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ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවො  

2021.12.10 දින  හ ාවො  ොර්තො  
 

දමානරාගල ප්රාදීය  සභාදේ 2018 වර්ෂදේ නිළ කාල  ආරම්භ කිරීදමන්  පසුව පවත්වනු ලැබූ  

හතලිස් පස්වන (45) සභා වාර  2021.12.10 වන දින ප.ව  02.30 ට ප්රාදීය  සභා රැස්ීම් 

ශාලාදේදී ගරු සභාපති ආර්.එම්.රත්නීර මැතිතුමාදේ ප්රධාානත්වද න් පැවැත්විණි. එහි සංෂිප්ත 

වාර්තාව පහත සඳහන් කරමි.  

පැමිණී  

01. ගරු සභාපති    - ආර්.එම්.රත්නීර මැතිතුමා 

02. ගරු උප සභාපති    - ආර්.එම්.ප්රදීප් විදරරත්න මැතිතුමා 

03. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල මැතිතුමා  

04. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   -  දේ.ජී.ඩී.චාමර නානා ේකාර මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - දේ.එම්.ගුණවර්ධාන මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - තරංග දිසානා ක මැතිතුමා 
07. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - තදමෝදිරම් ජ ජීලන් මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - එස්.අතුල කුමාරසිරි මැතිතුමා (ප්රතිපේෂ  නා ක) 

09. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - ප්රදීප් ධාම්මික විතානදේ මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - ආර්.එම්.රමණී රත්නා ක මැතිතුමි  

11. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - ආර්.එම්.උදීනි රමයලතා  මැතිතුමි  

12. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - දේ.මදනෝජා ලේමිණී මැතිතුමි  
13. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධාන මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර මැතිතුමා 

15. ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   -          අජිත් ශාන්ත අගලකඩ මැතිතුමා 
 

සභා දල්කම්     - ඩී.එම්.අනුර දිසානා ක මහතා  

මනොපැමිණී  

01.ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ි   - වයි.උපුල් මැතිතුමා 
02.ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නා ක මැතිතුමා 

03.ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - රංජිත් රත්නා ක මැතිතුමා 

04.ගරු ප්රාදීය  සභා මන්ී   - සන්ධායා අනුරුීාකා රත්නා ක මැතිතුමි  
 

පළමුව ආගම සිහිකිරීදමන් අනතුරුව ගරු සභාපතිතුමා විසින් මාසික මහ සභාව සාර්ථක කර 

ගැනීම සඳහා පැමිණි ගරු උප සභාපතිතුමා, සි ලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරි න් ුතුව ව පැමිණ 

සිටින සි ලු දෙනා පිළි ගනිමින් සභාදේ  වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.  
 

01. පසුගිස  ා ාවො  ොර්තො  ාවො ාම් ත කර ගැනී . 
 

දම් වන විටත් ඔබතුමන්ලාහට ලබා දී ුති පසුගි  මාසික මහ සභාදේ  සභා වාර්තා දකටුම්පත 

කි වූවා දස් සලකා සංදශෝධාන ුත්නම් ඒවා දපන්වා දී සංදශෝධාන නැත්නම් ගරු සභාදේ 

ද ෝජනා ස්ීරත්වද න් සභා සම්මත කර ගන්නා දලස ගරු සභාපතිතුමා විසින් ගරු සභාව දවත 

ෙැනුම් දෙන ලදි. එහිදී සංදශෝධාන කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවූද න් පසු ගි  මස මහ සභා වාර්තාව 

දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ීතුමන්දේ සහ තදමෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු මන්ීතුමන්දේ ද ෝජනා 

ස්ීරත්වද න් මහ සභාදේ ඒකමතික එකඟතාවද න්  සභා සම්මත කරන ලදි.  
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02.   ාවොපති රසො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන 
 

නැත 
 

 

03. ාවො  අ තො එ න ලද ාංමී  මපත්ාම්, පැමිණිලි හො ාන්නිමේදන ාවො  ම ත 

ඉදිරිපත් කිරී . 

 

අසනීප තත්ත්ව ේ දහ්තුදවන් අෙ දින මහ සභා වාර ට සහභාගී ීමට දනාහැකි බව පවසා 
වයි.උපුල් ගරු මන්ීතුමන් විසින් ෙැනුම් දීමේ කර ුති බවත්, ක්රිශාන්ත රත්නා ක මන්ීතුමන් 
සහ රංජිත් රත්නා ක මන්ීතුමන්  පළාත් පාලන  පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආ තන  මගින් පැවැත්දවන 
පුහුණු වැඩමුලුවකට අෙ දින සහභාගී වන බවත්,ඒ වදේම සන්ධායා අනුරුීාකා මන්ීතුමි  
දකාදරෝනා දරෝග  වැලඳී තවමත් නිදරෝධාා න කාල  අවසන් දනාමැති බවත් ගරු 
සභාපතිතුමන් සභාවට ෙැනුම් දෙන ලදි. 

 එම නිවාඩු පිළිගැනීම සුදුසු බවට ගරු සභාව ඒකමතිකව අනුමත කර සිටින ලදි. 

 

04.   ථා පරිදී කල් දී ුති ප්රශ්න සාකච්ඡා කිරීම 
 

නැත 

    

05.   සථො පරිදී කල් දී ඇති මසෝජනො ාොකච්ඡො කිරී  

නයා පානුලලව මීලඟට ුත්දත්  ථා පරිදී කල්දී ුති ද ෝජනා සාකච්ඡා කිරීම හා සභා තීරණ     

ගැනීම බව ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

05.01 ගරු ාවොපති ආර්.එම්.රත්නවීර  ැතිතු ො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

මසෝජනො 
 

 

මසෝජනො අංක 01 
 

දමානරාගල වැදිකුඔුර පාර අංක 34/2 හී පදිංචි ඒ.එම්.දසෝමසිරි මහතා විසින් එම ස්ථානදේ පෙංචි 

පවුල් 4 ක පමණ ජීවත්වන්නන් සඳහා ගමන් කිරීමට ුති මාර්ග  පවතින වැසි සම ත් සමඟ ෙැඩි 

දසෝො පාලුවකට ලේව වලවල් හෑරී ගමන් කිරීමට අපහසු තත්ත්ව ේ දගන දී ුති නිසා දමම 

මාර්ග  සකස් කර දීම සඳහා සභා අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ 

සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට තදමෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු අතර, 2022 වර්ෂදේ ප්රාදීය  සභාවට ලැමටමට නි මිත ප්රතිපාෙන වලට  ටත්ව 

දමම සංවර්ධාන කටයුත්ත ඉදිරි වර්ෂදේදී සිදු කිරීමට කටයුතු කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ 

කර සිටින ලදි.ඒ සඳහා මහ සභාදේ ඒකමතික එකඟතාව  ෙ ලබා දෙන ලදි.  

 
   



 

 

3 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

මසෝජනො අංක 02 

දමානරාගල ප්රාදීය  සභාදේ අනුමැති  ුතිව නව බස් නැවතුම්දපාල ගඟ බඩ අංක 11 

කඩකාමර ට  ාබෙව පසුව ඉදිකරගන්නා ලෙ අංක 12 දලස හඳුන්වනු ලබන ී.ජී.චමින්ෙ 

ප්රි ෙර්ශන  න අ  විසින් දීර්ක කාල ේ පවත්වාදගන  නු ලබන කඩ කාමර  සඳහා ගිවිසුමකට 

 ටත්ව එහි පවත්වාදගන  නු ලබන අදනකුත් කඩවලින් අ  කරන මුෙල පෙනම් කර ගනිමින් 

මාසිකව රු.6200.00 ක බදු මුෙලේ සභාවට දගීම සඳහා අවසර ලබා දෙන දලස කර ුති 

ඉල්ීම සඳහා  සභා සභා අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත 

ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

 එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

එහිදී දමම ද ෝජනාවත් සමඟම දමානරාගල ප්රාදීය  සභාවට අ ත් නව බස් නැවතුම්පල දපාදු 

වැසිකිළි , නව දපාළ භූමිදේ දපාදු වැසිකිළි  සහ බිබිල පාර නව ක්රීඩා ගාරදේ උඩු මහල  න 

දීපළ ෙ 2022 වර්ෂ ට අොලව වාර තුනකදී ම දටන්ඩර් කළෙ අවස්තා තුදන්දීම කිසිදවකු 

දටන්ඩර් අ දුම්පත් භාර ගැනීමට ඉදිරිපත් ී දනාමැති අතර සභාව සතු  ම් දීපලේ තුන් 

වතාවේ දටන්ඩර් කර අ දුම්කරුදවකු ඉදිරිපත් දනාවන අවස්ථාවන් වලදී ඒ සඳහා කැමැත්දතන් 

ඉදිරිපත් වන ඉල්ලුම් කරුදවකු හට සභා තීරණ කින් එවැනි දීපලේ බදු දගන කටයුතු කිරීමට 

ලබා දි  හැකි අතර, නමුත් වර්තමානදේදී දමදස්  ම් දීපලේ දටන්ඩර් දනා න අවස්ථා 

පැමිදණන  තුරු බලන් සිටින අවස්තාවාදී පිරිසකුත් සිටින අතර ඔවුන්දේ අරමුණ වන්දන් එවැනි 

දීපල සඳහා දටන්ඩර් ඉල්ලුම් කරුදවකු දලස ඉදිරිපත් දනාී පසුව අඩු මුෙලකට ලබා ගැනීමට 

ඉල්ලුම් කරන බැවින් එවැනි අ වලුන්ට ඉඩ ලබා දි  දනාහැකි බැවින් දම් සඳහා ඉදිරි කටයුතු 

කිරීම සම්බන්ධාද න් අෙ දිනම සභා තීරණ ේ ගත යුතු බවට ගරු සභාපතිතුමන් ප්රකාශ කර සිටින 

ලදි.    
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාවන් දෙක  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  

විමසා සිටින ලදී. 
  
 

 

දමම ද ෝජනාවට අනුව ී.ජී.චමින්ෙ ප්රි ෙර්ශන  න අ  විසින් දීර්ක කාල ේ තුළ පවත්වාදගන 

 නු ලබන බස් නැවතුම්දපාල ගඟ බඩ අංක 12 කඩ කාමර  සඳහා ඔහුදේ ඉල්ීමට අනුව 

ගිවිසුමකට  ටත්ව රු.6200.00 ක මාසික බදු මුෙලේ සභාවට දගීදම් පෙනම මත 2022 වර්ෂදේ 

සිට ඉදිරි ට පවත්වාදගන  ාමට දමම ඉල්ලුම් කරුට අවස්ථාව ලබා දීම  සුදුසු බවත්, එදස්ම ගරු 

සභාපතිතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ සභාව සතු දපාදු වැසිකිළි දෙකත්, බිබිල පාර නව ක්රීඩා 

ගාරදේ උඩු මහලත් දතවන වර දටන්ඩර් කරන ලෙ ලංසු මුෙලින් 10% ේ අඩු කර ප්රාදීය  

මට්ටමින් පමණේ හතර දවනි වතාටත් දටන්ඩර් ප්රසිීෙ කිරීමේ සිදු කර බදු දීම සුදුසු බවට  මහ 

සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
 

මසෝජනො අංක 03 

දමානරාගල දරෝහල් පටුමඟ කලුලන්ෙ ා  ලිපිනදේ පදිංචි ආර්.එම්. කරුණාවතී  න අ  විසින් 

ඒ අසල ම පදිංචි ඩබ්.එම්.දසදනවිරත්න විදරසිංහ  න අ ට විරුීධාව ඉඩම් ආරවුලේ 

සම්බන්ධාද න් දමානරාගල දපාලිසිදේ විවිධා පැමිණිලි අංශ  දවත පැමිණිල්ලේ දගානු කර ුති 

බවත්, අනතුරුව දෙපාර්ශව  දගන්වා කරුණු විමසීම් කිරීදම්දී වග උත්තර කාර පාර්ෂව ට ඉඩම්  



 

 

4 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

 

ප්රතිසංස්කරණ දකාමිෂන් සභාව මගින් ඔප්පු අංක 4333 ෙරණ ඔප්පුවේ 2011.11.2  වන දින 

නිකුත් කර අේකර  01 යි රූඩ් 03යි පර්චස් 4.28 ේ ුති බව සඳහන් කර ුති අතර පැමිණිලි 

පාර්ෂව  වන ආර්.එම්. කරුණාවතී  න අ  දමම දකාටසට කිසිඳු බලප ේ දහෝ දල්ඛණ ේ 

ඉදිරිපත් දනාකරන බවත් ු  දමම ඉඩදම් පරුචස් 0  ක පමණ දකාටසේ සඳහා අ තිවාසිකම් 

ඉල්ලනු ලබන අතර අොල ඉඩදමන් දමානරාගල ප්රාදීශ  සභාව මගින් මාර්ග ේ 

ප්රතිසංස්කරණ  කර ුති බවත්, එම නිසා දමම ආරවුල ුති වූ බවත්, දෙපාර්ෂව ම පිළිගන්නා 

අතර දම් සම්බන්ධාද න් විමර්ෂණ ේ කර එම පැමිණිලි කරුවන් සඳහා ස්ීර විසඳුමේ ලබා දෙන 

දලස දපාලිස් ස්ථානාාපතිතුමන් විසින් කර ුති ෙැනුම් දීම සම්බන්ධාද න් මහ සභාදේ තීරණ  

සහ අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින 

ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

සිරිගල දරෝහල පිටුපස ප්රාදීය  සභාවට අ ත් පැරණි මාර්ග ේ තිබූ  අතර එම ස්ථානදේ පදිංචි 

කරුදවකු විසින් දමම මාර්ග ටත් ඔහුදේ ඉඩදමන් ලබා දී ුති මාර්ග ටත් මැදිී ුති ඔහුට 

අ ත් බිම් දකාටසේ ඔප්පු සහිතව විකුණා ුති අතර, දමදස් මිල දී ගත් අ  විසින්  ම්  ම් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට  න බැවින් එදස්  ම් ඉදිකිරීම් සිදු කදළාත් දමම මාර්ගදේ රේෂිත 

දකාටසට ගැටලුවේ වන බවත්, එදස් ඉදිකිරීම් කිරීමට දමහි ප්රමාණවත් ඉඩේ දනාමැති බැවින්, 

අවට ප්රදීශවාසීන්ෙ දමම ඉදිකිරීම් සඳහා විරුීධාත්ව  ලල කර ුති බවත් ගරු සභාපතිතුමන් 

සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් නැවත සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර  දමම ඉඩම් 

දකාටස මිල දී ගත් අ  විසින් සිදු කිරීමට නි මිත ඉදිකිරීම් සඳහා ප්රදීශවාසීන් විසින් විදරෝධාතා 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලිඛිත ලිපි දල්ඛන තිදබ්ෙ  න්න අජිත් අගලකඩ ගරු මන්ීතුමන් විසින් විමසා 

සිටි දී එදස් ප්රදීශවාසීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලිපි ුති බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර 

සිටින ලදි.දවනත් අෙහස් හා විදරෝධාතා කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් 

දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා සිටින ලදී.  

 

ෙැනට දමම අතුරු මාර්ගදේ පූර්ව අවසර කින් දතාරව මාර්ග රේෂිත  අවහිර වන අයුරින් කිසිඳු 

ඉදිකිරීමේ දහෝ වගා කටයුත්තේ සිදු දනාකරන දලසටත්, ෙැනට අවසර කින් දතාරව සිදු කර 

ුති සි ලු ඉදිකිරීම් නතර කිරීමට හා ඉවත් කර ගැනීමට අොල පාර්ෂව න් දවත සභා තීරණ 

ෙැනුම් දීමට පි වර ගත යුතු බවටත් සභාව තීරණ  කරන ලෙ අතර දමම තීරණ න් ෙැනුම් දීදමන් 

අනතුරුව එ  දනාසලකා හැර කටයුතු කරන අ  වලුන් සිටීනම් ඔවුන්ට විරුීධාව (නීතිම  

වශද න් දහෝ) ඉදිරි පි වර ගන්නා බවෙ සභාදේ තීරණ  කළ බව ඔවුන් දවත ෙැනුම් දීම සුදුසු 

බවටත්, ඒ වදේම දමහි නිරවුල්භාව  සම්බන්ධාව කාර්මික නිලධාාරී මගින් කරුණු කාරණා 

තහවුරු කර ගැනීදමන් අනතුරුව දමම රේෂිත  ප්රාදීය  සභාව විසින් විාමත් කටයුත්තේ 

දවනුදවන් ද ාෙවා ගැනීමට පි වර ගැනීම සුදුසු බවටත්  මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණ  කරන 

ලදි.   
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මසෝජනො අංක 04 

දමානරාගල ප්රාදීය  සභාව විසින් නෙනිකව එකතු කරන කසළ බැහැර කරන ස්ථානදේ 

දගාඩගැසී ුති කසළ සඳහා වලවල් සකස් කර බැහැර කිරීමටත් අලුතින් එකතුවන කසළ බැහැර 

කිරීමටත් , ගලි අපද්රවය බැහැර කිරීමටත්  වලවල් හා කාණු කපා සකස් කිරීම සඳහා PC200 

වර්ගදේ එේස්කැදේටර්  න් ේ කුී පෙනම මත ද ාෙවා ගැනීමට අවශය වන බැවින් ඒ සඳහා 

මහ සභාදේ සභා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා 

කර සිටින ලදී.  

 

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී. 

 

දමදස් අවසන් කසළ බැහැර කරන ස්ථානදේ නෙනිකව එකතු වන හා දම් වන විට දගාඩගැසී 

ුති කසළ සඳහා වලවල් සකස් කර බැහැර කිරීමටත් , අලුතින් එකතුවන කසළ බැහැර කිරීමටත් , 

ගලි අපද්රවය බැහැර කිරීමටත් , වලවල් හා කාණු කපා විාමත්ව සකස් කිරීම සඳහා PC200 

වර්ගදේ එේස්කැදේටර්  න් ේ  කුී පෙනම මත ද ාෙවා ගැනීමටත් විාමත් ක්රම දේෙ න්ට 

 ටත්ව එම අොල කටයුතු සිදු කර  සභා අරමුෙදලන් අොල දගීම් කටයුතු සිදු  කිරීම සුදුසු බවටත් 

මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 
 

 

 

මසෝජනො අංක 05 

දමානරාගල දොඩම්වත්ත විමලසිරි ස්දටෝර්ස් අසලින් වැටදේආර ගමට  න මාර්ගදේ විශාල 

මඩවලේ සැදී ගමනා ගමන ට ඉතා අපහසු තත්ත්ව ේ දගන දී ුති බැවින් එම මඩ වල පිරීම 

සඳහා සභාව මගින්  ABC කියුබ් දෙකේ ලබා දීමට  අවශය වන බැවින් ඒ සඳහා මහ සභාදේ සභා 

අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

 එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට රමණි රත්නා ක ගරු මන්ිතුමි  විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.  

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ නැවත සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  

විමසා සිටින ලදී.  
 

 

කාර්මික නිලධාාරී මහතා ද ාෙවා දමම තත්ත්ව  සම්බන්ධාව දසා ා බලා නිර්දීශ ලබා 

ගැනීදමන් අනතුරු විාමත් ක්රම දේෙ න්ට  ටත්ව දම් සඳහා අවශය ABC කියුබ් දෙක සභා 

අරමුෙදලන් ලබා දීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

 

 

 
  



 

 

6 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

මසෝජනො අංක 06 

දකාවිඩ් 19 වසංගත දරෝග තත්ත්ව  දහ්තුදවන් පළාත් පාලන ආ තනවල ගරු මහජන 

නිද ෝජිතයින් සම්බන්ධා කරදගන සහනා ආහාර ද්රවය ලබාදීම සඳහා රජ  විසින් ලබා දෙන ලෙ  

අනුමැති ට අනුව දමානරාගල ප්රාදීය  සභා ගරු මන්ිතුමන්ලා කිහිප දෙදනේ විසින් සභා 

අරමුෙලින් රු.2 0,000/- බැගින් (සභා අනුමැති කට  ටත්ව) අත්තිකාරම් මුෙලේ ලබා ගනිමින් 

(මාස 03ේ ුතුලත නැවත පි ීදම් පෙනම මත) අසරණ වූ ජනතාව දවනුදවන් සහන බඩු මව  

දබො දීම සිදු කරන ලෙ අතර එම කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කිරීදමන් අනතුරුව අොල මාස තුන 

ුතුලත ගරු මන්ිතුමන්ලා කිහිප දෙදනේ පමණේ දමදස් ලබා ගත්  මුෙල් පි වා නිම කර ුති 

අතර ඉතිරි මන්ීවරුන් හිඟ අත්තිකාරම් මුෙල් දනාපි ීම සම්බන්ධාව ගරු මහ සභාදේ අවස්ථා 

කිහිප කදීම සාකච්ඡාවට බඳුන් කල අවස්ථාවන් වලදී අොල මන්ීවරුන් විසින්  කරන ලෙ 

ඉල්ීම් වලට අනුව සාධාාරන කාල ේ දමම හිඟ මුෙල්  පි ීම සඳහා ලබා දෙන ලදී. එදහත් 

දපාදරාන්දු වූ ආකාර ට එම කටයුතු සිදු දනාවූ අතර දමම මුෙල් දගවා අවසන් කිරීමට ලබා දී 

ුති කාල  ෙ  ඉේමවා දගාස් දම් වන විට වසර 2ේ පමණ ඉේම දගාස් ුති අතර, දමදතේ 

අොල මන්ීවරුන් විසින් දමම හිඟ මුෙල පි ීමට කිසිදු ක්රි ාමාර්ග ේ දගන දනාමැති අතර එදස් 

මුෙල් දගීමට ුති පහත නම් සඳහන් ගරු මන්ිතුමන්ලාදගන් දමම මුෙල ලබා ගැනීමට ගත යුතු 

පි වර සම්බන්ධාද න් ගරු සභාදේ තීරණ  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමන් විසින් මහ 

සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

 
 

01. ප්රාදීය  සභා මන්ි වයි.ආර්.උපුල් ම ා   - රු.2 0,000.00 

02. ප්රාදීය  සභා මන්ි ක්රිශාන්ත රත්නා ක මහතා - රු.2 0,000.00 

03. ප්රාදීය  සභා මන්ි චාමර නානා ේකාර මහතා - රු.1 0,000.00 

04. ප්රාදීය  සභා මන්ි සනත් ගුණවර්ධාන මහතා  - රු.100,000.00 
 

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.  

විගණන අාකාරී විසින් දම් සම්බන්ධාද න් නිතර විමසීම් කරන අතර දමම මුෙල් පි ීම සඳහා 

දිර්ක කාල ේෙ ගතව ුති අතර ප්රාදීය  සභාදේ අවසන් ගිණුම සකස් කිරීදම්දී අෙ වන තුරු 

දමවැනි ගැටලුකාරී තත්ත්ව න් ුති ීම වලේවා ගනිමින් අවසන් ගිණුම දහාඳින් පවත්වාදගන 

ගි  අතර දමම වර්ෂදේ අවසන් ගිණුමට දම  ගැටලුවේ ීමට ඉඩ දනාදි  යුතු බැවින් දමම මස 

1  වන දිනට දපර අනිවාර් ද න්ම දමම හිඟ මුෙල් දගවා අවසන් කළ යුතු බවට ගරු 

සභාපතිතුමන් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

දමම තත්ත්ව  සභාවට වැරදි පූර්වාෙර්ෂ ේ දගන දෙන්නේ වන අතර ඉදිරිදේදී වුවෙ දමවැනි 

අවස්ථාවකදී අත්තිකාරම් ලබා දීම් වලදී දෙවතාවේ සිතා බැීමට සිදු වන තරමට දමම 

අවස්ථාදේදීම විශ්වාස  පලුදු ී ුති අතර දකදස් දවතත් දමම වර්ෂ  අවසන් ීමට දපර දමම 

හිඟ මුෙල් දගීම අනිවාර් ද න්ම කළ යුතු බව සභාදේ සාකච්ඡාවට බදුන් වි . 
 

දමම අෙහස් ප්රකාශ කිරීම් හමුදේ ඉදිරිපත් වූ කරුණු කාරණා සාධාාරණ වන අතර තව දුරටත් දමහි 

ගැටලුසහගත තත්ත්ව ේ ුති දනාකර ගනිමින් 2021 වර්ෂදේ ගිණුම් පි ීමට දපර දමම හිඟ 

මුෙල් දගවා අවසන් කළ යුතු බව තමන් ුතුව  පිරිස විසින් පිළිගන්නා අතර දමම මස 20 දිනට 

දපර දමම මුෙල් පි වා අවසන් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්, අෙ දින සභාවට දනාපැමිණි අොල 

මන්ීවරුන්ෙ  දම් සම්බන්ධාද න් ෙැනුවත් කරන බවටත්, චාමර නානා ේකාර ගරු මන්ීතුමන් 

විසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි.    



 

 

7 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ නැවත සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  

විමසා සිටින ලදී. 
  
 

 

දමදස් සාකච්ඡා කර ගත් පරිදි ප්රාදීය  සභා 2021 වර්ෂදේ අවසන් ගිණුම පි ීමට දපර දමම 

මස 20 දිනට ප්රථම දමම හිඟ මුෙල් පි වා අවසන් කිරීමට අොල මන්ීවරුන් විසින් කටයුතු කළ 

යුතු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
 
 

මසෝජනො අංක 07 

දමානරාගල බල ප්රදීශ  තුල පහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්ධාන කටයුතු සභා අරමුෙලින් සිදු 

කිරීම සඳහා  මහ සභාදේ සභා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව 

දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී. 

1. දමානරාගල ප්රාදීය  සභා දගාඩනැගිල්දල් විව ත දපාලිකාබදනට් වහල  දිරාපත්ව 

ුති බැවින්, එම වහල  නැවත සකස් කිරීම 

2. දපාතුවිල් පාර දසත්සිරි මාවදත් 4 වනපටුමග (දවලදගෙර මාර්ග ) ග්රැවල් ද ාො 

සකස් කිරීම. 

3. බටුගම්මන ආගදර් මාර්ග  දකාටසේ ග්රැවල් ද ාො සකස් කිරීම. 

4. බටුගම්මන දවල් ා ට  න මාර්ග  දකාන්ක්රිට් හියුම් පයිප්ප 2ේ ලබා දීම. 

 . සිරිගල දරෝහල ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ග ට ABC කියුබ් 2 ½ ේ සප ා දීම. (නවෙය සුගත් 

මහතාදේ නිවස මාර්ග ) 

6. වැලි ා  දපරපාසල වැඩි දියුණු කිරීමට අවශය වැට, වහල  ුතුලුව අදනකුත් 

අතයාවශය සංවර්ධාන කටයුතු සිදු කිරීම. 

3. ජ දසන්ගම මදුරුකැටි  පැරණි සුසාන භූමිදේ අතුරන ලෙ දකාම්දපෝස්ට්  පස් වැසීම 

සඳහා පස් මිලට ගැනීමටත්, එම පස් තලා අතුරා එම භූමි  උෙයාන ේ දලස සකස් 

කිරීමට අවශය සි ලු කටයුතු සභා අරමුෙලින් සිදු කිරීම. 

8. ආොහනාගාර ට අ ත් මාර්ගදේ දකාටසේ දකාන්ක්රීට්  කිරීම. 

9. දමානරාගල ප්රජාශාලාවට අ ත් ඉඩම වටා කම්බි වැට ගැසීම. 

10. ආොහනාගාර  වදට් බිම සකස් කිරීම. 

11. විගණන අාකාරී කාර් ාලදේ සංචාරක නිවාස  සහ විගණන පරීේෂක නිවාස වල 

බිම ුතුව  දොර ජදනල් වල තීන්ත ආදල්ප කිරීම ුතුව  හඳුනාගත් අලුත්වැඩි ා කටයුතු 

සිදු කිරීම. (ජාතික විගණන කාර් ාී  ප්රතිපාෙන මත) 

12. දමානරාගල නගරදේ දපාලිස් මුරදපාළ දගාඩනැගිල්දල් තීන්ත ආදල්ප කිරීම. 

13. නගරදේ පවතින ප්රාදීය  සභා ජල නළ පීධාති සකස් කිරීම සහ අලුත්වැඩි ා කිරීම. 

14. දමානරාගල ප්රාදීය  සභා පුස්තකාලදේ ජල නළ පීධාති අලුත්වැඩි ා කර ජල 

ටැංකි ේ ස්ථාපිත කිරීම, ගිණිබට දස්වකයින් සිටින දගාඩනැගිල්ල ුතුව ව පුස්තකාල 

දගාඩනැගිල්දල් වහල  සකස් කිරීම , තීන්ත ආදල්ප කිරීම, හා අතයාවශය අලුත්වැඩි ා 

කටයුතු සිදුකිරීම. 

1 . ප්රාදීය  සභා කාර් ාල දගාඩනැගිල්දල් ජල නළ පීධාති අලුත්වැඩි ා කිරීම. 

16. සිරිගල ලයිම පාර මීටර් 40ේ දකාන්ක්රිට් කර සකස් කර දීම. 

13. හුලංොව ෙකුණ වැටදකයි ාආර මාර්ග ට ABC ෙමා සකස් කිරීම. 

18. ප්රාදීය  සභා ජීදලෝන් ජල වයාප ති  සඳහා ජල ටැංකි ේ තබා අවශයාකාර ට 

සකස් කර දීම. 



 

 

8 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

19. ප්රාදීය  සභා කුක්ේකන පුස්තකාල ට ජල ටැංකි ේ තබා අවශයාකාර ට සකස් 

කර දීම. 

20. නව දපාදු දවළඳදපාදල් උඩු මහදල් ජල  රැදඳන ස්ථාන සඳහා ABC කියුබ් 3ේ 

ෙමා සකස් කිරීම. 

 

 එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

එහිදී සභාදවන් කළ විමසීම් වලට අනුව දමම සංවර්ධාන කටයුතු සඳහා විශාල මුෙලේ වැ  

දනාවන අතර මන්ීවරුන් විසින් සභාදේ විටින් විට සාකච්ඡා කළ හා අතයාවශය සංවර්ධාන 

කටයුතු කිහිප ේ සභාදේ නිලධාාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර දමදස් සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර 

දමම ද ෝජනාවට ුතුලත් මාර්ගවලෙ ගමන් කිරීමට අපහසු වලවල් හෑරී ුති ස්ථාන සහ 

අනතුරුො ක ස්ථාන පමණේ සකස් කිරීමට සූොනම් වන බවත්, දකදස් දවතත් ලබන වර්ෂදේ 

සභාවට ලැමටමට නි මිත ප්රතිපාෙන වලින් ප්රදීශදේ අතයාවශය සංවර්ධාන කටයුතු සි ල්ලම සිදු 

කිරීමට හැකිවන බවටත්, ගරු සභාපතිතුමන් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ නැවත සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  

විමසා සිටින ලදී.  
 

ආ තනදේ කාර්මික නිලධාාරී මහත්වරුන්දේ නිසි අීකේෂණ   ටදත් අොල නිර්දීශ වාර්තාවන් 

හා ුස්තදම්න්තු ප්රකාරව විාමත් ක්රමදේෙ න්ට  ටත්ව   සභා අරමුෙල්  ටදත් දමම සංවර්ධාන 

කටයුතු නිසි පරිදි විාමත්ව සිදු කිරීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

මසෝජනො අංක 08 

දගාවිජන දස්වා දෙපාර්තදම්න්තුවට කුක්රු ඉඩම් හිමිකරුවන් විසින් දගවන ලෙ අේකර බදු 

ගාස්තු අ  කර ගැනීම සම්බන්ධාද න් මීට දපර මහ සභාව විසින් ලබා දුන් සභා තීරණ  පළාත් 

පාලන සහකාර දකාමසාරිස් කාර් ාල  දවත ද ාමු කිරීදමන් අනතුරුව දගාවිජන දස්වා 

දෙපාර්තදම්න්තුවට දමම අේකර බදු දගවනු ලැබුවත් අොල කුක්රු ඉඩම් හිමි න්දගන්ම වරිපනම් 

බදු ප්රාදීය  සභාව විසින් අ  කර ගත යුතු බවට උපදෙස් ලබා දී ුති බැවින්, දමම හිඟ වරිපනම් 

බදු අ  කර ගැනීම සම්බන්ධාව   මහ සභාදේ තීරණ  සහ අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට තදමෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 දමහිදී සභාදවන් කළ විමසීම් වලට අනුව 2021.08.24 දින මහ සභාදේදී දම් සම්බන්ධාද න් ගත් 

සභා තීරණ  ගරු ආණ්ඩුකාර තුමන්දේ අනුමැති  ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාදේදී  

පළාත් පාලන සහකාර දකාමසාරිස් දවත ද ාමු කිරීදමන් අනතුරුව දගාවිජන දස්වා 

දෙපාර්තදම්න්තුදවන් අේකර බදු අ  කර ගනු ලැබුවත් ඔවුන්දගන් අ  කර ගත යුතු වරිපනම් බදු 

මුෙල් ප්රාදීය  සභාව මගින් අ  කළ යුතු බැවින් දම් වන විට දමම බදුකරුවන්ට අ ත්  හිඟ 

වරිපනම් බදු මුෙල වන රු.403,841.68 ක මුෙල ප්රාදීය  සභාවට අ  කර ගන්නා දලස අප දවත 

ෙැනුම් දී ුති බව  ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
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ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ නැවත සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  

විමසා සිටින ලදී.  
 

 
 

දමම කුක්රු ඉඩම් හා එම ඉඩම් භුේති විඳින අයිතිකරුවන් නිශ්චිතව හඳුනාදගන ආො ම් 

පරීේෂක වරුන් මගින් දමදලස අ  කර ගත යුතු හිඟ වරිපනම් බදු ගාස්තු  අ  කර ගැනීමටත්, 

ඉන් ඉදිරි ට දමම බදු කරුවන්ට අොල වරිපනම් බදු මුෙල් විාමත්ව අ  කර ගැනීමට  කටයුතු 

කිරීම සුදුසු බවටත් මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදි. 
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දමානරාගල ප්රාදීය  සභාවට අ ත් පහත සඳහන් වාහන හා  න්දෝපකරණ අව ත්වැඩි ා කිරීම, 

දස්වා කටයුතු සිදු කිරීම, අමතර දකාටස් ලබා ගැනීම දවනුදවන් අොළ කටයුතු කිරීමටත්, ඒ 

සඳහා වැ  වූ මුෙල් සභා අරමුෙදලන් වි ෙම් ෙැරීමටත් මහ සභාදේ අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට 

ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

i. PF – 7419 කැබ් රථදේ වාරදස්වා සිදු කිරිම     රු.  20,990.00 

ii. PF – 7419 කැබ් රථදේ වයිපර් බ්දල්ඩ් 02 මිලදී ගැනීම    රු.    2,900.00 

iii. 252-6330 කැබ් රථ  වාර දස්වා සිදු කිරීම්ර     රු.  21,440.00 

iv. ZA –  061 බැදකෝ දලෝඩර  සඳහා ට්රාන්ස්මිෂන් ඔයිල් ලි.4ේ මිලදී ගැනීම රු.    4,800.00 

v. ZA –  061 බැදකෝ දලෝඩර ට ඔයිල් සීල් කට්ටල ේ මිලදී ගැනීම  රු.  16,1 8.3  

vi. LL – 3682 ක   කැබ් රථදේ මාස්ටර් දපාම්ප  අව ත්වැඩි ා කිරීම  රු.    2,0 0.00 

vii. LL – 3682 ක   කැබ් රථදේ කලච් එදකහි උඩ හා  ට දපාම්ප මිලදී ගැනීම රු.  16,39 .4  

viii. LL – 6980 ටිපර් රථ  සඳහා ේලච් ප්දල්ට් සහ ෆ්රයිීල් අව ත්වැඩි ා කිරීම   රු.  22,100.00 

ix. RC – 1112 ට්රැේටර් රථදේ ගි ර් දපට්ටිදේ දර්සර් ද දීම ස 

හ වම්පස දලාකු දරෝෙදේ ඩිස්ේ එක අව ත්වැඩි ා කිරීම.   රු.  14,800.00 

x. RC – 1112 ට්රැේටර් රථදේ ගි ර් දපට්ටිදේ අව ත්වැඩි ා සිදු කිරීම 

(දවාෂ්, සාෆ්්ට් එක, රිවස් ගි ර් එක, පිත්තල බ්රෂ්, ලි වා සකස් කිරීම)  රු.  23,800.00 

xi. 49-5301 ට්රැේටර් රථදේ 600x16 CEAT ට ර් 02ේ ද ාො ගැනීම  රු.  34, 00.00 

xii. 37-9430 ට්රැේටර් රථ  සඳහා 9 DBIR බැටරි 01ේ මිලදී ගැනීම  රු.  23,800.00 

xiii. 37-9430 ට්රැේටර් රථදේ දබ ාරින් ගැනීමට උපකරණ මිලදී ගැනීම  රු.  13,9 0.00 

xiv. 37-9430 ට්රැේටර් රථදේ දබ ාරින් ගැනීමට උපකරණ මිලදී ගැනීම  රු.  14,080.00 

xv. 37-9430 ට්රැේටර් රථදේ දබ ාරින් ගැනීමට උපකරණ මිලදී ගැනීම  රු.    2,860.00 

xvi. 37-9430 ට්රැේටර් රථදේ දබ ාරින් ෙැමීම සඳහා වැඩ කුලි    රු.  32,600.00 
  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී. 

 

 



 

 

10 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

  

නිසි ක්රම දේෙ න්ට  ටත්ව අොල පරීේෂණ වාර්තා, නිර්දීශ කිරීම් හා අොල අනුමැතීන්ට  ටත්ව 

දමම අලුත්වැඩි ා කටයුතු, දස්වා කටයුතු හා අමතර දකාටස් මිල දී ගැනීම් විාමත්ව සිදු කර 

අොල දගීම් කටයුතු සභා අරමුෙලින් විදිමත්ව දගීම් කිරිම සුදුසු බවටත් සභාව ඒකමතිකව 

අනුමත කරන ලදී. 
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දමානරාගල ප්රාදීය  සභා බල ප්රදීශ  තුළ තේදස්රු දනාකළ දගාඩනැගිලි තේදස්රු කිරීම 

සඳහා 2021.12.21 හා 22  න දින න් වල දවනත් ආ තන කිහිප ක ආො ම් පරීේෂකවරුන් 

කිහිපදෙදනකු පැමිණීමට නි මිතව ුති බැවින් ඔවුන් සඳහා ආහාරපාන ලබා දීම සහ අවශය 

අදනකුත්  වි ෙම් සඳහා සභා අරමුෙදලන් වි ෙම් ෙැරීමටත් මහ සභාදේ අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු 

බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානා ේකාර ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  
 

 

දමම නව තේදස්රු කටයුතු කටයුතු නිවරදිව සිදු කර ඒ සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩා ම සඳහා  

අොල වි ෙම් සහ දීමනාවන් සඳහා නිසි ක්රම දේෙ න්ට  ටත්ව සභා අරමුෙලින් වි ෙම් කිරීම සුදුසු 

බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
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2021 වර්ෂදේ දෙසැම්බර් මාස ට ආ තන  සඳහා මිලදී ගනු ලැබූ පහත සඳහන් අතයවශය මිලදී 

ගැනීම් සඳහා  මහ සභාදේ සභා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව 

දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

 

1. දසෞඛ  හා මාර්ග කම්කරුවන් සඳහා වැහි කබා මිල දී ගැනීම රු.    231,100.00 

2. ආොහනාගාර ට අවශය ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත පිරීම සඳහා රු.    1,943,300.00 

3. වැලි ා  පුස්තකාල  සඳහා අවශය උපකරණ මිල දී ගැනීම රු.     3 ,980.00 

4. විදුලි අංශ  සඳහා අවශය උපකරණ මිල දී ගැනීම   රු.     133,43 .00 

5. ආොහනාගාර ට අවශය ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත පිරීම සඳහා රු.     41,1 0.00 

6. ගිණි නිීදම් උපකරණ මිලදී ගැනීම සහ නැවත පිරීම  රු.     186,100.00 

7. තාේෂණික අංශ  සඳහා ලැප්දටාප් පරිගණක ේ හා  

මුද්රණ  න් ේ මිලදී ගැනීම      රු.     1 9,000.00 

8. උසාවි  අසල ගිමන් ස්ථාන ේ සඳහා බංකු ලබා ගැනීම  රු.     63, 00.00 

9. උෙයාන අලංකරණ ට බංකු ලබා ගැනීම    රු.     13,000.00 

10. මාර්ග අංශ  සඳහා අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම   රු.     32,12 .00 
 



 

 

11 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

දමහි අනු අංක 2  ටදත් ුති අයිතම  සඳහා සඳහන් කර ුති මිල රු. 1,943,300.00 ක මුෙල 

වැරදි ට මුද්රණ  ී ුති බැවින් එම මුෙල රු.194,330.00 ේ දලසට නිවරදි වි  යුතු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

එම සංදශෝධාන ත් සමඟ දමම ද ෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් විදරරත්න ගරු උප සභාපතිතුමා 

විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  
 

 

ආ තන ට අතයාවශය දමම මිල දී ගැනීම්වලට අොල උපකරණ හා භාණ්ඩ විාමත් ක්රමදේෙ න්ට 

 ටත්ව මිලදී ගැනීමටත්, ඒ සඳහා සභා අරමුෙලින් දගීම් කටයුතු කිරීම සුදුසු බවටත්  ගරු සභාව 

ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදී.  
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දොඩම්වත්ත අව ත් මාවත දිසානා ක මහතාදේ නිවස අසල මාර්ගදේ කාණුව හා පැතිබැම්ම 

සකස් කිරීම සඳහා මහ සභාදේ අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව 

දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  
 
 

 

ඉදිරි කාල  තුළ සභාවට ලැමටමට නි මිත ප්රතිපාෙන මුෙල් වලින් දමම සංවර්ධාන කටයුතු සිදු 

කිරීමට හැකි ාව පවතින බවට ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටි අතර ඒ අනුව දමම සංවර්ධාන 

කටයුත්තෙ ලබන වර්ෂදේ ලැදබන ප්රතිපාෙන වලින් සිදු කරමු  න්න  මහ සභාව ඒකමතිකව 

තීරණ  කරන ලදී.  

  

5.2 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී ක්රි ොන්ත රත්නොසක   හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන මසෝජනො 

 

මසෝජනො අංක 01 

දමානරාගල රත්තනපිටි  සිඟිති දපර පාසදල් ෙරුවන්දේ ක්රි ාකාරකම් සඳහා ස්ීර දසල්ලම් 

දග ේ සෑදීමට දෙමාපි න්දේ ො කත්වද න් සූොනම් කර ුති අතර, දම් සඳහා වහල  සකස් 

කර ගැනීමට අඩි 6ේ දිග දසවිලි ෂීට් 10ේ සහ මුදුන් උව  කැට 14ේ ලබා දීම සඳහා මහ සභා 

අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට  ප්රාදීය  සභා ගරු මන්ී ක්රිශාන්ත රත්නා ක මහතා  විසින් මහ 

සභාව දවත ඉදිරිපත් කර තිබූ ද ෝජනාව ගරු සභාපතිතුමන් විසින් සභාවට ඉදිරිපත් කර සිටින 

ලදි.  



 

 

12 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානා ේකාර ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී 

ප්රාදීය  සභා කටයුතු වලට අොලව දමම දපර පාසදල් ෙරුවන් දවනුදවන් ඉල්ලුම් කර ුති  අඩි 

6ේ දිග දසවිලි ෂීට් 10ේ සහ මුදුන් උව  කැට 14ේ  කාර්මික නිලධාාරී මහතාදේ නිර්දීශ  ටදත් 

විාමත් ක්රමදේෙ න්ට  ටත්ව සභා අරමුෙලින් ලබා දීම සුදුසු බවට  ගරු සභාව ඒකමතිකව අනුමත  

කරන ලදී. 
  

මසෝජනො අංක 02 
 

දමානරාගල සමගි මාවතහි පදිංචි ප්රතිලාී  පවුල් 06ේ භාවිත ට ගන්නා සමගි මාවත මාර්ගදේ 

අවසාන දකාටස දකාන්ක්රීට් ද ාො සංවර්ධාන  කර දීම සඳහා  මහ සභා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු 

බවට  ප්රාදීය  සභා ගරු මන්ී ක්රිශාන්ත රත්නා ක මහතා  විසින් මහ සභාව දවත කර තිබූ 

ද ෝජනාව ගරු සභාපතිතුමන් විසින් සභාවට ඉදිරිපත් කර සිටින ලදි.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී 

ඉදිරි කාල  තුළ සභාවට ලැමටමට නි මිත ප්රතිපාෙන වලින් දමම සංවර්ධාන කටයුතු සිදු කිරීමට 

හැකි ාව පවතින බවට ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටි අතර ඒ අනුව දමම සංවර්ධාන 

කටයුත්තෙ ලබන වර්ෂදේ ලැදබන ප්රතිපාෙන වලින් සිදු කරමු  න්න මහ සභාව ඒකමතිකව 

තීරණ  කරන ලදී.  
 

5.3 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී  ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩොර  හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන මසෝජනො 
 

මසෝජනො අංක 01 

බටුගම්මන ග්රාම දස්වා වසදම් අරාව කුක්රු ා  සඳහා ජල  ලබා ගන්නා අතුරු ුල මාර්ග  වසර 

ගණනාවක සිට අබලන් තත්ත්වදේ පවතින බැවින්, දම් සඳහා අඟල් 6 ප්රමාණදේ විශ්කම්භද න් 

යුත් හියුම් පයිප්ප 02ේ  ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු මන්ී පී.බණ්ඩාර මහතා විසින් මහ සභාව දවත 

ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

13 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී 
 

දමම ඉල්ලුම් කර ුති හියුම් පයිප්ප 02ක කාර්මික නිලධාාරී මහතාදේ අීකේෂණ   ටදත් විාමත් 

ක්රමදේෙ න්ට  ටත්ව සභා අරමුෙලින් ලබා දීම සුදුසු බවට  ගරු සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන 

ලදී.  
 

 

5.4 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී  මේ.එම්.ගුණ ර්ධන  හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන මසෝජනො 

 

මසෝජනො අංක 01 

දමා/දවදහරගල ප්රාථමික විදුහලට පසුගි  දිනක ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පැමිණි 

අවස්ථාදේදී ගරු සභාපතිතුමන් විසින් ලබා දුන්  උපදෙස් හා එකඟතාව  මත එම විදුහදල් පානි  

ජල අවශයතාව  සඳහා දවදහරගල පන්සල අසල සිට දතලදබෝගල හංදි  ෙේවා කි.මී.2ේ පමණ 

ජල නල පීධාති  දීර්ක කිරීම සඳහා කාණු කපා ජල සම්පාෙන මණ්ඩලද න් ජල නල ලබාදීම 

සඳහාත්  සභා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු මන්ී දේ.එම්.ගුණවර්ධාන මහතා විසින් මහ 

සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් විදරරත්න ගරු උප සභාපතිතුමන් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී. 

සභාදේ  න් සූ ද ාො දමම විදුහලට අවශය පානී  ජල  ලබා දීමට අවශය කාණු පීධාති  

කපා සකස් කර ඊට අොල අතයාවශය අදනකුත් කටයුතු ෙ සභා අරමුෙලින්ඉටු කර දීම සුදුසු බවට  

ගරු සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදී.  
  

5.5 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී  සුනිල් අරංගල  හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මසෝජනො 

 

මසෝජනො අංක 01 

මෙයසාර සහ මත්ද්රවය දතාරතුරු මධායස්ථානදේ විධාා ක අධායේෂ විසින්  ජනතාවදේ 

 හපැවැත්ම ආර් ක  සහ සමාජි  දියුණුව අරමුණු කර ගනිමින් දුම් දකාළ සහ මධායසාර 

පාලන  තවදුරටත් ශේතිමත් කිරීම පිණිස 2006 අංක 23 ෙරණ දුම්දකාළ හා මෙයසාර පිළිබඳ 

ජාතික අාකාරි පනතට ද ෝජිත සංදශෝධාන (ුමණුම 01) දගන ඒමටත් තනි සිගරට් අදලවි  

තහනම් කිරීමටත්, දුම්දකාළ වගාව තහනම් කිරීමටත් අවශය නීති සම්මත කර ක්රි ාත්මක කිරීම 

සඳහා   සභා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු මන්ී සුනිල් අරංගල මහතා විසින් මහ සභාව 

දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 



 

 

14 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

දමහිදී සුනිල් අරංගල මන්ීතුමන් විසින් දම් සම්බන්ධාද න් තවදුරටත් සභාවට පැහැදිලි කිරීමේ  

කර සිටින ලදි. 
 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී. 

ඉන් අනතුරුව දම  කාදලෝචිත වශද න්  ඉතාමත් වටිනා සහ වැෙගත් ද ෝජනාවේ වන අතර 

මෙයසාර සහ මත්ද්රවය දතාරතුරු මධායස්ථානදේ විධාා ක අධායේෂ විසින් ජනතාවදේ  හපැවැත්ම 

ආර් ක  සහ සමාජි  දියුණුව අරමුණු කර ගනිමින් දගන ුති දමම ක්රි ාමාර්ග න්ට අනුව 

අවශය නීති සම්මත කර ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා මහ සභා අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට එදින 

පැමිණ සිටි සි ලු සභිකවරුන් විසින් එකඟතාව  ලබා දෙන ලදි. 

 

 කල් දී මනො ැති හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී  (රීති අංක 11 (8) ) 
 

නයා පානුලලව  ථා පරිදී කල්දී ුති ද ෝජනා සාකච්ඡා කිරීදමන් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා 
කර අනුමැති  ගත යුතු හදිසි ද ෝජනා කිහිප ේ සම්බන්ධාද න් මහ සභා අනුමැති  ලබා ගත යුතු 
බවට ගරු සභාපතිතුමා සභාවට ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා මහ සභාදේ විරුීධාත්ව ේ දනාමැතිව 
එකඟතාව  ලල කර සිටි  බැවින් ගරු සභාපතිතුමා විසින් එම හදිසි ද ෝජනා පහතින් ෙේවා ුති 
ආකාර ට සභාගත කරන ලදි. 
 

I. දමාණරාගල ප්රාදීය  සභාදේ දකාම්දපෝස්ට් අංගන  වැඩි දියුණු කිරීම  ටදත් 

ප්රතිචක්රී කරණ  කල හැකි ද්රවය සඳහා ගබඩාවේ ඉදිකිරීම, දපාදහාර ගබඩා කිරීම සඳහා 

දගාඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම හා දකාන්ක්රීට් ආස්තර ේ ෙැමීම  න කාර්  න් සඳහා පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන රාජය අමාතයාංශ  විසින් රු.1361 10.9  ක මුෙලේ දවන් කර ුති බව 2021 

අදගෝස්තු මස 24 වන දින ලිඛිතව අප දවත ෙැනුම් දී ුති අතර,දම් සඳහා අප විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලෙ ුස්තදම්න්තුවට අොලව BSR මිල ගණන්වල වටිනාකම 2021 වර්ෂ  වන විට දවනස් 

ී ුති බැවින් නව BSR මිල ගණන්වලට අනුව දමම ුස්තදම්න්තුව නැවත රු.1808 69.03 ේ 

වශද න් සංදශෝධාන  කරන ලෙ අතර වර්තමාන මිල ගණන් වලට අනුව දම් සඳහා අොළ 

අමාතයාංශ  විසින් අනුමැති  ලබා දෙන්දන්නම් දවන් කරන ලෙ මුෙලට වඩා අමතරව වැ  දවන 

ලේෂ 20ේ දනාඉේමවන ලෙ මුෙල් ප්රමාණ  ප්රාදීය  සභා අරමුෙලින් දගීමට හැකි බවට 

2021.09.13 දින මහ සභා අනුමැති  ලබා දී ුති අතර දම් අනුව නව ුස්තදම්න්තුව 2021.10.04 

දිනැති ලිපි  මගින් පළාත් පාලන දකාමසාරිස් මගින්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයාංශ  දවත ද ාමු කළ අතර දමදතේ අොල ුස්තදම්න්තුව දවත අනුමැති  ලැමට 

දනාමැති අතර අෙ දින මහ සභාවට අොල සභා නයා  ප  ඔබ තමුන්නාන්දස්ලාට එීදමන් 

අනතුරුව එනම් 2021.12.08  න දින පළාත් පාලන දෙපාර්තදම්න්තුදේ දජයෂ්ඨ කාර්මික 

නිලධාාරී මහතා විසින් අප විසින් දපර ඉදිරිපත් කරන ලෙ ුස්තදම්න්තුව අනුව දමම 

කර්මාන්තදේ වැඩ 2021.12.1  දිනට දපර කඩිනමින් අවසන් කළ යුතු බවට දුරකථනද න් 

ෙැනුම් දී ුති අතර නමුත් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශ  දවත ද ාමු කර ුති නව 

මිල ගණන්  ටදත් සකස් කරන ලෙ ුස්තදම්න්තුව තිබි දී වාචික ප්රකාශ ේ මත පමණේ දමහි 

වැඩ ආරම්භ කිරීමත්, ඒ සඳහා ලබා දී ුති කාල පර්ච්දේෙ  තුළ දමම කර්මාන්තදේ වැඩ ඉටු 

කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් දනාීම මත දමම කටයුතු ක්රි ාත්මක කිරීම සම්බන්ධාද නුත්, එදස්ම 

පළාත් පාලන අමාතයාංශ  විසින් දවන් කරන ලෙ රු. ලේෂ 3 ක මුෙල සඳහා සභාව සතු 49- 301 

ට්රැේටර් රථ  අලුත්වැඩි ා කිරීමටත් ,අත් කරත්ත 04 ේ අලුතින් මිල දී ගැනීම සඳහාත්  න 



 

 

15 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

කාරණාවන් සම්බන්ධාද න් මහ සභාදේ අනුමැති  හා තීරණ  ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින ලදී. 

එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  
 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය අමාතයාංශ  විසින් දමම කර්මාන්ත  සඳහා දවන් කරන ලෙ 

මුෙලට දකාන්ාත්කරුවන් පවසන ආකාර ට හා ප්රාද ෝගිකව පවතින තත්ව න්  ටදත් පවතින 

මිල ගණන්  ටදත්  දමම කර්මාන්තදේ සි ලු ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කළ දනාහැකි  බැවින් එම 

ප්රතිපාෙන මුෙලට  ටත්ව දමම කර්මාන්තදේ අන්තර්ගත දපාදහාර ගබඩා කිරීම සඳහා 

දගාඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම හා දකාන්ක්රීට් ආස්තර ේ ෙැමීම  න කාර්  න් පමණේ සිදු කිරීම 

සුදුසු බවත්, තවෙ අොල අමාතයාංශ  දවත දමම වයාප තිදේ කටයුතු අවසන් කර අොල බිල්පත් 

2021.12.1  දිනට දපර ද ාමු කළ යුතු වුවෙ පවතින තත්ත්ව  තුළ එ  එම දිනට විාමත්ව සිදු 

කළ දනාහැකි වන බැවින් ඒ බව අොල අමාතයාංශ  දවත ෙැනුම් දී 2021.12.31 දිනට බිල් පත් 

පි වි  හැකි වන පරිදි කටයුතු සලසා දගන කඩිනමින් දමම වයාප තිදේ කටයුතු විාමත් ක්රි ා 

පටිපාටි ට අනුව ආරම්භ කර සුදුසු පරිදි විාමත්ව අවසන් කර අොළ බිල් පත් පි ීම  සුදුසු බවටත් 

එම අමාතයාංශ  මගින්ම දවන් කරන ලෙ රුපි ල් ලේෂ 3ක මුෙලට අංක  49- 301ෙරණ ට්රැේටර් 

රථ  අව ත්වැඩි ා කිරිම හා අත් කරත්ත 4ේ මිලදී ගැනීම විාමත්ව සිදු කිරිමටත්  ගරු මහ සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

II.  දමානරාගල කහම්බාන ග්රාම දස්වා වසදම් කලුගම්මමුල්ල රොන මාර්ග  ෙැඩි දලස අබලන් ී 

ුති බැවින් එ  සභා අරමුෙලින් පිළිසකර කර දීම සඳහා2021.10.1  දින මහ සභාදේ 0 .06 

ද ෝජනා අංක 01  ටදත් ද ෝජනා ස්ීර වූ අතර ුති වූ ගැටලුකාරී තත්ත් ටන් කිහිප ේ 

දහ්තුදකාට දගන දම් ෙේවා එ  ක්රි ාත්මක කිරීමට දනාහැකි වූ බැවින් දමම ද ෝජනාව 

දවනුවට එම මුෙල්  ටදත් කහම්බාන පාසල් මාවත සංවර්ධාන  කිරීමට සභා අනුමැති  ලබා දීම 

සුදුසු බවට ගරු උප සභාපති ප්රදීප් විදරරත්න මහතා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර සිටින 

ලදී.  

 එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට දේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

 දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  

 

එහි ගැටලුවේ දනාමැති බැවින් කලින් සභාවට ඉදිරිපත් කළ ද ෝජනාව දවනුවට කහම්බාන 

පාසල් මාවත සංවර්ධාන  කිරීමට ආ තනදේ කාර්මික නිලධාාරී මහදතකු ද ාෙවා දමම ස්ථාන  

පරීේෂා කර අොල නිර්දීශ ලබා ගැනීදමන් අනතුරුව විාමත් ක්රමදේෙ න්ට  ටත්ව අොල 

සංවර්ධාන කටයුත්ත සභා අරමුෙල්  ටදත් සිදු කිරීම  සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත 

කරන ලදී. 
 



 

 

16 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

05.ආදොසම් විසදම්  ොර්තො  ාවො ාම් ත කිරී . 

නයා පානුලලව පසුගි  මාස ට අොළව ඉදිරිපත් කර ුති ආො ම් වි ෙම් වාර්තාව සභා සම්මත 

කර ගන්නා දලසට ගරු සභාපතිතුමා විසින් ගරු සභාවට  ප්රකාශ කර සිටින  ලදී.  

පසුගි  මාසදේ එනම් 2021.11.01 දින සිට 2021.11.30 දින ෙේවා වන ආො ම් වි ෙම් වාර්තාව 

පිළිගැනීම  සුදුසු බවට චාමර නානා ේකාර ගරු මන්ිතුමා ද ෝජනා කරන ලෙ අතර, එම 

ද ෝජනාව සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා විසින් ස්ීර කරන ලදී. සභාදේ විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුන බැවින් එම ආො ම් වි ෙම් වාර්තාව පිළි ගැනීම සුදුසු බවට ගරු සභාව 

ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදී. 

06. කමිටු  ොර්තො ාලකො බැලී   
 

 නැත 
 

07. ම නත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී   
 

නයා පානුලලව මීලඟට ුත්දත් දවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිම  බැවින්,දවනත් කරුණු සමඟම 

සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකාශ කිරීමට ුත්නම් ඒ දවනුදවන් ගරු සභාවට  අවසර ලබා දෙන බව 

ගරු සභාපතිතුමා විසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

 

8.1 ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - මේ.එම්.ගුණ ර්ධන  ැතිතු ො 

I. ගරු සභාදවන් අවසර ගැනීදමන් අනතුරුව තම දකාට්ඨාශදේ වසම් වල ජනතාවදගන් 

90%ේ පමණ දහ්න් දගාවිතැන් කරමින් ජීවත් වන ජනතාව විසින් එම ප්රදීශදේ කලු දි  

ුල්ල අලිවැදටන් ඔබ්බට දවන්න විශාල වපසරි ක දගාවිතැන් කටයුතු සිදු කරදගන ගි  

අතර දෙසැම්බර් 31 වන දින වන විට දමම ඉඩම් වලින් ඉවත් වන දලස දගාවිජන දස්වා 

දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාාරීන් විසින් ඔවුන්ට ෙැනුම් දී ුති අතර දමදස් එම දගාවිතැන් කටයුතු 

නවතා එම ඉඩම්වලින් ුත් ීම ඔවුන්දේ ජීවිත වලට ෙැඩි තර්ජන ේ එල්ල වන අතර, දමදස් 

කැලෑ එලි කර ඉතා දුේ මහන්සි ී වගා කටයුතු සිදු කරන තුරු නිහඩව සිටි දමම නිලධාාරීන් 

පසුව ඔවුන්ට ඉවත් ීමට ෙැනුම් දීම මහත් අසාධාාරන කටයුත්තේ වන අතර ගරු සභාපතිතුමන් 

දම් සඳහා මැදිහත් ී ප්රදීශදේ ක ෂිකර්ම රාජය ගරු අමාතයතුමන් සමඟ සාකච්ඡා කර දම් 

ජනතාවට දගාවිතැන් කටයුතු කරදගන  ාමට අඩුම තරමින් අේකර   බැගින්වත් ඉඩම් 

දකාටස් දවන් කර දීමට කටයුතු සලසා දෙන දලස  ගරු මන්ිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

II. ඒ වදේ ම පසුගි  දිනක දවදහරගල ප්රාථමික විදුහලට ගරු ආණ්ඩුකාර තුමන් ප්රමුඛ ගරු 

සභාපතිතුමන් ෙ පැමිණි අවස්ථාවට සමගාමීව එම විදුහල නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශය 

පරිසර ත්, එහි ක්රීඩා පිටි ත් සභාදේ  න් සූ ද ාො සකස් කර දීම සම්බන්ධාව සි ූම 

දෙමාපි න් සහ ගම් වාසීන් දවනුදවන් දගෞරවනී  ස්ූති  පුෙ කර සිටින බවට  ගරු 

මන්ිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.     

 

III. ඒ වදේ ම තමන් නිද ෝජන  කරන ග්රාම නිලධාාරී වසම් හතදරහි කිසිම අවස්ථාවක කපා 

සකස් කර දනාමැති  අතුරු මාර්ග ුති අතර සති දෙකකට වැනි කාල කට සභාව සතු දමෝටර් 

දග්රඩ්ර්  න් ත්, බැදකෝදලෝඩර්  න් ත් ලබා දීදමන් එම අතුරු මාර්ග සි ල්ලම කපා 

සකස් කර ගත හැකි බැවින් ඒ සඳහා සහද ෝග  ලබා දෙන දලස ගරු මන්ිතුමා ප්රකාශ කර 

සිටින ලදී.     

 



 

 

17 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

IV. ඒ වදේම දගාවිජන දස්වා නිලධාාරීන් විසින් පසු ගි  දිනක අඹ පැල දබො දීදම් වැඩසටහනේ 

සිදු කර ුති අතර ඒ සම්බන්ධාව අපව ෙැනුවත් කර දනාමැති අතර ප්රදීශවාසීන් අප ගැන 

වැරදි අවදබෝධා කින් සිටින බව සඳහන් කරමින් 2022 නව වසරට සුභ ප්රාර්තනා දගන එමින් 

ගරු මන්ිතුමා සි ව  දෙනාටම ස්තුති  පුෙ කර සිටින ලදී.  
 

 

 

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 දම් වන විට ඉඩම් අමාතයතුමන් සමඟත් ක ෂිකර්ම රාජය අමාතයතුමන් සමඟත් දමම ඉඩම් 

ගැටලුව සම්බන්ධාද න් සාකච්ඡාවන් පවත්වා ුති බවත්, දමම අලි වැට සීමාදවන් එහාට 

දකදස්වත් ඉඩම් ලබා දනාදෙන අතර දකදස් දවතත්  ම් භූමි ප්රමාණ ේ දහෝ දම් දගාවි 

මහතුන් දවනුදවන් ලබා දීමට කටයුතු කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කරන ලදී. ඒ 

වදේම ග්රාම නිලධාාරී වසම් වලට අඹ පැළ දබො දීම සිදු කර ුත්දත් දගාවිජන දස්වා 

ආ තන  මගින් වන අතර ඒ සම්බන්ධාද න් තමන් නිසි දතාරතුරේ දනාෙන්නා බවත් ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

8.2 ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - උමීනි ර යලතො  ැතිතුමිස  

I.  ගරු සභාදවන් අවසර ගැනීදමන් අනතුරුව සිරිවිජ පුර දමදහනි ආරාදම් මාර්ග  සකස ්

කිරීමට නි මිත බවට ප්රාදීය  සභා මාර්ග සංවර්ධාන වයාප තිවලට ුතුලත්ව තිබුණෙ දම 

වනවිට අේකර 3 මාර්ගදේ සංවර්ධාන කටයුතු ආරම්භ කර එ ෙ දම් වන විට වැඩ නවතා ුති 

බැවින්, ඒ සම්බන්ධාව අවධාාන  ද ාමු කරන දලසත්, ඒ වදේම එම ප්රදීශදේ සුසාන භූමි  

කැලෑවට  ටී ුති බැවින්, ඒ සම්බන්ධාවත් අවධාාන  ද ාමු කර අවශය කටයුතු සලසා දෙන 

දලසත් ගරු මන්ිතුමි  සඳහන් කරමින් සි ලු දෙනාට ස්ූති  ප්රකාශ කර සිටින ලදී.  
  

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 ලබන සති  තුලදී සුසාන භූමි  සකස් කර දීමට කටයුතු සකස් කර දෙන බවත්, ඒ වදේම 

ප්රාදීය  මාර්ග වයාප ති ට සිරිවිජ පුර ආරාදම් මාර්ග  නමින්  සංවර්ධාන නාම  ලබා දී තිබූ 

අතර, දමම වයාප ති ට අොළ මන්ිතුමා අෙ දින සභාවට සහභාගී ී දනාමැති නිසා දම් 

සම්බන්ධාද න් කරුණු දසා ා බැලි  යුතු බවත්, මාර්ග නාම  දවනස් ී ුත්නම් ඉදිරිදේදී 

ලැදබන ප්රතිපාෙන වලින් දහෝ එම මාර්ග  සංවර්ධාන  කර දි  හැකි බවටෙ  ගරු සභාපතිතුමා 

සඳහන් කරන ලදි. 

 
 

8.3  ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො  

I.  ගරු සභාදවන් අවසර ගැනීදමන් අනතුරුව ඌව පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාරවරද කු වන රාජා 

දකාල්ලුදර් මහතාදේ හදිසි අභාව  දවනුදවන් එම පවුදල් ඥාතීන් දවනුදවන් ප්රාදීය  

සභාදේ සි ලු දෙනාදේම දශෝක  පල කර සිටින බවත්, ඒ දවනුදවන් දශෝක ප්රකාශ ේ 

 වන දලසත්, ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදී.   

II. ඒ වදේම මදුරුකැටි  දසාදහාන් පිටි  සඳහා දවන් කර ුති සභාවට අ ත් භූමි ට කසල 

දගන දගාස් ද ාො පිරීම සම්බන්ධාද න් ප්රදීශවාසීන් කලබල ට පත් ී සිටි බවත්, නමුත් 

අෙ වන විට එම තත්ත්ව  දවනස් කර එ  විාමත්ව සකස් කර පැහැදිලි භූමි ේ බවට පත් කර 

තිමටම සම්බන්ධාවත් , ඒ වදේම දමදස් සභාව මගින් විාමත්ව සිදු දකදරන නනෑම 

ක්රි ාොම ේ දවනුදවන් නනෑම සහද ෝග ේ ලබා දෙන බවට ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර 

සිටින ලදී.  



 

 

18 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

 

III. හුලංොව බිබිල පාදර් කව ගල ා  මාර්ග ට හැදරන බුදු පිළිම  ුති ස්ථානදේ ප්රධාාන පාරට 

හරස් අතට වැඩී ුති දපාල් ගසේ පවතින අතර, එ  ෙැඩි අනතුරුො ක තත්ත්ව ේ දපන්නුම් 

කරන බැවින්, වගකිව යුතු ආ තන ෙැනුවත් කර දම  ඉවත් කිරීමට අවශය කටයුතු සලසා 

දෙන දලසත්,  ඒ වදේම මාර්ග සංවර්ධාන  කිරීදම් වයාප ති  ටදත් ලේෂ  ට අඩුදවන් සිදු 

කරන දකාන්ාත් වලදී දරඩිමිේස්  න් ද ාො ගනිමින් කටයුතු කිරීම අපහසු හා ගැටව කාරී 

තත්ත්ව ේ දගන දෙන  බැවින්, දිස්ිේ සම්බන්ීකකරණ කමිටුදේ දී දම් සම්බන්ධාව සාකච්ඡා 

කර විසඳුමේ ලබා දීමට කටයුතු කරන දලස ගරු මන්ීතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

V. ගුණවර්ධාන මන්ීතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කරන ලෙ ඉඩම් සම්බන්ධාදේදී එො දමො තුර 

විසඳුමේ දනාමැතිව තවමත් පවතින දමම කාරණාදේදී අලිවැට නි මාකාරද න් සීමා මායිම් 

සහිතව ඉදි කළ යුතු අතර, දමහි සීමාවන් ෙැමීදම්දී ප්රදීශදේ දගාවි ජනතාව සමගත්, අොළ 

ආ තනත් සමග සාකච්ඡා කර කටයුතු කළ යුතු අතර, දමම දගාවි ජනතාව දවනුදවන් ලබා 

දි  හැකි උපරිම ඉඩම් ප්රමාණ  ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු අතර,  අලිවැට නිර්මාණ  කළ 

පසු ඉන් එහා ප්රදීශ ට කිසිදු දකදනකුට ුතුලත් වි  දනාහැකි ආකාරදේ තීරණ න් හා 

දකාන්දීසි දගන ඒම කුමන රජ ේ බලදේ සිටි ත් සිදු කළ යුතු අතර,  දමහි ඉතිරි ඉඩම් 

ප්රමාණ  ඉතාමත් සාධාාරණව එම දගාවි ජනතාවට දබො දීමට කටයුතු කරන දලසට ගරු 

මන්ිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

VI. 2018 වර්ෂදේ සිට අෙ ෙේවා ප්රාදීය  සභාදේ ඔබ අප සි ලු දෙනා සහද ෝගද න් කටයුතු 

කළ ආකාරද න්ම ඉදිරි මාස කීප ෙ ඒ ආකාරද න්ම කටයුතු කරමු  න්නත් ප්රාදීය  

සභාදවන් ගන්නා නිවැරදි තීන්දු තීරණ හමුදේ තම පේෂදේ සි ලු දෙනාදගන් උපරිම 

සහද ෝග  ලබා දෙන බවත් ප්රකාශ කරමින්  නව වසරට සුභ ප්රාර්ථනා දගන එමින් ගරු 

මන්ිතුමා සි ලු දෙනාටම ස්තුති  පුෙ කර සිටින ලදී. 

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 

 බිබිල පාදර් අනතුරුො ක දපාල් ගස අොළ ආ තනවලට ෙැනුම් දුන්නෙ කඩිනමින් ඉවත් 

කිරීමේ සිදු දනාකරන නිසා සභා අරමුෙල් මගින් එම ගස කපා ඉවත් කිරීමට කටයුතු 

කරන්නම් කි ා ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර, මාර්ග සංවර්ධාන වයාප තිවලට 

දරඩිමිේස්  න්  ද ාො ගැනීම සම්බන්ධාව මීට දපරෙ අොළ නිලධාාරීන් සමග සාකච්ඡා කර 

ුති අතර, ඉදිරිදේදී දම් සඳහා විසඳුමේ ලබා ගත හැකි වනු ුති බවත්, ඒ වදේම දම් වර්ෂ  

තුල අලිවැට ආශ්රිත ඉඩම් ප්රශ්ණ  දගාවිජනතාවට විසඳා දීමට කටයුතු කරමු බවත්, ගරු 

සභාපතිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදී.  

 
 

8.4  ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - චො ර නොනොසේකොර  ැතිතු ො  

 

ගරු සභාදවන් අවසර ගැනීදමන් අනතුරුව ඌව පළාත් හිටපු ගරු ආණ්ඩුකාර රාජා දකාල්ලුදර් 

මැතිතුමාදේ හදිසි අභාව  සම්බන්ධාව ප්රාදීය  සභාව මගින් දශෝක  පල කර සිටින අතර, 

එතුමන්දේ පවුදල් සි ලු දෙනා දවනුදවන් ප්රාදීය  සභාදේ දශෝක  පල කර ලිපි ේ  ැීමට 

කටයුතු කරන දලස ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටින ලදී.  ඒ වදේම ලබන්නාවූ 2022 නව 

වර්ෂ  ජනතාවදේ සි ලු සිතුම් පැතුම් ඉටුවන සි ලු වසංගත දරෝග පීඩා දුරුවන සුභ නව වසරේ 

දේවායි සුභ පතමින් ගරු මන්ීතුමා සි ලු දෙනාටම ස්තුති  පුෙ කර සිටින ලදී. 



 

 

19 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 රාජා දකාල්ලුදර් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාදේ අභාව  සම්බන්ධාද න් පවුදල් ඥාතීන්ට 

දශෝකප්රකාශ ේ  ැීමට කටයුතු කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කරන ලදී. 

 

8.5    ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - සුනිල් අරංගල  ැතිතු ො  

I.  ගරු සභාදවන් අවසර ගැනීදමන් අනතුරුව 2021 වර්ෂ  දගී  න දම් දමාදහාදත් 

දමානරාගල ප්රාදීය  සභා බල ප්රදීශදේ වසම් 26 ම දපාදු ජනතාව දවනුදවන් ගරු 

සභාපතිතුමාදේ මග දපන්ීම  ටදත් ඔබ අප සි ලු දෙනාදේමත් සභාදල්කම්තුමා ුතුව  

නිලධාාරී මණ්ඩලදේන් දුන් ො කත්ව ත් සහ සහද ෝග  නිසා විදශ්ෂද න්ම ප්රාදීය  

සභාවට බදු දගවන ජනතාව විසින් ලබා දුන් සහද ෝග  නිසා ප්රාදීය  සභා කටයුතු ඉතා 

සාර්ථකව කර ගැනීමට හැකිීම සම්බන්ධාව සි ලු දෙනාටම දගෞරවණී  ස්ූති  පුෙ කර 

සිටින බවත්, ඒ වදේම ලබන්නා වූ 2022 වර්ෂ  ඔබ අප සි ලු දෙනාටත් සි ලු ජනතාවටත් 

සුභම සුභ නිදුේ නීදරෝගී නව වසරේ දේවායි සුභ ප්රාර්ථනා දගන එමින් ගරු මන්ිතුමා සි ලු 

දෙනාටම ස්ූති  පුෙ කර සිටින ලදී. 
 

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 

 දමානරාගල ප්රාදීය  සභාදේ බුීාමත් මන්ී කණ්ඩා මේ සිටි නිසා අෙ වනතුරු ගැටුම්කාරී 

තත්ත්ව ේ ුති දනාකර ගනිමින් පේෂ පාට දේෙ කින් දතාරව දම් තාේ  සි ලු කටයුතු සිදු 

කරදගන පැමිණි අතර, ඒ සම්බන්ධාද න් සතුටුවි  හැකි බවත් සභා කාලද න් පසුව වුවෙ අප 

හමුවන අවස්ථාවන් වලදී මුහුණ බලා සුහෙව කතා කළ හැකි තැනට ඔබ අප සි ලු දෙනාම 

කටයුතු කර ුති බවත්,  ඒ වදේම සභා දල්කම්තුමා ුතුව  කාර්  මණ්ඩලදේ සි ලු දෙනා 

සභාදේ ගරුත්ව  රැක දීමට උපරිම කැපීමකින් කටයුතු කළ අතර,  2022 වර්ෂදේදී අදප් 

කාල  තිදබනතුරු දම් ආකාරද න් සුහෙව කටයුතු කරදගන  න බවට ගරු සභාපතිතුමා 

ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

දමහිදී දවනත් කරුණු කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවූ බැවින් සභාදේ සි ලු දෙනාදේම එකඟතාව  මත 

සභාදේ කටයුතු අවසන් කරන ලදි. 

  ලබන මස සභා රැස්ීම 2022 වර්ෂදේ ජනවාරි මස 13 වන දින ප.ව.2.30 ට ද ාො ගනිමු 

බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා සභාදේ සි ව  දෙනාම එකඟතාව  ලල කර 

සිටින ලදී.   

 ගරු ාවොපතිතු ො 
 

 

 

 

 

සභිකවරුන්දේ දවනත් කරුණු ඉදිරිපත් දනාවූ බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් අෙ දින මාසික 

මහ සභාව සාර්ථක කර ගැනීමට පැමිණි සි ලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරි න් ුතුව ව පැමිණ 

සිටි සි ලුම දෙනාට ස්ූති  පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාදේ වැඩ කටයුතු 

ප.ව. .4 .00 ට පමණ අවසන් කරන ලදී. 
 
 

  

  

 2021.12.10 දින දමානරාගල ප්රාදීය  සභා කාර් ාලදේදී  .  

ආර්.එම්.රත්නීර, 
සභාපති, 
ප්රාදීය  සභාව, 
දමානරාගල. 
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දමම සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති මහ 

සභාදේ................................................................................................................ද ෝජනාදවන් 

සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වද න්  

 

ඒකමතිකව/ සංදශෝධාන න්ට  ටත්ව සභා සම්මත වි . 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 
සභාපති, 
ප්රාදීය  සභාව, 
දමානරාගල.  
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දමම සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති මහ 

සභාදේ................................................................................................................ද ෝජනාදවන් 

සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වද න් 

ඒකමතිකව/ සංදශෝධාන න්ට  ටත්ව සභා සම්මත වි . 

 
 

 
ආර්.එම්.රත්නීර, 
සභාපති, 
ප්රාදීය  සභාව, 
දමානරාගල.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 2021 දෙසැම්බර් මස 10 දින සභා වාර්තාව 

 

1) දමානරාගල, මාගන්ෙනමුල්ල  හි පිහිටි පරාක්රම මාවත ලිපිනද හි පදිංචි පවුල් 03 ේ පමණ 

භාවිතා කරන ඉතා අබලන්ව පැවති මාර්ග  ඊදේ දින ුතිවූ අාක වර්ෂාව දහ්තුදවන් 

ගමන් කිරිමටවත් දනාහැකි දලස ෙැඩි දසෝො පාව වකට පත්ව ුති  බැවින් එම මාර්ග  

කුට්ටි ගල් අතුරා ඉතා කඩිනමින් පිළිසකර කර දීම අතයාවශය බැවින්, ඒ සඳහා මහ සභා  

අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාවට ද ෝජනා  කර සිටින 

ලදී.  එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින 

ලදී. 

  

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස 

ගරු සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරුසභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ 

තීරණ  විමසා සිටින ලදී. 

 

පවුල් 03 ක පමණ ජීවත් වන ජනතාවේ දමම මාර්ග  භාවිත කරන බැවින් කාර්මික 

නිලධාාරි නිලධාාරි මහතා ද ාෙවා පරීේෂා කර බලා කුට්ටි ගල් අතුරා භාවිතා කළ හැකි පරිදි 

ඉතා කඩිනමින් සකස් කර දීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදී.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) දකාම්දපෝස්ට් දපාදහාර නිෂ්පාෙන  කිරිම සඳහා  න වි ෙම සලකා බලා ෙැනට කිදලෝ 

ග්රෑම් 01 ක විකුණුම් මිල වන රු.1 .00, රු.20.00 ෙේවා ඉහළ නැංීමටත්, තව ෙ එේ 

දගාවිද කු සඳහා නිකුත් කළ හැකි උපරිම කිදලෝ ප්රමාණ  තීරණ  කිරිම සඳහාත් ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාවට ද ෝජනා කර සිටින ලදී.  එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට 

සන්ධායා අනුරුීාකා ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.  

 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස 

ගරු සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරුසභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ 

තීරණ  විමසා සිටින ලදී.  

 

 

දමම කුක්රු ඉඩම් හිමිකරුවන්දේ ඉල්ීම් පරිදි ඔවුන් එම ඉඩම් සඳහා අොළ අේකර බඳු 

දගාවි ජන දස්වා දෙපාර්තදම්න්තුවට දගවන්දන් නම් එම කුක්රු ඉඩම් සඳහා ප්රාදීය  

සභාදේ දල්ඛනවල සටහන් කර ුති වරිපනම් බදු පිළිබඳ දතාරතුරු සහ අොළ බිල් කිරිම් 

නතර කිරිමටත්, එම දීපල සඳහා දමදතේ පවතින රු.403,841.68 ක අ  කර ගැනීමට 
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දනාහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්දේ අනුමැති ට  ටත්ව දල්ඛනවලින් කපා 

ඉවත් කිරිම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදී.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ගරු ාවොපතිතු න් විසින් හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කර සිටී   (රීති අංක 11 (8) ) 
 

නයා පානුලලව  ථා පරිදී කල්දී ුති ද ෝජනා සාකච්ඡා කිරීදමන් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා 

කර අනුමැති ේ ගත යුතු හදිසි ද ෝජනා 01 ේ සම්බන්ධාද න් මහ සභා අනුමැති  ලබා ගත යුතු 

බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කළ අතර ඒ සඳහා මහ සභාදේ විරුීධාත්ව ේෙ දනාතිබුණු බැවින් 

ගරු සභාපතිතුමා විසින් එම හදිසි ද ෝජනා පහතින් ෙේවා ුති ආකාර ට සභාගත කරන ලදි. 

a) 2021 වර්ෂ ට සභාව සතු සතිදපාළ බදු ගත් බදුකරු විසින් ආරම්භක මාසදේ සිට ම රදට් 

පවතින දකාදරෝනා වසංගත  දහ්තුදවන් සතිදපාළ පැවැත්ීම අඩාල ී ුති අතර, පළමු 

සති  තුළ සතිදපාළ වසා තබන ලෙ අතර, දෙවන සතිදේ සිට නැවත දපාළ විව ත කළ ෙ 

දගාවි න් නිෂ්පාෙන රැදගන ඒම දවළඳුන්දේ ප්රමාණ  සහ සමස්ථ පාරිදභෝගික න්දේ 

පැමිණීම  0%කටත් වඩා අඩු බවත්,  නගර ට පැමිණීමට දබාදහෝ දෙදනේ අකැමත්තේ 

ෙේවන බැවින් දගාීන් තම නිෂ්පාෙන තම නිදවස් දවතින් ම දතාඟ දවළඳුන්ට විකිණීදම් 

ක්රමදේෙ ේ ෙ පවතින නිසා ගිවිසුම්ගත මුෙලට සතිදපාළ බදු අ  කර දගන  ාම ඉතාමත් 

අපහසු බැවින්, ගිවිසුම් ප්රකාරව මාසිකව සභාවට දගවනු ලබන වාරික මුෙලින්  0% ක 

සහන මුෙලේ අඩු කර දෙන දලස ඉල්ීමේ කර ුති බැවින්, දම් සඳහා මහ සභාදේ 

තීරණ  හා අනුමැති  ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ද ෝජනා කර 
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සිටින ලදී.  එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට තදමෝදිරම් ජ ජීලන් ගරු මන්ිතුමා විසින් ස් ර 

කර සිටින ලදී. 

 

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරුසභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  

 

දමම ඉල්ීදම්  ම් සාධාාරණත්ව ේ පැවති  ෙ දම් දමාදහාදත් දමම ඉල්ීම සඳහා මාසික 

වාරිකද න්  0% අඩු කිරීම සම්බන්ධාව තීරණ ේ ලබා දි  දනාහැකි බවත්, ලබන සතිදේ ෙ 

සතිදපාළ පැවැත්ීම හා දවළඳුන්දේ පාරිදභෝගිකයින්දේ පැමිණීම සම්බන්ධාව දසා ා බලා 

ආො ම් පරීේෂක මගින් සම්පූර්ණ වාර්තාවේ ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතු බවටත්, ඒ අනුව ඉදිරිදේදී 

තීරණ ේ ගැනීම සුදුසු බවටත් මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදී.   සුදුසු බවට මහ සභාව 

ඒකමතිකව තීරණ  කරන ලදී.  

 

අ ාන් පිටු ට 

 

සභිකවරුන්දේ දවනත් කරුණු තවදුරටත්  ඉදිරිපත් දනාවූ බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින්  

අෙ දින මාසික මහ සභාව සාර්ථක කර ගැනීමට පැමිණි සි ලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරි න් 

ුතුව ව පැමිණ සිටි සි ලුම දෙනාට ස්ූති  පුෙ කරමින් ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාදේ 

වැඩ කටයුතු ප.ව.6.30 ට පමණ අවසන් කරන ලදී. 

 

 

 2021.08.24 දින දමානරාගල ප්රාදීය  සභා කාර් ාලදේදී  .  

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 
සභාපති, 
ප්රාදීය  සභාව, 
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 හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී  (රීති අංක 11 (8) ) 
 

නයා පානුලලව  ථා පරිදී කල්දී ුති ද ෝජනා සාකච්ඡා කිරීදමන් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා 

කර තීරණ ගත යුතු හදිසි ද ෝජනා කිහිප ේ සම්බන්ධාද න්  අවධාාන  ද ාමු කළ යුතු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා මහ සභාව දවත ප්රකාශ කර ඒ සඳහා සභාදේ එකඟතාව  විමසා සිටින ලදි. 

 තවෙ නයා  ප  සකස් කිරිදමන් අනතුරුව අප දවත ලැබුණු ෙැනුම් දීමකට අනුව දමම 

වයාප ති ට අොල සංවර්ධාන කටයුතු 2021 දනාවැම්බර් මස 30 වන විට අවසන් කර බිල් පත් 

ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ෙන්වා ුති බැවින් දම  හදිසි ද ෝජනාවේ දලස සභා අනුමැති ට ඉදිරිපත් 

කරන බව ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කරන ලදී. 

ඒ සඳහා මහ සභාදේ සි ලු දෙනාදේ එකඟතාව  ලබා දීදමන් අනතුරුව ගරු සභාපතිතුමා විසින් 

පහත ද ෝජනව ෙ මහ සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

I. තවෙ මාර්ග අමාතයාංශ  මගින් දමානරාගල ප්රාදීය  සභා බල ප්රදීශ  මිලි න  2ේ 

දවන් කර ුති අතර එම ප්රතිපාෙන මගින් මාර්ග 49ේ සංවර්ධාන  කළ යුතුව 

ුත.දමානරාගල ප්රාදීය  සභා බල ප්රදීශ  දමන්ම මඩුල්ල,   සි ඔලාණ්ඩුව, බුත්තල 

 න ප්රාදීය  සභා බල ප්රදීශවල ෙ දමම සංවර්ධාන වැඩසටහන  ටදත් මාර්ග 

සංවර්ධාන  කිරිදම්දි  දරඩි මිේස් දකාන්ක්රීට් ද දි  යුතු බවට ෙන්වා ුති අතර දමම බල 

ප්රදීශ 4ටම දරඩි මිේස් සප න ආ තන ුත්දත් දෙකේ පමණේ බවට ගරු සභාපතිතුමා 

ප්රකාශ කර සිටි අතර දමම ආ තන දෙක මගින් දමම මාර්ග සි ල්ලටම දරඩි මිේස් 

සැපයී  යුතු අතර 2021 දනාවැම්බර් මසට 30 දිනට දපර අොල මාර්ග වල ඉදිකිරීම් 

අවසන් කර මාර්ග අමාතයාංශ  දවත බිල් පත් ඉදිරිලත් කළ යුතුව ුත. එබැවින් දමම 

ප්රාදීය  සභා බල ප්රදීශවලට අ ත් සංවර්ධාන  දකදරන  මාර්ග වැඩි ප්රමාණ ේ පටු 

බව සහ බෑවුම් සහිත ීම නිසා දරඩිමිේස් ප්රවාහන ට අපහසු තත්ත්ව ේ පවතින අතර 

කුඩා දකාන්ක්රීට් මිේචර්  න්  ද ාෙවාදගන දමම මාර්ග දකාන්ක්රීට් කිරීමට සභා 

අනුමැති  ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා විසින් මහ සභාව දවත ද ෝජනා කර 

සිටින ලදී. 

 එම ද ෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීාකා ගරු මන්ිතුමි  විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
    

දමම ද ෝජනාව සම්බන්ධාද න් වාෙ විවාෙ දහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන දලස ගරු 

සභාපතිතුමා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් පසු දමම ද ෝජනාව  සම්බන්ධාද න් සභාදේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර විදරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් දනාවුණු බැවින්, ගරු සභාපතිතුමා විසින් දම් සම්බන්ධාද න් සභාදේ තීරණ  විමසා 

සිටින ලදී.  
 
 

මාර්ග අමාතයාංශද න් ෙැනුම් දී ුති පරිදි අොල උපදී හා දකාන්දීසි වලට  ටත්ව විාමත් 

ක්රමදේෙ න්ට අනුව දමම වයාප තිවල කටයුතු අොල දිනට දපර සිදු කිරීම සුදුසු බවටත්, කුඩා 

දකාන්ක්රීට් මිේචර්  න් ද ාෙවාගනිමින් දමම මාර්ග දකාන්ක්රීට් කිරීමට පි වර ගැනීම  සුදුසු 

බවටත් සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

 
 

 


