මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව
2021.05.13 දින මහ සභා වාර්තාව
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කොලය ආරම්භ කිරීම න් පසුව පවත්වනු ලැබූ
තිස් අට වන (38) සභො වොරය 2021.05.13 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

න්ි
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී
න්ී

සභො මල්කම්

-

ආර්.එම්.රත්නීර ැතිතු ො
ආර්.එම්.ප්රදීප් ිමේරත්න ැතිතු ො
වයි.උපුල් ැතිතු ො
ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල ැතිතු ො
ආර්.එම්.ක්රිශොන්ත රත්නොයක ැතිතු ො
මේ.එම්.ගුණවර්ධන ැ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

මනාපැමිණීම
01.ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී
02.ගරු ප්රොමේශීය සභො න්ී

-

මේ.ජී.ඩී.චො ර නොනොයේකොර ැතිතු ො(අසනීප නිවොඩු)
රංජිත් රත්නොයක ැතිතු ො (නිමරෝධොයන නිවොඩු)

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 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 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව

1

ඉන් අනතුරුව සංමශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනොවූමයන්, මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු න්ීතු න්මේ
සහ සන්ධයො අනුරුේිකො ගරු න්ීතුමියමේ මයෝජනො ස්ීරත්වමයන් පසුගිය ස හ සභො
වොර්තොව යටත්ව 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
තීරණ ගැනී බව ගරු සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

හො සභො

5.1. ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නවීර මැතිතුමා විසින්
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මයෝජනා
මයෝජනා අංක 01
පළොත් සභො හො පළොත් පොලන කටයුතු රොජය අ ොතයංශය ගින් 2021 වර්ෂමේ අය වැය මයෝජනො
යටමත් ක්රියොත් ක කිරි සඳහො ම ොනරොගල ප්රොමේශිය සභොවට අයත් කසල කළ නොකරණ කටයුතු
සම්බන්ධමයන් “කසල බඳුන් ලබාදීම” යන මයෝජනොව මතෝරො මගන ඇති අතර ඒ සඳහො ගනු ලබන
හ සභො අනු ැතිය ම
අ ොතයංශය මවත මයොමු කිරි ට අවශයව ඇති බැින් හ සභොමේ තීරණය
ලබො මෙන මලස 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.
කොලීන වශමයන් ම ය වැෙගත් කර්තවයේ බැින් මම් සඳහො සභො අනු ැතිය ලබො දී සුදුසු බවට
හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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මයෝජනා අංක 02
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොවට අයත් පහත සඳහන් මේපල සඳහො 2020 වර්ෂමේ ඇතිවූ මකොමරෝනො
වසංගත තත්ත්වය මහ්තුමවන් බඳුකරුවන්මේ ඉල්ලී
ත ිිධ අවස්ථොවලදී බඳු සහන ලබො මෙන
ලදී. එ බඳු සහන වශමයන් ලබොදුන් මුෙල් ගිණුම න් කපො හැරී ටත්, ගරු ආණ්ඩුකොරතු ොමේ
අනු ැතිය සඳහො ඉදිරිපත් කිරි ටත් හ සභොමේ තීරණය ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො
ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී.
අනු
අංකය

මේපල විසේතරය

2020 මටන්ඩර් බඳුකරුමගන්
කරන ලද මුදල අයවී ඇති මුදල

ආයතනය
ගිණුමමන් කපා
මැදිහත් වී
හැරීමට
අය කළ මුදග නියමිත මුදල

01

ම ොනරොගල
සතිමපොළ
නව බස්
නැවතුම්පළ
මපොදු වැසිකිළිය
කුඹුේකන මපොදු
වැසිකිළිය

7,170,000.00 3,554,875.00

443,590.00 3,615,125.00

3,240,000.00 1,449,900.00

321,500.00 1,790,100.00

02

03
04

ම

35,500.00

28,634.86

6,865.14

අංක 24 ගව ස් 1,394,000.00 1,216,098.51
කඩය

177,901.49

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 ලෙ අතර, ම
තත්ත්වය ඇතිී ට මබමහින්
බලපොන ලේමේ මකොමරෝනො වසංගතය මහ්තුමවන් ගනු ලැබූ ිිධ තීරණ හො උපමෙස් ත සිදුවූ ම
ස්ථොන වසො තැබී , මසනග මනොපැමිණී , ආෙොයම් අඩුී බවත්, ම හි ගිණුම න් කපො හැරී ට
නියමිත මුෙල වශමයන් මපන්වො දී ඇත්මත් අෙොළ බඳුකරුවන්මගන් අය කර ගත මනොහැකි වූ මුෙල්
බවත් ගරු සභොපතිතු ො ම හිදී ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
බදුකරුවන්මේ ඉල්ලී
ත ිිධ අවස්ථොවලදී ඉහත සඳහන් බඳු දුන් ස්ථොන වසො තැබී ,
මසනඟ මනොපැමිණී හො සභොව ගින් ලබොදුන් බඳු සහන මහ්තුමවන් අය මනොවූ මුෙල් ගිණුම න්
කපො හැරී ටත් ඒ සඳහො ගරු ආණ්ඩුකොරතු ොමේ අනු ැතිය සඳහො ඉදිරිපත් කිරි සුදුසු බවත්, ම
බඳුකරුවන් ඔවුන්මේ අමනකුත් ොසවලට අෙොළ බඳු කුළී නිවැරදිව මගවො ඇත් ෙ යන්න තහවුරු
කර ගැනීම න් අනතුරුව, එ මතොරතුරු ෙ සහිතව ගරු ආණ්ඩුකොරතු ොමේ අනු ැතියට ඉදිරිපත්
කර ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරි සුදුසු බව හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
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මයෝජනා අංක 03
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.

01

වාහන
අංකය
PF 7419

02

252-6330

03

වොර මස්වො සිදු කිරි

04

252-6330
252-6330

05

RS -1800

වොර මස්වො සිදු කිරි

06

RS -1800

1300X24 PETLAS ටයර් 04 ේ මිලදී ගැනී

07

ZA 5061

පැය 7250 වොර මස්වොව සිදු කිරි

58572.70

08

ZA 5061

ටියුබ් 02 ේ මිලදී ගැනී 19.5X24

24600.00

09

LL 7682

මේේ පේධතිමේ අළුත්වැඩියො කටයුතු සඳහො ද්රවය මිලදී ගැනී

18360.00

10

LL 7682

මේේ පේධතිමේ අළුත්වැඩියොව සඳහො වැඩ කුළී

7600.00

11

LL 7682

මේේ ඩ්රම් මප්ස් කිරි

4800.00

ගියර් මේබලය අළුත්වැඩියො කිරි

1700.00

අනු
අංක

12

ම

ොර්ග තලනය

විසේතරය

මුදල රු.

මෙොර වයිසර් 04 ේ මිලදී ගැනී
ස්පීඩිමයෝ මීටරය මේබලය මිලදී ගැනී

4750.00
3300.00
19030.00

මේේ පෑඩ් මිලදී ගැනී

3800
29780.00
447600.00

13

LM 3078

825X16 ටයර්, ටියුබ්, රිම් පටි මිලදී ගැනී

76140.00

14

RC 1112

වොර මස්වො සිදු කිරි

25460.00

15

RD 4488

වොර මස්වො සිදු කිරි

21555.00

16

RD 4488

ඩ්රම් එක මප්ස් කර ලයිනර් ෙ ො ඩීසල් කොන්දු ී සැකසී

17

RD 4488

ඇම්පියර් 90 බැටරියේ මිලදී ගැනී

18

RD 4488

19

49-5301

මේේ ලයිනර්, සිේනල් ලයිට්, බල්බ මහෝල්ඩර් මිලදී ගැනී
එයො ේලීනර් උඩ මකොටස මහෝන් මසට් එක මිලදී ගැනී

20

37-9430

එන්ජි අළුත්වැඩියොව සඳහො උපකරණ මිලදී ගැනී

33425.00

21

එන්ජි අළුත්වැඩියොව සඳහො වැඩ කුළිය

5275.00

22

37-9430
RW 1980

58900.00

23

252-6330

ට්රැේටර් මට්ලරය සඳහො 750X16 ටයර්02, ටියුබ් 02 හො
මකොලර් 02 ෙැමී
වම්පස මෙොර මලොේ 01 ේ මිලදී ගැනී

24

ZA 5061

බැමකෝ මකොටමස් ඩ්රම් එමකහි අළුත්වැඩියොව

48850.00

25

ZA 5061

බැමකෝ මකොටමස් ස්ිමින් ජැේ එක අළුත්වැඩියොව

49550.00

26

ඩීසල් මූඩි 01, ඔයිල් මූඩි 01 හො හුඩ් එයොර් ස්ින් 02 ේ
මිලදී ගැනී
PTO මපොම්පය ගලවො කරු ලියවො සි කිරි

28276.37

27

ොර්ග
තලනය
LM 3078

28

LM 3078

AC පේධතිමේ අළුත්වැඩියො කටයුතු

3800.00
23000.00
8870.00
8210.00

4650.00

12500.00
4900.00

මයෝජනොව සුදුසු බවට තරංග දිසොනොයක ගරු න්ිතු ො ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.
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ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
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.
මයෝජනා අංක 04
ම ොනරොගල නගරය ආශ්රිතව හො මවනත් ස්ථොන කිහිපයක අතයොවශයමයන් සිදු කළ යුතු පහත
සඳහන් සංවර්ධන මයෝජනො සඳහො වැය වන මුෙල් සභො අරමුෙලින් ෙැරී ට හ සභොමේ අනු ැතිය
ලබො දී සුදුසු බවට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොවට මයෝජනො කර සිටින ලදී.

ම

I.

කුලී පෙන
ත එේස්කැමේටර් යන්ත්රයේ මයොෙොගනිමින් නගරමේ කොණු පේධතිය
පිරිසිදු කිරී රු.40000.00 (වැය වන මුෙල ෙළ වශමයන් )

II.

කුළී පෙන
ත රත්තනපිටිය හොයොය අතුරු ොර්ගමේ අනතුරුෙොයක මබෝේකුවේ
අලුත්වැඩියො කිරී රු.150000.00 (වැය වන මුෙල ෙළ වශමයන් )

III.

මවමල්වත්ත අතුරු ොර්ගමේ අනතුරුෙොයක මබෝේකුවේ අලුත්වැඩියො කිරී
රු.150000.00 (වැය වන මුෙල ෙළ වශමයන් )

IV.

පැරණි ොකට් භූමියට ABC හො ගල් කුඩු ඇතිරී
වශමයන් )

රු.75000.00 (වැය වන මුෙල ෙළ

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 ලෙ අතර, ම
සංවර්ධන කටයුතු කොර්මික නිලධොරි
හතො ිසින් පරීේෂො කර බලො ම
මබෝේකු ඉතො අනතුරුෙොයක තත්ත්වමේ පවතින බැින් ඉතො
ඉේ නින් සංවර්ධනය කළ යුතු බවටත්, නගරමේ කොණු පේධතිය පිරිසිදු කිරි , පැරණි ොකට් භූමිය
පිළිසකර කිරි ත් ඉතො කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බවට වොර්තොවන් ලබො දී ඇති බැින්, ම
සංවර්ධන
කටයුතු සිදු කළ යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
ම
අතයොවශය සංවර්ධන කටයුතු කොර්මික නිලධොරි හතොමේ ඇස්තමම්න්තු හො නිසි
අධීේෂණයන් යටමත් ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව සභො අරමුෙල් යටමත් සිදු කිරි සුදුසු බවට
හ සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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මයෝජනා අංක 05
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශය තුළ මපොදු ස්ථොනවල , ොර්ග රේෂිතමේ සහ සභොමේ
මස්වය කරන මසෞඛ්ය අංශමේ මස්වය කරනු ලබන කම්කරුවන්මේ නිමවස් අනතුරු ෙොයක ගස්
කිහිපයේ කිහිපයකෙ පවතින මේශගුණික තත්ත්වය මහ්තුමකොට මගන ඉවත් කිරී ට සිදුව ඇති
බැින් එ ගස් කපො ඉවත් කිරී සඳහොත් බල ප්රමේශමේ මපොදු ස්ථොනවල සහ මවනත් ආයතනයකට
වගකී ේ පැවරිය මනොහැකි ස්ථොන වල හදිසිමේ කඩො වැටමන ගස් ඉවත් කිරීමම්දී මටන්ඩර්
පටිපොටිමයන් බැහැරව ක්රියොත් ක ී ටත් ඒ සඳහො සභො අරමුෙලින් මගීම් කිරි සඳහොත් සභො
අනු ැතිය ලබො දී 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 ලෙ අතර, මම් දිනවල පවතින අයහපත් කොලගුණ
තත්ත්වය මහ්තුමවන් ම ොනරොගල බල ප්රමේශය තුළ අනතුරුෙොයක ගස් කිහිපයේ කඩො වැටී
මබොමහෝ අනතුරු හො මේපල හොනි සිදු ී ඇති බවත් ම වැනි අවස්ථොවකදී අවධොනම් සහිතව කඩො
වැමටන ගස් සම්බන්ධව මටන්ඩර් පටිපොටිමයන් බැහැරව ේෂණිකව ක්රියොත් ක ී අෙොළ ගස ඉවත්
කිරි ට සිදුවන අවස්ථො ඇති අතර, ම වැනි අවස්ථොවන්වලදී මටන්ඩර් පටිපොටිමයන් බැහැරව සභො
අරමුෙල් මයොෙවො එ කඩො වැටුණු ගස් ඉවත් කිරි සඳහො සභො අනු ැතිය ලබො මෙන මලසත්, එමස්
ෙැනට පවතින මපොදු ස්ථොනවල, ොර්ග රේෂිතමේ ප්රොමේශිය සභොමේ මස්වය කරන මසෞඛ්ය
අංශමේ මස්වකයින් කිහිප මෙනකුමේ නිමවස්වල ඇති අනතුරුෙොයක ගස් සභො අරමුෙල් මයොෙවො
කපො ඉවත් කිරි ටත් හ සභොමේ අනු ැතිය ලබොදී අවශය බවට 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 ොනරොගල බල ප්රමේශය තුළ ම
මයෝජනොවට අෙොළ අනතුරුෙොයක ගස් ම න් සභොවට වගකීම්
පැවමරන ස්ථොනවල ඇති අනතුරුෙොයක ගස් සභො අරමුෙල් මයොෙවො ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව
ඉවත් කිරි සුදුසු බවත්, එමස් මපොදු ස්ථොනවල හො මවනත් ආයතනයකට වගකී ේ පැවරිය
මනොහැකි සහ හදිසි ගස් කඩො වැටීම් අවස්ථොවකදී ප ණේ මටන්ඩර් පටිපොටිමයන් බැහැරව සභො
අරමුෙල් මයොෙවො ඉතො කඩිනමින් එ ගස් ඉවත් කිරි ට සභොව ගින් කටයුතු කිරි සුදුසු බවටත් හ
සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.
➢ හදිසි මයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම (රීති අංක 11 (8) )
නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර අනු ැතියේ ගත යුතු පළොත් පොලන අ ොතයංශය ිසින් හදිසිමේ ලබො දුන් උපමෙසකට අනුව
හදිසි මයෝජනොවේ සම්බන්ධමයන් හ සභො අනු ැතිය ලබො ගත යුතු බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ
කළ අතර ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයේ මනොතිබුණු බැින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් එ හදිසි
මයෝජනොව පහතින් ෙේවො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
2021 වර්ෂමේ ග ස ඟ පිළිසඳරේ වැඩසටහන යටමත් පළොත් සභො හො පළොත් පොලන කටයුතු රොජය
අ ොතයොංශය ිසින් ක්රියොත් ක කිරී ට මයෝජිත ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශමේ පහත
2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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සඳහන් වයොපෘති සඳහො ගරු හසභොමේ අනු ැතිය ලබොදී අවශය බවට ගරු සභොපතිතු ො මයෝජනො
කර සිටින ලදී.
o ජල ටැංකිය හො ේමලෝරින්කරණය කිරී ට පහසුකම් ලබො ගැනී (ජීමලෝන් ජල
වයොපෘතිය)
o නගර සී ොව තුළ කොණු පේධති වැඩිදියුණු කිරී (ම ොනරොගල නගරය)
o ක්රීඩොංගණය වටො ඇිදින
න්තීරු හො වැසිකිළි පේධතියේ සකස් කිරී
(ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො ක්රීඩොංගනය)
ම

මයෝජනොව සුදුසු බවට සන්ධයො අනුරුේිකො ගරු න්ිතුමිය ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.

ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් වොෙ ිවොෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවො ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු
සභොපතිතු ො ිසින් සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
ඉන් පසු ම
මයෝජනොව සම්බන්ධමයන් සභොමේ සොකච්ඡොවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතො කිසිවේ
ඉදිරිපත් මනොවුණු බැින්, ගරුසභොපතිතු ො ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභොමේ තීරණය ි සො සිටින
ලදී.
පිටස්තර ආයතනයේ ගින් මූලය ප්රතිපොෙන හිමි වන බැින් නිසි ක්ර මේෙයන්ට හො නිසි
අධීේෂණයන්ට යටත්ව ිනිිෙභොවයකින් යුේතව ම
කටයුතු නිවැරදිව සිදු කිරී සුදුසු බවට හ
සභොව ඒක තිකව තීරණය කරන ලදී.

06.ආදායම් වියදම් වාර්තාව සභා සම්මත කිරීම.
නයොයපත්රොනුකූලව පසුගිය ොසයට අෙොළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආෙොයම් ියෙම් වොර්තොව සභො සම් ත
කර ගන්නො මලසට ගරු සභොපතිතු ො ිසින් ගරු සභොවට ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
පසුගිය ොසමේ එනම් 2021.03.01 දින සිට 2021.03.31 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

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - අතුල කුමාරසිරි මැතිතුමා

2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව

7

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ඉතො ත් අසීරු අවස්ථොවකට මුළු රට පත්ී
සිටින ම ොමහොතක ම ොනරොගල ප්රමේශමේ ජනතොවමේ සහ මකොමරෝනො ආසොිතයින්මේ
මසෞඛ්යොරේෂිත බව මවනුමවන් උමේ දිවො රෑ මනොබලො ඉතො ිශොල මස්වොවේ සිදු කරමින්
කලොප 04 ක වැඩ ආවරණය කරන ප්රමේශමේ හජන මසෞඛ්ය පරීේෂකවරුන් මම් වන ිට
ත යතුරු පැදිමයන් ම
කටයුතු සිදු කරන අතර, ඔවුන්මේ මස්වොවන්ට මම් ම ොමහොමත්
අප කවුරුත් මුල් තැන දිය යුතු බවට ප්රකොශ කර සිටි ගරු න්ිතු ො, ප්රොමේශිය මකොිඩ්
කමිටුමේදී දිස්ිේ මල්කම්තු ො ස ග සොකච්ඡො කර ඉදිරි ොස මෙකක ප ණ කොලයකට මහෝ
ම
නිලධොරින්ටත් රොජකොරි පහසු කර ගැනී සඳහො කැබ් රථ කිහිපයේ ලබො දී ට කටයුතු
කරන්න කියො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ පසුගිය දිනක බිදුණු වැව නිමරෝධොයන ධයස්ථොනමේදී නිමරෝධොයනය මවමින්
සිටි අමප් ප්රමේශමේ අහිංසක පුේගලමයකු වැඩිපුර වතුර මබෝතලයේ ඉල්ලුවො කියො එ
ස්ථොනමේ රොජකොරිමේ මයදී සිටි උසස් හමුෙො නිලධොරිමයකු ිසින් ඉතො අ ොනුෂික මලස
ඔහුට පහරදී ඇති අතර, ම වැනි අකොරුණික හො නුසුදුසු තත්ත්වයන් තවත් ඉදිරියට මනොිය
යුතු බැින්, සභොව ැදිහත් ී මහෝ මම්වො හමුෙොපතිටත් අෙොළ ඉහළ තැන්වලටත් වොර්තොගත
කරන්න කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

එේෙහස් නවසිය හැත්තෑ ගණන්වල සිට
මම් රමට් මනොමයේ මනොමයේ කැරලි,
ත්රස්තවොෙය, ස්වොභොික ිපත් ආදි වශමයන් මනොමයේ අවස්ථොවන්වලට මුහුණ දුන් අතර,
ඒවොයින් ජීිත මබ්රො ගැනී ට මිනිසුන්ට ඉතො කටුක අත්ෙැකීම්වලට මුහුණ මෙන්න සිදු වූ
බවත්, මම් වන ිට මකොිඩ් වසංගතය ෙ එවැනි
අවස්ථොවේ වන නිසො ම වැනි
අවස්ථොවන්වලදී මේශපොලනය කිසි ිමටක අවස්ථොවේ කර මනොගත යුතු අතර, අපි සියළු
මෙනො
එකො වමේ ැදිහත්ී මම් මවනුමවන් මසෞඛ්ය කටයුතු සොර්ථක කර ගැනී ට
ජනතොවට ලබො මෙන සියළු සහමයෝගයන් ලබො දී ටත් උපරි ෙොයකත්වයේ ලබො දිය යුතු
බැින්, ඒ සඳහො කටයුතු කරමු යන්නත් ඒ වමේ මසෞඛ්ය අංශමයන් සහ රජය ිසිනුත් මම්
ම ොමහොමත් ගන්නො සෑ කටයුත්තකට උපරි සහමයෝගය ලබො මෙන බව ප්රකොශ කරමින්
ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය පු ෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• ප්රමේශමේ මසෞඛ්යොරේෂොව සම්බන්ධමයන් මකොිඩ් කමිටුමේදී අවශය සෑ තීන්දු තීරණයේ
ගන්නො බවත්, මසෞඛ්ය අංශමේ නිලධොරින්ට වොහන ලබොදී මම් වන ිටත් සොකච්ඡො කර ඇති
අතර, ඉදිරිමේ පැවැත්ී ට නියමිත කමිටුමේදී මම් සම්බන්ධව නැවත ෙැනුම් මෙන බවත්, මකමස්
මවතත් මකොමරෝනො කටයුතු සම්බන්ධමයන් සභොමවන් ිය යුතු සෑ සහමයෝගයේ මම් වන
ිට මනොපිරිමහළො ඉටු කරන බවටත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ බිදුණු වැව නිමරෝධොයන ස්ථොනමේදී වූ සිදු ී සිදු වූ අවස්ථොමේදී ත න් ශෂින්ද්ර
රොජපේෂ අ ොතයතු ොමේ මල්කම්තු න්ට ෙැනුම් දුන් බවත්, ඒ ම ොමහොමත්
අවශය
නිලධොරින්ට ෙැනුම් දී එ නිලධොරියොට නීතයොනුකූල පියවර ගත් බවත්, සභොපතිවරමයේ
වශමයන් ත න්ට කරන්න පුළුවන් වූ කටයුතු එහිදී කළ බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ
අතර, එ පහර දී ඉතො ත් අ ොනුෂික පහර දී ේ නිසො පහර කෑ ට ලේවූ පුේගලයො ඒ සඳහො
ඔහුට සිදුවූ අසොධොරණයට එමරහිව ඉදිරි කටයුතු සිදු කරයි බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර
සිටින ලදී.

2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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• ඒ වමේ රජයේ වශමයන් මකොිඩ් ර්ධන කටයුතු හැකි උපරි අයුරින් සිදු කර මගන යන
අතර, ජනතොවමේ ෙ යුතුක වන්මන් පරිස්සමින් කටයුතු කර ඒ සඳහො සහමයෝගය ෙැේී බවත්
ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.2

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - පී.බණ්ඩාර මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මකොිඩ් වසංගතය මම් වන ිට අමප් රට තුළ
ෙැඩි අවධොන ේ මගන ඇති අතර, මහට දිනයේ ගැන කිසි බලොමපොමරොත්තුවේ මනො ැතිව
අිනිශ්ිත ස්වොභොවයේ පවතින අතර, මම් වන ිට ම ොනරොගල බල ප්රමේශමේ වසම් 26
තුළ ආසොිතයින් සිටින බැින්, ෙැඩි අවධොන ක බල ප්රමේශමේ ජනතොව පසුවන බවට
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, මම් තත්ත්වය තුළ ඉදිරිමේදී රට වැසීමම් තත්ත්වයේ
ඇති වුවමහොත් සභොවේ වශමයන් ප්රමේශමේ ජනතොවමේ අතයොවශය බඩු භොණ්ඩ ජංග රථ
ගින් මහෝ මබෙො දීමම් ිමශ්ෂ වැඩ පිළිමවළේ දියත් කළ යුතු බව ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

රජයේ වශමයන් මම් ම ොමහොත් නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගත යුතු අතර, මසෞඛ්ය අංශමයන් ලබො
මෙනු ලබන තීරණ හො මතොරතුරුවලට අනුව මුල් තැනදී කටයුතු කළ යුතු බවත්, ඉතො ත්
අවධොනම් තත්ත්වයේ මගන ඇති ම
මරෝගය මබෝීමම් ප්රවණතොවමේ වැඩි අගයේ මගන
ඇති මස් මිය යන ප්ර ොණය ෙ මම් වන ිට දෙනිකව ඉහළ යන අතර, ප්රොමේශිය සභොවේ
වශමයන් ිමශ්ෂමයන් ප්රමේශමේ ජනතොව ම න් මම් වන ිට වසංගතයට මගොදුරු ී
ඇති මරෝගින් ෙ ඔවුන්මේ ආශ්රිතයින් ෙ ආරේෂො කර ගත යුතු අතර, නිමවස්වල සිටින
ආසොිතයින් එ නිවමසන් ඉවත් කර සුදුසු ස්ථොනවලට මයොමු කර අෙොළ නිමවස්
ිෂබීජහරණය කර ිි ත් නිමරෝධොයන කටයුතුවලට ඉතිරි අය මයොමු කිරි ට පියවර ගැනී
තුළ මම් සඳහො යම් ප්රමේශයේ ගැනී ට හැකි වන බැින් මම් සම්බන්ධව මකොිඩ් කමිටුමේදී
සොකච්ඡො කර අමප් බල ප්රමේශය තුළත් නිමරෝධොයන ධයස්ථොනයන් ඇති කර මම් කටයුතු
ඉතො ත් සොර්ථකව සිදු කිරි ට පියවර ගැනී සුදුසු බව ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු
මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• ප්රමේශමේ මකොමරෝනො මරෝගීන් සිටින නිවොසවල මරෝගියො ප්රතිකොර ධයස්ථොන මවත රැමගන
ගිය පසු එ නිවොස මසොයො බලො ිෂබීජහරණ කටයුතු සිදු කරන බවත් ඒ වමේ මම් වන ිට
ම
මරෝගය සඳහො මගොදුරු ිය හැකි දවෙයවරුන් මවනුමවන් වැලියොය ආයුර්මේෙමේ නව
මගොඩනැගිල්ල නිමරෝධොයන ධයස්ථොනයේ වශමයන් මවන් කර ඇති අතර, එ නිසො එහි
පවතින පුස්තකොලය ෙ වසො තැබී ට සිදුව ඇති බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර, ඊට
අ තරව ැෙග , බුත්තල, වැල්ලවොය මරෝහල් ම
මරෝගින් සඳහො මවන් කර ඇති ස්ථොන
බවත්, ඒ වමේ සභොමේ මසෞඛ්ය කම්කරුවන් මම් ම ොමහොමත් ෙැඩි අවධොන ේ මගන ත
මස්වො කටයුතු සිදු කරන අතර, අඩු තරමම් ම ොවුන් සඳහොවත් මකොිඩ් ර්ධන
එන්නත්කරණය සිදු කර මෙන මලස මකොිඩ් කමිටුමේදී ත න් ඉල්ලො සිටි බවටත් ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදි.
• ඒ වමේ ත කෘෂිකොර්මික බඩු භොණ්ඩ ගම්වලට මගොස් අමලි කිරි ට කැ ති ඕනෑ අමයකුට
ප්රොමේශීය මල්කම් කොර්යොලය හරහො අවසර පත්රයේ ලබො මගන ජනතොවට අතයොවශය මස්වො සිදු
කළ හැකි බවටත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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8.3 ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - මක්.එම්.ගුණවර්ධන මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ම ොනරොගල නගරමේ මකොමරෝනො මරෝගින්
වැඩිී ෙැඩි අවධොනම් සහගත තත්ත්වයේ මගන ඇති අතර, මම් වන ිට මබෝහිටිය
ප්රමේශමේ මකොමරෝනො මරෝගින් ිශොල ප්ර ොණයේ හමු ී ඇති අතර, ඔවුන් නිමවස් තුළ
රඳවො තැබී තුළ මරෝගය තව තවත් ෙරුණූ මලස පැතිර යො ට ඉඩ පවතින නිසො අෙොළ
නිලධොරින් ස ග සොකච්ඡො කර ම
ආසොිතයින් හැකි ඉේ නින් මරෝහල් මවත රැමගන
යො ට කටයුතු සලසො මෙන මලස ඉල්ලො සිටිමින් ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට ස්තුතිය
පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• මකොමරෝනො මරෝගින් ප්රතිකොර සඳහො මරෝහල්වල ඇඳන් හිස් මවන ගණනට නිමවස්වල සිටින
මරෝගින් මගන යන බවත්, ඉදිරිමේදී ම ොනරොගල මයොවුන් මස්නොංක ධයස්ථොනමේ ෙ
නිමරෝධොයන ධයස්ථොනයේ ඇති කරී ට කටයුතු මයොෙො මගන යන බවත් ගරු සභොපතිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

8.4 ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - ක්රි ාන්ත රත්නායක මැතිතුමා
I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව ිපේෂ නොයකතු ො ප්රකොශ කළො වමේ පසුගිය
දිනක බිදුණුවැව නිමරෝධොයන ධයස්ථොනමේ සිටි මරෝගිමයකුට හමුෙො නිලධොරිමයකු ිසින්
ඉතො ත් අ ොනුෂික මලස පහර දී සම්බන්ධව ම ්ස් බුේ සටහනක ෙ සම්ූර්ණ ිස්තරයේ
පළ කර තිබූ බවත්, මම් අ ොනුෂික අ න ක්රියොව සම්බන්ධව ප්රොමේශිය සභොව ගින්
හමුෙොපතිට ලියො යවො මම් අහිංසක පුේගලයොට සොධොරණයේ කර මෙන මලස ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

ඒ වමේ
මම් වන ිට ම ොනරොගල මකොිඩ් රණ ආෙොහනය කිරි සභොමේ
ආෙොහනොගොරමේදී සිදු වන අතර, ම වැනි රණයේ සිදුවන නිවසක ඉතිරි සියළුමෙනො
නිමරෝධොයනයට මයොමු වන නිසො ආෙොහන කටයුතු සඳහො ඉදිරිපත් ී , මුෙල් මගී ට
පැමිණී , සමිතිවල මුෙල් ලබො ගැනී ට මනහැකිී යන ගැටළු රොශියකට මුහුණ දී ට
සිදුවන නිසො අමනකුත් මස්වො සපයනවො ම න් ම වැනි පවුල් සම්බන්ධව ෙ ප්රොමේශීය
සභොවේ වශමයන් කු න මහෝ සොධොරණයේ හො සහන වැඩපිළිමවළේ සිදු කිරි ට හැකි නම්
එය මම් ම ොමහොමත්
ක්රියොත් ක කිරි වැෙගත් කොරණොවේ බව ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ
කරන ලදී.

III.

ඒ වමේ
හජන මසෞඛ්ය පරීේෂකවරුන්ට ෙ මම් වන ිට සභොව ගින් සෑ
සක
ඉන්ධන ලීටර් 5 බැගින් ලබො දුන්න ෙ මකොමරෝනො වසංගතය හමුමේ ඉතො ෙැවැන්ත
ම මහවරේ මම් ම ොමහොමත් සිදු කිරි ට සිදුව ඇති නිසො ම
තත්ත්වය යම් තර කට මහෝ
ඟ හැමරන තුරු තවත් ලීටර් 05 ේ වැඩි කර ඔවුන්ට ඉන්ධන ලබො දී ට කටයුතු කරන්න
කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

IV.

ඒ වමේ සිරිගල මරෝහමල් කොර්ය ණ්ඩලමේ ෙ මබොමහෝ මෙමනේ පසුගිය දින කිහිපය
තුළ මකොමරෝනො ආසොිතයින් බවට පත්වූ අතර, අවුරු 13 ½ ේ වැඩ බලන මරෝහල්
අිකොරිවරමයේ සිටින එක මරෝහල සිරිගල හ මරෝහල වන අතර, මරෝහල් කොර්ය

2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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ණ්ඩලය ෙ ම තු න්මේ වැඩපිළිමවළ සම්බන්ධමයන් ෙැඩි කලකිරි කින් පසුවන බවත්,
ස්ථොන ොරුී ේ වත් මනොලබො මම් පුේගලයො තව ත් මරෝහමල් රැදී සිටින්මන් මකමස් ෙ
යන්න ගැටළු සහගත බවත්, ඔහු දිගින් දිගට මරෝහල ිනොශයට පත් කරවමිිින් කටයුතු කර
මගන යන අතර, ප්රමේශමේ හිටපු හො ෙැනට සිටින කිසි මේශපොලන නොයකයින්ටවත්
වගකිව යුතු කිසි පරිපොලන නිලධොරිමයකුටවත් මම් මරෝහල් අධයේෂවරයො ගැන තීරණයේ
ගැනී ට මනොහැකිව සිටී ඉතො ත් කනගොටුමවන් යුතුව ෙැඩි අප්රසොෙය ඵල කර සිටින බවත්
ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී. ඒ වමේ සිරිගල හ මරෝහමල් රැපීඩ් ඇන්ටිජන්
පරීේෂණය හො PCR පරීේෂණය සිදු කරන වැඩසටහමන්දී මහෙ කොර්ය ණ්ඩලය ඇතුළු
පිරිස ඉතො ත් අනොරේෂිතව ඒ කටයුතු සිදු කරන අතර, සභොව ැදිහත් ී මහෝ මරෝහමල් එ
පරීේෂණ කටයුත්ත සිදු කරන ස්ථොනය ඉතො ආරේෂිතව ිනිිෙභොවයකින් යුේතව සකස්
කරදී ට අවධොනය මයොමු කරන්න කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
V.

ඒ වමේ මකොමරෝනො මරෝග මබෝී පොලනය කිරි ට කිසි මේශපොලන පේෂයකට සිදු
කළ මනොහැකි අතර, මපෞේගලිකව ත ත න් ආරේෂො ී ඒ සඳහො අවශය සහමයෝගය උපරි
ට්ටමින් ලබොදී කටයුතු කළ යුතු බවත්, ඒ වමේ
සභොමේ මසෞඛ්ය අංශමේ කොර්ය
ණ්ඩලය ඉතො ත් අනොරේෂිතව මම් කොලය තුළ ඉතො ිශොල මස්වොවේ සිදු කරන අතර,
සභොව ගින් ඔවුන්ට අවශය සියළු මසෞඛ්යොරේෂිත ම වලම් ලබොදී ඇතත්, මම් අය ඇගයී ට
ලේ කර ිමශ්ෂ දී නොවේ මහෝ ලබො දී ට හැකි නම් එය ඉතො ත් අගය කළ හැකි ක්රියොවේ
වන බැින්, ඒ සම්බන්ධවෙ අවධොනය මයොමු කරන්න කියො ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.

VI.

ඒ වමේ මම් වන ිට රමට් පවතින තත්ත්වයන් ස ග ජංග මල් ෙන්දීමම් වැඩපිළමවලවල්
නතර ී තිබී
ත මල් බැංකුමේ පවො මල් හිඟයේ පැවතී ඉතො අවධොනම් තත්ත්වයේ
බැින්, මම් ම ොමහොමත් මල් ෙන්දී ට කැ ති ඕනෑ මකනකුට මරෝහමල් මල් බැංකුවට
මගොස් මල් ෙන්දීමම් කටයුත්ත සිදු කිරි ට අවස්ථොව ලබොදී ඇති බැින්, පුළුවන් හැම ෝ
ෙැනුවත් කර මම් සඳහො ෙොයකත්වය ලබො මෙන්න කියො ගරු න්ිතු ො සියළු මෙනොට
ස්තුතිය පුෙකර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• මකොිඩ් රණ ආෙොහනය කිරි මවනුමවන් අය කරනු ලබන සො ොනය මුෙල අය කිරි ට සිදු
වන අතර, ප්රොමේශිය සභොවේ වශමයන් මම් ම ොමහොමත් ලබො දිය හැකි සියළු සහන කටයුතු
හො මස්වො කටයුතු මනොපිරිමහළො ලබො මෙන බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී. ඒ
වමේ
හජන මසෞඛ්ය පරීේෂකවරුන්ට මතල් වැඩි කර ලබොදී ට ත ො ඉල්ලී ේ කර සිටිය ෙ
තව ත් ඒ සඳහො ඉහළින් අනු ැතිය ලැබී මනො ැති අතර, අනු ැතියේ ලැබුණු පසු එමස් ඉන්ධන
වැඩිකර ලබො දී ට හැකි බවත් ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ මරෝහමල් ඇතුමල් පවතින ගැටළු සම්බන්ධව අපට ැදිහත් ී කටයුතු කළ මනොහැකි
බවත්, ත න් මම් සම්බන්ධව ගරු කෘෂිකර් රොජය අ ොතයතු ොමගන් ි සො සිටියෙ මම් වන
මතේ මරෝහල් අිකොරිවරයොට ිරුේධව කිසිදු පැමිණිල්ලේ ත න්ට ලැබී මනො ැති බවට
අ ොතයතු න් පැවසූ බව ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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8.5

ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී - අජිත් අගලකඩ මැතිතුමා

I.

ගරු සභොමවන් අවසර ගැනීම න් අනතුරුව මකොමරෝනො උවදුර පොලනය කිරි ට කිසිදු
මේශපොලනයකට සිදු කළ මනොහැකි බවට ක්රිශොන්ත රත්නොයක ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කළත්
ම වැනි වසංගතයේ රටකට පැමිණීමම්දී එහි පොලකයන් ිසින් එය භොර ගැනීමම්
ක්ර මේෙයට අනුව එය වයොප්ත ී පොලනය කළ හැකි බවට ගරු න්ිතු ො ප්රකොශ කර සිටි
අතර, ම
මරෝගය පැමිණීමම්දී එය පොලනය කර ගැනී ට මහොඳ පොලකයින් සිටින රටවල්
තිබුණු බවත්, යම් රටක පොලකයො ිසින් වසංගතයේ වශමයන් ෙැක ඒ සඳහො මුහුණ දී ට
ගන්නො ක්රියො ොර්ගයන්ට අනුව මරෝගයට ජනතොව මගොදුරු ී ිනොශයේ ඇති ී පොලනය
කර ගත හැකි බවට ගරු න්ිතු ො ිසින් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

II.

මකමස් මවතත් අමප් රට තුළ මකොමරෝනො තුන්වන රැල්ල ගින් රට ඉතො ත් අවධොනම්
තත්ත්වයකට පත්ව ඇති අතර, ඉදිරි දින කිහිපය වුව ෙ රමට් තත්ත්වය තව තවත් නරක අතට
හැරීමම් අවධොන මබොමහො වැඩි බැින් අමප් ප්රමේශමේ ජනතොව මවනුමවන්වත් ම ය
පොලනය කර ගැනී ට ප්රොමේශිය සභොවේ වශමයන් ැදිහත් ී කටයුතු කළ යුතු අතර, ඒ වමේ
මම් මහ්තුමවන් මබෝ මනොවන මරෝගවලින් පීඩො ිදින ොස් පතො සොයනවලට යන අමප්
ජනතොව මම් වන ිට ොසිකව සිදු කරන පරීේෂණයේවත් සිදු කර ගැනී ට මනොහැකිව
අසරණ ී සිටින අතර, ඒ අය මවනුමවන් ෙ ග්රො මස්වො වසම් ට්ටමින් යම් සොයනයන් සිදු
කර මම් මරෝගින්ට සහනයේ ලබො දිය හැකි වන පරිදි අෙොළ නිලධොරින් ස ග සොකච්ඡො කර
යම් කිසි සුදුසු වැඩපිළිමවලේ සකස් කිරි ට අවධොනය මයොමු කළ යුතු බවත් ගරු න්ිතු ො
ප්රකොශ කර සිටින ලදී.

III.

ඒ වමේ මම් දිනවල පොසල් හො අ තර පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන් ON LINE ක්ර යට
ෙරුවන්ට උගන්වන අතර, මබොමහෝ ගම්බෙ ෙරුවන් තොේෂණ පහසුකම් ආර්ික අපහසුකම්
ම න් ිමශ්ෂමයන් සිේනල් හරි හැටි මනොලැබී යන ිශොල ගැටළු රොශියකට මුහුණ
මෙමින් සිටින අතර, මම් ෙරුවන් ොනසිකව ෙ මම් ගැටළු නිසො පීඩො ිදින බැින්, මම්
සම්බන්ධව අමප් බල ප්රමේශමේ ෙරුවන් මවනුමවන් මහෝ සොකච්ඡො පවත්වො මම් ෙරුවන්ට
යම් සහනයේ ලබො දී මම් දිනවල පවතින අධයොපන රටොව සොර්ථක කර ගැනී ට ප්රොමේශිය
සභොවේ වශමයන් ැදිහත් ී එ කටයුතු කළ යුතු අතර, මම් වසංගත තත්ත්වය ඉදිරි
දිනවලදී මකමස් මවයි ෙ කියො අපට කිව මනොහැකි අතර, අමප් ප්රමේශමේ ජනතොවට පවතින
මම් ගැටළුවලට කු න මහෝ වැඩපිළිමවලවල් සකස් කර ක්රියොත් ක කළ යුතු බවත්, ඒ වමේ
අමපන් ප්රමේශමේ ජනතොවට ඉටු ිය යුතු යුතුකම් ප්රොමේශීය සභොවේ වශමයන් අපි සියළු
මෙනො
ැදිහත් ී ඉටු කරමු බවත් ඕනෑ අවස්ථොවකදී මම් සඳහො ගන්නො ඕනෑ
වැඩපිළිමවළකට උපරි සහමයෝගය ලබො මෙන බව ප්රකොශ කරමින් ගරු න්ිතු ො සියළු
මෙනොට ස්තුතිය පුෙ කර සිටින ලදී.

ගරු සභාපතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීම
• ම වැනි අවස්ථොවකදී ගම් ට්ටමින් සොයන පැවැත්ී මහොඳ කොරණොවේ වන අතර, ගිය වර ෙ
ම මස් සොයන පැවැත්ී ආරම්භ කළ ෙ ඒ ජනතොවමේ මසෞඛ්ය තත්ත්වයන් හො වසංගත
තත්ත්වය මහ්තු මකොට මගන එ ක්ර මේෙය අසොර්ථක වූ බවත් මම් සම්බන්ධව වගකී හො තීරණ
2021 මැයි මස 13 දින සභා වාර්තාව
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ගත යුත්මත් මසෞඛ්ය අංශය බවත්, ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටි අතර ,මකමස් මවතත් මම්
සම්බන්ධවෙ මකොිඩ් කමිටුමේදී සොකච්ඡො කරන්නම් කියො ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින
ලදී.
• ඒ වමේ ON LINE අධයන රටොමේදී මබොමහෝ ප්රමේශවලට සිේනල් හරිහැටි මනොතිබී
ත
මබොමහෝ අපහසුතොවයට එ ෙරුවන් පත්ව ඇති අතර, ම ොනරොගල මබෝහිටිය ප්රමේශමේ ෙරුවන්
හො වැඩිහිටි පිරිස් මම් ප්රශ්නයට ෙැඩිව මුහුණ දී සිටින අතර, ෙරුවන් ොර්ගවල පවො මම්ස පුටු තබො
මගන ඉමගන ගන්නො ආකොරයේ පවතින බැින්, මම් සම්බන්ධව අෙොළ ආයතනවලට කඩිනමින්
ෙැනුම් දී එවැනි ප්රමේශවලට සිේනල් කුළුණු සි කිරි ට කටයුතු මයෙිය යුතු බවට ගරු
සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• ඒ වමේ මකොිඩ් වසංගතය තුළ ප්රමේශයටත් ජනතොව මවනුමවනුත් ප්රොමේශිය සභොවේ
වශමයන් ිය යුතු සියළු යුතුකම් හො වගකීම් මනොපිරිමහළො ඉටු කිරි ට උත්සොහ ගන්නො බවත්
ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කර සිටින ලදී.
• එමස් මයෝජිත සංවර්ධන වයොපෘති මල්ඛ්නය 2021 වර්ෂමේ පළොත් නිශ්ිත සංවර්ධන ප්රෙොන
(PSDG) යටමත් ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො බල ප්රමේශය තුළ ක්රියොත් ක කිරී සඳහො පහත
සඳහන් සංවර්ධන මයෝජනො (ප්රතිපොෙන සහිතව) අප මවත එවො ඇති බැින් එ සංවර්ධන
වයොපෘති සම්බන්ධ වැඩි ිස්තර කොර්යොලමයන් ලබො මගන ප්රමේශය භොරව කටයුතු කරන අෙොළ
සභිකවරුන්මේ අධීේෂණය යටමත් ිි ත් ක්ර මේෙයන්ට යටත්ව ිනිිෙභොවයකින් යුේතව සිදු
කිරී ට පියවර ගන්නො මලස ගරු සභොපතිතු න් ිසීන් සභොවට ෙැනුම්මෙන ලදි.
▪ ිහොරමුල්ල මවමල්වත්ත සංජීව හතොමේ නිවස අසල ොර්ගය - මවන් කර
ඇති ප්රතිපොෙන මුෙල රු.500,000.00
▪ මහොමරොම්බුව ගල්වල පොර පළමු පටු ග ොර්ගය - මවන් කර ඇති ප්රතිපොෙන
මුෙල රු.500,000.00
▪ කලවැල්ආරග ගුණපොල හතොමේ නිවස අසල
ප්රතිපොෙන මුෙල රු.500,000.00
▪ ෙළුේමගොඩ

ොර්ගය - මවන් කර ඇති

ොර්ගය - මවන් කර ඇති ප්රතිපොෙන මුෙල රු.500,000.00

ගරු සභාපතිතුමා
සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තවදුරටත් ඉදිරිපත් මනොවූ බැින්, ගරු සභොපතිතු ො ිසින් අෙ
දින ොසික හ සභොව සොර්ථක කර ගැනී ට පැමිණි සියලු
න්ිවරුන්, න්ීවරියන් ඇතුළුව
පැමිණ සිටි සියලු මෙනොට ස්ූතිය පුෙ කරමින් ගරු සභොපතිතු ො ිසින් හ සභොමේ වැඩ
කටයුතු ප.ව.5.30 ට ප ණ අවසන් කරන ලදී.
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•
•

2021.05.13 දින ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභො කොර්යොලමේදී ය.

•

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

ම

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

හ

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

ආර්.එම්.රත්නීර,
සභොපති,
ප්රොමේශීය සභොව,
ම ොනරොගල.
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➢ ගරු සභාපතිතුමන් විසින් හදිසි මයෝජනා ඉදිරිපත් කර සිටීම (රීති අංක 11 (8) )
නයොයපත්රොනුකූලව යථො පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරීම න් අනතුරුව අෙ දින සොකච්ඡො
කර අනු ැතියේ ගත යුතු හදිසි මයෝජනො 01 ේ සම්බන්ධමයන් හ සභො අනු ැතිය ලබො ගත යුතු
බවට ගරු සභොපතිතු ො ප්රකොශ කළ අතර ඒ සඳහො හ සභොමේ ිරුේධත්වයේෙ මනොතිබුණු බැින්
ගරු සභොපතිතු ො ිසින් එ හදිසි මයෝජනො පහතින් ෙේවො ඇති ආකොරයට සභොගත කරන ලදි.
a) 2021 වර්ෂයට සභොව සතු සතිමපොළ බදු ගත් බදුකරු ිසින් ආරම්භක ොසමේ සිට රමට්
පවතින මකොමරෝනො වසංගතය මහ්තුමවන් සතිමපොළ පැවැත්ී අඩොල ී ඇති අතර, පළමු
සතිය තුළ සතිමපොළ වසො තබන ලෙ අතර, මෙවන සතිමේ සිට නැවත මපොළ ිවෘත කළ ෙ
මගොියන් නිෂ්පොෙන රැමගන ඒ මවළඳුන්මේ ප්ර ොණය සහ ස ස්ථ පොරිමභෝගිකයන්මේ
පැමිණී 50%කටත් වඩො අඩු බවත්, නගරයට පැමිණී ට මබොමහෝ මෙමනේ අකැ ත්තේ
ෙේවන බැින් මගොීන් ත නිෂ්පොෙන ත නිමවස් මවතින් මතොඟ මවළඳුන්ට ිකිණීමම්
ක්ර මේෙයේ ෙ පවතින නිසො ගිිසුම්ගත මුෙලට සතිමපොළ බදු අය කර මගන යො ඉතො ත්
අපහසු බැින්, ගිිසුම් ප්රකොරව ොසිකව සභොවට මගවනු ලබන වොරික මුෙලින් 50% ක සහන
මුෙලේ අඩු කර මෙන මලස 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 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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