ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව
2021.03.17 දින හ සභො වොර්තොව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
තිස් හය වන (36) සභො වොරය 2021.03.17 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.

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 ො
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.

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
ක්රිශොන්ත රත්නොයක 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

ඉදිරිපත් වී මනො ැත

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
ම ොනරොගල, වැදිකුඹුර, අළුත්වත්ත පදිංචි එස්.එම්.කරුණොරත්න හතො ිසින්, මබෝහිටිය වස ට
අයත් අලුත්වත්ත ප්රමේශය ෙේවො කුඹුේකන් ඔය ජල වයොපෘතිය ගින් ජලය ලබොදී සඳහො අෙොල
කොණු කපො නළ පේධතිය මයොෙො ඇති නමුත්, එ ොර්ගමේ ත න් ඇතුළුව තවත් පවුල් 05 ක ප ණ
ජීවත් වන්නන් හට ජලය ලබොදී ට කටයුතු කර මනො ැති අතර, මීටර් 200 ේ ප ණ වන එ මකොටස
මවනුමවන් ජලය ලබො ගැනී සඳහො සභොව ගින් කොණු කපො සකස් කර මෙන මලස කර ඇති
ඉල්ී සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට
මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තරංග දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර
කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
කොර්මික නිලධොරි හතො මයොෙවො පරීේෂො කර බලො මම් වන ිට ඇිත් තිමබන බට වලින් ම
පවුල් 05 මවනුමවන් නළ පේධතිය දීර්ඝ කර ගැනී ට අවශය කටයුතු සලසො දී සුදුසු බව හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

MPS

2

මයෝජනො අංක 02
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොමේ 2020.11.13 වන දින සිට ආෙොයම් පරීේෂක තනතුමරහි කටයුතු
කරනු ලබන තිලිණි රොවතොවත්ත හත්මිය ිසින් ආෙොයම් පරීේෂක තනතුරට හිමි පරිවර්තිත ග න්
ියෙම් දී නොව ලබො මෙන මලස කර ඇති ඉල්ී සඳහො සභො අනු ැතිය ලබොදී සුදුසු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තම ෝදිරම්
ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර 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
නිලධොරිතුමිය ිසින් අෙොළ ේමෂ්ත්ර රොජකොරි නිසි අයුරින් සිදු කර ඉදිරි වැඩසටහන් සහ කළ
වැඩසටහන් නිසි අධීේෂණයන් යටමත් සිදුවනවො නම් රු.3500.00 ක පරිවර්තිත ග න් ියෙ ේ
ම
ස සිට ොසිකව සභො අරමුෙලින් ලබො දී ට කටයුතු කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව
තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 03
ම ොනරොගල මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි කොර්යොලය මවත මඩංගු ර්ධන කටයුතු සඳහො අනුයුේත කර
ඇති සහොයකවරුන් 05 මෙනො දිනපතො කණ්ඩොයම් වශමයන් ේමෂ්ත්ර මේ නිවොස 100 ක මඩංගු
පරීේෂො කිරීමම් කටයුතු සඳහො මයොෙවො ඇති බවත් ඒ ගින් මම් වන ිට ප්රමේශමේ මඩංගු මරෝගීන්
මබෝ ී හදුනො ගැනී ට හො පොලනය කර ගැනී ට හැකිවන බවත් මසෞඛ්ය වවෙය නිළධොරී ිසින්
අප මවත ෙන්වො ඇති අතර ම
සහොයක වරුන් මවත ප්රවොහන පහසුකම් සැලසී අපහසු බැින්
ඔවුන්මේ යතුරු පැදිවලින් ේමෂ්ත්ර කටයුතු සිදු කරන අතර ම
කණ්ඩොයම් තුනට සකට මපට්රල්
ීටර් 05 බැගින් මපට්රල් ීටර් 15ේ ප්රොමේශිය සභොව ගින් ලබො මෙන මලස මසෞඛ්ය වවෙය
නිලධොරිතු ො ිසින් කර ඇති ඉල්ී ට අනුව එය ලබොදී 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.
මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරිතු න්මේ ඉල්ී
ත ඉදිරිපත් කර ඇති ම
කරුණු කොරණො
සැලකිල්ලට මගන ම
ස සිට නැවත ෙැනුම් මෙන තුරු සෑ
සක මපට්රල් ීටර් 15 බැගින් ලබො
දී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

MPS

3

මයෝජනො අංක 04
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

252-

ීල් එලයි න්් පරීේෂො කිරි

02

6330
LL-7682

වොර මස්වො සිදු කිරි

03

LL-7682

ටයර් මරෝඩ් ෂොෆ්්් එක මිලදී ගැනී

3950.00

04

LL-7682

ටයර් මරෝඩ් ෂොෆ්්් එක වැඩ කුළිය

1600.00

05

LL-7682

ඉදිරි මෙොර මලොේ අළුතින් සි කිරි

5500.00

06

49-5301

බැටරියේ ලබො ගැනී

07

49-5301

ගියර් මප්ටිය අළුත්වැඩියො කිරි වැඩ කුළිය

8750.00

08

49-5301

ටිපර් මහෝස් එක අළුතින් සි කිරි

2900.00

09

RD-4488

හිච් මකොේක පිරී හො හිච් මුේෙ පිරී

3300.00

10

RS -1800

3350.00

11
12

ොර්ග
තලනය
RS-1800

ඇණ මපොට කැපී , න් එකේ මිලදී ගැනී මර්ඩිමේටර්
මහෝස් එක ස ග
ගියර් මේබල් එක අළුත්වැඩියොව

13

LM 3078

14

ොර්ග
තලනය
252-6330

වොර මස්වොව සිදු කිරි
පවර් ස්ටියරීන් මපොම්පය හො පවර් ස්ටියරීන් මබොේස් එක
අළුත්වැඩියොව

69750.00

ඩීසල් ටැංකි මූඩි 01, ඔයිල් මූඩි 01

28276.37

17

ොර්ග
තලනය
GC 5148

මර්ඩිමේටරය අළුත්වැඩියොව මෙොර මලොේ ෙැමී කොප්
ෙැමී

27000.00

18

GC 5148

වොහනමේ කැනපිය ෂී් කුෂන් කර ලෑලි ෙ ො කවර ෙැමී

35000.00

19

49-5301

ප්රධොන ිදුලි ලොම්පුව, ඕල්ටමන්ටරය, උපකරණ මිලදී
ගැනී

16600.00

20

49-5301

ඩමයෝ ප්මල්්, ඕල්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියො වැඩ කුළිය

11390.00

21

LL 6980

පිටුපස මෙොර මේම් එක අළුතින් යකඩ මයොෙො සි කිරි

22

LL 6980

වොර මස්වො සිදු කිරි

15
16

MPS

වොහන
අංකය

බටරි 2ේ මිළදී ගැනී 120A
ගලි රථය වොර මස්වො කිරි

1900.00
18225.00

19500.00

1700.00
57000.00
25880.00
122006.44

8500.00
36950.00

4

ම

23

RW 1980 රිම්, මර්සර් අ තර මකොටස් ෙැමී

24

49-5301

ටිපර් මහෝස් 01 හො මබෝල් වෑල් 01

25

PF 7419

වොර මස්වො සිදු කිරි

18150.00

26

RC 1112

24880.00

27

RC 1112

ට්රැේටර් රථය, මේේ පෑඩ්, ේලච් ප්මල්්, ප්රධොන ලොම්පු
අළුත්වැඩියොව
ට්රැේටර් රථය මේේ පෑඩ් ේලච් ප්මල්් අළුත්වැඩියොව

28

RC 1112

අළුත්වැඩියොව සහ හබ් ඔයිල් ීල් මිලදී ගැනී

36730.00
3880.00

32170.00
2800.00

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.
නිසි ක්ර මේෙයන්ට හො නිසි අධීේෂණයන්ට යටත්ව ම
කටයුතු නිවැරදිව සිදු කර අෙොළ මුෙල් සභො
අරමුෙලින් මගීම් කිරි සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 05
පසුගිය හ සභොමේ අවධොනයට මයොමු කරන ලෙ ම ොනරොගල සිරිගල ජයසූරිය ොවත මකොන්ක්රි්
කිරිමම්දී එහි තිබූ මබෝේකුවකට සහ අසල පැවති කොණුවකට සිදුී ඇති හොනිය ත එ ස්ථොනය
ඉතො අනතුරුෙොයකව පවතින බවට ප්රමේශවොසීන් ිසිිින් ඉදිරිපත් කර තිබූ ලිපිය සම්බන්ධව කොර්මික
නිලධොරි හතො මයොෙවො පරීේෂො කළ බවත්, එයට අනුව එහි පැති බැම්මම් මකොටසේ මකොන්ක්රි්
කර අළුත්වැඩියො කළ යුතු බවට ඔහු ිසින් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එයට අෙොළ
රු.257,034.90 ක මුෙලේ වැය වන බවට ඇස්තමම්න්තුවේ ෙ සකස් කර ඇති අතර, ම
අනතුරුෙොයක ස්ථොනය ම
ඇස්තමම්න්තු ප්රකොරව සභො අරමුෙලින් සිදු කිරි සඳහො සභො 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, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
කොර්මික නිලධොරි හතො ිසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඇස්තමම්න්තු ප්රකොරව නිසි ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව
ම
අනතුරුෙොයක මකොටස සභො අරමුෙලින් සකස් කර දී සුදුසු බවට හ සභොව තීරණය කරන
ලදී.
MPS

5

මයෝජනො අංක 06
ම ොනරොගල, ප්ටියලන්ෙ හි ඇති සමිති ශොලොව ඉදිරිපිට ඇති පවුල් 10ේ ප ණ පදිංචි කරුවන් සිටින
ොර්ගය ෙැඩි මසෝෙො පොලුවට ලේී පො පැදියකටවත් යො ට මනොහැකි තර ට අබලන් තත්ත්වමේ
පසුවන බැින් ම
ොර්ගය මකොන්ී් ෙ ො පිළිසකර කර මෙන මලස එ ප්රමේශවොසීන් ිසින්
අත්සන් මල්ඛ්ණයේෙ සහිතව ඉල්ී ේ කර ඇති බැින් ඒ සඳහො සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට
රංජිත් රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
කොර්මික නිලධොරි හතො මයොෙවො පරීේෂො කර බලො ම
ොර්ගය සකස් කරදී ට අවශය කටයුතු
සලසො මෙන බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටි අතර, එය ලබොදී සුදුසු බවට හ සභොව
ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 07
ම ොනරොගල,රත්තනපිටිය කළුලන්ෙ ොර්ගය මම් වන ිට පයින්වත් ග න් කිරී ට මනොහැකි තර ට
ඉතො අබලන්ව ඇති අතර පොසල් ළමුන්, රොජය මස්වකයින් සහ ප්රමේශවොසීන් මබොමහෝ පිරිසේ භොිතො
කරන ම
ොර්ගය සභොව සතු බැමකෝමලෝඩර් යන්ත්රමයන් කපො සකස් කර මෙන මලස ප්රමේශ
වොසීන් ිසින් කර ඇති ඉල්ී ඉටු කරදී 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.
නව ොර්ග සංවර්ධන වයොපෘතිය යටමත් මම් සඳහො රුපියල් ලේෂ 10 ක මුෙලේ මවන් කර ගත හැකි
බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
මයෝජනො අංක 08
ප්රොමේශීය සංවර්ධන සහොයක වයොපෘතිය (LDSP) යටමත් මෙවන අදියරය වශමයන් ආෙොයම්
උත්පොෙන වයොපෘති ක්රියොත් ක කළ යුතු බවට මම් වන ිටත් උපමෙස් ලබොදී ඇති අතර, පහත උප
වයොපෘති 03 ම
වයොපෘතිමේ මෙවන අදියර යටමත් ක්රියොත් ක කිරි ටත් එ මයෝජනො 03 මීට මපර
සකස් කරන ලෙ පළොත් පොලන ආයතන සහභොගිත්ව සංවර්ධන සැලැස්ම හි ප්රමුඛ්ත මයෝජනො 03
මලස ඇතුළත් කිරි ටත් සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට
MPS

6

මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව සුදුසු බවට තම ෝදිරම් ජයජීලන් ගරු න්ිතු ො ිසින්
ස්ිර කර සිටින ලදී.
1) ම ොනරොගල නව බස් නැවතුම්පල අසල මපොදු පහසුකම් ධයස්ථොනයේ ස ඟ වැසිකිළි
පේධතියේ ඉදිකිරී
2) පැරණි බස් නැවතුම්මපොළ අසල රථ ගොලේ ඉදි කිරී
3) ම ොනරොගල සිරි ොමවෝ බණ්ඩොරනොයක ළ ො උෙයොනය සංවර්ධනය කිරී
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
පළොත් සභො හො පළොත් පොලන අ ොතයංශය ගින් ක්රියොත් ක කරනු ලබන ම
වයොපෘතිය යටමත්
ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට ආෙොයම් උත්පොෙනය කළ හැකි සහ බල ප්රමේශමේ මකෝඨොස 10
නිමයෝජනය කරන ස ස්ථ ජනතොව ප්රතිලොභ ලබො ගත හැකි වන පරිදි අතයොවශයමයන් සිදු කළ
යුතු බවට දිස්ිේ මේශපොලන අිකොරිය සහ දිස්ි ේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව ගින් ෙ අනු ැතිය
ලබො දී හඳුනො මගන ඇති ම
වයොපෘති 03 ක්රියොත් ක කිරිමම්දී යටිතල පහසුකම් සකස් කර
ගැනී ට මූලය ෙොයකත්වය ෙ අෙොළ අ ොතයංශය ගින් ලබො දිය හැකි බව ෙ අප මවත ෙන්වො ඇති
බවත් ගරු සභොපතිතු ො 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 හිදී ම
කරුණු පිළිබඳව සොකච්ඡොවට බඳුන් කළ අතර, ඉදිරිපත් කර ඇති සංවර්ධන කටයුතු
කොීන වශමයන් අතයොවශයමයන් සිදු කළ යුතු කොර්යයේ වන බවත් ඒවොයින් ලැමබන ප්රතිලොභ
ප්රොමේශිය සභො බල ප්රමේශය තුළ සිටින ස ස්ථ ජනතොවට ම න් පිටස්තරින් පැමිමණන අය සඳහො
ෙ සෘජුව උපමයෝගි වන බවත් පවසන ලදී. එමලස මීට මපර සකස් කරන ලෙ පළොත් පොලන
ආයතන සහභොගීත්ව සිේ අවුරුදු සැලැස්ම හි ඇති ොර්ග සම්බන්ධමයන් වන වයොපෘති රොශියේ
ෙැනට ත් නව රජය යටමත් ක්රියොත් ක ොර්ග කි.මී.100000 ක අයි ොර්ග වයොපෘතිය යටමත්
සංවර්ධනය කිරි ට මයොමු කර ඇති අතර, මබොමහෝ ජල වයොපෘති ඊට අෙොළ ආයතන ගින්
ක්රියොත් ක කිරි ට මයොමු කර ඇති බවත් පවසන ලදී. එමහත් ම
සිේ අවුරුදු සැලැස් ට ඇතුළත්
මනොවූ අතයොවශයමයන් ඉටු කළ යුතු තවත් වයොපෘති ේිතික නගර තිරසර සංවර්ධන වයොපෘතිය
යටමත් ෙ හඳුනො මගන ඇති අතර, එ වයොපෘතිය අවලංගු කිරී ත් ස ග ම
අතයොවශය වයොපෘති
ක්රියොත් ක කිරි ට මනොහැකි ී ඇත. එබැින් බහුතර ජනතොවට සෘජුව ප්රතිලොභ ලැමබන නගරමේ
රථ වොහන නැවතුම් ස්ථොනය, නව බස් නැවතුම්මපොළ අංග සම්ූර්ණ මපොදු වැසිකිළිය හො මපොදු
පහසුකම් සහිත ධයස්ථොනය සහ කුඩො ළමුන්මේ අවශයතොවය මවනුමවන් හඳුනො මගන ඇති
සිරි ොමවෝ බණ්ඩොරනොයක ළ ො උෙයොනය සංවර්ධනය කිරි යන සංවර්ධන මයෝජනො මීට මපර
සකස් කර ඇති LAPDP සංවර්ධන සැලැස් ට ඇතුළත් කර එ මයෝජනො ප්රමුඛ් මයෝජනො මලස
මගන සංවර්ධනය කිරි ට කටයුතු කිරි සුදුසු බවත්, මම් සඳහො ජනතොව රැස්කර අෙහස් ලබො ගැනී
මවනුවට ජනතොව නිමයෝජනය කරනු ලබන ගරු න්ිවරුන්මේ එකඟතොවය ලබොදී සුදුසු බවටත්
හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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5.2

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

මයෝජනො අංක 01
ම ොනරොගල, ොගන්ෙනමුල්ල, 129/ඊ ග්රො නිලධොරි වස ට අයත් මඩන්සිල් මකොබ්බෑකඩුව
ොර්ගමේ පවතින මබෝේකුව ප්රමේශවොසීන් ිසින් මීට වසර කිහිපයකට මපර පුේගලික ියෙමින්
සකස් කර මගන ඇති අතර, ම
පටු මබෝේකුමව හි ග න් කළ හැේමේ ිමරෝෙ රථ සහ ම ෝටර්
බයිසිකල් ප ණේ ී නිසො නිවොස ඉදිකිරිම් සඳහො අමු ද්රවය මගන යො මවනුමවන් හො මවනත්
අතයොවශය කොරණො මවනුමවන් ම
මබෝේකුව මයොෙවො ගැනී ට මනොහැකි ී
ත ප්රමේශවොසීන්
දුෂ්කරතො හො ගැටළු රොශියකට මුහුණ පොමින් සිටින අතර ප්රවොහන කටයුතු සිදු කළ හැකි අයුරින් ම ය
සකස් කර දී 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 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 මම් සඳහො මබෝේකු බට 02 ේ ලබො දී ට හැකි
බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටි අතර, එය ලබොදී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව
තීරණය කරන ලදී.
මයෝජනො අංක 02
මපොතුිල් පොර ප්රගති ොවත ආරම්භ වන ස්ථොනමේ ඇති අනවසර තොප්පේය නිසො එ
ොර්ගය අවහිර
ී ඇති අතර මම් වන ිට ම
තොප්පය අබලන් තත්ත්වමේ සහ අනතුරුෙොයක තත්ත්වමේ පසු වන
නිසො සභොව ගින් එ තොප්පය ඉවත් කර ොර්ගය පුලුල් කර සකස් කර දී සඳහො සභොමේ අනු ැතිය
ලබො දී 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 කරන ලදී.
මම් දිනවල ම
ොර්ගමේ සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතුවලදී ම
අනවසර අනොරේෂිත
ඉදිකිරි නිසො ොර්ගමේ සංවර්ධන කටයුතු ෙ නතර ී ඇති අතර, කඩො වැටී ට ඉතො ආසන්නව
පවතින ම ය ඉවත් කර මෙන මලස එ
ොර්ගය භොිතො කරන ප්රමේශවොසී ජනතොව 106 මෙනකු
ිසින් අත්සන් කරන ලෙ ඉල්ී ේ ෙ ලබොදී ඇති බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො නැවත
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.
මම් සම්බන්ධව කොර්මික නිලධොරි හතො මයොෙවො පරීේෂො කර බලො අෙොළ පරීේෂණ වොර්තොවන්ට
අනුව ම හි අවශය කටයුතු සිදු කර දී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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➢ හදිසි මයෝජනොවක් ඉදිරිපත් කිරී (රීති අංක 11 (8) )
නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර අනු ැතියේ ගත යුතු හදිසි මයෝජනොවේ 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 මයෝජනොව පහතින් ෙේවො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
ප්රොමේශීය සභොවට අයත් WP PF 7419 අංක ෙරණ කැබ් රථමේ අතයොවශය අළුත්වැඩියො කටයුතු
කිහිපයේ මවනුමවන් අෙොළ මකොටස් පරීේෂො කිරිම න් අනතුරුව මේශීය නිමයෝජිත ආයතනය
ිසින් රු.239,243.06 ක ඇස්තමම්න්තුවේ අප මවත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මම් සඳහො ඌව පළොත්
පොලන අ ොතයංශ මල්කම්මේ නිර්මේශ ලබො ගැනී ට අවශයව ඇති බැින් මම් සඳහො සභො අනු ැතිය
ලබොදී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී. එ මයෝජනොව
සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කරන ලදී.
ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට 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.
ම වැනි අවස්ථොවකදී කටයුතු කරන ආකොරයට නිසි ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ම
කැබ් රථමේ
අතයොවශය අෙොළ අළුත්වැඩියො කටයුතු ම
ඇස්තමම්න්තු ප්රකොරව අෙොළ නිර්මේශයන්ට යටත්ව
සභො අරමුෙල් මයොෙවො සිදු කර ගැනී සුදුසු බවට හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

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 2021.02.01 දින සිට 2021.02.28 දින ෙේවො වන ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව
පිළිගැනී
සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ීතු ො මයෝජනො කරන ලෙ අතර, එ
මයෝජනොව ප්රදීප් ිමේරත්න ගරු උප සභොපතිතු ො ි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,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.
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ගරු සභොපතිතු ො
එහිදී ප්රොමේශිය සභොවට අයත් නව මතොග මපොළ භූමිමේ කඩ කො ර බදුගත් බදුකරුවන් ිසින් කඩ
කො රවලට අෙොළ ප්රධොන මුෙල් මගවො අවසන් කර මනො ැති බැින්, 2020.06.12 වන දින පැවති හ
සභොමේදී ගනු ලැබූ තීරණයේ අනුව ම
ප්රධොන මුෙල් සහ හිඟ කුළී මුෙල් මගවො අවසන් කිරි ට
ම
බදුකරුවන් හට
ොස 10 ක සහන කොලයේ ලබොදුන් අතර, 2021 ොර්තු ස වන ිට ම
සහන කොලය ෙ අවසන් ී ඇති අතර, බදුකරුවන් 04 මෙනකු හැර අමනේ සියළු බඳුකරුවන්
තවදුරටත් මුෙල් මගී ට ඇති අතර, මම් සම්බන්ධවත්, ඒ වමේ
2021 වර්ෂයට අෙොළව
ම ොනරොගල නව බස් නැවතුම්මපොළ කඩ කො ර 22 බදු දී මවනුමවන් මම් වන ිටත් ප්රධොන මුෙල්
මගවො අවසන් කර මනො ැති බදුකරුවන් බහුතරයේ සිටින නිසො මම් සඳහො ෙ ඉදිරි කටයුතු කිරි
සම්බන්ධවත් හ සභොමේ සොකච්ඡො කළ යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ො
නව බස් නැවතුම්මපොළ කඩ කො ර 22 බඳුගත් බදුකරුවන් හට මටන්ඩර් මකොන්මේසි පනවො ඇති
බැින්, ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතු බවත්, එමස් මුෙල් මනොමගවන අය සිටී නම් එ මේපල අවලංගු
කර නැවත මටන්ඩර් කළ යුතු බවටත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ප්රදීප් ිතොනමේ ගරු
න්ිතු ො ෙ එය එමස් සිදුිය යුතු බවට තහවුරු කර සිටින ලදී.
වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො
ප්රමේශමේ අහිංසක වයොපොරිකයින් ිසින් ිශොල මුෙල් යටමත් ම
මවළඳසැල් බඳු ගැනී ට කටයුතු
කර ඇති අතර, රම් පවතින වසංගත තත්ත්වයත් ස ග මම් වන ිට ආර්ික ය වශමයන්
වයොපොරිකයින් හත් අසීරුතොවයන්ට පත්ව සිටින නිසො ම
මුෙල් මගවො නි කිරි සඳහො ම
වර්ෂය අවසන් වන මතේ සහන කොලයේ ලබොදිය යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
සුනිල් අරංගල ගරු න්ිතු ො
එමස් සහන කොලයේ ලබොදී මටන්ඩර් මකොන්මේසිවලට පටහැනි වන අතර, ම ය මුෙල් මගවො නි
කළ අයට ෙ කරන්නොවූ හත් අසොධොරණයේ ෙ වන බැින්, සහන කොලයේ ලබොදී සඳහො ත න්
ිරුේධ බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ප්රදීප් විතොනමේ ගරු න්ිතු ො
මටන්ඩර් පටිපොටියේ යටමත් මවළඳ වයොපොරිකයින් හට කඩ කො ර බඳු දීමම්දී ඔවුන් ිසින්
අසො ොනය මුෙල්වලට මටන්ඩර් ලබො ගැනීම න් අනතුරුව අෙොළ මුෙල් නැවත මගී ට ප්ර ොෙ කර
සහන කොලයේ ඉල්ලො සිටි වැරදි ක්රියොවලියේ බැින් මම් සඳහො ත න් ඉතො ත් ිරුේධ බවත්,
මටන්ඩර් මකොන්මේසිවලට යටත්ව නිවැරදි මේ ක්රියොත් ක ිය යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.
එමස් නම් ොස 03 ක වත් මකටි සහන කොලයේ මහෝ ලබො මෙන මලස නැවත වයි.උපුල් ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
පී.බණ්ඩොර ගරු න්ිතු ො
නව බස් නැවතුම්මපොළ කඩ කො ර සඳහො සභොව ගින් තේමස්රු කර තිබූ මිල ගණන්වලට වඩො
ලේෂ ගණනින් ඉතො වැඩි මුෙල්වලට ම
වයොපොරිකයින් ිසින් කඩ කො ර ලබො ගන්නො ලේමේ එ
මුෙල් මගී ට ඔවුන්ට හැකියොවේ පවතින බැින් වන අතර, ම
මහ්තුව නිසො ප්රමේශමේ සො ොනය
වයොපොරිකයින්ට ම
මවළඳසැල් ලබො ගැනී ට අවස්ථොව මනොලැබුණු බවත්, ඉතො වැඩි මුෙල්
යටමත් ිිධ අමප්ේෂොවන් ත ිිධ අය ස ග එකතු ී සංිධොනොත් කව ම
මටන්ඩර් ලබො
MPS

10

ගැනී ට අෙොළ පිරිස් ිසින් කටයුතු කරන්නට ඇති බව මටන්ඩර් කමිටුමේ සිටි සො ොජිකමයකු
වශමයන් එදින ත ොට මත්රුම් ගිය බවත්, මම් සඳහො සහන කොලයේ ලබොදී මවනුමවන් ත න්
ඉතො ත් ිරුේධ වන බවත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
අජිත් අගලකඩ ගරු න්ිතු ො
පී.බණ්ඩොර ගරු න්ිතු ො ිසින් කරන ලෙ ප්රකොශය ඉතො ත් නිවැරදි බවත්, මවනත් මවනත්
අවශයතොවයන් ත ිශොල මුෙල් යටමත් සංිධොනොත් කව ම
මටන්ඩර් ලබො ගැනී සිදුී ඇත්නම්
නැවත වතොවේ ම
මේපල මටන්ඩර් කිරි ේ සිදු වුවමහොත් එ අවස්ථොමේදී ෙ ම
මේ සිදු ිය
හැකි බැින් මම් සඳහො ිි ත් ක්ර මේෙයේ සකස් කර ක්රියොත් ක කළ යුතු බවට ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කරන ලදී.
ප්රදීප් විමේරත්න ගරු උප සභොපති
නව බස් නැවතුම්පමළ් සහ නව මතොග මපොමළ් කඩ කො ර බඳු මගන ඇති අය තවදුරටත් මගිය යුතු
හිඟ මුෙල් මගී සම්බන්ධව කතො කිරීමම්දී මකොමරෝනො වවරසය මහ්තුමවන් මුළු රට ිශොල
ගැටළුවකට මුහුණ පො සිටින අතර, ජනතොව ෙ මූලය ය වශමයන් ිශොල අර්බුෙයකට පත්ව සිටින
ම ොමහොතක ම
මටන්ඩර් මුෙල් මගී ට ඔවුන් එකඟ ී සිටියත් රම් තත්ත්වය නිසො මම් වන
ිට අෙොළ මටන්ඩර් මුෙල් මගවො ගැනී ට මනොහැකිව ඉතො අපහසුතොවයන්ට එ ජනතොව පත්ව සිටින
බවට ත න්ටෙ මතොරතුරු ලැබී ඇති බව ගරු උප සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ම
තත්ත්වය
සැලකිල්ලට ගනිමින් ම
සියළු කඩ කො රවල හිඟ මුෙල් මගී ට තවත් ොස 06 ක ප ණ සහන
කොලයේ ලබො මෙන මලස ගරු සභොමවන් ඉල්ලො සිටින බවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ගරු උප සභොපතිතු ො මබොමහො සොධොරණ ඉල්ී ේ කර සිටි අතර, ප්රමේශමේ අහිංසක ජනතොව
ිසින් ම
කඩ කො ර ලබො මගන ඇති නිසො අමප් ජනතොවට අපි ඇහුම්කන් දිය යුතු බැින්, ම
ඉල්ී ට සොධොරණ තීරණයේ මම් ගරු සභොමවන් ලබොදිය යුතු බවට වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ෙ
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ම වැනි තත්ත්වයන් ත බදුකරුවන්මේ ඉල්ීම්වලට අනුව කඩ කුළී මගී සම්බන්ධව යම් යම්
සහන අෙොළ අවස්ථොවන්වලදී ලබො දුන්නත් කඩ කො රවල ප්රධොන මුෙල් (key money)
අනිවොර්යමයන් මගිය යුතු වන අතර, ම ය ිගණනයට ලේවන කොරණොවේ බැින්, මම් සඳහො
තවදුරටත් සහන කොලයේ ලබොදිය මනොහැකි බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
නව මවළඳ සංකීර්ණමේ අළුතින් ඉදිකරන ලෙ කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කරනවො ෙ යන්න වයි.උපුල්
ගරු න්ිතු ො ි සො සිටින ලදී.
ම
කඩ කො ර 16 අළුතින් ඉදිකිරීමම්දී එ ස්ථොනමේ කළින් සිටි ඉවත් කරන ලෙ මවළඳුන් 16
මෙනකු සිටින බැින්, මම් සම්බන්ධව උපමෙස් පතො මකො සොරිස්තු න් මවත සභොව ගින් ෙන්වො
යැීම න් අනතුරුව පළොත් පොලන සහකොර මකො සොරිස් කොර්යොලය හරහො ඒ සම්බන්ධව
චක්රමල්ඛ්යේ එවො ඇති අතර ම
කඩ කො ර 16 පැරණි මවළඳුන් 16 මෙනො හට ලබොදිය යුතු
බවට එයින් තහවුරු වන බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
ම
කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කිරි සඳහො මීට මපර සභො තීරණයේ අරමගන තිමබන නිසො මම්
සඳහො චක්රමල්ඛ් අවශය මනො ැති බව වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
ඉන් අනතුරුව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොව කොරක සභොවේ බවට පත් කර එ චක්රමල්ඛ්නය
සභොවට ඇමසන මලස කියී ට සභො මල්කම්ට අවස්ථොව සලසො මෙන ලදී. මල්කම්තු ො ිසින් අෙොළ
MPS

11

චක්රමල්ඛ්නය සභොව මවත සම්ූර්ණමයන් කියවො අවසන් ීම න් පසුව ගරු සභොපතිතු ො ිසින්
කොරක සභොව නැවත හ සභොව බවට පත් කරන ලෙ අතර, මම් සම්බන්ධව සභොමේ තීරණය කු ේ
ෙ යන්න සභොමවන් ි සො සිටින ලදී.
එහිදී ම හි පැහැදිලි මනො ැති තැන් මබොමහෝ යේ ඇති නිසො ම ය ගැටළුකොරි සහිත ලියිල්ලේ
බවත්, ම
මේපල ගින් සභොවට ිශොල මුෙලේ අය කර ගැනී ට හැකි අවස්ථොවේ වශමයන් නව
මවළඳ සංකීර්ණමේ අළුතින් සකස් කර ඇති කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කර ලබොදී සුදුසු බැින්, ඒ
සඳහො හ සභොමේ අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවත් වයි.උපුල් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර,
එමස් වර්ෂ ගණනොවේ තිස්මස් නඩු කියො නිරවුල් කරගත් සභොව සතු මපොතුිල් පොමර් පිහිටි පර්චස්
3 බිමි මකොටමස් වැසිකිළියේ හැදී ට මීට මපර සභො වොරයකදී මයෝජනො කර ගත්තත් අෙ වන තුරු
ඒ සඳහො කිසිඳු ක්රියො ොර්ගයේ මනොමගන එහි තේමස්රු මුෙලවත් සභොවට අය කර ගැනී ට කටයුතු
මනොකිරි නිසො මම් මේවල් සම්බන්ධව ත න්ට ිශ්වොසයේ තැබිය මනොහැකි බව වයි.උපුල් ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
සභොව මඝෝෂොකොරී ිය පැහැදිලි නැත
චො ර නොනොයක්කොර ගරු න්ි
ප්රොමේශිය සභොවේ වශමයන් සභොමේ උන්නතිය මවනුමවන් ආෙොයම් තත්ත්වය ඉහළ නංවො ගැනී ට
නිරතුරුව අප කටයුතු කළ යුතු බැින්, ඒ සඳහො සභොව හරහො අපට ඕනෑ තීරණයේ ගත හැකි
බැින්, උපුල් න්ිතු ො මගන එන ලෙ මයෝජනොවට ත න් එකඟත්වය ලබො මෙන බව ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ගරු සභොමේ මම් සම්බන්ධව සොකච්ඡො කර වගකීම න් යුතුව
නිවැරදි තීරණයේ ගන්නො මලසෙ ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
සුනිල් අරංගල ගරු න්ි
මකො සොරිස්තු න් ිසින් එවො ඇති චක්රමල්ඛ් සම්බන්ධව ිශ්වොසයේ මනො ැති ගැටළුකොරී බව
කවුරු මහෝ කියනවො නම් මම් සඳහො සභොව ගන්නො තීරණය කු ේ ෙ යන්නත්, වනතික
ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ම
කඩ කො ර 16 එහි සිටි අයට ලබො දී ට කටයුතු කළ යුතු බවත්,
ඒවමේ
මපොතුිල් පොර සභොව සතු පර්චස් 3 බිම් මකොටමස් වැසිකිළියේ ඉදිකිරි අතයොවශය
මනොවන බැින්, එ පරිසරයට හො සභොවට ගැළමපන මවනත් ඉදිකිරි ේ සිදු කිරි සුදුසු බවටත්
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
සභොව සතු මපොතුිල් පොර පිහිටි පර්චස් 3 ක භූමි ප්ර ොණය කිසි ගැටළුවකින් මතොරව තව ත්
නිරවුල්ව පවතින බැින් ම හි වැසිකිළියේ ඉදිකිරි කොමලෝචිත මනොවන බැින්, මවනත්
ඉදිකිරි ේ කිරි සඳහො හ සභොමේ මයෝජනො ස්ිර කර ගන්නො මලස ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.
එහිදී ම
සම්ූර්ණ භූමි ප්ර ොණය තේමස්රු කර රජමේ මේපලේ වශමයන් බඳු පෙන
වොර්ෂිකව ලබොදී සුදුසු බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

ත

අජිත් අගලකඩ ගරු න්ිතු ො
මකො සොරිස්තු න් ිසින් එවො ඇති චක්රමල්ඛ්යට අනුව නව මවළඳ සංකීර්ණමේ කඩ කො ර 16
මටන්ඩර් කිරි සුදුසු වන අතර, එහි සිටි පැරණි මවළඳුන් ඉල්ීම් කර තිබුමණොත් එ ඉල්ීම්වලට
අනුව ඔවුන්ට කඩ කො ර ලබොදීමම්දී වැඩි ලංසු මුෙලින් 20%ේ අඩුකර ලබො දිය යුතු අතර, මවනත්
ඉල්ලුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන්මන් නම් ලංසු මුෙල් අඩු මනොකර ඒ අය සඳහො ලබො දිය යුතු බවට එහි
MPS

12

සඳහන් වන අතර, ම හි ිනිිෙ භොවයේ ඇති අතර, සභොවට ආෙොය ේ ෙ ලබො ගත හැකි බව ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.
අතුල කු ොරසිරි ගරු න්ිතු ො
ම මස් ගැටළුකොරි තත්ත්වයන් ඇති කර ගනිමින් නිවැරදි තීරණයේ ගැනී ට මනොහැකි බැින්,
මකො සොරිස්තු න් ිසින් එවො ඇති චක්රමල්ඛ්යට අනුව කටයුතු කිරි සුදුසු බවත්, අජිත් න්ිතු ො
ප්රකොශ කළ ආකොරයට ම
කඩ කො ර 16 මටන්ඩර් කිරි ත්, පැරණි 16 මෙනො ඉල්ීම් කමළොත් ඒ
අයට ප්රමුඛ්ත්වයේ ලබොදී සුදුසු බවත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර, ම හි නිවැරදි තීරණයේ
ගැනී ට ලබන සභො වොරමේදි ම
පැරණි මවළඳුන් 16 මෙනො පිළිබඳවත් මකො සොරිස් කොර්යොලයට
උපමෙස් පතො සභොව ගින් යවන ලෙ ලිපිමේ පිටපත් ෙ සහ මකො සොරිස්තු න් ිසින් එවන ලෙ
චක්රමල්ඛ්මේ පිටපත් ෙ සෑ සභිකවරමයකුට ලබො මෙන මලසත් ඉන් අනතුරුව මම් සඳහො
නීතයොනුකූලව නිවැරදි තීරණ ගනිමු බවටත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, එමස් කටයුතු
කිරි සුදුසු බවට සභොමේ බහුතරයේ මෙනො එකඟතොවය ෙ පළ කර සිටින ලදී.
ඉන් අනතුරුව මම් සම්බන්ධව නැවත කතො බහට ලේ වුවත් සභොව ෙැඩි මලස මඝෝෂොකොරි ී
මහ්තුමවන් ප්රකොශයට පත් කරන ලෙ අෙහස් පැහැදිලි මනොීය.
ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
ඉන් අනතුරුව බඳු මගන ඇති සියළු කඩ කො රවලට අෙොළ සියළු හිග මුෙල් ඇතුළු ප්රධොන මුෙල්
මගී සඳහොත්, මකොමරෝනො වසංගතමේ මුල් අවස්ථොමේදී ජනතොවට සහන සැලසී මවනුමවන්
සභොමවන් ලබොගත් අත්තිකොරම් මනොපියවන ලෙ න්ිවරුන් හට ෙ තවදුරටත් සහන කොලයේ
ලබොදී ට මනොහැකි අතර, ම
ස අවසන් ී ට මපර ම
සියළු හිඟ මුෙල් සහ අත්තිකොරම්
මගී ට හො අමනකුත් සියළු හිඟ මුෙල් අය කර ගැනී ට කටයුතු කරන බවත්, එමස් මුෙල්
මනොමගවන අය සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු කිරි සඳහො උපමෙස් ලබො ගැනී ට මකො සොරිස්තු න්
මවත උපමෙස් පතො ලිඛිතව ෙන්වො යවන බවට ගරු සභොපතිතු ො සභොව මවත ෙන්වො සිටින ලදී.

8.2

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - ර ණි රත්නොයක ැතිතුමිය

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව රම් පවතින මකොමරෝනො වයසනයට අනුව
ම ොනරොගල බල ප්රමේශය තුළ ම
මරෝගය මබෝී පොලනය කර ගැනී ට උපරි කැපීම්
කරනු ලබන ගරු සභොපතිතු ො ඇතුළු ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ සියළු මෙනොටත්,
මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරිතු ො, හජන මසෞඛ්ය පරීේෂක හත්වරුන් ඇතුළුව සිරිගල
මරෝහමල් සියළු කොර්ය ණ්ඩලයටත් මබමහින් ස්තුතිය පුෙකර සිටින බවට ගරු
න්ිතුමිය ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
පසුගිය දිනක මලෝක කොන්තො දිනය ස රනු ලැබූ අතර, රම් සියළු
කොන්තොවන්ට ත න් සුභ පතන බවත් ඒවමේ
ොධය ජොලොවල නිරතුරුව රම්
කොන්තොවන්ට සිදුවන අපරොධ හො ජීිත හොනි සම්බන්ධ මතොරතුරු ලැමබන අතර, ඒ
සම්බන්ධව ඉතො කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බවත්, ගරු න්ිතුමිය ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ
මේශපොලන රැස්ීම්වල අමප් කොන්තොවන් ිසින් සියළු කොන්තොවන්මේ
සනීපොරේෂක අවශයතොවයන් ලබො ගැනී මවනුමවන් හඩවල් නැංවූ බවත්, එහි ප්රතිඵලයේ
වශමයන් පසුගිය කොන්තො දිනමේදී කොන්තො කටයුතු ගරු ඇ තිතු ො ඊවො ස ොග ත් ස ග
එකතු ී රම් ස ස්ථ ගැහැණූ ෙරුවන් මවනුමවන් ඔවුන්ට අවශය සනීපොරේෂක මසෞඛ්ය

MPS
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උපකරණ මනොමිමල් ලබොදී මවනුමවන් එය ඇගයී ට මම් ම ොමහොමත් අවස්ථොවේ කර
ගන්නො බවට ගරු න්ිතුමිය ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
IV.

තව ෙ හුලංෙොව හංදිමේ ොර්ගය මම් දිනවල සංවර්ධන කටයුතු කර මගන යන අතර, ොර්ගමේ
ැෙ මකොටසක ැටල් අතුරො තිබී
ත බයිසිකල් ලිස්සො යොමම් ඉතො අවධොන ේ පවතින
බවට ෙැක ගැනී ට තිමබන නිසො ඒ සම්බන්ධව අවධොනය මයොමු කරන්න කියොත් ඒ වමේ
නගරමේ ප්රධොන ොර්ගවල නිකරුමන් හැසිමරන ගවයින්මේ වැඩිී ේ ෙේනට ඇති අතර,
අනතුරු සිදුී ට මපර අමප් යුතුක අපි ඉෂ්ඨ කළ යුතු බැින් මම් සඳහො අවධොනය මයොමු
කරන්න කියො ගරු න්ිතුමිය ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• ගරු න්ිතුමිය ිසින් ඇගයිය යුතු කොරණොවේ මවනුමවන් ස්තුතිය පුෙ කර සිටී සම්බන්ධව
සතුට ප්රකොශ කර සිටින බවටත්, අමනකුත් කොරණොවන් සම්බන්ධමයන් අවශය කටයුතු සිදු කරන
බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.3

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොයක ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව හ නගර සභොවේ ස්ථොපනය කිරි ට අවශය
සියළු සුදුසුකම් පවතින ප්රමේශයේ මලස ම ොනරොගල නගරය හඳුනො මගන ඇති බවත්, මම්
වන ිට සැලසුම්වලට ප ණේ සී ො මවමින් පවතින හ නගර සභොවේ බවට පත් කිරිමම්
කොරණොව සම්බන්ධව නිශ්චිත තීරණයේ ලබන ැතිවරණයට මපර මකමස් මහෝ ලබො මගන
එය ඉටු කර ගැනී ට කටයුතු කළ යුතු බැින්, වග කිව යුතු සියළු පොර්ශවයන් සඳහො ම ය
ගැස් කර ගැනී ට අවශය මූලික පියවර ඉතො කඩිනමින් දියත් කිරි ට කටයුතු කළ යුතු
බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, එය ප්රමේශමේ ජනතොව මවනුමවන් වයොපොරික
ප්රජොව මවනුමවන් නගරමේ ජනතොව මවනුමවන් කරන්නොවූ හඟු ම මහවරේ බව ෙ ගරු
න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
ම ොනරොගල හ මරෝහමල් ගැටළු සම්බන්ධවත් එයින් ප්රමේශමේ අහිංසක
ජනතොවට පත්වන ඉරණ සම්බන්ධමයනුත් පසුගිය කොලය පුරොවට සොකච්ඡො කළත්,
තව ත් ිසඳුම් ලැබී මනො ැති අතර, නිසි සුදුසුකම්වත් සපුරො මනො ැතිව අවුරුදු 14 ේ
පුරොවට
මරෝහමල් සිටින වැඩ ආවරණය කරන අිකොරිවරයොමේ පරිපොලනමේ
දුර්වලතොවය මකොමතේ ෙ යන්න මරෝහමල් සියළු කොර්ය ණ්ඩලය ෙන්නො බවත්,
උේමඝෝෂණය කරන තැනට මම් වන ිට පත්ී ඇති බවත්, ෙරුවන් බිහි කිරි ට ම
මරෝහලට යන ේවරුන් නැවත එළියට පැමිමණන්මන් නැවත ෙරුවන් හෙන්මන් නැත යන
තීරණය ත බවත්, ම
ේවරුන්ටත් කුඩො ෙරුවන්ටත් පහසුක ේවත් ොනසික
සහනයේවත් මනොමෙන ම
වෝටු සංකීර්ණමේ සහ ස ස්ථ මරෝහමල් ක්රියොකොරිත්වය
ඉතො ත් අවසනොවන්ත තත්ත්වයකට පත්මවමින් පවතින බවත්, ඒ වමේ පිටරටවල් වල
මගොස් මුෙලට ිභොග ස ත්ී ලංකොවට පැමිණ ලියොපදිංචි ී සිටින වවෙයවරුන්මේ සහ ිශ්ව
ිෙයොලවලින් එළියට එන නවක වවෙයවරුන්මේ පුහුණූ ධයස්ථොනය බවට පත්ව ඇති
දිස්ිේ හ මරෝහල සම්බන්ධ ම හි පරිපොලනමේ පවතින ෙැඩි දුර්වලතොවය සම්බන්ධව රම්
ඉහළ මේශපොලන අිකොරිය මවත ෙන්වො යැිය යුතු බවත් අමප් මම් සම්පත රැක ගත යුතු
බැින්, ඉතො ත් ගුණොත් ක මසෞඛ්යොරේෂිත මරෝහලේ ිය යුතු අතර, ප්රමේශමේ ජනතොවට
ිශ්වොසමයන් කටයුතු කළ හැකි ස්ථොනයේ බවට පත් කරවො ගැනී ට අවශය කටයුතු සලසො
මෙන මලස ෙන්වො යැිය යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

MPS

14

III.

ඒ වමේ ම ොනරොගල බල ප්රමේශයට පිටින් පැමිමණන අය ඉතො ිශොල වශමයන් අනවසර
ඉඩම් ලබො මගන ඔවුන්ට අයිති කර ගැනීමම් ොපියොවේ දියත් මවමින් පවතින අතර, තව
මනොමබෝ දිනකින් ප්රමේශමේ ජනතොවට ඉදිරි පරම්පරොවට ප්ර මේශය තුළ ඉඩ ේ මිලදී
ගැනී ට අවශය පහසුකම් නැති මවමින් පවතින අතර, මම් පිළිබඳව ෙැඩි අවධොනය මයොමු කර
සුදුසු පියවරේ ගත යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.

IV.

ඒ වමේ නව බස් නැවතුම්මපොළ සහ මතොග මපොමළ් කඩ කො ර බඳුගත් බදුකරුවන් හට
මුෙල් මගීමම් කොලය සඳහො සහන කොලයේ ලබොදී සුදුසු බවට ප්රකොශ කරමින් ගරු
න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• ප්රොමේශිය සභොව නගර සභොවේ බවට පත් කිරි ට අවශය සියළු සැලසුම් මම් වන ිට අවසන්
කරමින් පවතින අතර, ගැස් කිරිමම් කටයුත්ත ෙ ඉතො කඩිනමින් සිදු මවයි බවත්, ඊළඟ
ැතිවරණය වන ිට අනිවොර්යමයන් ම ය නගර සභොවේ වන බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදි.
• ඒ වමේ නේකල හංදිමේ ොළු මවළඳසැල් සම්බන්ධමයන් ගත් ිට 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 මවළඳුන් අනිවොර්යමයන් ප්රොමේශිය සභොමේ වොර්ෂික මවළඳ බලපත්ර ලබො ගත යුතු
අතර, ඒ අයමගන් වෙනික කුළී අය කර ගැනී ට මනොහැකි බව ෙ ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටි අතර, මරෝහමල් පවතින ම
ගැටළුව අවුරුදු ගොණේ පත්තරවල ප්රචොරය වුවත් වැඩේ
මනො ැති නිසො ඉදිරිමේදී පැවැත්ී ට නියමිත ප්රොමේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට මරෝහල්
අිකොරිතු න්ට කැඳී ට කටයුතු කර ම
ගැටළු සම්බන්ධව සොකච්ඡො කරමු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.4 ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - සනත් ගුණවර්ධන ැතිතු ො
I.

MPS

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව සභොව පටන් ගත්ෙො සිට මම් ෙේවො සිරිගල
මරෝහමල් අඩුපොඩු ගැටළු සම්බන්ධව සොකච්ඡො කරන නමුත් පසුගිය දිනක පැවති ප්රොමේශීය
සම්බන්ධීකරණ කමිටුමේදී ප්රමේශමේ සියළු ඉහළ මේශපොලන අිකොරිය ම න් වග
කිවයුතු සියළු පිරිස් පැමිණි සිටි අතර, එහි ප්රථ මයන් සිරිගල මරෝහමේ ප්රශ්න සම්බන්ධව
සොකච්ඡො කිරි ට අවස්ථොව ලබොදී තිබූ අවස්ථොමේදී මම් කියන කිසි මකනකු එ
අවස්ථොමේදී ඔවුන්මගන් කිසිදු ප්රශ්න ි සී ේ සිදු මනොකර සියළු මෙනො නිශ්ශබ්ෙව සිටි
අතර, එහිදී සිරිගල මරෝහමල් කිසි ගැටළුවේ මනො ැති බව සියළු මෙනො අවමබෝධ කර
ගත් අතර, මම් ගැටළු සියල්ල කතො කළ යුතු තැන සියළු මෙනො
නිශ්ශබ්ෙව සිටී
සම්බන්ධව ත න් ඉතො ත් කනගොටුවට පත් වන බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළ අතර,
ඉතො ත් නින්දිත ක්රියොවලියේ පවතින සිරිගල හ මරෝහමල් මම් වන ිට වුවත් සැත්ක ේ
සඳහො පවො මරෝහල්ගත වන මරෝගීන් නැවත මරෝහලින් පිටමවන්න මවයි ෙ යන බිමයන්
සැමකන් පසුවන අතර, ප්රමේශමේ ඉහළ බළධොරින් නිලධොරින් හො ඔවුන්මේ පවුමල් උෙියට
මම්වො ප්රශ්න මනොවන අතර, ප්රමේශමේ අහිංසක ජනතොව ම
ගැටළුවලට නිරතුරුව මුහුණ
දී ට සිදුවන බැින්, අවශය ස්ථොනවල මම්වො සොකච්ඡො කර ිසඳුම් ලබො ගැනී වගකිව යුතු
සියළු මෙනොමේ යුතුක හො වගකී වන අතර, ප්ර මේශමේ අහිංසක ජනතොවමේ ෙැමවන
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ප්රශ්න සම්බන්ධව ම වැනි කමිටුවලදී වගකිවයුතු කිසි පොර්ශවයේ ිසින් කතො මනොකර
නිශ්ශබ්ෙව සිටි ඉතො ත් කනගොටුෙොයක බැින්, මීට පසු එමස් මනොකර ම වැනි අතයොවශය
ගැටළු සම්බන්ධව අවස්ථොව ලැමබන සෑ ස්ථොනයක හඩේ නඟො ප්ර මේශමේ අහිංසක
ජනතොවට සොධොරණය ඉටු කරන්න සියළු මෙනො වග බලො ගත යුතු බවට ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
II.

ඒ වමේ නව බස් නැවතුම්මපොමල්ත්, නව මපොළ භූමිමේත් කඩ කො ර සම්බන්ධව කතො
කිරිමම්දී ම
කඩ කො ර සඳහො මගිය යුතු සියළු හිග මුෙල් මගවො නි කිරි ට දීර්ඝ සහන
කොලයේ ලබො මනොදී ඉතො මකටි කලකින් ම
මුෙල් අය කර ගැනී සිදු කළ යුතු බවත්, ඒ
වමේ කඩ කො ර සම්බන්ධව මකො සොරිස්තු න් එවො ඇති චක්ර මල්ඛ්ය කියවො බැී ට
සියළු
න්ිවරුන් හට පිටපතේ මහෝ ලැබී ට සලස්වන මලසත් ප්රකොශ කරමින් ගරු
න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• සනත් න්ිතු ො ප්රකොශ කළ කොරනොවන් නිවැරදි බවත්, ප්රමේශමේ ගැටළු ම න්
ිමශ්ෂමයන් සිරිගල මරෝහමල් පවතින ගැටළු සම්බන්ධව මම් සභොමේ සොකච්ඡො කළොට වැඩේ
මනො ැති අතර, ප්රොමේශීය සම්බන්ිකරණ කමිටුවට මරෝහල් අිකොරි කැඳවො මම් ප්රශ්න
සම්බන්ධව සොකච්ඡො කරමු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.5 ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - අතුල කු ොරසිරි ැතිතු ො
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ප්රොමේශීය සම්බන්ිකරණ කමිටුවට ආරොධනො
ලැබුණත් නැතත් සහභොගී ී අප සැ මෙනොමේ වගකී ේ බවත්, ත න්ට ෙ ඒ සඳහො
ආරොධනො කර ශෂින්ද්ර රොජපේෂ අ තයතු ොමේ කොර්යොලමයන් ලිපියේ එවො තිබූ බැින්,ඒ
සම්බන්ධව ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ඒ වමේ
පසුගිය දිනවල පැවති ප්රොමේශීය සම්බන්ිකරණ කමිටුමේදී කිසි මෙයේ සම්බන්ධව
මරෝහල් අධයේෂවරයොමගන් ි සො මනොසිටිය බවට මචෝෙනො කිරි වැරදි බවත්, මරෝහමල්
X Ray යන්ත්රය එළියට ෙ ො තිබී සම්බන්ධව පත්තමර් තිබුණ කොරණොවේ සම්බන්ධමයන්
ත න් එහිදී ි සො සිටිය බවත්. හජන නිමයෝජිතයින් වශමයන් ඕනෑ තැනක සියළු
ජනතොවමේ ප්රශ්නවලදී හඩ නගන බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ මකොමරෝනො මරෝගය නිසො මම් වන ිට රට තුළ ෙැවැන්ත ප්රශ්න රොශියේ මගොඩ
නැමගමින් පවතින ම ොමහොතේ බැින්, ිමශ්ෂමයන් ප්රමේශමේ රොජය ආයතනවලින් මස්වය
ලබො ගැනී ට පැමිමනන හජනතොව ආයතනවල පවත්වො මගන යනු ලබන මසෞඛ්යොරේෂිත
වැඩපිළිමවල යටමත් ඉතො ත් අපහසුතොවයන්ට පත්ව ඇති අතර, ත න්මේ මස්වය කර
ගන්නො තුරු ආයතනය ඇතුළට මනොමගන එළිමේ සිටමගන සිටීම න් මබොමහෝ මේලොවේ
එමස් සිටිය ෙ අන්තිමම්දී අෙොළ නිලධොරි හතො මනො ැති බැින් නැවත යො ට සිදුී නිසො
මබොමහෝ ජනතො ැසිිලි නිරතුරුව ඇමසන බැින්, රජමේ පොලන බලතල ප්රකොරව මම්
සඳහො ිි ත් ක්ර මේෙයේ සකස් කර මම් ආයතනවලට මස්වය ලබො ගැනී ට පැමිමණන
සෑ මකනකු සඳහො සොධොරණ හො කොර්යේෂ මස්වයේ ලබො දී ට අවශය කටයුතු සලසො
මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

MPS

ඒ වමේ
මවලො ම

සමූපකොර වයොපොරය ගැන කතො කිරිමම්දී අෙ වන ිට සමූපකොර සමිති අඩපන
වයොපොරය කඩො වැටී ට ලේ මවමින් පවතින බව පසුගිය දිමනක පුවත්පතක ෙ
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සිස්තරොත් ක ිස්තරයේ ෙ මයොෙො තිබූ අතර, රම් දියුණුවත් ස ග ම
මස්වො වැසී යො ට
ඉඩ මනොදී රටට වටිනො සම්පතේ බදු සමූපකොර වයොපොරය ශේති ත් කර නඟො සිටිී ට
අවශය වැඩ පිළිමවළේ දියත් කිරි ට අවධොනය මයොමු කළ යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.
IV.

එමලස
රම් පවතින වසංගත තත්ත්වයත් ස ග ජනතොව මබොමහෝ මසයින් ආර්ික
වශමයන් අර්බුෙ රොශියකට පත්ව ඇති ම ොමහොතක නව ආණ්ඩුව යටමත් ෙ ිශොල සහන මම්
වන ිට ලබොදී තිබුණත්යම් යම් අවස්ථොවලදී මිනිසුන්ට අසොධොරණකම් සිදුවන අවස්ථො
ඇතිවන බවත්, ඊට නිෙසුනේ වශමයන් යම් පුේගලමයකුමේ ිදුලි බිල ලැබී දින හතකින්
මගවො නි කළ යුතු බවට ෙැනුම් දී නැවත දින හතේ ගත ී ටත් මපර නැවත එ බිලට
තවත් මුෙලේ එකතු කර කිසි අවස්ථොවේ මනොදී ිදුලිය ිසන්ි කර තිබූ අවස්ථො ඇති අතර,
ම වැනි පහළ ්ටමම් මස්වකයින් ිසින් දුර්වල අවස්ථො ඇති කරවන බව ෙ ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

ගරු අග ැතිතු ොමේ ප්රධොනත්වමයන් පසුගිය දිමනක දුරුකැටිය ඇඟළුම් කර් ොන්ත
ශොලොව ිවෘත කිරි
ත ප්රමේශමේ කොන්තොවන් 500 කට ප ණ රැකියො අවස්ථො ලැබී ඇති
බවත් ඒ සම්බන්ධව හෘෙයොංග ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, ඒ වමේ බල ප්රමේශමේ ොර්ග
මෙපස මබොමහෝ ස්ථොනවල ප්රමිතියකින් මතොර මිදි ඇපල් වැනි පළතුරු වර්ග ිකුණන අතර,
ඒවොමේ කිසි නැවුම් බවේ මනො ැති බව ත න්ට අත්ෙැකීම න් තහවුරු කර ගැනී ට
හැකිවූ අතර, මම් සම්බන්ධව වහො මසෞඛ්ය වවෙය නිලධොරි කොර්යොලයට ෙැනුම් දී අවශය
කටයුතු සිදු කරන්න කියොෙඅනුම් දිය යුතු බවත්, ඒ වමේ ප්රමේශමේ ොර්ග මෙපස ොළු
මවළඳොම් කරන මබොමහෝ මෙනකුමේ තරොදිවල මවළඳුන් මේ වොසිය තකො යම් යම්
මවනස්කම් සිදු කර මගන යන බව ත ොත් අත්ෙැකීම න්
ප්රකොශ කරන බැින්, ඒ
සම්බන්ධව අවධොනය මයොමු කරන්න කියොත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

VI.

ඒ වමේ කුඹුේකන හංදිය මම් වන ිට ිශොල ජනතොවේ ගැවමසන පොසල් ළමුන් ගැවමසන
ජනොකීර්ණ ස්ථොනයේ බැින්, ම හි ඇති මපොලිස් මුරමපොමළ් රොජකොරි කටයුතු මවනුමවන්
ඉතො සීමිත නිලධොරින් පිරිසේ මයොෙවො තිබී එ ප්රමේශමේ රොජකොරි කටයුතු සියල්ල කිරි ට
අපහසු බැින්, මම් සම්බන්ධව මපොලිස් අිකොරි හට ෙැනුම් දී අවශය කටයුතු සිදු කරන්න
කියො අතුල න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, සිරිගල 4 වන පටු මේ අවසන් මකොටස ග න්
කිරි ටවත් මනොහැකි ්ටමම් පවතින බවට ප්රමේශවොසීන් ිසින් ෙන්වො ඇති බැින්, ඒ සඳහො
ෙ අවධොනය මයොමු කරන්න කියොත් සභොවේ ිදිහට ගනු ලබන සියළු නිවැරදි තීන්දු
තීරණවලට ත පේෂමේ සියළු මෙනොමේ උපරි සහමයෝගය ලබො මෙන බව ප්රකොශ
කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• මකොමරෝනො මරෝගය නිසො ආයතනවලට මස්වය සඳහො පැමිමණන හජනතොව පත්වන
අපහසුතොවය සම්බන්ධව දිස්ිේ සම්බන්ිකරණ කමිටුමේදී සොකච්ඡො කරමු බවත්, ඒ වමේ
ප්රමේශමේ ිදුලිය මනො ැතිව සිටින පවුල් 600 කට ප ණ සිංහල අවුරුදු ස යට මපර ිදුලිය
මනොමිමල් ලබො දී ට නව ආණ්ඩුව යටමත් කටයුතු මයොෙවො ඇති බවත්, ඒ වමේ සමූපකොර
වයොපොරය යම් පසු බෑ කට ලේව පවතිනවො නම් අෙොළ ිගණකොිවරුන්, මකො සොරිස්වරුන්
සිටින නිසො ඔවුන් උනන්දුමවන් හො වගකීම න් මම් සම්බන්ධව මසොයො බැලිය යුතු අතර,
ප්රමේශමේ හජනතොවට බලපොන මබොමහෝ ගැටළු ප්ර ොණයේ ඉදිරිපත් කර සිටී සම්බන්ධව

MPS

17

අතුල න්ිතු න්ට ස්තුතිවන්ත ිය යුතු බවත් අමනකුත් කොරණො සියල්ල ිසෙො ගැනී ට අෙොළ
ආයතන මවත ෙැනුම් දී ේ කරන බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.6

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - මක්.එම්.ගුණවර්ධන ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව සභොව ගින් බදු දී ඇති කඩ කො ර සඳහො අෙොළ
බදු කුළී මගීමම්දී ිශ්රොමික රොජය මස්වකමයකු වශමයන් රජමයන් ලබො දී ඇති චක්ර මල්ඛ්,
නීති, අණපනත් පවතින්මන් නම් ඒ අනුව කටයුතු කිරි වඩොත් නිවැරදි වන අතර, එමස්
මනොකර ත මේෙ ගැටුම් ඇති කර ගැනී අපට මහොඳ නැති බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
මකොමරෝනො වසංගත මුල් අවිමේ දී ජනතොවට සහන සැපයී මවනුමවන්
න්ිවරුන් ිසින් ලබො ගත් අත්තිකොරම් පියී සඳහො තවත් ඉදිරියට සහන කොලයේ
ලබොදී සුදුසු බවට ෙ ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ගරු සභොපතිතු න්මේ අනුග්රහය
යටමත් මබෝහිටිය ප්රමේශමේ ජනතොවමේ ඉල්ීම්වලට ඇහුම්කන් දී මබෝහිටිය පොසල ෙේවො
ජල නළ දීර්ඝ කර ගැනී ට සභොව ගින් අවශය කටයුතු සිදු කර දුන් අතර, නැවත එහි අතුරු
ොර්ගවල ස්ථොන කිහිපයක ජල නළ එළි ට කොණු සකස් කර ගැනී ට අවශය බැින්, ඒ
මවනුමවන් දින මෙකකට ප ණ එේස්කැමේටර් යන්ත්රය ලබො මෙන මලස ගරු න්ිතු ො
ඉල්ලො සිටින ලදී. ඒ වමේ අළුත්වත්ත පදිංචි ජී.එම්.කරුනොරත්න හතො ිසින් සභොවට
මයොමු කර තිබූ ජල නළ පේධතිය දීර්ඝ කර දී සම්බන්ධවත් ඒ වමේ කිවුමල්ආර ජල
මයෝජනො වයොපෘතිය අළුත්වත්තට පැමිමණන ිට ිශොල කොලයේ ගත වන බැින්, මීටර් 500
ක ප ණ ප්ර ොණයකට කොණු කපො දී ට කටයුතු කමළොත් එ ජල ොර්ගය අළුත්වත්තට
සම්බන්ධ කර මබෝහිටිය ෙේවො ජල ොර්ගය දීර්ඝ කර ගැනී ට පහසුවේ වන බවත්,
ප්රමේශවොසීන්මේ ෙ ඉල්ීම් පවතින අතර, ම ය ඉටු කර දී ට අවධොනය මයොමු කරන මලස
ගරු න්ිතු ො ඉල්ලො සිටින ලදී.

III.

ප්රොමේශිය සභො පරිසරය පිළිමවලකට පැවතිය ෙ ම
පරිශ්රමේ ඉඩ ප්ර ොණය හො පහසුකම්
පවතින බැින්, පළතුරු පැළ, ිිධ ල් වර්ග හො පැළ වර්ග සිටුවො ආයතන පරිශ්රය තවත්
ිනිිෙ භොවයකින් යුේතව අලංකොර කර ගනිමු බවත්, ඒ වමේ ම ොනරොගල නගරය මම්
වන ිට ඉතො මහොඳ ්ට ක පවතින අතර, අෙොළ ස්ථොන කිහිපයේ මතෝරො මගන සැලසුම්
සහගතව තවත් අලංකොර පැළ වර්ග සිටුවො පරිසරය අලංකොරව තැබී ට කටයුතු කරමු බවත්
, ඒ වමේ නගරමේ ඇති මබෝිය අසල වලවල් හෑරී වැසි දිය පිරී තිබුණු ආකොරය ත න්ට
නිරීේෂණය වූ බැින්, ඒ සම්බන්ධව ෙ අවධොනය මයොමු කරන්න කියොත් ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටි අතර, ප්රොමේශිය සභො හජන නිමයෝජිතයින් වශමයන් සෑ ම ොමහොතක
ජනතොව මවනුමවන් කටයුතු කිරිමම්දී ත ගැටුම් ඇති මනොකර මබොමහෝ එකමුතුව නිවැරදි
තීන්දු තීරණ ගනිමු බවට ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර
සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
•

න්ිවරුන් ිසින් සභොමවන් ගත් අත්තිකොරම් මුෙල් පියී ට අවශය සහන කොල කීහිපයේ
ලබොදුන් අතර, තවදුරටත් සහන කොලයේ කිසිමස්ත් ලබො දිය මනොහැකි බවත්, ඒ වමේ රජමේ

MPS
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චක්රමල්ඛ්යන්ට අනුව නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගන්නො බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.
• ඒ වමේ මබෝහිටිය ජල ප්රශ්නය ිසදී සභොව ගින් තුන් ලේෂ ගණනේ ියෙම් කර කොණු
කපො දුන් අතර, එහි ඉතිරි වැඩ කළ යුත්තමත් ජල සම්පොෙන ණ්ඩලමයන් බවත්, ඊට අ තරව
මබෝහිටිය පොසල ළඟටත් අතුරු ොර්ගවලටත් ජලය ලබො ගැනී ට අවශය කටයුතු සිදු කර දිය
හැකි බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කරන ලදී.

8.7

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - පී.බණ්ඩොර ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව වැලියොය ආයුර්මේෙමේ මන්වොසික මරෝහල්
මගොඩනැගිලි ජනතො අයිතියට පත් කර දීමම් මූලික වැඩ කටයුතු ම ොනරොගල දිස්ි ේ
පොර්ලිමම්න්තු න්ි කු ොරසිරි රත්නොයක ැතිතු ොමේ ප්රධොනත්වමයන් පසුගිය දිනක පැවති
සොකච්ඡොවකදී තීරණය කර ගත් අතර, ඉදිරි දිනවලදී ඒ සඳහො අවස්ථොව මයොෙො ගැමනන
බැින්, එ උත්සවයට මපර වැලියොය පුස්තකොලය පිටුපස මකොටස සභොමේ JCB යන්ත්රය
මයොෙවො භූමිය සකස් කර ගත යුතුව ඇති නිසො එය සිදු කර මෙන මලසත් ඒ වමේ මීට මපර
සභො වොර කිහිපයකදී සොකච්ඡො කරත් සභොව ගින් අෙොළ ආයතන මවත ඒ බව මයොමු කළත්
තව ත් එ ස්ථොනයට අතයොවශය පදික ොරුව සලකුණු කර මනො ැති බැින්, ම
මරෝහල
ආරම්භ කිරි ට මපර මහෝ ම ය කඩිනමින් එ ස්ථොනයට ලබො දී ට අවශය කටයුතු ඉටු කර
මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ නගරමේ අලංකරණය සම්බන්ධව අපි නිරතුරුව කතො කළ යුතු ොතෘකොවේ
වශමයන් පරිසර කමිටුව ඉතො කඩිනමින් පවත්වො මම් සම්බන්ධව සොකච්ඡො කර තීරණයේ
ගත යුතු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ඒ වමේ සිරිගල හ මරෝහමල් ගැටළු
සම්බන්ධව හැ ෙො මම් සභොමේදී කතො කළොට ඒ ප්රශ්න එකේවත් ිසදී මනො ැති බැින්,
ම ය දිස්ිේ සම්බන්ිකරණ කමිටුවට මයොමු කර පොර්ලිමම්න්තුමේ දී සොකච්ඡො කළ යුතු
බැින්, ප්රමේශමේ ඉහළ මේශපොලන අිකොරිය ප්රමේශමේ පවතින ම වැනි ගැටළු සම්බන්ධව
පොර්ලිමම්න්තුමේදී හඩේ නඟො ිසඳුම් ලබොදී ඔවුන්මේ යුතුක හො වගකී බවත් ජනතොව
මවනුමවන් ඒවො ඉටු කළ යුතු බව ෙ ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ිමශ්ෂමයන් ප්රොමේශිය සභො හජන නිමයෝජිතයින් වශමයන් ජනතොව මවනුමවන් මපනී
සිටීමම්දී මපෞේගලික ති තොන්තර මහෝ මවනත් ප්රශ්න මහෝ ත ගැටුම් ඇති මනොකර
ගනිමින් ඉතො ත් සොමුහිකව සභොමේ වැඩ කටයුතු නිවැරදිව ිනිිෙ භොවයකින් යුතුව කර
මගන යමු බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• වැලියොය ආයුර්මේෙය අවට පරිශ්රය පිරිසිදු කර දීමම් කටයුතු සිදු කර දිය හැකි බවත්, ඒ වමේ
පදික ොරුව සම්බන්ධව ෙැනුම් දී ඇති ඇති අතර, එය මකමස් මහෝ සකස් කර මෙන්නම් බවත්,
ඒ වමේ නගරමේ අලංකරණ හො පිරිසිදු කිරිමම් කටයුතු නිරතුරුව කර මගන යන අතර,
ඉදිරිමේදී අමනකුත් සංවර්ධන කටයුතු සියල්ල සිදු කිරි ට නියමිතව පවතින බවත්, ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.8
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I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව අතුල න්ිතු ො ිදුලි බිලේ මනොමගී
ත
ිදුලිය ිසන්ි කිරි ේ සම්බන්ධ ප්රකොශයේ කර සිටි බැින්, ත ොට ෙ ඒ බව මතොරතුරු ලැබී
ඇති බවත්, දින හතේ ඇතුළත ිදුලි බිල්පත් මගවො නි කරන මලස ට අෙොළ ආයතනවලින්
පොරිමභෝගිකයින් මවත ෙන්වො එේව ෙ එ දින හත යන්නට ත්මතන් ඇිත් ිදුලිය ිසන්ි
කර යෑමම් ක්ර මේෙයේ සිදු කර මගන යන අතර, ඒ සම්බන්ධව ෙැනුම් දී ේ මහෝ කර
බැී ට අවධොනය මයොමු කරවන්න කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ සෑ වර්ෂයක නගරමේ ප්රධොන පොසල් මෙකට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමම්දී ඉඩ
පහසුකම් ප්ර ොණවත් මනොී
ත මෙ ොපියන් හො ෙරුවන් හත් අපහසුතොවයන්ට පත්වන
බැින්, ඉදිරි වර්ෂමේ සිට ම
ගැටළු නිරොකරණය කර ගත යුතු බැින්, මම් සම්බන්ධව
ඉහළ මේශපොලන අිකොරිය ස ග මහෝ සොකච්ඡො කර මම් සඳහො ිකල්ප පොසල් මහෝ මයොෙවො
පහසුකම් මගොඩ නංවො අවශය ිසඳුම් ලබො දී ට කටයුතු සලසො මෙන මලස ෙ ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ ගිනි නිවන රථමේ අතයොවශයතොවය ෙැඩිව පවතින බැින්, නව ආණ්ඩුව යටමත්
අෙොළ අය ස ග සොකච්ඡො කර ප්රොමේශිය සභොවට ගිනි නිීමම් රථය මකමස් මහෝ ලබො ගැනී ට
පියවර ගන්නො මලසට ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින
ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• ගිනි නිවන රථය ලබො ගැනී ට අවශය සියළු කටයුතු සම්ූර්ණ මවමින් පවතිේදී ඇ තිතු ො
ොරුී
ත එය තර ේ පසු බැස්සත්, නව ඇ තිතු ො හරහො එය ලබො ගැනී ට සියල්ල සූෙොනම්
කර ඇති බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ
ප්රධොන පොසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමම් ක්ර මේෙය යටමත් හජන
නිමයෝජිතයින් වශමයන් අපත් ඉතො ත් අපහසුතොවයට පත්ව ඇති අතර, මම් වන ිට
දුරුකැටිය, ිපුලොනන්ෙ හො වැදිකුඹුර ිෙයොමලෝක යන පොසල් ඉදිරිමේදී ජොතික පොසල් බවට
පත් කිරි ට ශෂින්ද්ර රොජපේෂ ැතිතු ො කටයුතු කර මගන යන අතර, ඉතො මහොඳ
ිදුහල්පතිවරුන් යටමත් ම
පොසල් ඉදිරිමේදී නගො සිටුී ට පියවර ගැනී තුළින් ම
ගැටළු
ිසමෙන බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.9

ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - ප්රදීප් විතොනමේ ැතිතු ො

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව සිරිගල මරෝහමල් පවතින ගැටළු සම්බන්ධව
මබොමහෝ මෙමනේ ඉතො කනගොටුමවන් කතො කළ අතර, ඇත්ත වශමයන් මරෝහමල් ම
සියළු ගැටළුකොරි තත්ත්වයන් තු ී ට මූලික මහ්තුව වන්මන් සුදුසුකම් මනොලත් වැඩ
බලන වවෙය අිකොරිවරයොමේ ක්රියො කලොපය බවත්, ම තු ො ඉන්නතොේ කල් ම හි
පරිපොලනය දුර්වලව පවතින අතර, කරන්න පුළුවන් එක ිසඳු වන්මන් ප්රමේශමේ ඉහළ
මේශපොලන අිකොරියත් ස ග එකතු ී ම ොහුව ොරු කර යවො සුදුසුකම්ලත් ඉතො මහොඳ
වවෙය අිකොරිවරමයකු පත් කර එී ට කටයුතු කිරි බව පවසමින් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ වැලියොය ආයුර්මේ ෙ මරෝහමල් මන්වොසිකව ප්රිකොර ලැබී ට ඉදිකර ඇති අංග
සම්ූර්ණ මරෝහල් මගොඩනැගිල්ල ජනතො අයිතියට පත් කර දී ට මීට මපර ෙ අවස්ථො
ගණනොවකදී මනොමයකුත් සොකච්ඡොවන් හරහො තීන්දු තීරණ ගත්ත ෙ අෙ වනතුරුත් එය

MPS

20

ිවෘත මනොකිරි
ත ිමශ්ෂමයන් වමයෝවෘේධ ජනතොව ඉතො ත් පීඩොවට පත්ව සිටින
අතර, ම
සොකච්ඡොවල් කර කර සිටිනවොට වඩො ඉතො ත් කඩිනමින් ම ය ිවෘත කර
ජනතොවට සහන ලබො ගැනී ට අවස්ථොව සලසො මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.
III.

රම් පවතින තත්ත්වයත් ස ග පවතින ිශොල ප්රශ්න රොශියේ ස ග රම් අධයොපනයට ෙ
ම ය ිශොල තර්ජනයේ මවමින් පවතින අතර, මබොමහෝ ෙරුවන් ප්ර ොණයකට ඉමගනී ට
සිදුව ඇත්මත් On line හරහො ී කනගොටුෙොයක තත්තවයේ බවත් මම් සඳහො අවශය සිේනල්
මබොමහෝ ප්රමේශවලට නිසි පරිදි මනොලැබී
ත ෙරුවන් සහ මෙ ොපියන් ඉතො අපහසුතොවයට
පත්ව ඇත. ිමශ්ෂමයන්
වැලියොය, සිරිගල, රත්තනපිටිය, බටුගම් න ප්රමේශවලට
මකමස්වත් සිේනල් මනො ැති නිසො ත න් අෙොළ ආයතනවලින් මම් සම්බන්ධව මසොයො
බැීමම්දී සභොව හරහො ඉල්ීම් කමළොත් අෙොළ ස්ථොන ආවරණය වන පරිදි සන්නිමේෙන
කුළුණු ඉදිකළ හැකි බව ෙන්වො ඇති නිසො සභොව ගින් ඉහළ ආයතනවලින් කඩිනමින්
ඉල්ීම් සිදු කර මම් ගැටළුවට ිසදු ේ ලබො මෙන මලස ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.

IV.

පසුගිය ස ආෙොහන කටයුත්තේ මවනුමවන් ත න් ආෙොහනොගොරය මවත ගිය බවත්, එ
අවස්ථොමේදී මිනිය මගනියන්න තිබූ මේලොවට වඩො ිනොඩි 10 ේ ප්ර ොෙ ී ගිය බවට එතන
සිටි මස්වකයින් මෙමෙනොමගන් එේ අමයකු ඉතො ත් නරක ිදිහට බැණ වැදුණු බවත්,
ත න්මේ ැදිහත් ීම න් ඒ ම ොමහොමත් එය ිසඳො ගත් නමුත් රණයේ මගනියන අයට
එමස් බැන වැදී ඉතො ත් කනගොටුෙොයක ක්රියොවේ බවත්, එමලස එතැන සිටි මස්වකයින්
මෙමෙනොමේ අෙොළ නිළ ඇඳු ඇඳ සිටිමේ ෙ එේ අමයකු ප ණේ බවත්, ඉදිරිමේදී ම වැනි
මේවල් සිදු මනොී ට ඔවුන්ට උපමෙස් ලබො මෙන මලසත් ප්රකොශ කරමින් සියළු මෙනොට
ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී
• සිරිගල මරෝහල් අිකොරිවරයො ිශ්රො යෑ ට තව මබොමහෝ මකටි කොලයේ ඇති නිසො ඔහුව ොරු
කර යැී අපහසු කටයුත්තේ වන අතර, මරෝහමල් ගැටළුව සම්බන්ධව සොකච්ඡො කර මකමස්
මහෝ ිසෙො ගැනී ට කටයුතු කරමු බවත්, ඒ වමේ ම වර වැලියොය ආයුර්මේෙය ආරම්භ කිරි ට
සියළු කටයුතු සූෙොනම් කර ඇති බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ
ආෙොහනොගොරමේදී එමස් සිදු ී ේ වූවො නම් එය ඉතො වැරදි ක්රියොවේ බැින් ඒ
සම්බන්ධව කනගොටුව ප්රකොශ කර සිටින බවත්, ඒ සම්බන්ධව මසොයො බලො කටයුතු කරන්නම්
කියොත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.10 ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී - වයි.උපුල් ැතිතු ො

MPS

21

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව සිරිගල මරෝහල සම්බන්ධව මබොමහෝ මෙමනේ
කතො කළ අතර, මරෝහමල් සංවර්ධනයට ඕනෑ තරම් ප්රතිපොෙන ලැමබන නමුත් නිසි
කළ නොකොරිත්වයකින් නිවැරදි ආකොරයට ඒවො පරිහරණය කිරි ට මහොඳ නොයකත්වයේ
මනො ැති ී මම් සියළු ගැටළුවලට මහ්තුව බවත්, ඒ වමේ
ිදුලිය ිසන්ි කිරි
සම්බන්ධව කතො කළ අතර, රජමේත් අ ොතයංශවලවත්, පළොත් සභොමේවත් වරෙේ මනොවන
අතර මම් සඳහො එන නිලධොරින් ොනුෂිය මනොවන අන්ෙමින් කටයුතු කිරි ම යට මහ්තුව
බවත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
දුරුකැටිය ගො න්් එක පසුගිය අවුරුදු 05 තුළ වසො තබො තිබූ අතර, නව
ආණ්ඩුව යටමත් අමප් ඉල්ී ට අනුව ම ය ඉතො ත් ිනිිෙභොවයකින් යුතුව ආරම්භ කර
ප්රමේශමේ මබොමහෝ පිරිසකට රැකියො අවස්ථො හිමි කරදී මවනුමවන් ඉතො ත් ස්තුතිවන්ත
වන බවත්, ඒ වමේ ිපේෂ නොයකතු ො සමූපකොර වයොපොරමේ අඩ පන ී සම්බන්ධව
කතො කළ අතර, හින්ෙ හතොමේ යුගමේදී එෙො පරිහොනියට පත් මවමින් තිබූ සමූපකොරය
යළි මගොඩ නංවො ඒ හරහො cop city ඇති කර ඉතො ත් ෙැවැන්ත මලස ම
වයොපොරය දියුණු
කළ අතර, පසුගිය ආණ්ඩුව ස මේදී එය පසු බෑ කට ලේ වුවත් නැවත නව ආණ්ඩුව යටමත්
ම
වයොපොරය ඉතො ත් දියුණූ මවමින් පවතින බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ නව ආණ්ඩුව යටමත් නව නොයකයිිින් යටමත් අෙ වන ිට දුප්පත්ක නැති කරමින්
ගමම් වයොපොරිකයොට ජොතයන්තර තලයට පවො නැගී සිටී ට අවස්ථොව උෙො කර දී ඇති බවත්,
ඒ වමේ ස ෘේි වයොපොරිකයොට ලේෂ ගණනක මුෙලේ රජය ිසින් ියෙම් කරන අතර,
ිදුලිය මනො ැති අඩු ආෙොයම්ලොභී සියළු පවුල්වලට මනොමිමල් ිදුලිය ලබොදී ට මම් වන
ිට කටයුතු කර ඇති බවත්, රම් මකොමතකුත් ප්රශ්න ඇති වුවත්, අමප් නොයකයින් ිසින්
ෙැවැන්ත සංවර්ධනයේ කරො රට මගන යන බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ ම ොනරොගල නගරය අවට නැවත මකොමරෝනො මරෝගීන් කිහිප මෙනකු හමුී ට
මූලික මහ්තුව වන්මන් PCR පරීේෂණය කිසියම් අමයකුට කළ පසු එ වොර්තො එනතුරු
ඔවුන් නිවසට ී මනොසිටී බැින් මම් බව අෙොළ ආයතන හො නිලධොරින් ෙැනුවත් කර වහො
අවශය කටයුතු සිදු කරන්න කියොත් ඒ වමේ නගරමේ සියළු කටයුතු මම් වන ිට ඉතො ත්
මහොඳින් කර මගන යන අතර, ෆ්ෑන් ඒෂියො බැංකුව ළගින් වම් පැත්තට තිමයන ොර්ගමේ
මවළඳසැල් ටික ඉතො ත් ලස්සනට කර මගන යන අතර, ත ත න්මේ මවළඳසැල් ඉදිරිපිට
අලංකොර ල් පැළ සහිත ල් මපෝච්චි 2 බැගින් තැබී ට ඔවුන්ට උපමෙස් ලබොදී තුළ ඒ
සඳහො ඔවුන් මපළමෙන බවත් ඒ ගින් කොණු පේධතිය ෙ ආවරණය ී අලංකොරයේ මගන
මෙන නිසො ඒ සම්බන්ධවත් අවධොනය මයොමු කර අමප් නගරය අපි අලංකොරව තබො ගනිමු
බවත් ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

V.

ඒ වමේ මපොතුිල් පොමර් පර්චස් තුමන් භූමිය නිරවුල් කර සභොවට පවරො ගැනී ට ෙැවැන්ත
මවමහසේ ෙැරී ට මුල් අවිමේදී සිදුවූ බවත් එ නිසො ජනතොව මවනුමවන් වටිනො
ඉදිකිරි ේ ම හි සිදු ිය යුතු බවත්, මම් වන මතේ සභොමවන් කරපු කිසිදු කටයුත්තකට
එමරහිව ක්රියො කර මනො ැති බවත්, බහින් බස්ීම් මනො ැතිව මම් මකටි කොලය තුළ
ප්රමේශමේ අහිංසක අමප් ජනතොව මවනුමවන් අපි කටයුතු කරමු බවට ප්රකොශ කරමින් ගරු
න්ිතු ො සියළු මෙනොට ජය ප්රොර්ථනො කර සිටින ලදී.
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ගරු සභොපතිතු ො
ලබන ස සභො රැස්ී සිංහල අළුත් අවුරුේමෙන් පසුව එළමෙන 19 වන සඳුඳො දිනට මයොෙො ගමු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටි අතර, ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයකින්
මතොරව එකඟතොවය ලබො මෙන ලදී.
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් අෙ
දින ොසික හ සභොව සොර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සියලු
න්ිවරුන්, න්ීවරියන් ඇතුළුව
පැමිණ සිටි සියලු මෙනොට ස්ූතිය පුෙ කරමින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොමේ වැඩ
කටයුතු ප.ව.6.30 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
•
•

2021.03.17 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 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 රම්
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.
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