මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව
2021.01.15 දින මහ සභා වාර්තාව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
තිස් හතරවන (34) සභො වොරය 2021.01.15 වන දින මප.ව 10.30 ට ප්රොමේශීය සභො රැස්ීම් ශොලොමේදී
ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ොමේ ප්රධොනත්වමයන් පැවැත්ිණී. එහි සංෂිප්ත වොර්තොව
පහත සඳහන් කරමි.

පැමිණීම
01. ගරු සභොපති
02. ගරු උප සභොපති
03. ගරු ප්රොමේශීය සභො
04. ගරු ප්රොමේශීය සභො
05. ගරු ප්රොමේශීය සභො
06. ගරු ප්රොමේශීය සභො
07. ගරු ප්රොමේශීය සභො
08. ගරු ප්රොමේශීය සභො
09. ගරු ප්රොමේශීය සභො
10. ගරු ප්රොමේශීය සභො
11. ගරු ප්රොමේශීය සභො
12. ගරු ප්රොමේශීය සභො
13. ගරු ප්රොමේශීය සභො
14. ගරු ප්රොමේශීය සභො
15. ගරු ප්රොමේශීය සභො
16. ගරු ප්රොමේශීය සභො
17. ගරු ප්රොමේශීය සභො
18. ගරු ප්රොමේශීය සභො
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න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී

සභො මල්කම්

-

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 ො

-

ඩී.එම්.අනුර දිසොනොයක හතො

-

අජිත් ශොන්ත අගලකඩ ැතිතු ො

මනාපැමිණීම
ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී

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.
කොර්යොලමේ මස්වය කරමින් සිටියදී හදිසි මරෝගී තත්ත්වයේ උත්සන්න ීම න් පසුගිය බෙොෙො දින
මරෝහල් ගත කරන ලෙ ආෙොයම් පරීේෂක තනතුරට ෙැනට ොස 02 කට මපර අළුතින් පත්ී පැමිණි
තිලිණි රොවතොවත්ත හත්මියට මකොමරෝනො මරෝගය වැලදී ඇති බවට තහවුරු ී ත් ස ග එදින
කොර්යොලමේ ඇති වූ කලබලකොරි තත්ත්වය හො එ
හත්මිය කොර්යොලමේ මස්වමේ මයදී සිටි කොලය
තුළ ආශ්රය කරනු ලැබූ සියළු නිලධොරින් නිමරෝධොයන කටයුතුවලට මයොමු කිරි ට අවශය කටයුතු
සිදු කිරි ට නියමිත බැින් අෙ දින ප.ව.2.30 ට මයොෙො තිබුණු ප්රොමේශීය සභො හ සභො රැස්ී අෙ
දිනට මප.ව.10.00 ට හදිසිමේ මයොෙො ගැනී ට සිදුී සම්බන්ධව කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බවට
2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව

1

ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලෙ අතර, එ හදිසි දුරකථන පණිිඩයට අනුව
ම
ම ොමහොමත් සභො රැස්ී සොර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සියළු සභිකවරුන්හට ස්තුතිය පුෙ
කර සිටින බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

01.

පසුගිය මස සභා වාර්තාව සභා සම්මත කර ගැනීම.

මම් වන ිටත් ඔබතු න්ලොහට ලබො දී ඇති පසුගිය ොසික හ සභොමේ සභො වොර්තො මකටුම්පත
කියවූවො මස් සලකො සංමශෝධන ඇත්නම් ඒවො මපන්වො දී සංමශෝධන නැත්නම් ගරු සභොමේ මයෝජනො
ස්ීරත්වමයන් සභො සම් ත කර ගන්නො මලස ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ගරු සභොව මවත ෙැනුම් මෙන
ලදි.
ඉන් අනතුරුව සංමශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ීතු න්මේ
සහ සුනිල් අරංගල ගරු න්ීතු න්මේ මයෝජනො ස්ීරත්වමයන් පසුගිය ස හ සභො වොර්තොව සභො
සම් ත කරන ලදි.

02. සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන
නැත

03.සභාව අමතා එවන ලද සංමේ
ඉදිරිපත් කිරීම.

මපත්සම්, පැමිණිලි හා සන්නිමේදන සභාව මවත

නැත

04. යථො පරිදී කල් දී ඇති ප්රශ්න සොකච්ඡො කිරී
නැත

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

හො සභො

5.1. ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නවීර මැතිතුමා විසින්
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මයෝජනා
මයෝජනා අංක 01
2018 වර්ෂමේ උප ොන පොෙක සංවර්ධන වැඩසටහන යටමත් පළොත් සභො න්ිවරුන් ිසින්
ප්රතිපොෙන මවන් කර මතෝරො ගත් පුේගලයින් සඳහො ද්රවය ආධොර ලබොදී ට අෙොළ ලිය කියිලි ඉදිරිපත්
කළ ෙ වයොපෘති 06 ේ සඳහො ද්රවය ආධොර ලබොදී ට මුෙල් මම් වන මතේ එවො මනො ැත. එ මුෙල්
ඉදිරිමේදී ලැමබනු ඇතැයි සිතො 2019, 2020 වර්ෂවල ගිණුම්වලට ෙ ඇතුළත් කරන ලදී. එමහත් එ
වයොපෘති 06 සඳහො මවන් කරන ලෙ මුෙල වන රු.90000/= ක මුෙල පළොත් සභොව ිසිරුවො හැරී
මහ්තුමවන් මගී ට හැකියොවේ මනො ැති බව ෙන්වො අප මවත ලිපියේ එවො ඇති බැින්, ඉහත
සඳහන් රු.90000/= ක මුෙල අෙොළ මල්ඛනවලින් ඉවත් කර 2020 වර්ෂමේ අවසන් ගිණුම න් කපො
2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව

2

හැරී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී 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, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
වයොපෘති 6 සඳහො පළොත් සභොව ිසිරුවො හැරී ත් ස ග ප්රතිපොෙන ලැබී මනො ැති නිසො ඒ සඳහො
මවන් කර ඇති ප්රතිපොෙන දිගින් දිගට මල්ඛනවල පැවති , වර්ෂ අවසොන ගිණුම් ගත කිරි වලදී
ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් ඇතිවන නිසො ම
වයොපෘති 06 සඳහො මවන් කර ඇති රු.90000/= ක
මුෙල 2020 වර්ෂමේ අවසොන ගිණුම න් කපො හැර මල්ඛනවලින් ඉවත් කර නිරවුල් කර ගැනී සුදුසු
බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

මයෝජනා අංක 02
ම ොනරොගල, කුඹුේකන, ග්රො සංවර්ධන සමිතිමේ මල්කම් ිසින් කුඹුේකන ප්රමේශමේ ඇති
බහුකොර්ය මගොඩනැගිල්මල් ග්රො නිලධොරි කොර්යොලය, ස ෘේි නිලධොරි කොර්යොලය, කෘෂි පර්මේෂණ
නිලධොරි කොර්යොලය, හජන මසෞඛය පරීේෂක කොර්යොලය හො හජන පුස්තකොලය යනොදි
අතයොවශය කොර්යොල රැසේ පිහිටො ඇති බැින් ඒවොමේ රොජකොරි ඉටු කර ගැනී සඳහො පැමිමණන
ජනතොවට භොිතො කිරි සඳහො වැසිකිළි පේධතියේ සකස් කර මෙන මලස කුඹුේකන ග්රො සංවර්ධන
සමිතිය ිසින් ඉල්ී ේ කර ඇති බැින් ඒ සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල
ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ඉන් අනතුරුව කුඹුේකන වැසිකිළි පේධතියේ ඉදි කිරි ඉදිරිමේදී ලැබී ට නියමිත ප්රතිපොෙනයන්
යටමත් සකස් කිරි ට පියවර ගනිමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ඇතුළුව හ සභො ිසින් සොකච්ඡො කර
තීරණය කර ගත් අතර, ඒ සඳහො හ සභොමේ කිසිදු ිරුේධත්වයේ ෙ ඉදිරිපත් මනොවුණි.
මයෝජනා අංක 03
2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව

3

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 සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී.

අනු
අංකය

විසේතරය

මුදල රු.

01

PF 7419 ඩබල් කැබ් රථය වොර මස්වො කිරි

19180.00

02

252-6330 කැබ් රථයට ටයර් 04 ේ ෙැමී

79880.00

03

252-6330 කැබ් රථය වොර මස්වො සිදු කිරි

19225.00

04

11150.00

06

252-6330 කැබ් රථමේ ඔල්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියොව
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරමේ බූම් එක පොස්සො ප්මල්ට්
ගැසී
ZA – 5061 බැමකෝමලෝඩරමේ ටයර් ොරු කිරි

07

LL – 6980 ට්රේ රථමේ ටයර් මෙක ෙැමී

94550.00

05

08

ොර්ග තලනමේ ඩීසල් මහෝස් අළුත්වැඩියොව

09

ොර්ග තලනමේ ඩීසල් මපොම්පය අළුත්වැඩියොව

33300.00
1100.00
1650.00
292502.97

GC 5148 ගිනි නිවන රථමේ කොබමල්ටරය අළුත්වැඩියො
කිරි
RC 1112 ට්රැේටර් රථමේ ඩීසල් ෆිල්ටර් කරො ය
අළුත්වැඩියොව
RD 4488 ට්රැේටර් රථය ඕල්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියොව

9600.00

13

RD 4488 ට්රැේටර් රථමේ පිටුපස ටයරය සඳහො ටියුබ් එකේ
ෙැමී

2000.00

14

49-5301 ට්රැේටර් රථමේ වොර මස්වො සිදු කිරි

15960.00

15

49-5301 ට්රැේටර් රථමේ ේලච් ප්මල්ට්, මපෂර් ප්මල්ට්
ෙැමී

28550.00

16

37-9430 ට්රැේටර් රථමේ ඉදිරිපස මප්න්ට් කිරි , ආම් සි
කිරි ඇතුළු අළුත්වැඩියො කටයුතු

48650.00

17

37-9430 ට්රැේටර් රථමේ ගියර් මබොේස් එමක හි
අළුත්වැඩියො කටයුතු

43750.00

18

37-9430 ට්රැේටර් රථමේ ටිපර් මහෝස් එක අළුතින් සි
කිරි

6620.00

19

RY 2510 මට්ලරමේ 750X16 H LOAD TIRE ෙැමී .

29900.00

10
11
12

3500.84
4900.00

එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.

2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව
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ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

ම
මයෝජනොමේ අනු අංක 09 යටමත් ඇති සභොව සතු ොර්ග තලනමේ ඩීසල් මපොම්පය
අළුත්වැඩියොව සඳහො ෙ රු.292502.97 ක මුෙලේ වැයී ඇත්මත් මකමස් ෙ යන්න සභොව ි සො සිටින
ලදී. ඉන් අනතුරුව කරුණු මසොයො බලො අවමබෝධ කර ගැනීම න් අනතුරුව පරිගනක ගත කිරිමම්දී
අතපසුී කින් මුද්රණය ී ඇති අතර, එ අනු අංක 09 යටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති අයිත ය
මවනුමවන් වැය වන මුෙල රු.4600/= ේ මලස සංමශෝධනය ිය යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො සභොවට
ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
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 සංමශෝධනය සභොව පිළිගත් අතර, නයොයපත්රොනුකූලව අංක 03 මයෝජනොව යටමත් අනු අංක
09 යටමත් ඇති අයිත මේ මිළ ගණන රු.4600/= මලස සංමශෝධනය කරමින් ම
මයෝජනොවට
අෙොළ සියළු ියෙම් ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සභො අරමුෙලින් ියෙම් ෙැරී සුදුසු බවට සභොව
ඒක තිකව තිරණය කරන ලදී.
මයෝජනා අංක 04
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ පහත සංවර්ධන කටයුතු සභො අරමුෙලින් සිදු කිරි සඳහො හ සභොමේ
අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී.
I.

ප්රොමේශිය සභො මකොම්මපෝස්ට් වයොපෘතිය සඳහො මකොම්මපෝස්ට් සකස් කිරි ට මකොන්ක්රිට්
ඇතිරී ේ සකස් කිරි . (ෙළ ඇස්තමම්න්තුව රු . 250,000.00)

II.

ඉවතලන කොඩමබෝඩ, ප්ලොස්ටිේ, මබෝතල් අපද්රවය ගබඩො කිරි ට 18’x40’ ිවෘත මකොටසේ
සකස් කිරි .(ප්රතිචක්රිය කළ හැකි) (ෙළ ඇස්තමම්න්තුව රු . 400,000.00)

III.

ආෙොහනොගොරමේ පිිසුම් ොර්ගය සඳහො ඉන්ටර් මලොේ ගල් ඇතිරී (කොපට් කිරි ට නියමිත
ොර්ගවලින් ඉවත් කරන ලෙ) (ෙළ ඇස්තමම්න්තුව රු . 500,000.00)

IV.

ආෙොහනොගොරයට 12’x16’ කො රයේ ඉදිකර දී (මස්වකයන්ට රැදී සිටී
ඇස්තමම්න්තුව රු . 650,000.00)

ම

සඳහො) (ෙළ

මයෝජනොව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.

ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.

2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව
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ම
මයෝජනොවට අෙොළ ඉදිරිපත් කරන ලෙ අතයොවශය සංවර්ධන කටයුතු වගකිව යුතු
නිලධොරින්මේ අිේෂණය යටමත් ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සභො අරමුෙමල් ප්ර ොණවත් මුෙල්
පවතින අවස්ථොවන්වලදී ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සිදු කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව
තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනා අංක 05
ම ොනරොගල , දුටුගැමුණු පොර, අංක 25/10 හි පදිංචි මේ.බී.සී.මේ.මේ.ගුණතිලක හතො ිසින්
කුඹුේකන මපොදු වැසිකිළිය 2021 වර්ෂය සඳහො මටන්ඩර් ගින් ලබො මගන ඇති අතර, එය ඔහු හට
කරමගන යො ට මනොහැකි බවත්, මටන්ඩර්පත අවලංගු කර මෙන මලස ලිඛිතව ෙන්වො ඇති බැින්,
එ මටන්ඩර්පත අවලංගු කිරි මහෝ සභො තීරණයේ ගැනී 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.
එහිදී ම ොහු ිසින් ම
මටන්ඩරය නැවත සභොවට භොරදී සම්බන්ධමයන් සොධොරණ මහ්තු ෙේවො
තිමබ් ෙ යන්න ගරු සභොව ි සො සිටින ලෙ අතර, ඔහු අෙොළ ගිිසු අත්සන් කර සභොව හො
එකඟතොවයන්ට පැමිණ ඇත් ෙ යන්නත් සභොව ි සො සිටින ලදී.
එහිදී ෙැනට රමට් පවතින තත්ත්වයන් ස ග ම ය ඉදිරියට කර මගන යෑ අසීරු බවට මටන්ඩර්කරු
ෙන්වො ඇති බවත්, ඔහු මම් හො සම්බන්ධ බදු ගිිසු තව ත් අත්සන් කර මනො ැති බවටත් ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
වැසිකිළිය මටන්ඩර් ගින් ලබො මගන ඇති ම
බදුකරු මම් සඳහො අෙොළ ගිිසුම්පත අත්සන්
කර මනො ැති නම් ඔහු ම
මටන්ඩරය නැවත සභොවට භොර දී ට එකඟතොවය පළ කර ඇත්නම් එ
පළමු මටන්ඩරය අවලංගු කර නැවත මෙවන මටන්ඩර් ඉල්ලුම්කරු හට එය ලබොදී ට කටයුුුතු කිරි
සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනා අංක 06
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් නව බස් නැවතුම්පල වැසිකිළිය 2021 වර්ෂය සඳහො පහත
සඳහන් අව ලංසු මුෙල් යටමත් මතවරේ මටන්ඩර් කරනු ලැබුව ෙ ම
මේපල සඳහො මටන්ඩර්
අයඳුම්පත් කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ම
මේපල සඳහො ගත යුතු පියවර සම්බන්ධමයන් හ
සභොමේ අනු ැතියට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට 2020.12.22 දින පැවති මටන්ඩර් ණ්ඩලය ිසින්
තීරණය කර ඇති බැින් ඒ සඳහො සඳහො හ සභොමේ තීරණය හො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තරංග
දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.

2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව
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ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
අවස්ථො තුමන්දී මම් සඳහො මටන්ඩර්කරුවන් ඉදිරිපත් ී මනො ැති නම් 2021 වර්ෂය සඳහො සභොමේ
මස්වක හමතකු මයොෙවො නඩත්තු කිරිම් හො පිරිසිදු කිරිම් කටයුතු නිසි පරිදි සිදු කරමින් සභොව ගින්
මුෙල් අය කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

06.ආදායම් වියදම් වාර්තාව සභා සම්මත කිරීම.
නයොයපත්රොනුකූලව පසුගිය ොසයට අෙොළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව සභො සම් ත
කර ගන්නො මලසට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ගරු සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් අනතුරුව නයොය පත්රොනුකූලව කල්දී ඇති මයෝජනො අංක 03 හි අනු අංක 2 අයිත ය යටමත්
252-6330 කැබ් රථයට ටයර් 04 ේ ෙැමී මවනුමවන් රු.79880/= ක මුෙලේ වැය වන බවට ඉදිරිපත්
කර තිබූ අතර, සභො වොර්තොව ස ග යො කර ඇති 2020 මෙසැම්බර් ොසයට අෙොළ ියෙම් වොර්තොමේ
ප්රොේධන වත්කම් අළුත්වැඩියො හො නඩත්තු යටමත් ම
කැබ් රථය සඳහො එේ ටයරයේ ලබො ගැනී
සඳහො රු.79880/= මුෙලේ ියෙම් ෙරො ඇති බවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එහි අඩු පොඩුවේ පවතින
බව ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො මපන්වො මෙන ලදී.
ඉන් අනතුරුව නැවත ඒ පිළිබඳව ෙ කරුණු මසොයො බලො අවමබෝධ කර ගැනීම න් අනතුරුව එේ
ටයරයේ මවනුමවන් රු.79880/= ේ ියෙම් ී ඇති බවට අතපසුී කින් ියෙම් වොර්තොමේ මුද්රණය
ී ඇති අතර සභොව සතු 252-6330 කැබ් රථයට ටයර් 04 ේ ෙැමී මවනුමවන් රු.79880/= ක මුෙලේ
වැයී ඇති බැින්, ඒ ආකොරයට එය නිවැරදි ිය යුතු බව ගරු සභොපතිතු ො සභොවට ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.
පසුගිය ොසමේ 2020.12.01 දින සිට 2021.12.31 දින ෙේවො වන ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව ඉහත
සංමශෝධනයට යටත්ව පිළිගැනී සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ීතු ො මයෝජනො කරන
ලෙ අතර, එ මයෝජනොව සුනිල් අරංගල 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. මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම
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.

7.1 ගරු සභාපති - ආර්.එම්.රත්නවීර මැතිතුමා
I.

ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘතිය යටමත් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශය තුළ
මෙවන අදියර යටමත් කළ යුතු සංවර්ධන මයෝජනො පිළිබඳ සොකච්ඡොවේ පසුගිය දිනක

2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව
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කෘෂිකර් රොජය අ ොතයතු න්මේ සහ පළොත් පොලන මකො සොරිස්තු න්මේ මූලිකත්වමයන්
පැවති අතර, එහිදී ප්රොමේශිය සභොවට ආෙොයම් උත්පොෙනය කිරි සඳහො සුදුසු මයෝජනො සොකච්ඡො
කළ අතර, එහිදී මෙවන අදියරය යටමත් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට මවන්වන ප්රතිපොෙන
යටමත් නගරමේ අංග සම්ූර්ණ වැසිකිළි පේධතියේ සකස් කිරි , සුපර් ොකට්එක ඉදිරිපිට
වොහන නැවතුම් ස්ථොනයේ සකස් කිරි හො සභොව සතු ළ ො උෙයොනය වැඩිදියුණු කිරි යන
මයෝජනො අනු ත වූ බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
II. එහිදී එ ප්රතිපොෙනවලින් නව දිස්ිේ මල්කම් කොර්යොලය අසල ිි ත් කඩ මප්ළියේ සහ
වැසිකිළි පේධතියේ සකස් කර සභොවට ආෙොය ේ ලැමබන අයුරින් යම් වැඩපිළිමවළේ අෙොළ
ස්ථොනමේ සකස් කිරි සුදුසු බවට චො ර නොනොයේකොර ගරු න්ීතු න් හො අතුල කු ොරසිරි
ගරු න්ිතු න් ිසින් අෙහස් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
III. එහිදී ඉදිරිමේදී ලැබී ට නියමිත මේශීය ණය වයොපෘතිය සහ LDSP වයොපෘතිය යටමත් බිබිල
පොර, හුලංෙොව හි ඇති ශරීර සුවතො උෙයොනමේ ඇිදින ංතීරුව හො අවමශ්ෂි සංවර්ධන කටයුතු
සිදු කිරි සඳහො පියවර ගන්නො බව ට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
IV. එහිදී එ ප්රතිපොෙන යටමත් නගරමේ මපොදු සුසොන භූමිමේ අඩුපොඩු සකස් කර සංවර්ධනය
කිරි ට මයෝගය බව ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී. ම
වයොපෘතිය යටමත් මවන් කර ඇති ප්රතිපොෙන සුසොන භූමි සංවර්ධනය සඳහො මයොෙවො ගැනී ට
මනොහැකි බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
V. නගරමේ බස් නැවතුම්මපොළ ඇති නව කඩ කො ර 2021 වර්ෂමේ සිට බදු දී ඇති නිසො ඒ ඉදිරිපිට
ගොල් කරනු ලබන බස් රථ නවතො තැබී ට රථ ගොල අනිවොර්යමයන් සකස් කර දිය යුතු බැින්
නගරමේ මපොළ ඉදිරිපිට රථ ගොල සකස් කිරි ආරම්භ කළ යුතු අතර, ෙැනට එ ස්ථොනමේ
පවතින නිවොස තුමනහි පදිංචිකරුවන් මවනුමවන් රුපියල් ලේෂ 15 බැගින් ියෙම් කර
සොප්පුවත්මත් නිවොස 03 ේ ඉදිකර ඔවුන්ට භොරදී ට කටයුතු කළ යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො
ප්රකොශ කළ අතර, නිවොස 03 ඉදිකර ඔවුන්ට භොර දීම න් අනතුරුව ඔරමලෝසු කණුව ළඟ සිට
පොර මෙපස අිි ත් මලස නවතො තබන වොහන නිසි අයුරින් නවතො තැබී සඳහො මවනත්
ස්ථොනයේ නිය කර නගරමේ පොර මෙපස NO PARKIN කර මවළඳසැල් සඳහො බඩු ලබොදී ට
එන වොහන සඳහො ප ණේ ඇතුළු ී ට අවසර ලබොදී යම්කිසි ිි ත් ක්ර මේෙයේ සකස් කරමු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී. මනොඑමස් නම් ඔත්මත් මරට්මට් ක්ර යට වොහන
නැවතී ට මහෝ සැලසුම් කිරි සුදුසු බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කරන ලදී.
VI. අනතුරුව වැලියොය පුස්තකොලය පවතින ස්ථොනමේ උෙයොනයේ සකස් කර යම් ිි ත්භොවයේ
ඇති කිරි සම්බන්ධව අවධොනය මයොමු කිරි වැෙගත් බවට පී.බණ්ඩොර ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.
VII. ඒ වමේ සිරිගල පොමර් ඇති HHP සින ො ශොලොව ආසන්නව සභොවට අයත් ඉඩමම් තට්ටු
ක්ර යට මහෝ කඩ මප්ළියේ සකස් කර බදු දී සුදුසු බවට අතුල කු ොරසිරි ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.
VIII. ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අෙොළව අිකරණමේ පවතින නඩු කටයුතු සම්බන්ධමයන්
ගරු සභොපතිතු ොට සහ ඒ සඳහො සහභොගී ී ට මයෝජිත අනිකුත් නිලධොරින්ට ආයතනමේ
පවතින කොර්ය බහුලත්වය අනුව සහ ඒ ඒ අවස්ථොවල මයමෙන මනොවැලේිය හැකි මහ්තු ත
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ම
නඩු කටයුතුවලට සහභොගීී ට අවශය ඊට අෙොළව රැස් කර ගත යුතු මතොරතුරු අෙොළ
නීතිඥ හතුන් මුණ ගැසී සොකච්ඡො කර අවශය සහොය ලබො ගැනී නියමිත මේලොවට සිදු කර
ගැනී ට අපහසු වන අවස්ථො උෙොමවන බැින්, එ කටයුතු සඳහො අවශය මූලික කටයුුුතු එනම්
අෙොළ නීතිඥවරුන් මුණගැසී අෙොළ මතොරතුරු රැස් කර ගැනී හො අමනකුත් කටයුතු ූර්ණ
කොීනව සිදු කර ගැනී සඳහො අවශය සහොය ලබො ගැනී ට නඩු කටයුතු පිළිබඳව හසල ෙැනු ේ
ඇති සහ නිරන්තරමයන් ආයතනය මවත අවශය සහොය ලබො මෙන සුගතපොල සිරිවර්ධන
දිසොනොයක හතො මයොෙවො ගැනි ට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොමේ එකඟතොවය ි සන
ලදි.
IX. ප්රොමේශිය සභො නඩු කටයුතු මවනුමවන් අවශය අවස්ථොවන්වලදී අෙොළ නිතිඥවරුන් මුණ ගැසී
ඊට අෙොළ මතොරතුරු රැස් කර ගැනී සඳහො හො අවශය සහමයෝගය ලබො ගැනි ට අප කවුරුත්
ෙන්නො හඳුනන අවංකව කටයුතු කරනු ලබන ිශ්වොසනීය පුේගලමයකු වන සුගතපොල
සිරිවර්ෙන දිසොනොයක හතොමේ සහමයෝගය අවශය අවස්ථොවන්වලදි ලබො ගැනි සුදුසු බවත්,
මම් සම්බන්ෙව පළොත් පොලන මකො සොරිස්තු න්ට ෙන්වො යවො ූර්ණ අනු ැතිය ලබො ගැනීම න්
අනතුරුව ඉදිරියට ම තු න්මේ සහමයෝගය ලබො ගැනී සුදුසු බවට තීරණය කරන ලදි.
2021 වර්ෂමේ මපබරවොරි ස හ සභො රැස්ීම් වොරය මපබරවොරි ස 12 වන සිකුරොෙො දින
පැවැත්ී ට කටයුතු කරමු බවට සභොමේ එකඟතොවමයන් මයොෙො ගන්නො ලදි.
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් අෙ
දින ොසික හ සභොව සොර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි ගරු උපසභොපතිතු ො, සියලු
න්ිවරුන්,
න්ීවරියන් ඇතුළුව පැමිණ සිටි සියලු මෙනොට ස්ූතිය පුෙ කරමින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
හ සභොමේ වැඩ කටයුතු ප.ව.12.00 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
•
•

2020.12.11 දින ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො කොර්යොලමේදී ය.

•

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

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

හ

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

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභොපති,
ප්රොමේශීය සභොව,
ම ොනරොගල.
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➢ ගරු සභාපතිතුමන් විසින් හදිසි මයෝජනා ඉදිරිපත් කර සිටීම (රීති අංක 11 (8) )
නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර අනු ැතියේ ගත යුතු හදිසි මයෝජනො 01 ේ සම්බන්ධමයන් හ සභො අනු ැතිය ලබො ගත යුතු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයේෙ 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 අඩු බවත්, නගරයට පැමිණී ට මබොමහෝ මෙමනේ අකැ ත්තේ
ෙේවන බැින් මගොීන් ත නිෂ්පොෙන ත නිමවස් මවතින් මතොඟ මවළඳුන්ට ිකිණීමම්
ක්ර මේෙයේ ෙ පවතින නිසො ගිිසුම්ගත මුෙලට සතිමපොළ බදු අය කර මගන යො ඉතො ත්
අපහසු බැින්, ගිිසුම් ප්රකොරව ොසිකව සභොවට මගවනු ලබන වොරික මුෙලින් 50% ක සහන
මුෙලේ අඩු කර මෙන මලස ඉල්ී ේ කර ඇති බැින්, මම් සඳහො හ සභොමේ තීරණය හො
අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ
මයෝජනොව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
ඉල්ීමම් යම් සොධොරණත්වයේ පැවතිය ෙ මම් ම ොමහොමත් ම
ඉල්ී සඳහො ොසික
වොරිකමයන් 50% අඩු කිරී සම්බන්ධව තීරණයේ ලබො දිය මනොහැකි බවත්, ලබන සතිමේ ෙ
සතිමපොළ පැවැත්ී හො මවළඳුන්මේ පොරිමභෝගිකයින්මේ පැමිණී සම්බන්ධව මසොයො බලො
ආෙොයම් පරීේෂක ගින් සම්ූර්ණ වොර්තොවේ ලබො ගැනී සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිමේදී
තීරණයේ ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී. සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

2021 ජනවාරි මස 15 දින සභා වාර්තාව
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