මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව
2021.07.16 දින මහ සභා වාර්තාව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
හතලිස් වන (40) සභො වොරය 2021.07.16 වන දින ප.ව 02.30 ට ප්රොමේශීය සභො රැස්ීම් ශොලොමේදී
ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ොමේ ප්රධොනත්වමයන් පැවැත්ිණි. එහි සංෂිප්ත වොර්තොව
පහත සඳහන් කරමි.

පැමිණීම
01. ගරු සභොපති
02. ගරු උප සභොපති
03. ගරු ප්රොමේශීය සභො
04. ගරු ප්රොමේශීය සභො
05. ගරු ප්රොමේශීය සභො
06. ගරු ප්රොමේශීය සභො
07. ගරු ප්රොමේශීය සභො
08. ගරු ප්රොමේශීය සභො
09. ගරු ප්රොමේශීය සභො
10. ගරු ප්රොමේශීය සභො
11. ගරු ප්රොමේශීය සභො
12. ගරු ප්රොමේශීය සභො
13. ගරු ප්රොමේශීය සභො
14. ගරු ප්රොමේශීය සභො
15. ගරු ප්රොමේශීය සභො
16. ගරු ප්රොමේශීය සභො
17. ගරු ප්රොමේශීය සභො
18. ගරු ප්රොමේශීය සභො
19. ගරු ප්රොමේශීය සභො
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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 ො
රංජිත් රත්නොයක ැතිතු ො
තරංග දිසොනොයක ැතිතු ො
තම ෝදිරම් ජයජීලන් ැතිතු ො
සන්ධයො අනුරුේිකො රත්නොයක ැතිතුමිය
එස්.අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො (ප්රතිපේෂ නොයක)
ප්රදීප් ධම්මික ිතොනමේ ැතිතු ො
ආර්.එම්.ර ණී රත්නොයක ැතිතුමිය
ආර්.එම්.උමේනි ර යලතො ැතිතුමිය
මේ. මනෝජො ලේමිණී ැතිතුමිය
එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධන ැතිතු ො
ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩොර ැතිතු ො
අජිත් ශොන්ත අගලකඩ ැතිතු ො

-

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 ො පැනී වැනි කොරණො ත අෙ දිනට ම
ස සභො රැස්ී මයොෙො ගැනී ට සිදු
වූ බව 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.

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව

1

ඉන් අනතුරුව සංමශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූමයන්,සුනිල් අරංගල ගරු න්ීතු න්මේ සහ
ක්රිශොන්ත රත්නොයක 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 මපත්සම්, පැමිණිලි හා සන්නිමේදන සභාව මවත ඉදිරිපත්
කිරීම.
ඉදිරිපත් වී මනාමැත

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 හො සභො
තීරණ ගැනී බවත්, එමස් නයොය පත්රමේ 2021.06.18 මලස අතපසුී කින් සටහන් ී ඇති
දිනය 2021.07.16 මලස නිවැරදි ිය යුතු බවත් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

5.1. ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නවීර මැතිතුමා විසින්
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මයෝජනා
මයෝජනා අංක 01
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොව ිසින් 2022 වර්ෂය සඳහො අය කරනු ලබන වරිපනම් බඳු, මවළඳ
බලපත්ර ගොස්තු, වයොපොර බඳු, කර් ොන්ත බඳු ආදිය බදු ගොස්තු පනවො අය කර ගැනී ට අවශය ගැසට්
නිමේෙනය සකස් කිරි සඳහො හ සභො අනු ැතිය ලබො දී 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.
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.
2022 වර්ෂය සඳහො ප්රොමේශීය සභොව ිසින් අය කිරී ට මයෝජිත අෙොළ සියළු බඳු හො ගොස්තු පනවො
අය කර ගැනී ට අවශය ගැසට් නිමේෙනය සකස් කිරි සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන
ලදී.
මයෝජනා අංක 02
2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව ගින් පවත්වො මගන යනු ලබන ජල සම්බන්ධතොවය ගින් ජලය ලබො
ගන්නො පොරිමභෝගිකයින්මගන් ජල ගොස්තු අය කිරි ම මතේ සභො තීරණය ත සිදු මකරුණු අතර,
නමුත් වොර්ෂික ගැසට් නිමේෙනයට ජල ගොස්තු සම්බන්ධ මතොරතුරු ඇතුළත් කිරිමම්දී අෙොළ ගොස්තු
පනවො අය කිරි සඳහො අතුරු වයවස්ථොවේ සකස් කිරි මහෝ වැලඳ ගැනී සිදු කළ යුතු බැින්,
ම
කොර්ය ිි ත් කිරි සඳහො ජල මීටර් සි කිරි සඳහො හ සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට
මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම හිදී සභොවට අයත් ජල මූලොශ්රමේ ජලය මම් වන ිට ේමලෝරීන්කරණය කරන අතර ම හි
මසොයොබැලීම් කටයුතු සඳහොෙ මස්වකමයකු මයොෙවො ඇති බවත්,ඉදිරිමේදී ම හි ෆිල්ටරයේ
සිකිරී ටෙ ප්රතිපොෙන මවන්වන බවත් , ම
ජල මූලොශ්රමයන් ජලය ලබො මෙන ඒකක වලින් 2022
වර්ෂය සඳහො ගොස්තු අය කිරී ට අෙොලව පවතින තත්ත්වය ගැසට් පත්රමේ පල කර ප්රසිේධ කිරී ත්
එය ිි ත් කිරී සඳහො ජල මීටර් සි කළ යුතු බවත් මම් සම්බන්ධමයන් ිගණනමයන්ෙ මපන්වො
දී ඇති බවත් ගරු සභොපතිතු න් සඳහන් කර සිටින ලදි.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
එහිදී නීතයොනුකූලභොවය තහවුරු කර ගැනී සඳහො එකවර මීටර් සියල්ල සි මනොකර අියරමයන්
අියර මකොටස් වශමයන් මීටර් සිකිරී සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ීතු ො ප්රකොශ කරන
ලදි.
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.
ිගණන ි ර්ෂණ වලින්ෙ ම
තත්ත්වය මපන්වො දී ඇති නිසො ප්රොමේශීය සභො ජල මූලොශ්රමයන්
ජලය ලබො මෙන ඒකක සඳහො ජල මීටර් සි කිරී සිදුකර අය කළ යුතු ගොස්තු පිළිබඳව මවන
තීරණය කර ප්රසිේධ කර අය කිරී සුදුසු බවත් එ කටයුතු වර්ෂය අවසන් ී ට මපර ක්රියොත් ක
කිරී අපහසු වන්මන්නම් ෙැනට අය කරන ගොස්තු මහෝ ගැසට් පත්රමේ පල කර ප්රසිේධ කිරී සුදුසු
බවත් තවෙ ජල මීටර් සිකිරීමම්දී මවළඳ වයොපොර, වොහන හො මස්වො ස්ථොන ම න් අඩු ආෙොයම්ලොභී
මනොවන නිවොස සඳහො පළමුව මීටර් සි කර ගොස්තු අය කිරී ටත් අඩු ආෙොයම්ලොභී පවුල් සඳහො
මෙවන අදියරමේදී මීටර් සිකිරී සුදුසු බවටත් සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදි.
මයෝජනා අංක 03
2010/2011 වර්ෂවලදී කරන ලෙ වරිපනම් තේමස්රුවට යටත්ව ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොව
ම මතේ වරිපනම් බඳු අය කරන අතර, හ සභොමේ තීරණය ත මම් සඳහො නව තේමස්රුවේ
ම මතේ ඉල්ලුම් කර මනො ැති බැින්, වරිපනම් බඳු අය කරන ප්රමේශය තව ත් පුළුල් කිරි ට
කටයුතු මනොකර ඇති අතර, මම් වන ිට දියුණු ට්ට ක පවතින හුලංෙොව ෙකුණ ‘මෙොඩම්වත්ත‘
යන ප්රමේශමේ ගම්වොසින් ිසින් වරිපනම් සී ොමේ ජීවත් වන බවට වොර්තො ලබො ගැනී ට ෙ
ආයතනයට පැමිමණන බැින්, ම
ප්රමේශය දියුණු කළ ප්රමේශයේ මලස ප්රකොශයට පත් කිරි
සඳහො හ සභො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර
සිටින ලදී. ම
මයෝජනොමේ හුලංෙොව ෙකුණ යන්න හුලංෙොව වසමම් ‘මෙොඩම්වත්ත‘ මලසට නිවරදි
ිය යුතු බවත් ඒ අනුව ඉහත මයෝජනොව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල 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 ලදි.
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශමේ වරිපනම් බදු අය කරන කලොපය වසර ගණනොවක සිට
වයොප්ත කිරී ේ සිදු කර මනො ැති ී සම්බන්ධව ිගණනය ිසින් සහ ිිධ ආධොර ලබො මෙන අංශ
ගින් මපන්වො දී ඇති අතර බල ප්රමේශය පුරො මුල් කොලයට වඩො දියුණු කළ ප්රමේශ ෙේනට ඇතත්
ජනතොවමේ දුෂ්කර ජීවන තත්ත්වය මහ්තු මකොට මගන ම ය අපහසු කොර්යයේ බව ගරු
සභොපතිතු න් සඳහන් කර සිටි අතර හුලංෙොව ග්රො නිලධොරී වසමම් මෙොඩම්වත්ත මකොටමස් පදිංචි
මබොමහෝ පිරිසේ ඔවුන්මගන් වරිපනම් බදු අය කිරී ට කටයුතු කර මෙන මලස මබොමහෝ අවස්ථොවල
ඉල්ලීම් කර ඇති බැින් සහ මම් වන ිට එ ප්රමේශය සොමප්ේෂව දියුණු ට්ට ක පවතින
ප්රමේශයේ වශමයන් හඳුනොගත හැකි බවටත් ගරු සභොපතිතු න් ිසින් 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.
හුලංෙොව වසමම් මෙොඩම්වත්ත ප්රමේශය දියුණු ට්ට ක පවතින ප්රමේශයේ වශමයන් සහ එ
ජනතොවමේ ඉල්ලීම්ෙ පවතින බැින් මුප්පමන් වස ආවරණය වන පරිදි එනම් ඩිමපෝව පොර සිට
කු ොරපුර සහ මෙොඩම්වත්ත,වැටමේආර ෙේවො වූ ප්රමේශය ආවරණය වන මලස දියුණු කළ
ප්රමේශයේ මලස ප්රකොශයට පත් කිරී සුදුසු බවත්, එ ප්රමේශවල ජීවත් වන ජනතොවමගන් වරිපනම්
බදු අය කිරී සුදුසු බවටත් හ සභොව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි.
ඒ වමේ ෙැනට වරිපනම් බදු අය කරන සී ොව තුළ අලුතින් ඉදිකර ඇති එමහත් තේමස්රු කර
මනො ැති සියලූ මගොඩනැගිලි සඳහො ිි ත් තේමස්රුවේ කරන මතේ තොවකොලික තේමස්රුවේ
සිදු කර වරිපනම් බදු අය කිරී සුදුසු බවත් ම
තොවකොලික තේමස්රුව සිදු කර ගැනී ට පිටස්තර
පළොත් පොලන ආයතනයන් වලින් ආෙොයම් පරීේෂකවරුන් කණ්ඩොය ේ මයොෙවො ගනිමින් සිදු කිරී
සුදුසු බවට සභොව තීරණය කරන ලදි.
එහිදී ක්රිශොන්ත රත්නොයක සහ ප්රදීප් ිතොනමේ යන න්ීවරුන් ිසින් සිරිගල ප්රමේශමේ වැලියොය
ෙේවො මකොටසෙ වරිපනම් බදු අය කිරී සඳහො ප්රකොශයට පත් කිරී සුදුසු බවට ප්රකොශ කර සිටින ලෙ
අතර ඒ අනුව තවත් ිිධ අෙහස් ඉදිරිපත් ිය.
එහිදී මබොමහෝ ප්රමේශවල ෙරිද්රතොවමයන් මපමළන පවුල් බහුතර ප්ර ොණයේ සිටින බැින් ඉදිරිමේදී
පූර්ණ සමීේෂණයේ සිදු කර මම් සඳහො සුදුසු ප්රමේශ මතෝරො පත් කර ගැනීම න් අනතුරුව ඉදිරි
කටයුතු කරමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
මයෝජනා අංක 04
ම ොනරොගල, වැලියොය, අංක 161 ලිපිනමයහි පදිංචි පවුල් 07 ේ ප ණ භොිතො කරන ොර්ගය යතුරු
පැදියේ හැර මවනත් වොහනයකට ග න් කළ මනොහැකි තත්ත්වයට අබලන්ව ඇති බැින් එ
ොර්ගය සඳහො පැති බැම් ේ ඉදිමකොට ොර්ගය පිළිසකර කර මෙන මලස 6 මෙමනකුමේ අත්සනින්
යුතු මල්ඛනයේ ෙ සහිතව කර ඇති ඉල්ලී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. ම
මයෝජනොව සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත
රත්නොයක 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
ොර්ගමේ තත්ත්වය සමිබන්ධව කොර්මික නිලධොරී හතො මයොෙවො පරීේෂො කර බලො අෙොල
වොර්ථොවන් ලබො ගැනීම න් අනතුරුව ඇස්තමම්න්තු ප්රකොරව ම
මයෝජනොවට අෙොල පැති බැම්
ඉදි කිරී සුදුසු බවත්,ම
සංවර්ධන කටයුතු ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සිදු කර එ මගීම්
කටයුතුෙ ඉතො නිවැරදිව සභො අරමුල් යටමත් මගීම් කිරී සුදුසු බවත් හ සභොව ඒක තිකව
තීරණය කරන ලදි.
මයෝජනා අංක 05
ම ොනරොගල, ම ොනරකැමල්, සිරිගල වත්ත හි පදිංචි තංගමේල්රොජමගෝපොල් යන අය ිසින් එදිමනෙො
කුළි වැඩ කරමින් නිසි ජීවමනෝපොය ොර්ගයේ මනො ැතිව ඉතො දුේබර ජීිතයේ ගත කරන අතර,
ෙැනට ැටි ගසො මපොල් අතු හො ටකරන් මසිලි කර ඇති තොවකොලික නිවසක ජීවත් වන අතර, වර්ෂො
කොලමේදී එයින් ජලය කොන්දු ී
ත ඉතො අපහසුතොවයට ත පවුමල් අය මුහුණ පොන බැින්,
වහලය මසිලි කර ගැනී ට මසිලි ෂීට් 20 ේ ලබො මෙන මලස ඉල්ලීම් කර ඇති බැින්, එය ලබොදී
සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර
සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට සන්ධයො අනුරුේිකො 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 කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
මම් සඳහො නගරමේ ගලවො ඉවත් කිරී ට නියමිත පැරණි වැසිකිළිමයන් ඉවත් කරන මහොඳ
තත්ත්වමේ පවතින මසිලි ෂීට් 20 ේ ලබො දිය හැකි බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර ඊට
සභොමේ සියලු මෙනො එකඟතොවය පල කර සිටින ලදි.

මයෝජනා අංක 06
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2022 වර්ෂයට අෙොළව අය වැය සකස් කිරිමම් මූලික කටයුතු සැලසුම්
කරමින් පවතින අතර, ඒ සඳහො රමට් පවතින තත්ත්වයත් ස ග ප්රොමයෝගිකව ඉටු කළ හැකි ජනතොව
මවනුමවන් බලපොන අතයොවශය සංවර්ධන මයෝජනො ඇතුළත් කළ යුතු බැින්, ප්රොමේශීය සභො
පනමත් ිි ිධොනයන්ට යටත්ව මසෞඛය මස්වො, මභෞතික සැලසුම්, ං ොවත්, ජල මස්වො , මපොදු
හජන උපමයෝගිතො මස්වො, සුභ සොධක මස්වො යන ිෂයන්ට අෙොළව 2021.08.31 දින වන ිට
මයෝජනො ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ
මයෝජනොව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නොයක න්ිතු න් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.

2021 ජූලි මස 16 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.
2021 වර්ෂයට අෙොළ වැය මල්ඛනමේ 90%ේ ප ණ සංවර්ධන මයෝජනො මම් වන ිට කර ගැනී ට
හැකි වූ බව ගරු සභොපතිතු න් ප්රකොශ කර සිටි අතර ඉදිරිමේදී ෙ මබොමහෝ සංවර්ධන කටයුතු සඳහො
ප්රතිපොෙන ලැබී ට නියමිත බවත්, 2022 වර්ෂමේ අය වැය සඳහො ප්රමේශමේ ජනතොව මවනුමවන් ඉටු
කළ හැකි සංවර්ධන මයෝජනො නියමිත දිනට ලබො දී ට කටයුතු කරන මලසට සඳහන් කර සිටින
ලදි. ඒ සඳහො සභොමේ කිසිඳු ිරුේධත්වයේ ඉදිරිපත් මනොවුනු අතර එය සුදුසු බවට සභොව ඒක තිකව
අනු ත කරන ලදි.

මයෝජනා අංක 07
ප්රොමේශීය සභො යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් 2021 වැඩසටහන යටමත් පළොත් සභො හො
පළොත් පොලන අ ොතයංශය ිසින් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් ජල මූලොශ්රමේ ප්රධොන ජල
සැපයුම් ටැංකිය හො ජලය ේමලෝරින්කරණය කිරී ට පහසුකම් වැඩිදියුණු කර ගැනී සඳහො
රු.611,317.87 ේ සහ ප්රොමේශීය සභො ක්රීඩොංගනය වටො ඇිදින ංතීරුවේ සකස් කිරී සඳහො
රු.2467,405.31 ේෙ වශමයන් වයොපෘති මෙක අනු ත කර එවො ඇති අතර ම
වයොපෘති මෙක
ක්රියොත් ක කිරී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවත්,තවෙ ඔීනෑ වයොපෘතියේ සඳහො
අනු ත මුෙල ලේෂ 20 ඉේ වන වයොපෘති සඳහො ප්රසම්පොෙන ක්රියොවලිය යටමත් සිදු කළ යුතු බැින්
ක්රීඩොංගනය වටො ඇිදින ං තීරුවේ සකස් කිරී යන වයොපෘතිය ප්රසම්පොෙන ක්රියොවලිය ත සිදු
කිරී සඳහො හ සභොමේ තීරනය ලබො දී සුදුසු බවටත් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව මවත
මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිමේරත්න ගරු උප සභොපතිතු ො ිසින්
ස්ිර කර සිටින ලදී.
තවෙ මම් දිනවල පවතින මකොමරෝනො වසංගතය මහ්තුමවන් හො පනවො ඇති සංචරණ සී ො
මහ්තුමවන් ප්රොමේශීය සභො ක්රීඩොංගනය වටො ඇිදින ංතීරුවේ සකස් කිරීමම් සංවර්ධන මයෝජනොව
ක්රියොත් ක කිරීමම්දී ප්රසම්පොෙන ක්රියොවලියට අනුව ිවෘත මටන්ඩර් ගින් මකොන්ත්රොත් කරුවන්
මතෝරො ගැනීමම්දී පිට පළොත් වලින් මකොන්ත්රොත් කරුමවකු මත්රී පත් වුවමහොත් ම
වයොපෘති
ක්රියොත් ක කිරීමම්දී ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ට සිදුවන බැින් සහ ම
වයොපෘතිය කඩිනමින්
අවසන් කළ යුතු බැින් මිල සැසඳුම් ක්ර ය යටමත් ඉදිකිරීම් පුහුණු හො සංවර්ධන ආයතනමේ
(ICTAD) ලියොපදිංචි සුදුසුකම් සපුරො ඇති පිළිගත් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය මල්කම් මකොට්ඨොසමේ
පදිංචි මකොන්ත්රොත් කරුවන්මගන් ලංසු කැඳවො ම
සංවර්ධන මයෝජනොව ක්රියොත් ක කළ යුතු බවට
ගරු සභොපතිතු ො ගරු සභොවට පැහැදිලි 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 කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ප්රොමේශීය සභො යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් 2021 වැඩසටහන යටමත් උේත සංවර්ධන
මයෝජනො මෙක ක්රියොත් ක කිරී සුදුසු බවත්, ප්රොමේශීය සභො ක්රීඩොංගනය වටො ඇිදින ංතීරුවේ
සකස් කිරීමම් සංවර්ධන මයෝජනොව ක්රියොත් ක කිරීමම්දී රමට් පවතින මකොමරෝනො වසංගතය
මහ්තුමකොට මගන ිවෘත මටන්ඩර් ගින් මකොන්ත්රොත් කරුවන් මතෝරො ගැනී ගැටලු සහගත බැින්
මිල සැසඳුම් ක්ර ය යටමත් ඉදිකිරීම් පුහුණු හො සංවර්ධන ආයතනමේ (ICTAD) ලියොපදිංචි සුදුසුකම්
සපුරො ඇති පිළිගත් ම ොනරොගල ප්රො මේශීය මල්කම් මකොට්ඨොසමේ පදිංචි මකොන්ත්රොත් කරුවන්මගන්
ලංසු කැඳවො ම
සංවර්ධන මයෝජනොව ක්රියොත් ක කිරී සුදුසු බවත්, ම
සංවර්ධන මයෝජනො
ලේෂ 20ට වැඩි මයෝජනො සඳහො ගරු ආණ්ඩුකොරතු න්මේ අනු ැතිය ලබො මගන ිි ත් ක්ර
මේෙයන්ට යටත්ව කඩිනමින් සිදු කිරී ට පියවර ගැනී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව අනු ැතිය
හො තීරණය ලබො මෙන ලදි.
5.2

ප්රාමේශීය සභා ගරු මන්ී සුනිල් අරංගල මහතා විසින් සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
මයෝජනා
මයෝජනා අංක 01
ම ොනරොගල, මහොමරොම්ුව ග්රො මස්වො වසමම් මපොල්ගස්යොය යන ලිපිනමේ පදිංචි පවුල් 07ක ප ණ
ප්ර ොණයේ පොණීය ජලය ලබො ගනු ලබන්මන් භූගත ලිං වලින් වන අතර සෑ වර්ෂයක පවතින
ෙැඩි නියඟය සහිත කොල වලදී එ ලිං සිදීයො මහ්තුමවන් ඉතො අපහසුතොවයට පත්වන බැින් ප්රධොන
ොර්ගමේ ජල සැපයුම න් මීටර් 500 ේ ප ණ දුරකට ම
පවුල් කිහිපය සඳහො ජලය ලබො මෙන
මලස ප්රමේශවොසීන් ිසින් කර ඇති ඉල්ලී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට සුනිල්
අරංගල ගරු න්ිතු ො ිසින් සභොව මවත මයෝජනො කර සිටින ලදී.
එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තරංග දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
පවුල් කිහිපය සඳහො මීටර් 500ේ දුරට ජලය ලබො දී සම්බන්ධමයන් ජල සම්පොෙන ණ්ඩලය
ෙැනුවත් කර අවශය කටයුතු සිදු කර දී ත්, ඒ සඳහො කොණු පේධතිය කපො අවශය ජල නළ එලී
සභොව ගින් සිදු කරදී ත් එය කොර්මික නිලධොරී හතොමේ අධීේෂණය යටමත් සිදු කිරී සුදුසු
බවටත් ිමරෝධතොවයකින් මතොරව සභොමේ ඒක තික එකඟතොවය පල කර සිටින ලදි.
➢ හදිසි මයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම (රීති අංක 11 (8) )
නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර තීරණයන් ගත යුතු කොරනො කිහිපයේ සම්බන්ධමයන් සහ අෙ දින සභො තීරණ ගත යුතු හදිසි
මයෝජනො කිහිපයේ සම්බන්ධමයන් අවධොනය මයොමු කළ යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො හ සභොව
මවත ප්රකොශ කර ඒ සඳහො සභොමේ එකඟතොවය ි සො සිටින ලදි. ඒ සඳහො හ සභොමේ
ිරුේධත්වයේෙ මනොතිුණු බැින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් එ කොරණොවන් සහ මයෝජනො පහතින්
ෙේවො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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1) ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘතිමේ කොර්ය සොධන වොරිකය යටමත් මකොිඩ් 19 සඳහො
ප්රතිචොර ෙැේී මවනුමවන් පළොත් පොලන ආයතනය තුළ දුරකථන මස්වො කවුළුවේ ආරම්භ
කර පවත්වො මගන යො සඳහො ශ්රී ලංකොමේ සියළු පළොත් පොලන ආයතන සඳහො එේ
ආයතනයකට ට රු.300000/= ක මුෙලේ මවන් කරන මලසට පළොත් සභො සහ පළොත් පොලන
අ ොතයංශය ිසින් කර ඇති ෙැනුම් දී
ත එ මුෙල උපමයෝගී කර ගනිමින් දුරකථන මස්වො
කවුළුවේ ආරම්භ කර පවත්වො මගන යො යුතු බවත්, ඉදිරි කොර්ය සොධන මුෙල් ලබො දීමම්දී
ම
කටයුත්ත ක්රියොත් ක කර ඇති ආකොරමේ ප්රගතිය සලකො බලන බවත්, අෙ දින උෙය
වරුමේ පළොත් පොලන සහකොර මකො සොරිස් කොර්යොලමේ පැවති ෙැනුවත් කිරිමම්
වැඩසටහමන්දී ෙැනුම් දී ඇති අතර, අප කොර්යොල පරිශ්ර මේ ම
දුරකථන මස්වො කවුළුවේ
පවත්වො මගන යො සඳහොත් මම් සඳහො සුදුසු කොර්ය ණ්ඩලයේ පත් කරවො ගත යුතු බවත්,
මම් සඳහො සුදුසු ස්ථොනයේ සහ අතයොවශය උපකරණ මිලදී ගැනී සිදු කිරි සම්බන්ධවත්
අෙ දින සභොමේ සොකච්ඡො කර ලබන ස හ සභොමේ නයොය පත්රයට මයෝජනොවේ වශමයන්
ම ය ඇතුළත් කිරි ට පියවර ගන්නො බවත්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට ෙැනුම් මෙන
ලදී.
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 මෙොරටුවේ සකස් කර ඒ සඳහො ෙැනට සිටින ගිනිභට
අංශ ප්රධොනීන්මේ මූලිකත්වමයන් සහ අධීේෂණය, ම මහය ී යටමත් ගිනිභට අංශමේ
අමනකුත් නිලධොරින් මම් සඳහො මයොෙවමින්, ිධ ත් සැලැස් ේ සකස් කර ම හි කටයුතු
පවත්වො මගන යො සුදුසු බවත් හ සභොමේ සොකච්ඡො කළ අතර, ම
මස්වො කටයුතු දිවො
රොි මෙමකහි අඛණ්ඩ මස්වොවේ මලස Roster ක්ර ය යටමත් මයොෙවො ගත යුතු අතර, ම
නිලධොරින්මේ තනතුරට අෙොළ රොජකොරි කටයුතු ම න් හදිසි රොජකොරි කටයුතු ෙ මකොිඩ්
19 තත්ත්වයට අෙොළව පැවමරන රොජකොරි කටයුතුවලට බොධොවේ මනොවන අයුරින් පවත්වො
මගන යො යුතු අතර, මම් සඳහො ිි ත් සැලැස් කට අනුව කටයුතු කළ යුතු බවත්, සභොමේ
සොකච්ඡො වූ අතර, 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 කරමු බවටත් හ සභොමේ සොකච්ඡො කරන ලදී.
2) ම ොනරොගල, ප්රොමේශිය සභොවට අයත් UP ZA 5061 අංක ෙරණ බැමකෝමලෝඩර් යන්ත්රමේ
හදිසි අළුත්වැඩියො කටයුත්තේ මවනුමවන් රු.432,585.48 ක මුෙලේ මගී සඳහො අෙොළ
නිමයෝජිත ආයතනය ිසින් ඇස්තමම්න්තු එවො ඇති බැින් ම
මුෙල් සභො අරමුෙලින්
මගීම් කිරී සඳහො හ සභො 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.
බැමකෝ මලෝඩර් යන්ත්රමේ මස්වො කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වො මගන යො සඳහො ම
අලුත්වැඩියො කටයුතු ඉතො කඩිනමින් සිදු කර ගත යුතු බවත් ම
කටයුතු සිදු කරන්මන් සහ
ඇස්තමම්න්තු ලබො මෙනු ලබන්මන් අෙොළ නිමයෝජිත ආයතනමයන් වන බැින් ම හි
කිසි ගැටලුකොරී තත්ත්වයේ මනො ැති බව 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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8

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
යන්ත්රමේ අෙොළ අලුත්වැඩියො කටයුතු කඩිනමින් සිදු කර ගැනී සුදුසු බවත් එය ිි ත්
ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සිදු කර ම
මගීම් කටයුතු සභො අරමුෙලින් මගීම් කිරී සුදුසු
බවටත් හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

3) ග්රොමීය ොර්ග හො අවමශ්ෂ යටිතල පහසුකම් රොජය අ ොතයංශය ගින් ක්රියොත් ක කරන
ග්රොමීය ොර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන 2021 යටමත් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශමේ
පහත සඳහන් ොර්ග මකොන්ක්රිට් කිරි සඳහො රු.මිලියන 48 ක ප්රතිපොෙන මවන් කර ඇති
බැින්, එ පහත සඳහන් ොර්ග මකොන්ක්රිට් කර සංවර්ධනය කිරි සඳහො හ සභො අනු ැතිය
ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ
මයෝජනොව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිමේරත්න ගරු උප සභොපතිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොවට අෙොළ වයොපෘතිවල සංවර්ධන කටයුතු 2021.10.15 දින වන ිට සියළු වැඩ
අවසන් කර අෙොළ බිල්පත් අ ොතයංශය මවත මයොමු කර තිබිය යුතු බැින්, එහි කටයුතුවලට
අෙොළව කොලය කළ නොකරණය කර ගත යුතු බැින් ම
සභො වොරමේ හදිසි මයෝජනොවේ
වශමයන් ඉදිරිපත් කර සභො තීරණය ගත යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
අනු
අංකය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ග්රාම නිලධාරි
වසම
ිහොරමුල්ල
වැලියොය
වැලියොය
ම ොණරොගල
ම ොණරොගල
කහම්බොන
කහම්බොන
ොරොව
ොරොව
මතනගල්ලන්ෙ
මතනගල්ලන්ෙ
මහොමරොම්ුව
මහොමරොම්ුව
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වයාපෘතිමේ නම
මවමල්වත්ත කුඹුර හරහො ම ොණරොගල
නගරය ෙේවො ොර්ගය
වැලියොය චමින්ෙ හතොමේ නිවසට යන
ොර්ගය
සිරිගල පහල මකොටස ලයි පොර
මපොතුිල් පොර ගරු හ ඇ ති ශශින්ද්ර
රොජපේෂ ැතිතු ොමේ නිවස ඉදිරිපිට
ොර්ගය
ම ොණරොගල පැරණි මපොළ ොර්ගමේ සිට
පින්නමගොල්ල ෙේවො ොර්ගය
කළුගම්මුල්ල හන්දිමේ සිට කිරි ැටිආර
ෙේවො ොර්ගය
කහම්බොන හන්දිමේ සිට රෙොන ොර්ගය
කණුකැටියවත්ත ොර්ගය
ඉහොව ගග පොර
අමට් ඉඩ
ොර්ගය
ඉත්තෑකටුව මතලමබෝගල ොර්ගය
මපොල්ගස්යොය මවල්ලච්චි කමඩ් පහල
මකොටස ලයි
ොර්ගය
ගල්වල පොර පස්සර හතොමේ නිවස අසල
සිට අතුරු ොර්ගය

ප්රතිපාදන මුදල
රු.
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
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හගංමගොඩ සුසොන භූමිය පොර (සිසිර යොමේ
1,000,000.00
කඩය අසල)
15
1,000,000.00
මකොමලොන්ින්න
හමවල ගමන් උල්පත පන්සල පොර
16
1,000,000.00
මවමහරගල
ස ෘේි නිවොස පොර (හැවන)
17
1,000,000.00
මවමහරගල
හැවන අමුණ පොර
18
1,000,000.00
අම්පිටිය ඌරොමගොඩ පොර (ඉමර්ෂො මියමේ
මබෝහිටිය
නිවස අසල)
19
1,000,000.00
මබෝහිටිය
මබෝහිටිය අඹගස්හන්දිය අසල ඉහල පොර
20
වැදිකුඹුර කපිල යොමේ නිවස ඉදිරිපිට
1,000,000.00
කවුඩොව
පොර(ිෙයොමලෝක .ි. අසල)
21
වැදිකුඹුර අප්පුසිංඤ්ඤො යොමේ නිවස
1,000,000.00
කවුඩොව
ඉදිරිපිට පොර (ිෙයොමලෝක .ි. අසල)
22
1,000,000.00
ොගන්ෙනමුල්ල
ලයන් මකටරින් නිවස පොර
23
1,000,000.00
රත්තනපිටිය
සන්නිමේෙන කුළුන ොර්ගය - රත්තනපිටිය
24
1,000,000.00
රත්තනපිටිය
මරෝහල් වටරවු මෙවන අතුරු ොර්ගය
25
1,000,000.00
දුරුකැටිය
සිංහසිරිපුර අචල ොවත
26
1,000,000.00
කලවැල්ආරග VII වන පටු ග අතුරු
දුරුකැටිය
ොර්ගය
27
1,000,000.00
හිදිකිවුල
කරපිංචොගලයොය ොර්ගය
28
1,000,000.00
හිදිකිවුල
කිරිගම් ොන ොර්ගය
29
1,000,000.00
නේකල
කනත්ත ොර්ගය
30
1,000,000.00
නේකල
ස ගිපුර ොර්ගය
31
2,000,000.00
ටැංවත්ත
අලමකොල ණ්ඩිය ොර්ගය
32
1,000,000.00
ොගන්ෙනමුල්ල
ොගන්ෙනමුල්ල මබෝඅතුපිටිය ොර්ගය
33
2,000,000.00
බටුගම් න
ආගමර් ොර්ගය
34
1,000,000.00
ගුරුමහල
මඩෝසර්වත්ත උඩ මකොටස ැෙමරොෙ ොර්ගය
35
1,000,000.00
ගුරුමහල
මකොටිගල්මහල පන්සල අසල ොර්ගය
36
1,000,000.00
හුලංෙොව ෙකුණ
ජයනිල්ග අතුරු ොර්ගය
37
1,000,000.00
හුලංෙොව ෙකුණ නිවස අසල අතුරු ොර්ගය
38
1,000,000.00
හුලංෙොව ව
ආරො ය අසල අතුරු ොර්ගය
39
කවුඩොව ොර්ගමේ හුලංෙොව ව අතුරු
1,000,000.00
හුලංෙොව ව
ොර්ගය
40
1,000,000.00
අලියොවත්ත
වස්තු හතොමේ නිවස අසලින් යන ොර්ගය
41
අලියොවත්ත ඉහල මකොටස රත්නපොල
1,000,000.00
අලියොවත්ත
හතොමේ නිවස අසල ොර්ගය
42
අේකර 25 රණොධොර සමිති ශොලොව ඉදිරිපිට
1,000,000.00
මුප්පමන්
ොර්ගය
43
1,000,000.00
මුප්පමන්
මෙොඩම්වත්ත 4 වන පටු ග ොර්ගය
44
1,000,000.00
හුලංෙොව
පට්ටියලන්ෙ සමිති ශොලොව ඉදිරිපිට ොර්ගය
45
1,000,000.00
හුලංෙොව
ම මහනි ආරණය ොර්ගය
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
මකොමලොන්ින්න
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ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටින ලදී.
අෙොළ ප්රතිපොෙන යටමත් ම
සංවර්ධන වයොපෘති ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ක්රියොත් ක
කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
තව ෙ මකොම්මපෝස්ට් මපොමහොර නිෂ්පොෙනය කිරි සඳහො යන ියෙ සලකො බලො ෙැනට
කිමලෝ ග්රෑම් 01 ක ිකුණුම් මිල වන රු.15.00, රු.20.00 ෙේවො ඉහළ නැංී සඳහො ිෂය
භොර නිලධොරි ිසින් සභො අනු ැතිය ඉල්ලො ලිපියේ ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ම ය සභොමේ
සොකච්ඡොවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ පිළිබඳව ගරු සභොමේ සොකච්ඡො
කරන ලෙ අතර, ම
මපොමහොර මිල රු.20/= ෙේවො වැඩි කිරි ට පියවර ගනිමු බවත්, ම ය
හදිසි මයෝජනොවේ මනොවන බැින්, ලබන ස හ සභොමේ නයොයපත්රොනුකූලව අනු ැතිය
ගනිමු බවට සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් ිය.

06.ආදායම් වියදම් වාර්තාව සභා සම්මත කිරීම.
නයොයපත්රොනුකූලව පසුගිය ොසයට අෙොළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව සභො සම් ත
කර ගන්නො මලසට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ගරු සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
පසුගිය ොසමේ එනම් 2021.06.01 දින සිට 2021.06.30 දින ෙේවො වන ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව
පිළිගැනී
සුදුසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ිතු ො මයෝජනො කරන ලෙ අතර, එ
මයෝජනොව සන්ධයො අනුරුේිකො ගරු න්ිතුමිය ිසින් ස්ීර කරන ලදී. සභොමේ ිමරෝධතො
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුන බැින් එ ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව පිළි ගැනී සුදුසු බවට ගරු සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

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

8.1
I.

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - අජිත් අගලකඩ මැතිතුමා
ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව පැරණි මවළඳ සංකීර්ණමේ අංක 13 කඩ
කො රය සමූපකොරය සඳහො භොිතො කර ඇති බවත්, අමේල් ොසය වන මතේ ඒ සඳහො ඔවුන්
කුළි මුෙල් මගවො ඇති අතර, ඉන්පසු සභොව ගින් කුළි අය කර ගැනී නතර කර ඇති බව
සඳහන් කර ඇති අතර, එ කඩ කො රය ඔවුන් මවත නැවත ලබො මෙන මලස ඉල්ලො
සමූපකොරය හරහො සියළු සභිකවරුන්ට ලිපි එවො ඇති බැින්, ඒ සම්බන්ධව ෙැන ගැනී ට
අවශය බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
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II.

එමස් මකොමරෝනො ස ය තුළ ජනතොවට සහන මිළට භොණ්ඩ මිලදී ගැනීමම්දී සමතොස
සමූපකොර වැනි මවළඳ ආයතන හත් පිටුවහලේ වූ බැින් නගර ආශ්රිතව සමූපකොර
සමිතියේ පැවතී ජනතොවට ිශොල මස්වොවේ සැපයිය හැකි අතර, ත ො මසොයො බැලූ කරුණු
කොරණොවන් ට අනුව ඌව පළොමත් ලොභ ලබන සමූපකොර සමිතිවලින් එකේ ම ොනරොගල
සමූපකොරය වශමයන් ෙ හඳුනො මගන ඇති අතර, ඔවුන් මස්වොවන් කිරි ට කැ ැත්මතන්
සිටින නිසො ම හි නීතයොනුකූල භොවය ිසෙො මගන ඔවුන් මවත කඩ කො රය ලබො දී ට
කටයුතු කරමු බවට ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින
ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• නව බස් නැවතුම්මපොළ අංක 47 කඩ කො රය සමූපකොර සමිතිය සඳහො මීට මපර ලබොදී තිබූ අතර,
පසුව ඔවුන් ිසින් එ කඩ කො රය ග්රොමීය බැංකුව පවත්වො මගන යො සඳහො ලබොදී ඇති අතර,
පසුව ග්රොමීය බැංකුව ිසින් නැවත එ කඩ කො රය හයිලන්ඩ් කිරි පිටි මවළඳසැලේ පවත්වො
මගන යෑ මවනුමවන් බදු දී ඇති බැින්, මපොදු මවළඳමපොළ අංක 13 කඩ කො රය සමූපකොර
සමිතිය සඳහො නැවත ලබොදී තිබූ අතර, පසුව මපොදු මවළඳමපොළ කඩ කො ර කඩො ඉවත් කිරිමම්දී
ඒ මවනුමවන් ඉදිකරන ලෙ ටකරන් කඩයේ නැවත සමූපකොරය මවත ලබොදුන් අතර, මම් වන
ිට ඔවුන් එය වසො ෙ ො ඇත. ඉන්පසු නව මවළඳ සංකීර්ණමේ අළුතින් ඉදිකරන ලෙ අංක 13
කඩ කො රය මම් ආකොරමයන් නැවත ඉල්ලන අතර, ම මස් කඩ කො ර කිහිපයේ වරින් වර
ඔවුන් මවත ලබො දී ඇති නිසො මම් සඳහො අපට සෘජුව තීරණයේ ගැනී ට මනොහැකි බැින්, මම්
සියළු කරුණු ෙන්වො පළොත් පොලන මකො සොරිස්තු න්මේ උපමෙස් ලබො ගැනී ට මයොමු කර ඇති
බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• එහිදී සමූපකොර සමිතිය සඳහො අංක 13 කඩ කො රය ෙ ලබො දී සුදුසු බවට ගරු පළොත් පොලන
මකො සොරිස්තු න්මේ උපමෙස් අනුව එය ඔවුන්ට භොරදිය යුතු බවත්, එමස් අනු ැතිය
මනොලැුණමහොත් නැවත එය සභොවට මයොමු කර ම
කඩ කො රය සම්බන්ධ තීරණයේ ගත
යුතු බවටත් අජිත් අගලකඩ ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.2

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - මමනෝජා ලක්මමිණි මැතිතුමිය

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මකොිඩ් වසංගතය මහ්තුමවන් මම් දිනවල
හුෙකලො කර තිමබන පොලොරුව ගම් ොනමේ ජීවත් වන ජනතොවට ජූලි ස 08 වන දින සහන
බඩු ළු මබෙො දුන් අතුල කු ොරසිරි ගරු න්ිතු න්ටත් ප්රදීප් ිතොනමේ ගරු න්ිතු න්ටත්
ඒ සඳහො සහමයෝගය ෙැේවූ සියළු මෙනොටත් මගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ඒවමේ
එ ජනතොවට වගො කර මගන ආහොර ලබො ගන්නො වට පිටොවේ මකමස්වත් මනො ැති නිසො
ිමශ්ෂ අවධොනයේ මම් ම ොමහොමත් ඔවුන් මවනුමවන් අපි ෙැේිය යුතු අතර, ියළි ආහොරත්
ස ග උයොමගන කෑ හැකි ආහොර සහ මසෞඛයොරේෂිත උපකරණ ඔවුන්ට ලබො දිය යුතු
බැින්, ඒ සඳහො අවධොනය මයොමු කර කටයුතු කරන්න කියො ගරු න්ිතුමිය ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ මකොමරෝනො නිසො රමට් අධයොපනය සම්පූර්ණමයන් පසුබෑ කට ලේමවමින්
පවතින අතර, රටේ වශමයන් මම් ම ොමහොමත් අධයොපනය මවනුමවන් කළ යුතු මේ සිදු
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මනොකර සිටී ගැටළු සහගත බව ගරු න්ිතුමිය ප්රකොශ කළ අතර, ෙැනට මම් සඳහො
ගුරුවරුන් ිසින් මගන ඇති ිකල්පයේ වශමයන් On Line ක්ර මේෙය හරහො ෙරුවන්ට
අධයොපනය ලබො දුන්න ෙ ඒ සඳහො පහසුකම් ඇති ෙරුවන් ප ණේ සම්බන්ධ වන අතර, නමුත්
අධයොපනය තුළ ස ොජ ගතී ප්රමේශයේ දියුණු කළ හැකි ෙරුවන් බිහිවන්මන් ආකල්ප,
කුසලතො ෙැනු යන සංකල්ප තුන ඔස්මස් බැින්, මකොිඩ් නිසො අධයොපනය නතර ී දිගු
කොලයේ ගත වන අතර, ෙරුවන්මේ ම
සංකල්පයන් දියුණූ කර ගත මනොහැකිී පිළිබඳව
ගුරුවරුන් වශමයන් අප ඉතො ත් අසරණ ී සිටින බව ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
III.

ඒ වමේ පසු ගිය දිනක ොධය ඔස්මස් රමට් ප්රසිේධ ඇ තිවරමයකු ගුරුවරමයකුට කියූ
බරපතල වචනයේ සම්බන්ධව ත ො ගුරුවරියේ වශමයන් කතො කළ යුතු බවත්, ගුරුවරයො
කියන චරිතය වර්ණනො කරන ඈත අතීතමේදී සිට පත මපොත පවො ලිය මවමින් පැවතිය
අතර, ත න්මගන් ඉමගන ගන්නො ෙරුවන් ඉදිරියට යනවො බලො සතුටු වන එක පුේගලයො
ගුරුවරයො වන අතර, ඒ ගුරුවරයොට ප්රසිේිමේ කොලකන්නි යන වචනමයන් බැන වැදී
සම්බන්ධමයන් මම් සභොමේදී ත න්මේ අප්රසොෙය හො කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බව සඳහන්
කරමින් ගරු න්ිතුමිය සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• නේකලවත්ත හුෙකලො කිරී ත් ස ග ප්රොමේශීය මල්කම් ස ගත් සොකච්ඡො කර දින මෙකේ
ඇතුළත රජමයන් ලබො මෙන සහන ල්ල ඒ සියළු පවුල්වලට මබෙො දී ට කටයුතු කළ බවත්,
ඊට අ තරව චො ර න්ිතු න් ඇතුළු කණ්ඩොය සහ අතුල න්ිතු ො ඇතුළු කණ්ඩොය
ඔවුන්ට සහන ළු ලබො දී ට කටයුතු කර ඇති අතර, නේකලවත්ත ජනතොවට මම් ම ොමහොමත්
කිසි අඩුපොඩුවේ ී ට ඉඩ මනොතබන බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
• ඒ වමේ ගුරුවරුන් ගැන කතො කිරිමම්දී මහොඳ ගුරුවරුන් අතර නරක ගුරුවරුන් ෙ සිටින අතර,
මම් ම ොමහොමත් ෙරුවන්ට උගන්වන එකත් පමසක ලො මල්කම් මකමනේ මවනුමවන් ස්රයිේ
කිරි ෙරුවන්ට කරන හත් අසොධොරණයේ මස් ෙරුවන්මේ ම න් ගුරුවරුන්මේ ෙ ආකල්ප
දියුණූ ිය යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, ම ොනරොගල ප්රසිේධ පොසල්වල
මපරටුගොමි කණ්ඩොයමම් ගුරුවරුන් මබොමහෝ පිරිසේ අන්තවොදී මලස කටයුතු කරමින් සිටින
අතර, මහොඳ ගුරුවරුන්ට කවෙත් අපි මගෞරව කරන බවත් ෙරුවන් ගැන මනොසිතො ම මස් කටයුතු
කරන ගුරුවරුන්ට කවෙොවත් මහොඳේ සිදු වන්මන් නැති බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කරන
ලදී.
අජිත් අගලකඩ මන්ිතුමා
• මම් වන ිට ගුරුවරුන් ස්මේඡොමවන් ඉදිරිපත් ී ත න්මේ ියෙමින් ෙරුවන් මවනුමවන් On
Line Class සිදු කර මගන යන අතර, මම් මවනුමවන් රජමයන් කිසි සහමයෝගයේ ගුරුවරුන්ට
ලබො මනොමෙන අතර, ගුරුවරුන් ෙරුවන්ට අසොධොරණකම් කරනවො කියො මචෝෙනො කිරි වැරදි
බවත් ඒ වමේ ගුරුවරුන්මේ සමිතියක මල්කම් මකනකුට සිදුවූ අසොධොරණයේ මවනුමවන්
ම මස් ගුරුවරුන් මපනී සිටී වැරැේෙේ මනොවන බවත්, ඒ මපනී සිටින්මන් ෙ ෙරුවන් මවනුමවන්
බවත් ගරු න්ිතු ො නැවත ප්රකොශ කර සිටින ලදි.

8.3 ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - පී.බණ්ඩාර මැතිතුමා
2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ෙැමේ ෙරුවන්මේ නුවණැස පොෙන්න ෙැනු ,
කුසලතො, ආකල්ප යන සංකල්පයන් ඔස්මස් ෙරුවන් බිහිකළ පිරිසේ වශමයන් ගුරුවරයො
හඳුන්වන අතර, “ඔබට මෙියකු ිය මනොහැකි නම් ගුරුවරමයකු වන්න“ කියන පැරණි
කිය මනන් ඒ බව නොව ඔප්පු වන බවත්, අෙ රමට් සියළු ේමෂ් ත්ර නිමයෝජනය කරන
ජනතොවේ නිර් ොණය ී ඇත්මත් ඉමගන ගත් ගුරුවරුන්මේ ොර්මගෝපමේශයන් යටමත් බව
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින අතර, වැටුප් ිෂ තොවය යටමත් කම්කරුවොට වඩො ඉතො
අඩු මසොච්චම් පඩියේ ගන්නො ගුරුවරයොට අෙ හිමිව තිමබන තැන සම්බන්ධව ඉතො ත්
කනගොටු වන අතර, රමට් තත්ත්වයන් ස ග ස්මේච්ඡොමවන් ඉදිරිපත් ී ත න්මේ ියෙමින්
On Line ක්ර ය හරහො ෙරුවන්ට අධයොපනය ලබො මෙන අතර, මම් සඳහො රජමයන් කිසිදු
මුෙලේ වැය මනොකරන බවත්, ඒ වමේ මකොමරෝනො වසංගතය නිසො අවුරුේෙේ ප ණ
පොසල් වසො තැබී ට සිදු වුවත්, අෙ වන තුරො ෙරුවන්මේ අධයොපන කටයුතු මවනුමවන් කිසිදු
වැඩපිළිමවලේ රජය ිසින් මනොගත් අතර, වැරදි කරන අය රමට් සෑ ේමෂ්ත්රයක සිටින
බවත් ත න් මේශපොලනයට ආමේ මීට වඩො මෙයේ රට මවනුමවන් කරන්න
බලොමපොමරොත්තුමවන් වුවත් අෙ වන තුරු ඊට එහො මෙයේ සිදු මනොී සම්බන්ධවත් මම් රට
ගලො මගන යන ොර්ගය ගැන ත න්ට කලකිරි ේ පවතින බවත්, ම ොන ආණ්ඩුව යටමත්
වුවත්, නිවැරදි මේ සිදු ිය යුතු බවත්, ගුරුවරුන් සම්බන්ධව ොධය හරහො ඒ ඇ තිවරුන්
කරන ලෙ ප්රකොශයට ෙැඩි මේෙනොවේ මගන මෙන බවත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.

II.

ඒ වමේ මකොතලොවල ආරේෂක ිෙයො පිඨය හො එහි අධයොපන ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධව
ොධය හරහො ිමශ්ෂ කතො බහට ලේ වන අතර, යහ පොලන ආණ්ඩු ස මේදී ෙ ම හි අධයොපන
ප්රතිසංස්කරණ මගන ආවත්, ඒවො ක්රියොත් ක කිරි ට ඉඩ මනොදී ෙැන් ඒවො නැවත ක්රියොත් ක
කිරි ට යො තුළින් මම් වැරදි ඉතො බරපතල පනතවල් ක්රියොත් ක කිරි කිසිමස්ත් සිදු
මනොිය යුතු මෙයේ බවත්, රජමේ ිශ්ව ිෙයොලවලට ම ය හත් බලපෑ ේ වන බවත්,
රජමේ ිශ්ව ිෙයොලවලට ම ය හත් බලපෑ ේ වන බවත්, පුේගලික ිශ්ව ිෙයොල
ප්රතිශංස්කරණය ිය යුත්මත් රජමේ ිශ්ව ිෙයොලවලට කිසිදු බලපෑ ේ සිදු මනොවන
ආකොරයට බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, අධයොපන වෘත්තිකයන් පවො මපනී
සිටින්මන් ම
අසොධොරණකම්වලට එමරහිව වන අතර, ිමශ්ෂමයන්
රමට්
මේශපොලඥයින්ට වඩො බිම් ට්ටමම් අයමේ සිතන පතන මේවල් මවනස් බැින්, හැම ෝ
ඉතො පරීේෂොකොරිව වගකීම න් කටයුතු කළ අතර, ගරු ජනොිපතිතු න්ට තනිය මම් ග න
යො මනොහැකි වන බැින්, කැබිනට්ටුමේ සියළු මෙනො ඇතුළුව ස ස්ථ මේශපොලන උෙිය
රමට් ම වැනි ප්රශ්නවලදී ඉතො සොනුකම්පිතව ධයස්ථව තීන්දු තීරණ ගත යුතු බවත්, ඒ වමේ
කොලකණ්නි ගුරුවරුන් වමේ කොලකණ්නි මේශපොලඥයින්, කොලකණ්නි වවෙයවරුන්,
ඉංජිමන්රුවන් සෑ ේමෂ්ත්රයක සිටින අතර, මම් අතර සිටින මහොඳ අය සැ ඇගයී ට
ලේ ිය යුතු බවත්, අපි සෑ මකමනේ ම තැන සිටින්මන් ගුරුවරුන් නිසො වන අතර,
කොලකණ්නි කියො ගුරුවරුන් හැඳින්ී ෙැඩි පිළිකුමලන් මහළො ෙකින බව ප්රකොශ කරමින්
සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• රමට් පවතින මසෞඛයරේෂිත ක්ර මේෙයන්ට හො ඊට අෙොළ නීති රීතිවලට අනුව ම
වෘත්තිය
සමිති නොයකයො නිමරෝධොයනයට ෙැම්මම් කිසි වැරැේෙේ මනො ැතිව වන අතර, ඒ සඳහො
ගුරුවරුන් ස්රයිේ කරන්මන් ඇයි ෙ යන්න ගැටළුවේ බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර,
මම්වො ිිධ සුළු පේෂවල මේශපොලන උව නොවන් ත සිදුවන බවත්, රමට් පවතින තත්ත්වයන්
2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ස ග ම වැනි ස්රයිේ පැවැත්ී ඉතො ත් වැරදි පොපකොරි ක්රියොවේ බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ මකොතලොවල වවෙය පිඨය ගැන අපි කලබල ිය යුතු නැති අතර, රමට් නොයකයින්
ඒවොට සුදුසු නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගනියි යන්නත් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.4 ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - සුනිල් අරංගල මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව පසුගිය කොලමේ ොධයජොලොවලින් ෙැන ගැනී ට
හැකිවූ කොරණොවේ වන ස ගි ජන බල මේගමේ නිමයෝජිතයින් නැවත එේසත් ජොතික
පේෂය වැළඳ මගන ඇති අතර, ඉදිරි කටයුතු මවනුමවන් මම් සභොමේ සිටින එ
නිමයෝජිතයින් 05 මෙනො කු න පේෂයේ නිමයෝජනය කරනවො ෙ යන්න මුලින්
ෙැන
ගැනී ට අවශය බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ ගුරුවරුන් සම්බන්ධ ව කතො කිරිමම් දී පොසල් වැසී ත් ස ග ගුරුවරුන් සහ
ෙරුවන් නිවසට සී ො වුව ෙ ගුරුවරුන්ට අයත් වැටුප ොස්පතො ලබො දුන් බවත්, ගුරුවරුන්
Zoom තොේෂණය හරහො ෙරුවන්ට On Line ගින් ඉගැන්ීමම් කටයුතු සිදු කළ අතර, මම්
සඳහො ෙරුවන්ට සකට වැය වන්මන් රුපියල් එකසිය ගණනේ වැනි පුංචි මුෙලේ වන අතර,
රමට් පවතින ම වැනි අවස්ථොවකදී වෘත්තීය ස ොගම් ස ග එේී ස්රයිේ කිරි ගුරුවරුන්ට
කිසිමස්ත්
සුදුසු මනොවන බවත්, රමට් අනොගතය බොර ගැනී ට සිටින ෙරුවන්මේ
අධයොපනය නතර කර ත ත න්මේ පේෂවල අභිලොෂයන් ක්රියොත් ක කරන මුවොමවන්
ම
වැඩ වර්ජනයන් සිදු කර මගන යන්මන් නම් එය ෙැඩි මලස මහළො ෙකින බවට ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.

III.

රටේ වශමයන් පසුගිය කොලමේ පැවති ිිධ කැරලි, යුේධය, ිවධ වසංගත, මේශගුණික
ිපර්යොසයන් නිසො රට මබොමහෝ පසුබෑම්වලට ලේ වූ බවත්, පවතින රජයට කවුරුන් මහෝ
අකුල් මහළනවො නම් ගැටළු ඇති කරවනවො නම් රටේ වශමයන් ඉදිරි අනොගතය පසුබෑ ට
හො ිනොශයට ලේවන බව කවුරුත් අවමබෝධ කර ගත යුතු බවත්, ඒ වමේ මකොතලොවල
අධයොපන පිඨය සඳහො සංමශෝධන පනතේ මගන ආ නමුත් එහි ස්ිර තීරණයන් ගැනී ටත්
ප්රථ ම වැනි ගැටළුකොරි තත්ත්වයන් ඇති කරවමින් රට ජොතිය අපකීර්තියට පත් කරී
සුදුසු මනොවන බවත් ගරු න්ිතු ො සඳහන් කර සිටි අතර, ම වැනි ම ොමහොතක රමට්
සියළු අංශ නිමයෝජනය කරන අයවළුන්මේ යුතුක හො වගකී වන්මන් මම් වසංගතවලින්
රමට් ජනතොව මබ්රො මගන ඉදිරියට යොමම් වැඩපිළිමවළේ වන අතර, මසෞඛයොරේෂිත
ක්ර මේෙයන් මනොතකො කඩොකප්පල්කොරි මලස අයිතිවොසිකම් දිනො ගැනී ට මම් සුදුසු
ම ොමහොතේ මනොවන බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ රමට් මකොමරෝනො එන්නත්කරණය මම් වන ිට සොර්ථකව කර මගන යන අතර,
අමප් බල ප්රමේශය තුළ ෙ වගකිව යුතු පොර්ශවයන්මේ ැදිහත් ීම න් ගැටළු සහගත මනොවන
අයුරින් එ කටයුතු සිදු කර මගන යො ඒ භොරව කටයුතු කරන සියළු මෙනොට ස්තුති වන්න
වන බවත්, ඒ වමේ ප්රමේශමේ සියළු ජනතොව ආවරණය වන පරිදි එන්නත්කරණය සිදු
කිරි ට කටයුතු කරන්න කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

ඒ වමේ මකොමරෝනො වසංගතමේදී ජනතොවට සහන දීමම් පෙන
ත රජය ිසින් ස ෘේි
අිකොරිය හරහො ලබොදුන් රු.5000/= දී නොව ම න් පසුගිය අමේල් ොසමේ ස ෘේිය
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හරහො අඩු ආෙොයම්ලොභි සියළු ජනතොවට ිදුලිය ලබො මෙන මලස රජමයන් චක්ර මල්ඛන
ඉදිරිපත්වූ අතර, මම් සහනොධොර හො මස්වොවන් ලබො ගැනී ට හිමිකම් සහිත මබොමහෝ
මෙනකුට තව ත් ඒවො මනොලැබී ඇති බැින්, මම් සම්බන්ධව ප්රොමේශිය මල්කම්ට ම න්
ස ෘේි අිකොරි මවත ලිඛිතව ෙන්වො යවො මම් වරප්රසොෙ හිමි සියළු ජනතොව
අසොධොරණයකින් මතොරව ඒවො ලබොදී ට අවශය කටයුතු සලසො මෙන මලස ප්රකොශ කරමින්
ස ගි ජන බල මේගය නිමයෝජනය කරමින් මම් සභොමේ සිටි සියළු
න්ත්රවරුන්
න්ිවරියන් නැවත එේසත් ජොතික පේෂය නිමයෝජනය කරමින් අෙ දින මපනී සිටී
සම්බන්ධව සුභ පැතුම් එේ කරන බව ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ීතු ො සියළු මෙනොට ස්ූතිය
පුෙ කර සිටන ලදි.
ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• අඩු ආෙොයම්ලොභි පවුල්වල රු.5000/= දී නොව මනොලැුණු අය සම්බන්ධව දිස්ි ේ
සම්බන්ිකරණ කමිටුමේදී ත න් සඳහන් කර සිටි බවත්, ඒවමේ ිදුලිය සම්බන්ධ ප්රශ්නමේදී
ෙ ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කළ නිලධොරින්මේ අඩුපොඩු නිසො යම් යම් පවුල් ඟ හැරී ඇති අතර, මම්
වන ිට එ නිලධොරින් මවනුවට නව කණ්ඩොය ේ ඒ සඳහො මයොෙවො ඇති බැින්, පැවති අඩු
පොඩු නිරොකරණය කර ගත හැකි බවත්, මකමස් නමුත් සෑ තැනක කඩො කප්පල්කොරින් සිටින
නිසො සිදුවන මම් අතපසුීම් සෑ මෙයේ නිවැරදි කර ගමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

8.5

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - අතුල කුමාරසිරි මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව එේසත් ජොතික පේෂ නොයක රනිල් ික්ර සිංහ
ැතිතු ො පොර්ලිමම්න්තු න්ිවරමයකු වශමයන් පසුගිය දින දිවුරුම් දී සම්බන්ධව
පේෂමේ අය සියළු මෙනොමේ මගෞරවණීය ස්තුතිය ප්රකොශ කර සිටින බවට ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ ම ොනරොගල, නේකල ගඟබඩ පොර කිමලෝ මීටර් 03 ේ ප ණ කොපට් කර අළුතින්
සකස් කර තිබී සම්බන්ධව ඉතො අගය කළ යුතු කරුණේ වුව ෙ පසුගිය දිනක සිරස ොධය
ආයතනය ෙ කැඳවො සභොව නිමයෝජනය කරන න්ිවරමයේ ෙ ඇතුළුව පිරිසේ එකතු ී එහි
අඩු පොඩු මගොඩොේ ඇති බව මපන්වො මෙමින් රජමයන් කළ වැඩත් ිමේචනය කිරි ේ
සම්බන්ධව ත න් කනගොටු වන බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී. ඒ වමේ
ජීමලෝන් ජල මූලොශ්රය හරහො මිනිස් ල හො අපද්රවය මබොමහෝ යේ සහිතව පොරිමභෝගිකයින්
හට ලැමබන බවට පසුගිය ලංකොදීප පුවත්පමත් සඳහන් ී ඇති අතර, ප්රොමේශීය සභොව
නිමයෝජනය කරන අපව ෙ ෙැනුවත් නැතිව මම් සම්බන්ධව ොධය හරහො නිකුත් ී
කනගොටුෙොයක වන බවත්, නමුත් මම් සම්බන්ධව පැහැදිලි වොර්තොවන් ලබො මගන ඉතො
කඩිනමින් අවශය තීන්දු තීරණ ගන්නො මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ ගුරුවරුන්මේ ප්රශ්නය ගැන කතො කිරිමම්දී වෘත්තීය සමිති නිමයෝජනය කරන
නොයකයින්ට ත න්මේ අෙහස් ඉදිරිපත් කිරි ට ිසඳුම් ලබො ගැනී ට ප්රජොතන්ත්රවොදී රටේ
වශමයන් අයිතියේ තිබිය යුතු අතර, මම් ිමරෝධතොවලට ිසඳු ේ වශමයන් ගරු
ජනොිපතිතු න් මහොඳ තීරණයේ ලබො මෙනු ඇති බවත්, ඒ වමේ ම
උේමඝෝෂණවලදී
ස්වොමින් වහන්මස්ලො මපනී සිටී වැරැේෙේ මනොවන අතර, ආදි සිංහල රජ කොමල් පවො
මබොමහෝ මේවල් ිසඳො ගැනී ට ස්වොමින් වහන්මස්ලො ඉදිරිපත්ව කටයුතු කළ අතර, පසුගිය
ආණ්ඩුව යටමත් සයිටම් අධයොපන පීඨය මවනුමවන් ඇතිවූ ගැටළුමේදීත් උේමඝෝෂණ 3000
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ේ ප ණ පැවති අතර, එේ එේ මේශපොලන මහ්තුන් ත කවුරුන් මහෝ ිිධ අරමුණු ත
ම වැනි තත්ත්වයන් ඇති කරන බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
IV.

ඒ වමේ
ුත්තල හමගොඩයොය ප්රමේශමේ පවත්වො මගන යනු ලබන මකොමරෝනො
නිමරෝධොයන ධයස්ථොනමේ සිටින මරෝගීන්ට කිසි මසොයො බැලී ේ මහෝ සැලකී ේ
ෙේවන්මන් නැති බවටත්, මරෝගිමයකු බරපතළ මලස ආසොෙනය වන තුරු ඔවුන්
සම්බන්ධව සැලකිල්ලේ මනොෙේවන බවට මතොරතුරු ලැබී ඇති බැින්, මම් සම්බන්ධව
අෙොළ සියළු තැන්වලට ෙැනුම් දී මම් අසරණ මරෝගීන් සම්බන්ධ අවශය කටයුතු කර මෙන
මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

ලංකොව වැනි රටේ දියුණු ීමම්දී මහොඳ ආමයෝජනය වන්මන් අධයොපනය මවනුමවන්
මයොෙවන මුෙල් බවත්, ලංකොව වැනි රටකට ඉදිරියට යො හැකි එක
ඟ අධයොපනය වන
අතර, රමට් ම ොන ප්රශ්න තිුණත් රජයේ වශමයන් රමට් අධයොපනයට මුල් තැන දී කටයුතු
කළ යුතු බවට ගරු න්ිතු ො සඳහන් කර සිටින ලදී.

VI.

ඒ වමේ වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුවට අයත් මතනගල්ලන්ෙ, ඉත්තෑකටුව මබොමහෝ
ඉඩම් ප්ර ොණයේ මවනත් ප්රමේශවල අයවළුන්ට ලබො දී ට කටයුතු කර මගන යන බවට
මතොරතුරු ලැබී ඇති අතර, ම
බල ප්රමේශමේ ඕනෑ තරම් මගොි ජනතොවේ සිටින බැින්,
ම ොන ක්ර යකට මහෝ මම් ඉඩම් අමප් වගො කරන ජනතොව අතර මබෙො දී ට කටයුතු
කිරි ට මකමස් මහෝ ැදිහත් ී මම්වොට සුදුසු කටයුතු කරන්න කියොත්, ඒ වමේ සමූපකොරය
වැනි ආයතනයට ත වයොපොරය කර මගන යො ට කඩ කො රයේ ලබොදී ඉතො ත් සුදුසු
බැින් ගිිසුම් ගින් මකොන්මේසි පනවො මහෝ ඔවුන් ිසින් ඉල්ලුම් කරන ඒ අංක 13 කඩ
කො රය ලබොදී ට කටයුතු කර මෙන මලසට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, ඒ වමේ
ත කණ්ඩොය කවෙත් මපනී සිටින්මන් එේසත් ජොතික පේෂය නිමයෝජනය කරමින් බව
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• නේකල ගඟබඩ පොමර් ගැටළුව සම්බන්ධව ත න් අෙොළ ඉංජිමන්රු හතොමගන් ි සො සිටියදී,
ඔහු පවසො සිටිමේ ොර්ගය සකස් කර මගන යොමම්දී ඇතිවන මපොඩි මපොඩි අඩුපොඩුකම් පැවතිය
ෙ ොර්ගය සම්පූර්ණ කර භොර මෙන ිට ඒ අඩුපොඩු සියල්ල සකස් කරන බවට උපමෙස් ලබොදුන්
බවත්, ම ය ප්රශ්නයේ ඇතිවන මෙයේ මනොවන බවත් මකමස් නමුත් ම වැනි මේවල්
න්ිවරුන් වශමයන් මසොයො බැලිය යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ ජීමලෝන් ජල මූලොශ්රමේ ජලය සම්බන්ධව අෙොළ කළ ණොකොරතුමිය ස ග සොකච්ඡො
කළ අතර, මම් ොධය හරහො යන කතොව ඉඳුනිල් කියන ොධයමේදිමයකු ිසින් මපොලිසිමේ ඉහළ
ස හර නිලධොරින් ස ග එකතු ී සිදු කර මගන යන මම් කටයුතු වමේ ජීමලෝන් හි අහිංසක
වතු ජනතොව ිසින් වගො කර ඇති සියළු ගස් මකොළං ිනොශ කර ෙ මින් ම වැනි ඩ ප්රහොර
මගන යන අතර, ම මස් ොධය හරහො මගන යන ඩ ප්රහොරයට ිරුේධව ත න් මපනී සිටින
බවටත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ
හමගොඩ යොය නිමරෝධොයන ධයස්ථොනය සම්බන්ධව කතොව ඇත්ත බවත් මම්
සම්බන්ධව ශෂින්ද්ර රොජපේෂ ැතිතු න්ට ෙන්වො යවමු බවටත්, ඒ වමේ මතනගල්ලන්ෙ ඉඩම්
2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ප්රශ්නය වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුව හරහො කර මගන යන වැඩපිළිමවළේ වන අතර, ම
ප්රශ්නය නිරොකරණය කර ගැනී සඳහො සැ මෙනො
ැදිහත් ී කටයුතු කරමු බවත් ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.6

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - චාමර නානායක්මකාර මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මම් වන ිට අතිගරු ජනොිපතිතු න්මේ
සංකල්පයකට අනුව ගම් ට්ටමින් කිමලෝමීටර් ලේෂයේ කොපට් කිරීමම් වයොපෘතිය යටමත්
සංවර්ධනය කරන්නො වූ ොර්ග නිසි ප්රමිතියකින් යුේතව සිදු මකමරනවො ෙ යන්න අධීේෂණය
කිරි මකොට්ඨොස භොර න්ිවරුන්මේ වගකී ේ වන අතර, ොර්ග සංවර්ධන අිකොරිය
ගින් ඟ නැගු වයොපෘතිය හරහො සිදු වන නේකල ගඟබඩ ොර්ගය කොපට් කිරිමම්
ක්රියොවලිමේදී එ ප්රමේශවොසීන් ිසින් ම
ොර්ගය සම්බන්ධව ඇති වූ ගැටළු රොශියේ ත න්
ස ග සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව ශෂින්ද්ර රොජපේෂ ැතිතු ොමගන් ලෙ උපමෙස් අනුව ඒ
සියළු මෙනො ත් ස ග ම
ොර්ගමේ ප්රශ්න ගැටළු සියල්ල අෙොළ ආයතන ස ග සොකච්ඡො
කර ිසඳුම් ලබො ගැනී ට හැකි වූ බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
පසුගිය දින ම ොනරොගල කඳුකර ිිධ මස්වො සමූපකොරමේ නිලධොරින් මම්
සම්බන්ධව අප සියළු මෙනො ස ග සොකච්ඡො කළ බැින් ප්රමේශමේ ඇති වටිනො සම්පතේ
වශමයන් ම
සමූපකොරය ිනොශ මනොී ආරේෂො කර ගත යුතු අතර, යම් මහයකින්
ම ොනරොගල පවතින ම
වයොපොරය අකර් නය වුවමහොත් එය අප සියළු මෙනොට මහොඳ
තත්ත්වයේ මනොවන බැින් මම් සමූපකොර ණ්ඩලය ිසින් අප සියළු මෙනොමගන් මම්
ම ොමහොමත් ඉල්ලො සිටින කොරණොව සම්බන්ධව අප කවුරුත් අවධොනය මයොමු කර
වගකී කින් යුතුව අවශය කටයුතු සිදු කරමු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ මම් ම ොමහොත වන ිට ගුරුවරුන් ිසින් මගන යන වැඩ පිළිමවළ සම්බන්ධමේදී
අතුල න්ිතු ො ප්රකොශ කළො වමේ ලංකොවේ වැනි රටක ඉදිරි පැවැත් ට වටිනො මහ්තුව
වන්මන් රමට් අධයොපනය බැින් මම් ගුරුවරුන් ිසින් මගන යන උේමඝෝෂණ වැඩ පිළිමවළ
මම් ම ොමහොමත් සිදු කිරි ඉතො ත් සුදුසු මනොවන කොරණොවේ වන අතර, මකොමරෝනො උවදුර
නිසො වසර 02 ේ ප ණ නිසි අධයොපනයේ ලැබී ට මනොහැකි වූ ෙරුවන්ට ගුරුවරුන් ිසින්
සිදු කර මගන ගිය On Line ඉගැන්ීම් ෙ නතර කර ෙරුවන්ව ඉතො ත් අසරණ
තත්ත්වයකට පත් කරී සම්බන්ධව ෙැඩි මලස මහළො ෙකින බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ මකොමරෝනො උවදුරින් ම ොනරොගල ප්රමේශයට නේකල වත්ත හරහො සිදු ී ට ගිය
ිශොල ිනොශයකින් ආරේෂො කර ගැනි ට හැකිී සම්බන්ධ කටයුතු කළ සියළු
මසෞඛය අංශමේ නිලධොරින්ට මගෞරවණිය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ඒ වමේ මම් වන
ිට නේකලවත්ත ආසොිතයින් 80 ේ ප ණ සිටින අතර, ම
ප්රමේශය හුමෙකලො කිරි ත්
ස ග මම් වන ිට එ ජනතොවට අවශය ියළි ආහොර කිසි අඩු පොඩුවකින් මතොරව ලැබී
ඇති අතර, රජමේ 5000/= ියළි ආහොර ල්ල, රොජය මනොවන සංිධොනයකින් ලේෂ 11 ේ
ෙ, ත න්මේ ැදිහත් ීම න් ලේෂ 2 ½ ේ ෙ, ිිධ වයොපොරිකයින් ිසින් හො අමප් නව න්ි
කණ්ඩොයම් ිසින් ෙ සම්පූර්ණ වශමයන් ලේෂ 30 කට ප ණ ආසන්නව සියළු පවුල්
ආවරණය වන පරිදි ියළි ආහොර ළු ලබොදී ඇති අතර, ඔවුන්ට මම් ම ොමහොමත් ඕනෑතරම්
ආහොර ද්රවය ලබො දී ඇති අතර, ම
තත්ත්වය දිගට
පැවතී තුළින් ජනතොව

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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අපහසුතොවයට පත් වුවමහොත් ඒ ප්රශ්න ෙ ිසඳී ට අපි සියළු මෙනො
ැදිහත් ී අවශය
කටයුතු කරමු බවටත් ඒ වමේ මම් ජනතොව මවනුමවන් ියළි ආහොර ලබො දී ට ෙොයක වූ
සහ සහමයෝගය ෙැේවූ සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවටත් ගරු න්ිතු ො සඳහන්
කර සිටින ලදී.
V.

ඒ වමේ
ත න් නිමයෝජනය කරන නේකල මකොට්ඨොසමේ අක්රිය වූ සහ අළුතින් සි
කිරි ට අතයොවශය ීදි ලොම්පු ප්ර ොණයේ ඇති බැින්, ඒ සඳහො සහමයෝගය ලබො මෙන
මලසත් ඒ වමේ කපො ගැනී ට මනොහැකි වූ අතුරු ොර්ග කිහිපයේ පවතින බැින්, ඉදිරි
වැසි ස යට ප්රථ ම
කටයුතු සිදු කර මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර,
රජමයන් ොර්ග කොපට් කිරිමම් වයොපෘතිය යටමත් මම් වන ිට මබොමහෝ ොර්ග කොපට් කර
අවසන් අතර, ඉදිරිමේදී බල ප්ර මේශය තුළ ෙ ොර්ග සකස් කිරි , නිවොස ලබො දීමම් හො ජල
පහසුකම් ලබො දීමම් වයොපෘති දියත් කිරි ට නියමිතව පවතින බවත්, යුේධයේ හො ස ොන
මකොමරෝනො වසංගතයත් ස ග මම් සඳහො කොලය මයොෙවො ගැනීමම් යම් යම් අපහසුතො තු
වුව ෙ ඉදිරිමේදී මම් සියල්ල සොර්ථක වන බවට සඳහන් කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු
මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• ම
වයොපෘතිය හරහො ොර්ග කොපට් කළ ෙ මකොන්ත්රොත් කරුවන් ගින් යම් යම් අඩු පොඩු සිදු ිය
හැකි බැින් වසම් භොරව සිටින න්ිවරුන් නිරතුරුව ම
කටයුතු අධීේෂණය කිරි වගකී ේ
බවත්, ඒ වමේ
මසෞඛය අංශමේ හජන මසෞඛය පරීේෂකවරුන්මේ ෙැඩි කැපී
ත
නේකලවත්ත හරහො මකොමරෝනො උවදුර ගින් සිදු ී ට ගිය හො ිනොශයේ නතර කර ගැනී ට
හැකි වූ බවත්, ඒ වමේ ඉදිරිමේදී අතුරු ොර්ග සඳහො ීදි ලොම්පු සි කිරිම් කටයුතු දිගට කර
මගන යන අතර, ඒ සඳහො මසොයො බලො කටයුතු කරමු යන්නත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

8.7
I.

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - ක්රි ාන්ත රත්නායක මැතිතුමා
ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ම ොනරොගල, රත්තනපිටිය ප්රමේශමේ ජනතොවට
ග න් කිරි ට මනොහැකිව ඉතො අබලන් තත්ත්වමේ පැවති ම ොබිමටල් කුළුණ ොර්ගය
ත න්මේ ෙැනුම් දී
ත ගරු සභොපතිතු ොමේ ැදිහත් ීම න් බැමකෝ යන්ත්රය මයොෙො සකස්
කර දී සම්බන්ධමයන් එ ප්රමේශවොසීන් ිසින් ස්තුතිය පුෙකර ලිපියේ ලබො දී ඇති බව ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී. මලෝක වසංගතයකට මුහුණ දී රටේ වශමයන්
අපහසුතොවයකට පත්ව ඇති ම ොමහොතක පටු අරමුණූ හො අවස්ථොවොදී ක්රියොවන් අරමුණු කර
ගනිමින් අරගල පැවැත්ී සම්බන්ධව ගැටළු සහගත තත්ත්වයේ තු වන අතර, නමුත්
ස ොජයේ මගොඩනැංී ට මම් මේවල් සිදු වනවො නම් එහි ගැටළුවේ මනොවන බවත්, ගුරු
භූමිකොව නිවැරදිව සිදු කරන ගුරු මෙිවරුන්ට මකමහළිය රඹුේවැල්ල ඇ තිතු න් එමස්
ප්රකොශයේ මනොකළ අතර, මකමස් නමුත් රමට් අධයොපනය පසු බෑ කට ලේව ඇති
ම ොමහොතක රජයේ වශමයන් ෙරුවන් සම්බන්ධව මෙයේ සිදු කිරි ට අනුගත මවමින්
පවතින ම ොමහොතේ වශමයන් රමට් පවතින වසංගතයන් ස ග ම
ගැටළුව මේශපොලන
වොසියේ බවට මපරළො ගන්නවො ෙ, එමස් මනො ැති නම් පුේගලයන් වශමයන් ම යට
ඇහුම්කම් මෙන හො ෙකින ආකොරය පිළිබඳව අවධොනය මයොමු කරන්මන් මකමස් ෙ යන්න
තීරණය කළ යුතුව ඇති බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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II.

ඒ වමේ
අප කවුරුත් මම් ස ොජොනුගත ී සිටින්මන් අමප් ගුරුවරුන් ිසින් ලබො දුන්
පන්නරය නිසො වන අතර, අපි අනුකරණය කරනුමේ ෙ ඔවුන් වන බවත්, නමුත් පසුගිය
සිදුී
ගින් ගුරුවරුන්මේ හිත් රිෙී ේ සිදුවූවො නම් එය අසුභ ලේෂනයේ වන අතර, ඒ
සඳහො කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බවත්, වැඩකට නැති ස ොජයට පිළිලයේ වූ ගුරුවරුන්
ෙ අප අතර සිටින බවත්, ඊට මහොඳ නිෙසුන වශමයන් පසුගිය දිනවල මරෝහලට පැමිමණන
මරෝගීන්ට මබමහත් ටික මෙනවොට, මරොලිමේ රැමගන යො ට වැනි කොරණො කිහිපයේ
මගොනු කර ගනිමින් මරෝහමල් මස්වකයින් ිසින් උේමඝෝෂණ පැවැත්ී හඳුන්වො දිය හැකි
බව ගරු න්ිතු ො සඳහන් කර සිටින ලදී. ඒ වමේ මපෞේගලික ිශ්ව ිෙයොලවලට අප
කවුරුත් කලබල ිය යුතු මනො ැති අතර, රමට් සිටින ඉහළ මේශපොලන අිකොරිය ිසින් ඒ
සඳහො ගත යුුුතු නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගනියි බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලෙ අතර,
ඒ වමේ ගුරුවරුන්ට හො ෙරුවන්ට Zoom On Line ඉගැන්ීම් කටයුතු සඳහො මනොමිමල්
ඇප් එකේ හඳුන්වො දී ට යන බවත්, ඊට අ තරව ප්රශ්නයේ ආමවොත් සියළු පොසල්
ිදුහල්පතිවරුන්ට අධයොපන අ ොතයංශය මුෙල් මවන් කර ඇති බවටත් මතොරතුරු ලැබී ඇති
බවත්, ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ මකොට්ඨොසමේ ගැටළු සම්බන්ධව සභිකවරුන් වශමයන් අප ි සන කරුණු සඳහො
ගරු සභොපතිතු ොමේ අත්සනින් අෙොළ ආයතන මවත ලිපි මයොමු කර තිුණත් ඒ වො සඳහො
ලැමබන පිළිතුරු ලිපි අපට ම මතේ ලැබී මනොතිබී සම්බන්ධ කරුණු ි සො සිටින බවත්,
ඒ වමේ
රගල කන්ෙ ගැන කතො කිරිමම්දී එෙො ම ෙො තුර ගත කළ ිශොල පවුල් සංඛයොවේ
ජීවත් වන අතර, මම් වැඩිවන සියළු පවුල් කන්ෙ තුළ ජනොවොස වුවමහොත් රගල කදු
වැටිව ිනොශ වන මහයින් මම් අහිංසක ජනතොවට සින්නේකර ඔප්පු සහිතව මවනත්
වොසස්ථොන සකස් කර දී මම් කඳු වැටිය සංරේෂණය කිරිමම් දීර්ඝ හො මකටි කොලීන
ිසඳුම්වලට යෑ අනිවොර්ය වන අතර, මම් වන ිට ම
කඳු වැටිමේ පවතින තත්ත්වය
සම්බන්ධමයන් ප්රමේශමේ රොජය යොන්ත්රණය ක්රියොත් ක කරන සියළු පරිපොලන නිලධොරින්
ඇතුව මේශපොලන අිකොරිය පූර්ණ වශමයන් වගකිව යුතු අතර, අෙ වන ිට මම් වතු ජනතොව
ිසින් ිිධ වගො කටයුතු සඳහො ිනොශ කරමින් පවතින මම් කඳු වැටිය සම්බන්ධව මසොයො
බලන මලසත්, ඒ වමේ පසුගිය අවුරුදු 15 ේ ඇතුළත රගල කඳු යොමේ ජීවත් වූ සියළු
පවුල් සම්බන්ධ ිශ්මල්ෂනයේ කර ප්රොමේශිය මල්කම් ගින් සියළු මතොරතුරු ලබො ගැනී ට
කටයුතු කරන මලසත්, මම් සියළු ජනතොව මවනත් ස්ථොනවල පදිංචි කර රගල කඳු වැටිය
ආරේෂො කිරි අපමේ වගකී බැින් හිත් රිෙීම්, අඩුපොඩුකම් පමසකලො සියළු මෙනො
ැදිහත් ී මම් කටයුතු නිවැරදි කර ගැනී ට කටයුතු කරමු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ ම ොනරොගල ප්රමේශමේ මකොිඩ් එන්නත් කරන වැඩ පිළිමවළ ඉතො ත් සොර්ථකව
කර මගන යො සම්බන්ධව කටයුතු කරන සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ඒ
වමේ
මකොට්ඨොසමේ අතුරු ොර්ග කැපීම් හො සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරි සම්බන්ධව
අවධොනය මයොමු කළ යුතු බවත්, ඒ වමේ අක්රිය ීදි ලොම්පු සියල්ල නැවත සි කිරි ට
කටයුතු කළ යුතු අතර, සිරිගල මරෝහල අසල මයොෙො ඇති ආමලෝකය වැඩි ීදි ලොම්පු තව
කිහිපයේ කඩිනමින් සි කළ යුතු බවත්, ඒ වමේ ඒ ස්ථොනමේ පවතින වොහන තෙබෙයට
ිසඳු ේ ලබොදී ඒ අසල මබොමහෝ මේලොවේ රැදී සිටී ට සිදුවන මරෝගීන්මේ පහසුව සඳහො
සුදුසු වැඩපිළිමවලේ මයෙී සම්බන්ධමයන් අවධොනය මයොමු කරන මලස සඳහන් කරමින්
ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• මරෝහල් මස්වකයින් ිසින් කරනු ලැබූ ිමරෝධතොවය ගැන මසොයො බැලීමම්දී මබොමහෝ පිරිසේ
මපරටුගොමී කණ්ඩොයම්වල සො ොජිකයින් බවට පත්ව මම් අරගල දියත් කරන බවත්, ඒ වමේ
ප්ර මේශමේ එන්නත්කරණය ඉතො ත් සොර්ථකව කර මගන යන අතර, මම් තොේ ගැටළුවේ ඇති
ී මනො ැති බවත්, ඒ වමේ Zoom තොේෂණමයන් සිදු කරන අධයොපන කටයුතු සම්බන්ධ
පසුගිය දිස්ිේ සම්බන්ිකරණ කමිටුමේදී අඹන්වල ැඩමි ිසින් ලබො දුන් උපමෙස් ත පළොත්
සභො පොසල්වල මම් වන ිටත් ආරම්භ කර ඇති බවත්, ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ීදි ලොම්පු අවශය ස්ථොනවල සි කරමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.8

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - මක්ම.එම්.ගුණවර්ධන මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ත ො ෙ අධයොපනය මවනුමවන් මස්වොවේ කළ
ගුරුවරමයකු වශමයන් මම් දිනවල පවතින අරගලය සම්බන්ධව කතො කළ යුතු අතර, රමට්
පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුමේ ගුරුවරුන් වශමයන් ෙරුවන්මේ අධයොපනමයන් මවන්ී
මවනත් කටයුතු කිරි සම්බන්ධව ඉතො ත් කනගොටුෙොයක තත්ත්වයේ වන අතර, මම් වන
ිට රජය හරහො සියළු පොසල්වලට ෙරුවන්මේ අධයොපන කටයුතු මවනුමවන් අවශය පහසුකම්
ලබොදී ඇති අතර, ඒ වමේ පොසල්වලට ගුණොත් ක මයදුම් ලබො මෙන අතර, මනොමබෝ
දිනකින් පොසල් නැවත ිවෘත ී ට ඉඩ ඇති බවත්, ග ක, රටක, මලෝකයක දියුණුව රෙො
පවතින්මන් එහි අධයොපනය තුළින් වන අතර, ිදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් මම් සියළු
කටයුතු නිසි පරිදි කළ නොකරණය කර ගනිමින් නිවැරදිව කටයුතු කළ යුතු බවට ගරු
න්ිතු ො අෙහස් ෙේවො සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ අප ප්රොමේශිය සභොව නගර සභොවේ බවට පත් කරී සම්බන්ධව මීට වසර 02 ක
ප ණ කොලයක සිට සොකච්ඡො මවමින් පවතින අතර, අපමේ මේශපොලන කොලය ෙ තව මකටි
කලකින් අවසන් ී ට ෙ නියමිත බැින්, නගර සී ොව නගර සභොවේ කිරි ට අවශය කටයුතු
සැලසුම් කරන මලසට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ මීට වසරකට මෙකකට මපර පළොත් පොලනය හරහො ගම් ට්ටමින් මයෝජනො මගන
සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කළ අතර, එය ක්රියොත් ක මනොවුනු අතර, ඒ සම්බන්ධව අෙ පවතින
ප්රගතිය සම්බන්ධවත් ඒ වමේ
නොගරික සංවර්ධනය යටමත් මකෝටි 100 ේ ප ණ
වයොපෘතියේ සම්බන්ධව ෙ සැලසුම් සකස් කළ අතර, මම් වන ිට එහි ප්රගතිය සම්බන්ධව
ෙැන ගැනී ට අවශය බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ අතිගරු ජනොිපතිතු න් ඇතුළු ඉහළ මේශපොලන අිකොරිමේ ග මපන්ී
ත
රට තුළ ම න් බල ප්රමේශමේ ෙ මසෞඛය තත්ත්වය නිවැරදිව පවත්වො මගන යො ට ගරු
සභොපතිතු ො ඇතුළු ප්රමේශමේ මේශපොලන නොයකත්වය ම න්
මසෞඛය අංශමේ ෙැඩි
කැපී
ත ිශොල වැඩ මකොටසේ කර මගන යන අතර, සෑ මෙනොමේ ෙොයකත්වය ත
රමට් මසෞඛය යහපත් අතට හරවො ගත හැකි වනු ඇතැයි ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො
සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• ප්රොමේශිය සභොව නගර සභොවේ කිරිමම් කටයුතු මම් වන ිට කෘෂිකර් ගරු රොජය අ ොතයතු න්
ිසින් අවශය සියළු කටයුතු සිදු කර ඇති බවත්, ඒ වමේ ග කට ලේෂ 20 වයොපෘතිය සඳහො
අවශය මතොරතුරු සියල්ල ලබොදී ඇති අතර, ලබන සතිය වමේ වන ිට එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කිරි ට නියමිත බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.9

ගරු උප සභාපති - ප්රදීප් විමේරත්න මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ිපේෂ නොයකතු ො ිසින් මතනගල්ලන්ෙ,
ඉත්තෑකටුව, කහම්බොන ආශ්රිත ප්රමේශවල ඉඩම් මබෙො දී ේ සම්බන්ධව සොකච්ඡො කළ බැින්
මම් සම්බන්ධව වැරදි තවොෙයේ මගොඩ නැමගමින් පවතින බැින් එය නිවැරදි කිරී ේ කළ
යුතු අතර, ම
ප්රමේශවල පොරම්පරිකව මහ්න් වගො කළ මගොියන්මේ ඉඩම් ටික ෙැනට
පවතින්මන් රේෂිත කලොපයේ තුළ වන අතර, වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුව ගින්
ම
රේෂිතය ලකුණු කර ඒ ප්රමේශය තුළ හඳුනො ගත් ඉඩම්වලින් මකොටසේ ප්රොමේශිය
මල්කම්ට නිෙහස් කර වගො කරන සියළු මෙනොට ඒ ඉඩම් මබෙො දී ට සූෙොනම් වන අතර, මම්
සඳහො මගොියන්මේ කැ ැත්තේ ෙ මනො ැති බව ගරු උප සභොපති තු ො ප්රකොශ කර සිටි
අතර,ම
කොරණොව සම්බන්ධව ප්රචොරය වන වැරදි ත වොෙය නිසොමවන් නගරමේ මුෙල්
ඇති අයවළුන් මගොස් එ ප්රමේශවල ඉඩම් මිලදී ගැනී ට මහෝ මල්ඛනවලට නම් ඇතුළත්
කර ගැනී වැනි කටයුතුවල මයමෙමින් පවතින අතර, මම් ඉඩම් මබෙො දී ේ සිදු වන්නමන්
නම් එය අනිවොර්ය මයන් හිමි ිය යුත්මත් ඒ ආශ්රිතව සිටින මගොියන්ට මිසක මවනත්
පුේගලයින්ට මනොවන බැින් මම් සඳහො ිමශ්ෂමයන්
ැදිහත් ී කටයුතු කරන බව ගරු
උප සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ ිමශ්ෂමයන් 2001 දී ප ණ අවමශ්ෂ කැලෑ වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුවට
පැවරී සඳහො ිමශ්ෂ ගැසට් නිමේෙනයේ නිකුත් කර දිසොපති යටමත් පැවති ඉඩම් ටික එ
මෙපොර්තමම්න්තුවට පැවරූ අතර, එහි ප්රතිඵලයේ වශමයන් සියඹලොණ්ඩුව, කැබලිත්තවල
ඉඩම් ෙ ම
මෙපොර්තමම්න්තුවට අයත් වන බවත් නැවත 2012 වර්ෂමේදී ප ණ එමස්
ම
මෙපොර්තමම්න්තුවට පවරො ගත් ඉඩම් ටික රේෂිත කලොප වශමයන් නැවත ගැසට් කළ
අතර, ම
කොරණො මෙක සිදු වන්මන් මම් ප්ර මේශවල පොරම්පරිකව වගො කටයුතු කළ
මගොියන්මේ ඉඩම් ටික ආවරණය වන පරිදි වන අතර, වන සංරේෂන මෙපොර්තමම්න්තුව
ිසින් ම
ඉඩම් රේෂිත කලොපමේ පවතින බැින්, මම් මගොියන් ඉවත් කර වන මරෝපණ
කලොපයේ වශමයන් මවන් කර ගැනී ට හඳුනො මගන සිටින අතර, ම හිදී කැළෑ කපො
එළිමකොට පොරම්පරිකව ම
ඉඩම්වල වගොවන් සිදු කර මගන ආ මගොීන්ට ම යින් ඉතො
අසොධොරණයේ ී ඇති අතර, අතිගරු ජනොිපතිතු න් ග ස ග පිළිසඳරේ වැසටහන
යටමත් ම ොනරොගල දිස්ිේකයට පැමිණි අවස්ථොමේදී පොරම්පරිකව මගොීන් වගො කළ ඉඩම්
වන සංරේෂණ මෙපොර්තමම්න්තුවට පවරො ගන්න එපො නඩු කියන්න එපො, තිමයන නඩුත්
ඉවත් කර ගන්නො මලසට නිමයෝගයේ දී තිුණ ෙ එ නිමයෝගය ෙ මනොසලකො ම
මෙපොර්තමම්න්තුමේ නිලධොරින් ිසින් 2001, 2012 ගැසට් පත්ර සම්බන්ධ කර ගනිමින් මම්
මගොීන්මේ ඉඩම් අත්පත් කර ගනී ට යො සම්බන්ධව ගරු සභොපතිතු න්, ත න් ඇතුළු
කණ්ඩොය ේ දීර්ඝ සොකච්ඡොවල් පැවැත්වුව ෙ අෙොළ ිෂය භොර ඇ තිතු න් ෙ ෙැනුවත් කළ ෙ
එතු න්මේවත් එකඟතොවයේ මම් ඉඩම් ටික මගොියන්ට ලබො ගැනී ට ලැබී මනො ැති අතර,

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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ඉදිරි වර්ෂො කන්නමේදී මම් ඉඩම් වගො කිරි ට මම් වන ිට මගොියන් ිසින් අවශය සියළු
කටයුතු සිදු කර ඇති බවට ගරු උප සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ඉදිරිමේදී ම ය ිශොල
ගැටළුවේ ී ට ඉඩ පවතින නිසො මේශපොලනයකින් මතොරව අපි සියළු මෙනො මම් සඳහො
ැදිහත් ී නැවත වතොවේ ඉහළ මේශපොලන අිකොරිය, වග කිව යුතු සියළු නිලධොරින්ටත්
මම් බව ෙැනුම් දී මම් මගොියන්ට සොධොරණයේ කරමු යන්න ප්රකොශ කරමින් ගරු උප
සභොපතිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.
ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• මම් ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටළුමේදී අෙොළ නිලධොරින් ස ග දීර්ඝ සොකච්ඡොවේ පැවැත් වුව ෙ මම් සඳහො
ිසඳු ේ ලබො ගැනී ට මනොහැකි වූ අතර, ම
ප්රශ්නමේදී පවො අවස්ථොමවන් ප්රමයෝජන
ගන්නන් සිටින අතර, නමුත් අතිගරු ජනොිපතිතු න් අහිංසක ජනතොව පදිංචි සහ වගො කරන
ඉඩම්වලින් ඉවත් කිරි ට කිසි ිටක ඉඩ මනොතබන අතර, ම ය සිදු වන්මන් වන සංරේෂණ
මෙපොර්තමම්න්තුවට උව නො නිසො බවත්, නමුත් මම් සඳහො පැවති සොකච්ඡොමේදී ඉඩම්
අ ොතයංශමේ මල්කම්තු න් ිසින් DFO හතො ෙැනට මම් ඉඩම් නින එක නතර කර ඒ
ජනතොවට ෙැනට වගො කටයුතු කර මගන යො ට අවස්ථොව සලසො මෙන මලස උපමෙස ලබො දුන්
බැින්, මම් අවස්ථොමේදී එ ජනතොවට සහනයේ ලැමබයි යන්නත්, ම
ප්රශ්නයට ිසඳු ේ
මනො ැති වුවමහොත් මම් සියළු ජනතොව ඉඩම් තුළදී උේමඝෝෂණයේ කිරි ට ඉඩ සලසො මෙමු
බවටත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.10 ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - වයි.උපුල් මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මුළු මලෝකය ම
වසංගතයට ැරී ැරී
මුහුණ මෙන කොලයකදී රොජය මස්වකයින් සතියකට දින 3 – 4 ේ ප ණ කොර්යොලවල මස්වය
කරේදී පඩි සහිතව ගුරුවරුන් නිවසට ී කොලය ගත කළ අතර, ඔවුන් ිසින් අහිංසක
ෙරුවන්ට On Line හරහො අධයොපනය ලබො දී ට කටයුතු කළ ම ොමහොතක මබොමහෝ ෙරුවන්
ඉතො අපහසුතො ධයමේ ඒ සඳහො සූෙොනම් වූ ම ොමහොතක මසෞඛය අංශයත්, අධයොපන
අංශයත් සිදු කරන උේමඝෝෂන වැඩ පිළිමවල ෙැඩි මලස මහළො ෙකින බව ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ මකොමරෝනො එන්නත්කරණය ම ොනරොගල බල ප්රමේශය තුළ ඉතො ත් සොර්ථකව
කර මගන යන අතර, එය අවුරුදු 60 ට වැඩි 30 ට වැඩි සියළු මෙනො එන්නත් කිරි ට හැකිී
පිළිබඳව ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ඒ වමේ 70% කට ප ණ එන්නත්කරණය රට තුළ
සිදු කර අවසන් වුවමහොත් මම් වසංගතමයන් රට මුෙවො ගැනී ට හැකිවනු ඇතැයි ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.

III.

ඒ වමේ ප්රමේශමේ අතුරු ොර්ග කැපී සම්බන්ධව මීට ොස ගණනක සිට ත න් ි සො
සිටින අතර, වර්ෂොව පටන් ගැනී ට ඇත්මත් මකටි කොලයේ බැින් ප්රමේශමේ අතුරු ොර්ග
කැපී සඳහො ොර්ග කිහිපයේ පවතින අතර, ල මගෙරට, ගුල් මගෙරට, අතුරු ොර්ගවලට
කිසි මෙයේ කරන්මන් නෑ කියො ප්රමේශමේ ජනතොව ිසින් ඩ ප්රහොර එල්ල කර ඇති බවට
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

2021 ජූලි මස 16 දින සභා වාර්තාව
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එහිදී ඔය කියන ආකොරමේ කිසි වැඩේ ඒ ප්රමේශමේ ජනතොව මවනුමවන් සභොව හරහො සිදු
කර මනො ැති බවට මබොරු මචෝෙනො ප්රකොශ මනොකරන මලස ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.
IV.

ම ය මබොරු මචෝෙනොවේ මනොවන අතර, ිමශ් ෂමයන් ත මකොට්ඨොසමේ පවතින අඩුපොඩු
සම්බන්ධව මකොට්ඨොස භොර න්ිතු ො මලස ඒවො මසොයො බැලී ත ොමේ වගකී ේ වන
අතර, මම් වැසි ස යට මපර යො ටවත් මනොහැකි මම් අතුරු ොර්ග ටික කපො සකස් කළ යුතු
බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
ම හිදී සභොව මඝෝෂොකොරි වූ අතර, පැහැදිලිව සටහන් කර ගැනී ට අපහසු ිය.

V.

ඉන් අනතුරුව 1994 සිට භූේති ින්ෙ මම් වර්ෂමේ අමේල් ස ෙේවො කුළී මගවන ලෙ කඩ
කො ර ඔවුන්මගන් ඉවත් කර ඇති බවට ම ොනරොගල සමූපකොර නිලධොරින් පිරිසේ ත
නිවසට
ිත් ෙැනුම් දුන් අතර, සමූපකොරය යනු දුප්පත් ජනතොවට සහනෙොයි මිලට
අතයොවශය බඩු භොණ්ඩ ටික ගැනී ට ඇති එක ස්ථොනය වන අතර, ප්රොමේශිය සභොවට අයත්
තොවකොලිකව ඉදිකරන ලෙ මපොදු මවළඳමපොල කඩ කො ර 16 න් ඉතිරි කඩ කො රය ම
වයොපොරික ස්ථොනයට භොර මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට
ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

8.11 ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - ප්රදීප් විතානමේ මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ගුරුවරුන්මේ ගැටළුව සම්බන්ධව දීර්ඝ
වශමයන් සොකච්ඡො මකරුණු අතර, මුට්ට කරගහන මස්වකයොමේ සිට රමට් ජනොිපතිතු න්
ෙේවො සියළු මෙනො බිහි කරන්නමන් ගුරුවරුන් වන අතර, නමුත් මම් සෑ අංශයක
වැරදිකරුවන්, දූෂකයන්, වංචොකරුවන් සිටින අතර, ගුරුවරුන් මූලික කර ගනිමින් සිදුවූ
ම
අපහොස කිරි සම්බන්ධව ත න් මපෞේගලිකව ිමරෝධය පළ කර සිටින බවට ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, මම් ආණ්ඩුව ගත් කළ අධයොපනය, ගුරුවරුන්ට, වෘත්තීය
සමිතිවලට මචෝෙනො කර සිටිනවොට වඩො රමට් පවතින තත්ත්වය හමුමේ Data නැති Signal
නැති දුප්පත් ෙරුවන්ට ඉමගන ගැනී ට කිසි ක්ර මේෙයේ සකස් කර මනො ැති බවත්,
ම වැනි ප්රශ්න තිබියදී මකොතලොවල ආරේෂක අධයොපන පීඨය මගනත් රජය ිසින් කරන්න
යන වැඩපිළිමවළ කු ේ ෙ යන්න ඉතො ත් ගැටළු සහගත බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ වෘත්තීය සමිති ගැන කතො කිරිමම්දී ම ොන අඩුපොඩු පැමිණියත් වෘත්තීය සමිති යනු
අයිතිවොසික ේ වන අතර, ඕනෑ මකනකුට එහි නොයකමයකු ිය හැකි බවත්, නමුත් මම්
ආණ්ඩුව ගින් ෙකින්මන් වෘත්තීය සමිතිවල අඩුපොඩු, පහුගිය ආණ්ඩුමවන් සිදු වූ අඩු පොඩු
වන අතර, නිවැරදි මෙයේ තව ත් සිදු මනොවූ බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

මම් සභොමේ සභිකවරුන් ිසින් කතො කරන සියළු මේවල් කරුණූ කොරණො ස ස්ථයේ
වශමයන් මගන බැලීමම්දී වහල් බමවන් මිමෙන්න ඥොනය පහළ මේවො කියො ප්රකොශ කරමින්
ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
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• වෘත්තීය සමිති පැවැත්ී වැරදියි කියො මනොකියන අතර, රමට් ම වැනි බරපතළ වසංගත
තත්ත්වයේ ත මම්වො ක්රියොත් ක කිරි සුදුසු නැති බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලෙ
අතර, කු න බලමේගයේ ආවත් රජයේ වශමයන් ආපස්සට මනොයන බවත් ඒ වමේ මම්
ම ොමහොමත් ෙරුවන්මේ අධයොපනය නැතිවන අයුරින් ගුරුවරුන් වැඩ කරනවො. ඒවො සුේධ
කිරි ට කටයුතු මනොකරන මලසත් එවැනි ගුරුවරුන්ට සොපයේ වන බවත් ගරු සභොපතිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ගරු සභාපතිතුමා
• ඒ වමේ
ම ය උත්තරීතර සභොවේ වන අතර, ිනොඩි 30 කට වඩො ප්ර ොෙව මම් සභොවට
සභිකවරුන් මනොපැමිණී ට වග බලො ගන්නො මලසත්, එමස් පැමිණිය මනොහැකි වන අය ලිඛිතව
මහ්තු ඉදිරිපත් කර අවශය දී නොවල් ගබො ගන්නො මලසත්, ඒ වමේ සභොව තුලදී ප්ර මේශය තුළ
මේවල් ප ණේ කතො කිරි ට සභිකවරුන් වග බලො ගන්නො මලසත්, එක මේ සියළු මෙනො කතො
කිරි ට අවශය මනොවන බවත් සභො වොර්තොව නිවැරදිව පවත්වො මගන යො අප කොමේත් වගකී ේ
බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් අෙ
දින ොසික හ සභොව සොර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සියලු
න්ිවරුන්, න්ීවරියන් ඇතුළුව
පැමිණ සිටි සියලු මෙනොට ස්ූතිය පුෙ කරමින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොමේ වැඩ
කටයුතු ප.ව.6.30 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
•
•

2021.07.16 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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4) ම ොනරොගල, ොගන්ෙනමුල්ල හි පිහිටි පරොක්ර
ොවත ලිපිනමයහි පදිංචි පවුල් 07 ේ 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 කුට්ටි 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
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටින ලදී.
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පවුල් 07 ක ප ණ ජීවත් වන ජනතොවේ ම
ොර්ගය භොිත කරන බැින් කොර්මික නිලධොරි
නිලධොරි හතො මයොෙවො පරීේෂො කර බලො කුට්ටි ගල් අතුරො භොිතො කළ හැකි පරිදි ඉතො
කඩිනමින් සකස් කර දී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

5) මකොම්මපෝස්ට් මපොමහොර නිෂ්පොෙනය කිරි සඳහො යන ියෙ සලකො බලො ෙැනට කිමලෝ
ග්රෑම් 01 ක ිකුණුම් මිල වන රු.15.00, රු.20.00 ෙේවො ඉහළ නැංී ටත්, තව ෙ එේ
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
කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ
තීරණය ි සො සිටින ලදී.

ම
කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්මේ ඉල්ලීම් පරිදි ඔවුන් එ ඉඩම් සඳහො අෙොළ අේකර 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 මතේ 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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➢ 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 මනොතිුණු බැින්
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් එ හදිසි මයෝජනො පහතින් ෙේවො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
a) 2021 වර්ෂයට සභොව සතු සතිමපොළ බදු ගත් බදුකරු ිසින් ආරම්භක ොසමේ සිට 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 ඉල්ලී ේ 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
ඉල්ලීමම් යම් සොධොරණත්වයේ පැවතිය ෙ මම් ම ොමහොමත් ම
ඉල්ලී 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 සම්පූර්ණ වොර්තොවේ ලබො ගැනී සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිමේදී
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තීරණයේ ගැනී සුදුසු බවටත් හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී. සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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