනරොගල කු ොරමෙොල පොර ව , මපොළ පිිසුම් ොර්ගමේ ඔහුට
අයත්ව තිබූ වරිපනම් අංක 67/45, 67/46, 67/48,67/49, 67/50, 67/51, 67/52, 67/53, 67/54, 67/55
ෙරණ මේපල 2019 වර්ෂමේ සභොව ිසින් කඩො ඉවත් කර ඇති බැින්, එ මේපලවලට අෙොළ ම
වරිපනම් අංක මල්ඛ්නවලින් ඉවත් කිරි සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට 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.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ඉහත වරිපනම් අංක යටමත් පැවති කඩො ඉවත් කරන ලෙ කඩ කො ර සඳහො මල්ඛ්නවල පවත්වො
මගන ගිය ම
වරිපනම් අංක ආෙොයම් පරීේෂක හතොමේ නිර්මේශ ලබො ගැනීම න් අනතුරුව එ
මේපල කඩො ඉවත් කළ දින සිට අෙොළ වරිපනම් අංක හො ඊට අෙොළ ගොස්තු මල්ඛ්නවලින් ඉවත් කිරි
සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 04
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2020 වර්ෂමේ භොණ්ඩ සමීේෂණ වොර්තොව හො එ වොර්තොවට අෙොළව
එහි ඇතුළත් අබිලි භොණ්ඩ මවන්මේසි කිරි , ිනොශ කිරි සහ මවන්මේසි කළ යුතු භොණ්ඩ තේමස්රු
කිරි සඳහො පහත නම් සඳහන් නිලධොරින් පත් කර ගැනී හො 2020 භොණ්ඩ සමීේෂණ වොර්තොව
සඳහො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී.
උපොලි මහ්රත් යො

-

ි ර්ශන නිලධොරි

සුනිල් අරංගල ැතිතු ො

-

ප්රොමේශීය සභො ගරු න්ි

III.

ඩබ්.එම්.සරත් කු ොර වනසිංහ යො

-

කොර්මික නිලධොරි

IV.

මේ.එම්.මලොකුබණ්ඩො යො

-

සංවර්ධන නිලධොරි

V.

මේ.එම්.ප්රභොත් චින්තක යො

-

කළ නොකරණ මස්වො නිලධොරි

VI.

මේ.එම්.එන්.ප්රියෙර්ශණී මිය

-

සංවර්ධන නිලධොරි

I.
II.

ම

මයෝජනොව සුදුසු බවට චො ර නොනොයේකොර 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.

MPS

5

2020 වර්ෂයට අෙොළව සකස් කර ඇති භොණ්ඩ සමීේෂණ වොර්තොව සඳහො සභො අනු ැතිය ලබොදී
සුදුසු බවත්, ම
වොර්තොවට අනුව අබිලි භොණ්ඩ මවන්මේසි කිරි ටත්, ප්රමයෝජනයට ගත මනොහැකි
භොණ්ඩ ිනොශ කිරි සඳහොත්, මවන්මේසි කළ යුතු භොණ්ඩ තේමස්රු කිරි සඳහො ත් මතෝරො මගන
ඇති ඉහත නම් සඳහන් නිලධොරින් ඇතුළු කණ්ඩොය මයොෙවො ගනිමින් එ සියළු කටයුතු ිි ත්
පරිදි සිදු කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 05
ම ොනරොගල , දුරුකැටිය, අංක 05 හි පදිංචි ටී.ඩී.නිර් ලො ෙ යන්ති යන අය ිසින් අප ප්රොමේශීය
සභොවට අයත් නව බස් නැවතුම්මපොළ මපොදු වැසිකිළිය දිනකට රු.6000/= ක මුෙලකටත්,
ම ොනරොගල, සිරිිජයපුර හි පදිංචි ටී.ී.තිවංක මපමර්රො යන අය එ වැසිකිළිය දිනකට රු.7000/=
ක මුෙලකටත් ලබො මෙන මලස ඉල්ලුම් කර ඇත. එ ඉල්ීම් අනුව හ සභොමේ සභො අනු ැතිය
හො තීරණය ලබොදී 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, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
නව බස් නැවතුම්මපොළ මපොදු වැසිකිළිය මතවතොවේ මටන්ඩර් කළ ෙ අයඳුම්කරුවන් ඉදිරිපත්
මනොී නිසො දිනකට රු.7000/= ක මුෙලේ ප්රොමේශීය සභොවට මගී ට යටත්ව කුළි පෙන
ත
ම
මේපල පවත්වො මගන යො සඳහො ඉල්ලුම් කර ඇති බදුකරු හට වැසිකිළිමේ පිරිසිදු කිරිම් හො
නඩත්තු කටයුතු(ජල, ිදුලි බිල්පත් හැර) සිදු කර මගන යොමම් මකොන්මේසි සහිතව ිි ත්
ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ලබොදී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී. ඔහු ිසින්
ම
ඉල්ී අත්හරින්මන් නම් ප ණේ එය තහවුරු කර ගැනී කින් අනතුරුව දිනකට රු.6000/=
ේ ලබොදීමම් හැකියොව ඇති අය මවත ලබො දී සුදුසු බවටෙ හ සභොව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 06
මකොමරෝනො වසංගතය මහ්තුමවන් ජනතොවට සහන ලබොදීමම්දී ප්රොමේශීය සභොමවන් ජලය ලබො
ගන්නො පොරිමභෝගිකයින් සඳහො 2020 ොර්තු, අමේල්, ැයි යන ජලය මනොලැබුණ ොස තුන සඳහො
ෙ, 2020 වර්ෂමේ නියඟය පැවති කොල වකවොනුමේදී ජුනි, ජූලි හො අමගෝස්තු යන ජලය මනොලැබුණු
ොස තුන සඳහො ෙ ොසික ජල ගොස්තු කපො හැරී සුදුසු බවට 2020.07.21 දින පැවති ිමශ්ෂ හ
සභොමේත්, 2020.09.10 දින පැවති හ සභොමේදීත් ඒක තිකව සභො අනු ැතිය ලබොදී ඇත. ඒ අනුව
ම
ොස 06 සඳහො කපො හැරී සඳහො ඉදිරිපත් කර තිබූ ස ස්ථ මුෙල වශමයන් රු.429,600.00 ේ
වන අතර, එ ස ස්ථ මුෙලට අෙොළ කොලවලදී තවත් රු. 7300.00 ක මුෙලේ (දුටුගැමුණු පොර
සඳහො රු.4800.00 ේ ෙ මපොතුිල් පොර සඳහො රු.2500.00 ේ ෙ වශමයන්) එකතු ිය යුතු බවට ිෂය
නිලධොරි ිසින් ෙන්වො ඇති බැින්, එ මුෙල ෙ ස ග ස ස්ථය වන රු.436,900.00 ක මුෙලේ ම
ොස 06 සඳහො කපො හැරී ට සභො අනු ැතිය
ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ
සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තරංග දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො
ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.

MPS
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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.
මකොමරෝනො වසංගතය සහ නියඟය මහ්තුමවන් ප්රොමේශීය සභොව ගින් ජනතොවට සහන ලබොදීමම්
වැඩකටයුතු වලදී ප්රොමේශීය සභො ජල මූලොරමයන් ජලය ලබො මෙන පොරිමභෝගිකයින්මගන් ොසිකව
අය කරනු ලබන ජල ගොස්තු අය මනොකිරී සුදුසු බවට මීට මපර අවස්ථො මෙකකදී අනු ැතිය ලබො දී
ඇති සභො තීරණයන්ට අනුව කටයුතු කිරී සුදුසු බවත්, එමස් ොස 06 ේ සඳහො කපො හැරී ට නියමිත
රු. 436,900.00 ක ස ස්ථ මුෙල එ පොරිමභෝගිකයින්මගන් අය මනොකර අෙොළ මල්ඛ්න වලින් කපො
ඉවත් කිරී සුදුසු බවත්, ගරු ආණ්ුකොර තු න්මේ අනු ැතියට යටත්ව එමස් කපොහැරී සිදු කිරී
සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
5.2

ප්රොමේශීය සභො ගරු න්ී ක්රි ොන්ත රත්නොයක හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
මයෝජනො

මයෝජනො අංක 01
ම ොනරොගල ොගන්ෙනමුල්ල පට්ටියලන්ෙ මපොදු සුසොන භූමිය මම් වන ිට අනවසරමයන් මිනිසුන්
ිසින් අල්ලො ගැනී ට කටයුතු කර ඇති බැින්, එ ඉඩ නිරවුල් කර කම්බි වැටේ ඉදිකර ගැනී
සඳහො සභො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් 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 සිටි අතර, ම
භූමි පරිරමේ ිශොල කැළයේ පවතින අතර,
කම්බි ගැසී ට මපර එය ශුේධ පිත්ර කළ යුතු බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
එහිදී ප්රමේශමේ රණොධොර සමිතිමේ සො ොජිකයින් ිසින් මම් වන ිටත් ම හි කැළය කපො ශුේධ
පිත්ර කර ඇති බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ප්රකොශ කරන 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 හතො මයොෙවො පරීේෂො කර බලො අෙොළ වොර්තොවන්ට අනුව ඉදිරි කටයුතු කිරි
සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 02
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශයට අයත් පහත සඳහන් ොර්ග ම ෝටර් මග්ර්ඩර් කර ගැනී
සඳහො සභො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් මයෝජනො කර
සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධන ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
I.
MPS

රත්නපිටිය මේවොල ොර්ගය
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II.
III.

සිරි යුරපුර 2 වන පටු ඟ
මෙහිවැල්ලන්ෙ ොර්ගය

ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලෙ අතර, ිමරෝධතොවයකින් මතොරව එය සභො සම් ත
ිය.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, JCB යන්ත්රය හො ම ෝටර් මග්ර්ඩර් යන්ත්රය නිෙහමස් පවතින මේලොවක
ම
ොර්ග ම ෝටර් මග්ර්ඩර් කර දී ට අවශය කටයුතු සලසො මෙන බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
ප්රකොශ කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 03
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශයට අයත් සුරියමගොල්ල ොර්ගමේ ප්රමේශ වන ස්ථොනමේ
මීටර් 400 ේ ප ණ JCB යන්ත්රය මයොෙො සකස් කර ගැනී සඳහො සභො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට
ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් 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 කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, JCB යන්ත්රය හො ම ෝටර් මග්ර්ඩර් යන්ත්රය නිෙහමස් පවතින මේලොවක
ම
ොර්ග ම ෝටර් මග්ර්ඩර් කර දී ට අවශය කටයුතු සලසො මෙන බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
ප්රකොශ කරන ලදී.
5.3

ප්රොමේශීය සභො ගරු
මයෝජනො

න්ී සුනිල් අරංගල

හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන

මයෝජනො අංක 01
ම ොනරොගල, කුඹුේකන පිහිටි සුභොගයො ිෙයොලමේ(රවය/ෙෘෂ්ි ඌනතො සහිත ළමුන් සිටින ිදුහල)
ිදුහල්පතිතු ො ිසින් කරනු ලබන ඉල්ී ට අනුව, ෙරුවන්මේ ආරේෂොව මවනුමවන් එ ිදුහල
ඉදිරිපිට ඇති ිදුලි කණුව සඳහො සහ පොසමල් කෑ ශොලොව ආශ්රිත ප්රමේශයට ආමලෝක ධොරිතොව වැඩි
ිදුලි බුබුළු 02 ේ සි කර මෙන මලස කර ඇති ඉල්ී සඳහො සභො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට
සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ො ිසින් 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.

MPS
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ම
ඉල්ී ට අනුව ිදුලි ධොරිතොවය වැඩි ිදුලි බුබුළු 02 ේ ම
සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

ිෙයොලය මවනුමවන් ලබොදී

06.ආදොයම් වියදම් වොර්තොව සභො සම් ත කිරී .
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 2021.01.01 දින සිට 2021.01.31 දින ෙේවො වන ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව
පිළිගැනී
සුදුසු බවට සන්ධයො අනුරුේිකො ගරු න්ීතුමිය මයෝජනො කරන ලෙ අතර, එ
මයෝජනොව රංජිත් රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ි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 වොර්තො සලකො බැලී - නැත
08. මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී
නයොයපත්රොනුකූලව මීලඟට ඇත්මත් මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරි බැින්, සභිකවරුන්ට අෙහස්
ප්රකොශ කිරී ට ඇත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභොවට අවසර ලබො මෙන බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
ප්රකොශ කර සිටින ලදි.

8.1 ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - වයි.උපුල් ැතිතු ො
7.1

I. ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව හුලංෙොව ෙකුණ ප්රමේශමේ ජීවත් වන ම
කොර්යොලමේ මස්වය කරන නිලධොරි හත්මියකමේ ව මිය යො මහ්තුමවන් ග න් කිරි ටවත්
අපහසුව තිබූ එ නිවසට යන ොර්ගය ගරු සභොපතිතු ො, අෙොළ නිවසට සහභොගී වූ අවස්ථොමේ
එය අවමබෝධ ී
ත ේෂණිකව ක්රියොත් ක ී එ
ොර්ගය කපො සකස් කර දී සම්බන්ධව
ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත් ඒ වමේ තවත් එවැනි
ොර්ග කිහිපයේ ත මකොටඨොසමේ
ඇති බැින් එ
ොර්ග ටිකෙ කපො සකස්කර මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
II.ඒ වමේ මකොමරෝනො වසංගතය ඉතො ත් අවධොනම් ට්ට ක පවතින අතර, ජනතොවට ලබොදී
ඇති මසෞඛ්යොරේෂිත ක්ර මේෙයන් හරියොකොරව පිළිපදිනවො නම් ම
වවරසය මබෝී පොලනය
කර ගත හැකි අතර, ම ොනරොගල ප්රමේශමේ ආසොිතයන් හමුවන සෑ අවස්ථොවකදී
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව ම න් ප්රමේශමේ මසෞඛ්ය අංශමේ නිලධොරින් ත ජීිතයට පවො
අවධොන ේ මගන ඉතො ත් කැපීම න් කටයුතු කරමින් තව මකනකුට මබෝී ට ඇති ඉඩ කඩ
සී ො කරමින් ෙැවැන්ත ම මහවරක මයෙමින් කටයුතු කිරි සම්බන්ධමයන් මබමහින්
ස්තුතිවන්ත වන බවත්, ඒවමේ
පසුගිය ොසය වන ිට ිශොල පවුල් රොශියේ ප්රමේශමේ
නිමරෝධොයනයට ලේ වූ අතර, රමට් සංවර්ධනයට මවන් කර තිබූ මුෙල්වලින් ිශොල මුෙලේ වැය
කර රජය ිසින් එ නිමරෝධොයනයට ලේ වූ පවුල් මවත ලබො මෙනු ලබන රු.10,000/= වටිනො බු
ල්ලේ ලබො දී ට ප්රොමේශීය මල්කම් කොර්යොලය හරහො ග්රො නිලධොරිවරුන් ිසින් ඒ කටයුතු
ඉතො ත් සොර්ථකව ඉටු කළ බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, මුළු රට වසො තබන්මන්
නැතිව ම ය පොලනය කිරි ට කටයුතු කරන රමට් සියළු මේශපොලන නොයකයින් ඇතුළු ස ස්ථ
MPS
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මසෞඛ්ය අංශයට මබමහින් ස්තුතිය පුෙකර සිටින බවත්, ඉතො ත් කඩිනමින් ම
වවරසය
තුරන් ී රටට මසෞභොගය උෙොමේවො යන්න ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් සියලු මෙනොට ස්ූතිය
පුෙ කර සිටින ලදී.
ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• අතුරු ොර්ග කැපීමම්දී ගමම් ජනතොවමේ ෙ සහමයෝගය ලබොදිය යුතු අතර, එවැනි ොර්ගවල
ප්රමේශවොසීන් ිසින් ගස්වල අතු කපො සහමයෝගය ලබො දිය යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ මකොමරෝනො ර්ධන කටයුතු මවනුමවන් ප්රමේශමේ PHI හත්වරුන් ඇතුළුව මසෞඛ්ය
වවෙය නිලධොරින් ිසින් සිදු කරනු ලබන කැපී ිස්තර කිරි ට වචනවත් නැති තරම් වන
අතර, ඔවුන් වැනි ෙරුවන් බිහිකළ මෙ ොපියන්ට පවො ස්තුතිය පුෙ කළ යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො
ප්රකොශ කර සිටි අතර, ප්රොමේශීය සභොවේ වශමයන්ෙ ම
කටයුතු මවනුමවන් අෙොළ සියළු
ස්ථොනවල ිෂබීජහරණ කටයුතු ෙ PHI හත්වරුන්ට ඉන්ධන ලබොදීමම් කටයුතු ෙ, පැය 24
පුරො ප්රොමේශීය සභො මසෞඛ්ය කම්කරුවන්මේ මස්වය ලබොදීමම් කටයුතු ආදි මම් සියළු කටයුතු
සොර්ථක කර ගැනී ට උපරි සහමයෝගය අප ිසින් ලබො මෙන බව ෙ ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.2

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොයක ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ොර්ග සංවර්ධන අිකොරියටත් පළොත් ොර්ග
සංවර්ධන අිකොරියටත් අයත් මබොමහෝ ොර්ග කොපට් කර ඇති අතර, එමස් වැඩ නි කර ඇති
මසත්සිරි ොවමතත් ,ප්රගති ොවමත්ත් ප්රධොන කොපට් ොර්ගයට සම්බන්ධ වන ස්ථොනවල
කොණුවලට මයොෙො ඇති මකොන්ක්රිට් තහු ගැලී ඉතො අනතුරුෙොයකව පවතින අතර, ොර්ග
සකස් කිරිමම් කටයුතුවල ිි ත් භොවයේ ඇති ී ට නම් එ අුපොු සකස් ිය යුතු බවත්, ඒ
වමේ ම
ආයතනට වලට අයත් කොපට් ොර්ගවල මෙපස ෙ ො ඇති ග්රැවල් මසෝෙො පොළුවට
ලේී ිශොල කඩමතොළුීම් හො වලවල් හෑරී අනොරේෂිත තත්ත්වයේ මපන්නුම් තරන අතර
ම
ොර්ග වල කිසි නඩත්තු කිරි ේ මනොමපන්වන අතර, ම
පසුිපරම් කටයුතු ඔවුන්මේ
සැලසුම්වලට ඇතුළත් කරමින් එ පසු ිපරම් කටයුතු සිදු කරන මලසට අෙොළ ආයතනවලට
ෙන්වො යැී සුදුසු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒවමේ
හොනො ජොතික පොසල අසල කනත්ත ොර්ගමේ පිහිණුම් තටොකය අසල ඇති ඉපිල්
ගසක ිශොල අත්තේ කැඩී ට ආසන්නව බි ට පහත්ව ඇති අතර, එය කඩො වැටී සිදුවුවමහොත්
ිශොල හොනියේ සිදුිය හැකි අතර, අප කිහිප මෙනකු ිසින් ෙ, ිදුලි බල ණ්ඩලමයන් ෙ එය
කපො ඉවත් කිරි ට උත්සොහ කළ ෙ ිශොල උසක පැවතී
ත එය සිදු කිරි ට මනොහැකි වූ බැින්,
ඉතො කඩිනමින් මම් සඳහො සුදුසු ිසඳු ේ ගැනී ට සිදුවන බැින්, ඒ සඳහො වග කිව යුතු
පොර්ශවයන් ෙැනුවත් කරන්න කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ ප්රමේශමේ මකොමරෝනො වසංගත පොලන කටයුතු මවනුමවන් ප්රොමේශිය සභොවත්, PHI
හත්වරුන් ඇතුළුව ප්රොමේශීය මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි තිලිණ මවල්ලොලමේ හතො ඇතුළු
කොර්ය ණ්ඩලය ෙ, ොධයමේදී හතුන් ිසින්ෙ ෙැවැන්ත කොර්ය භොරයේ සිදු කරන අතර,
ිමශ්ෂමයන් ප්රොමේශීය සභොමේ මසෞඛ්ය කම්කරුවන් දිවො රෑ මෙමේදී සිදු කරනු ලබන හඟු
ම මහවර හො ඒවො අිේෂණ කටයුතු කරනු ලබන නිලධොරින් ෙ ගරු සභොපතිතු ො, මල්කම්තු ො
ඇතුළු පිරිස ිසින් සිදු කරනු ලබන කැප කිරිම් හො ඟ මපන්ීම් සඳහො ිමශ්ෂ ස්තුතිය හො
MPS
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මගෞරවය පුෙකර සිටින බවත්, එම න්
මපොලිස් නිලධොරින් ෙ දිස්ිේ හ මරෝහමල්
අධයේෂතු න් ඇතුළු කොර්ය ණ්ඩලමේ සියළු මෙනොත් මම් සඳහො සිදු කරනු ලබන ිශොල
ම මහවර මවනුමවන් ප්රොමේශිය සභොව ගින් ස්තුතිය හො මගෞරවය පුෙ කර සිටින බවට ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• ඇත්මතන් ආසොිතයින් හමුවන ස්ථොනයන් ොමධයේදින්මේ ැදිහත් ී
ත ොධය හරහො
ෙැනුම් දී තුළ ජනතොව ේෂණිකව ෙැනුවත්ී ඒ සඳහො අවශය ක්රියො ොර්ග ගැනී තුළ ෙ ම ය
වයොප්ත ී පොලනයට හගු පිටුවහලේ ී ඇති අතර, මම් වන ිට ජනතොව ෙ මබොමහෝ මසයින්
මසෞඛ්ොරේෂිත ක්ර මේෙයන්වල ට යටත්ව කටයුතු කරන බවේ මපනී යන බවෙ ගරු සභොපතිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ
ොර්ග සංවර්ධන අිකොරියටත්, පළොත් ොර්ග මෙපොර්තමම්න්තුවටත් අෙොළ ොර්ගවල
අළුත්වැඩියො කටයුතු සම්බන්ධමයනුත් පිහිනුම් තටොකය අසල එ අත්ත කපො ඉවත්කිරී ටත්
අෙොල ආයතන වලට ෙන්වො යැී ට කටයුතු කරමු කියො ෙ ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.

8.3

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව 2021.01.26 වන දින ප්රොමේශීය සම්බන්ිකරණ
කමිටුව පැවැත්වුණු අතර, අප ප්රොමේශීය සභොමේ න්ිවරුන් ම ය පැවැත්ී සම්බන්ධව
ෙැනුවත් මනොකිරි
ත එ අවස්ථොවට සහභොගී ී මනො ැති අතර, මම් සඳහො සහභොගී ී
අපි හැම ෝමග අවශයතොවයේ වන අතර, මින් ඉදිරියට එමස් මනොී ට වග බලො ගන්නො
මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ අනවසර මවළඳසැල් ඉවත් කිරි සම්බන්ධව ගරු සභොපතිතු ො ඇතුළු පිරිසට
ස්ූතිය පුෙ කර සිටින බවත්, නගර අලංකරණ කටයුතුවලට බොධොවේව පැවති ම වැනි
ක්ර වත් භොවයේ මනො ැතිව පැවති සියළු අනවසර ඉදිකිරිම් ඉවත් කිරි සුදුසු ක්රියොවේ වන
අතර, ම ගින් ඉදිරිමේදී මහෝ අනවසර ඉදිකිරිම් ඇති මනොකිරි ට ජනතොව අවමබොධ කර
ගනියි යන්නත් මකමස් මවතත් අහිංසක මිනිසුන්ට මවළඳොම් සිදු කර ගැනී ට ප්රොමේශිය
සභොව ගින් නිශ්චිත ස්ථොනයේ මවන් කරදී ිි ත් මවළඳ කුටි ඉදිකරදී ිනයොනුකූලව ඒ
සඳහො අවස්ථොව ලබොදී ඉතො වටිනො ක්ර මේෙයේ වන අතර, එවැනි මේවල් ගින්
ජනතොවමේ ප්රශංසොවට ලේ ිය හැකි බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ මකෝිඩ් වසංගතය මහ්තු මකොට මගන පසුගිය දිනවල නිමරෝධොයනයට ලේ වූ
නිවොස මවනුමවන් රු.10000/= ේ වටිනො බු ල්ලේ ලබොදී ඉතො ත් අගය කළ යුතු
ක්රියොවේ වන අතර, නමුත් මම් දිනවල ප්රමේශමේ නිමරෝධොයනයට ලේවූ පවුල් කිහිපයකට
එ බු ල්ල අතපසු ී ේ ගින් මහෝ ලබො දී ට මනොහැකි ී ඇති බවට ත න්ට ෙැන
ගැනී ට හැකිවූ අතර, එමස් ී සොධොරණ මනොවන බැින්, සහ එ නිමරෝධොයන කොල සී ොව
තුළ අෙොළ සහනොධොර ලැබිය යුතු බැින්, ඒ සම්බන්ධව වග කිව යුතු සියළු පොර්ශවයන්
අවධොනය මයොමු කළ යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
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IV.

ඒ වමේ I ROAD වයොපෘතිය ගින් මබොමහෝ ොර්ග මම් වන ිට කොපට් කර අවසන්
කරමින් පවතින අතර, බුත්සරණපිටිය හංදිමයන් එන කුකුරු ංමගොඩ ොර්ගය ඉතො මහොඳ
ට්ටමින් සකස් කර තිබුණෙ එහි මබෝේකුවේ සකස් කර මනො ැති අතර, එය සකස් කිරි
තුළ මබොමහෝ වොහනවලට සිරිගල ප්රධොන ොර්ගයට ඉේ නින් ළඟො ිය හැකි බැින්, මම්
සම්බන්ධව ොර්ග සංවර්ධන අිකොරියට ෙැනුම් දී අවශය කටයුතු සිදු කරන මලස ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

ප්රමේශමේ මකොමරෝනො වසංගතය මබෝී පොලනය කිරි මවනුමවන් ගරු සභොපතිතු න්
ඇතුළු පිරිස, මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි තිලිණ මවල්ලොලමේ හතො ඇතුළු හජන මසෞඛ්ය
පරීේෂක හත්වරුන්, ොධයමේදී හත්වරුන් ගනු ලබන ෙැවැන්ත උත්සොහමේ ප්රතිඵල ලැබී
ඇති අතර, මම් සියළු මෙනොට මගෞරවය හො ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවට ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කරන ලදී.

VI.

පසුගිය දිනවල කොමේ මහෝ ැදිහත්ී ේ අනුව වයොපෘතියේ හරහො රැකියො ලබොදීමම් පෙන
ත සිදු කර ඇති කැඳීම් වලට අනුව මගොස් ඇති එ රැකියො අමප්ේෂකයින්මගන් යම්
මුෙලේ එකතු කර ඇති බවට ත ොට මතොරතුරු ලැබුණු අතර, එමස් එ මුෙල ලබො දී ට
මනොහැකි අය ආපසු හැරී පැමිණ ඇති බැින්, ඒ සම්බන්ධව මසොයො බලන්න කියොත් ඒ වමේ
රංජිත් ේදු බණ්ඩොර ඇ තිතු ො සිටි කොලමේ එතු ොමේ ැදිහත් ී
ත ලබොගත් ිශොල
පුටු ප්ර ොණයේ හො කැනපි ප්ර ොණයේ ප්රොමේශීය මල්කම් කොර්යොලමේ තව ත් ඇති බැින්,
සියළු මකොට්ඨොස නිමයෝජනය වන පරිදි සමිතිවලට මහෝ ඒවො ලබොදී ට කටයුතු කරන්න
කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් ඉදිරි අනොගතය මලඩ මරෝග වලින් මතොර නිදුේ
නිමරෝගි ත් ජීිත ගත කරන්න වොසනොව ලැමබ්වො කියො ප්රොර්ථනො කරමින් ගරු න්ිතු ො
සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• ඇත්මතන් ආසොිතයින් හමුවන ස්ථොනයන් හො අෙොල මතොරතුරු ොමධයේදින්මේ ැදිහත් ී
ත ොධය හරහො ෙැනුම් දී තුළ ජනතොව ේෂණිකව ෙැනුවත්ී ඒ සඳහො අවශය ක්රියො ොර්ග
ගැනී තුළ ෙ ම ය වයොප්ත ී පොලනයට හගු පිටුවහලේ ී ඇති අතර, මම් වන ිට ජනතොව
ෙ මබොමහෝ මසයින් මසෞඛ්ොරේෂිත ක්ර මේෙයන්වලට යටත්ව කටයුතු කරන බව මපනී යන බව
ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• හුලංෙොව හංදිමේ සිට සිරිගල මරෝහල් හංදිය ෙේවො රජමේ ආයතන ඉදිරිපිට ඇති සියළු අනවසර
මවළඳසැල් ඉවත් කිරි ට කටයුතු කර මගන යන අතර, ිිධ මෙෝෂොමරෝපනයන් පැමිණියත්
නගරමේ ක්ර වත් භොවය මවනුමවන් මින් ඉදිරියට අනවසර මවළඳසැල් පවත්වො මගන යො ට ඉඩ
මනොතබන බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කරන ලෙ අතර, මම් අයමගන් මබොමහෝ මෙමනමකුට
ිකල්ප මවනත් ස්ථොනයන් ත න් ලබොදුන් බවත් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ
පසුගිය දිනවල එක දිගට ප්රමේශමේ මපොකුරේ වමේ පවුල් රොශියේ
නිමරෝධොයනයට ලේවූ බැින් සහන බු ළු මබෙො දීමම්දී ග්රො මස්වක නිලධොරින්, PHI
හත්වරුන් යම් යම් අපහසුතොවයන්ට පත් ී ඇති අතර, නමුත් කිසි මකනකුට එයින්
MPS

12

අසොධොරණයේ මනොමවන ආකොරයට කටයුතු කිරි ට ඔවුන් ෙැඩි මවමහසේ ගත් බවත්, ප්රොමේශිය
සභො වොහන ෙ ම
බු ළු මබෙො දීමම් කටයුතු මවනුමවන් මයෙවූ අතර මනොලැබුණු අයට ඉදිරි
දිනවලදී ඒවො ලබො දී ට කටයුතු කරයි යන්න ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒවමේ I Road වයොපෘතිය ගින් ොර්ග සකස් කිරීමම්දී තව කොලයේ පවතින ඔවුන් ගැරන්ට්
(තහවුරු) කර ඇති පොලම් මබෝේකු නැවත සංවර්ධනය මනොකිරී ට මහ්තුව එය බවත්, නමුත්
ොර්ග සංවර්ධනමේදී එය අු පොුවේ බවෙ ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.4

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - චො ර නොනොයක්කොර ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මම් වන ිට නැවත නිෙැල්මල් හැසිමරන ගවයින්
සහ එළුවන්මේ වැඩිී ේ පවතින අතර, මම් මහ්තුමවන් පසුගිය දිනවලෙ රිය අනතුරු මෙකේ
ප ණ සිදුවූ අතර, මම් සම්බන්ධව අවධොනය මයොමු කර ප්රොමේශීය සභොව ිසින් කළින් සිදු
කළ වැඩපිළිමවල නැවත ක්රියොත් ක කර මහෝ ඊට අෙොල සුදුසු වැඩපිළිමලේ අනුග නය කළ
යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ නේකල හංදිමේ ජංග
ොළු මවළඳුන්මගන් වෙනිකව මුෙල් අය කිරි සඳහො
සභොමේ අප ිසින් ගත් සභො තීරණයකට අනුව මකනකු මයොෙවො ඇති අතර, ම
ස්ථොනයට
පැමිමණන මවළඳුන්මගන් මබොමහෝ මෙමනේ ම
කුළි මුෙල් ලබොදී පොුවේ යැයි සිතො
පුේගලික ඉඩම්වලදී ත මවළඳොම් කටයුතු සිදු කිරි ට පුරුදු ී සිටින අතර, මම්
සම්බන්ධමයන් නැවත තීරණයේ ගැනී ට සිදුවන බැින්,ම
ස්ථොනමේ ොර්ගය මෙපස
සිටින මවළඳුන්මගන් සුපුරුදු පරිදි මුෙල් අය කර ගැනී ටත්, පුේගලික ඉඩම්වල සිටිමින්
මවළෙොම් කරන මවළඳුන්මගන් වොර්ෂිකව බලපත්රයේ ලබොදී මුෙල් අය කර ගැනී සුදුසු
බැින්, ඒ සඳහො ෙ අවධොනය මයොමු කර පියවරේ ගන්නො මලසට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ භොයොනක තත්ත්වයේ මගන ඇති මකොමරෝනො වසංගතය බල ප්රමේශමේ පැතිර
යොමම් අවධොන ේ පවතින ම ොමහොතක ගරු සභොපතිතු ො ඇතුළු සභොමේ සියළු මස්වක
පිරිසත් මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරිතු න් ඇතුළු හජන මසෞඛ්ය පරීේෂක හත්වරුන්
කරන්නොවූ ම මහවරට හෙ පිරි ප්රශංසොව පුෙ කර සිටින බව ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො
සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• නිෙැල්මල් හැසිමරන ගවයින් සම්බන්ධව නැවත තීරණයේ ගත යුතු බැින්, මීට මපර ගත් සභො
තීරණය නැවත ක්රියොත් ක කරමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලෙ අතර ඒ සඳහො
එ වැඩපිළිමවල නැවත ක්රියොත් ක කරී ට කටයුතු කරමු කියොෙ ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
• ඒ වමේ නේකල හංදිමේ ොළු මවළඳසැල් සම්බන්ධමේදී ප්රධොන ොර්ගමේ සිට අඩි 50 ේ ඉඩ
තබො යම්කිසි ඉඩ ක මවළඳොම් කටයුත්තේ සිදු කරනවො නම් එවැනි මවළෙොම් මවනුමවන් අපට
කළ හැේමේ වොර්ෂික බලපත්රයේ ලබොදී ප ණේ වන අතර, එමස් මවළඳොම් සිදු කරන
MPS

13

මවළඳුන් අනිවොර්යමයන් ප්රොමේශිය සභොමේ වොර්ෂික බලපත්ර ලබො ගත යුතු අතර, ඒ අයමගන්
වෙනික කුළී අය කර ගැනී ට මනොහැකි බව ෙ ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.5 ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - මක්.එම්.ගුණවර්ධන ැතිතු ො
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ග්රො මස්වො වසම් 4 ේ සහිත ිශොල ප්රමේශයේ
වන මබෝහිටිය මකොට්ඨොසමේ ඇති අතුරු ොර්ග මබොමහෝ යකින් තවත් අතුරු ොර්ග 10 ේ
ප ණ කැපී ට ඇති බැින්, එ
ොර්ගයන් භොිතො කරන ජනතොව නිතර අපහසුතොවයන්ට
මුහුණමෙන බැින්, එ ඉතිරි ොර්ග ටික හැකි අයුරින් මහෝ කපො සකස් කර මෙන මලස ගරු
න්ිතු ො ඉල්ලො සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ මම් දිනවල ප්රමේශමේ අෙොල ප්රමේශවල ිදුලි පේධතිය මතකලො ිදුලිය බවට
පරිවර්ථනය කරමින් පැවතියෙ අළුත්වත්ත, මකොමලොන්ින්න, ගල්මගඩියොව යන ප්රමේශවල
අු ිදුලි ධොරිතොවය සම්බන්ධව පවතින ගැටළුවට තව ත් ිසඳු ේ මනො ැති අතර, මම් වන
ිට අලියොවත්ත, කවුඩොව ප්රමේශවල ිදුලිය සකස් කරමින් පැවතියෙ ෙැන ගැනී ට ලැබුණු
මතොරතුරුවලට අනුව අළුත්වත්ත, මකොමලොන්ින්න යන ප්රමේශවල ිදුලිය සකස් මනොකරන
බවට ෙැන ගැනී ට හැකිවූ බැින් එ අතයොවශය ප්රමේශවලටත් මකමස් මහෝ මම් හරහො
ිදුලිය ලබො දී ට කටයුතු සලසො මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ ඉංග්රිසි ඩිප්මලෝ ොව හෙොරො ොස 06 ක පොසල්වල පුහුණුව ලබො ම මතේ රැකියො
අමප්ේෂොමවන් 158 කට ආසන්න ෙරුවන් ප්ර ොණයේ ඌව පළොමත් සිටින අතර, එයින්
ම ොනරොගල බල ප්රමේශමේ 20 කට ආසන්නව සිටින අතර පසු ගිය දිනක අතිගරු
ජනොිපතිතු න් ග ස ග පිළිසඳරේ වැඩසටහනට සහභොගී වූ අවස්ථොමේ දී රැකියො
අමප්ේෂිත එ ෙරුවන් ිසින් ම
ගැටළුව ඉදිරිපත් කර සිටිය ෙ ඒ ම ොමහොමත්
එතු න්මගන් සොර්ථක පිළිතුරේ මනොලැබුණූ අතර, මම් සම්බන්ධමයන් දිස්ිේ නොයක
කෘෂිකර් රොජය අ ොතයතු න් ස ඟ සොකච්ඡො කර ම
ෙරුවන්ට සොධොරණත්වයේ ලබො
මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• JCB යන්ත්රය ිශොල වැඩ මකොටසේ සිදු කරන අතර නිතර එහි අලුත් වැඩියො කටයුතු මයමෙන
අතර, මම් වන ිටත් ම
යන්ත්රමේ මෙෝෂයේ නිසොමවන් ගරොේ එමේ නතර කර ඇති බවත්,
එය සකස් කර ගැනීම න් අනතුරුව හැකි ඉේ නින් එ
ොර්ග ටික කපො මෙන බවට ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ මම් වන ිට සෑ ප්රමේශයක මතකලො ිදුලි පේධතිය සකස් කර මගන යන අතර,
මබෝහිටිය ප්රමේශමේත් ිදුලිය සකස් කිරි ට නියමිත බැින්, ප්රොමේශීය සම්බන්ීකරණ

MPS

14

කමිටුමේත් සොකච්ඡො කර අවශය ප්රමේශවලට ිදුලිය සකස් කර ගැනී ට කටයුතු කරමු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ ඉංග්රිසි ඩිප්මලෝ ොධොරින්ට රැකියො ලබො දීමම්දී දුෂ්කර ප්රමේශවල නම් ඇතුලත් කරමින්
ඉල්ලුම් කළ අයට මූලික අියරමේදී අෙොල රැකියො අවස්ථො හිමි වූ අතර ඉතිරි අයට ෙ ඉදිරි
දිනවලදී අෙොළ රැකියො ලැමබයි යන්නත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.6 ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - සනත් ගුණවර්ධන ැතිතු ො
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් ක්රිශොන්ත න්ිතු ො ප්රකොශ කළො වමේ සිරිගල ප්රෙොන
ොර්ගමේ සිට ොගන්ෙනමුල්ල ොර්ගයට පිිමසන ස්ථොනමේෙ මකොන්ක්රිට් ප්මල්ට් සකස් කළ
යුතුව පවතින අතර, ඒ වමේ 6 වන පටු ඟ හි ෙ කොපට් අතුරො සංවර්ධන කටයුතු සිදු
කිරිමම්දී ප්රොමේශීය සභොව ගින් ඉදිකර තිබූ මබෝේකුවේ ගලවො ඉවත් කර ඇති අතර, එ
මබෝේකුවට කු ේ වූවො ෙ යන්න මතොරතුරේවත් මනො ැති බැින්, ඒ සම්බන්ධව මසොයො
බලො අවශය කටයුතු සිදු කරන මලසට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ අතුල න්ිතු ො ප්රකොශ කරො වමේ ප්රොමේශිය සභො සභිකවරුන්ට කතො කිරි ට
ඇති එක අවස්ථොව වන ප්රොමේශිය සම්බන්ීකරණ කමිටුව ඉතො ත් වැෙගත් වන බැින්
පසුගිය ස පැවති එ කමිටුව සම්බන්ධමයන් අප ෙැනුවත් මනොකිරි සම්බන්ධව කනගොටුව
ප්රකොශ කර සිටින බවත්, ඉදිරියට එමස් මනොී ට කටයුතු කරන්න කියොත් ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• පසුගිය දිනවල සභොමේ නිලධොරිතුමියකට මකොමරෝනො මරෝගය සෑදී ත් ස ග කොර්යොලමේ
මබොමහෝ පිරිසේ නිමරෝධොයනයට ලේවූ අතර, එ දිනවලදි ප්රොමේශීය සම්බන්ීකරණ කමිටුව
පැවැත්මවන බවට ත න් මවත ලිපියේ පැමිණිය ෙ ඒ පැවති කලබලකොරි තත්ත්වය ත
න්ිවරුන් ෙැනුවත් කිරි ට මනොහැකි ී සම්බන්ධව කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බවට ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.7ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - ප්රදීප් විතොනමේ ැතිතු ො
I. ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව 2021 වර්ෂයට සභොව සතු මේපල සියල්ල මටන්ඩර්
කිරි ට කටයුතු කර තිබූ අතර, මම් වන ිට මම් සියළු කඩ කො ර මටන්ඩර් ගින් බඳු දී අවසන්
ෙ යන්න ගරු න්ිතු ො ි සිම් කර සිටින ලදී.

MPS

15

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• බස් නැවතුම්මපොළ මවළඳ සංකීර්ණමේ කඩ කො ර 30ස් අවුරුේෙකට යටත්ව බදු දී සම්බන්ධව
ගරු ආණ්ුකොරතු න්මේ අනු ැතිය පසුගිය සතිය වන ිට ලබො ගැනී ට හැකිවූ අතර, ලබන
සතිය තුළ ඊට අෙොළ සියලූ ගිිසුම් අත්සන් කරන බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.

MPS

16

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.
•
•

2021.02.12 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,
MPS
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ප්රොමේශීය සභොව,
ම ොනරොගල.

➢ ගරු සභොපතිතු න් විසින් හදිසි මයෝජනො ඉදිරිපත් කර සිටී

(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 මනොතිබුණු 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 රමට්
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 අු 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 අු 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.
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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, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ඉල්ීමම් යම් සොධොරණත්වයේ පැවතිය ෙ මම් ම ොමහොමත් ම
ඉල්ී සඳහො ොසික
වොරිකමයන් 50% අු 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.
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