
 

 

1 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 

2022.05.13 දින  හ සභො වොර්තොව 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කාලය ආරම්භ කිරීමමන්  පසුව පවත්වනු ලැබූ  

පනස් වන (50) සභා වාරය 2022.05.13 වන දින ප.ව  12.00 ට ප්රාමේශීය සභා රැස්ීම් ශාලාමේදී ගරු 

සභාපති ආර්.එම්.රත්නීර මැතිතුමාමේ ප්රධානත්වමයන් පැවැත්ිණි. එහි සංෂිප්ත වාර්තාව පහත 

සඳහන් කරමි.  

පැමිණී  

01. ගරු සභාපති    - ආර්.එම්.රත්නීර මැතිතුමා 

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

03. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ි   - වයි.උපුල් මැතිතුමා 

04. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල මැතිතුමා 

05. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නායක මැතිතුමා 

06. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   -  මේ.ජී.ඩී.චාමර නානායේකාර මැතිතුමා 

07. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - මේ.එම්.ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

08. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - රංජිත් රත්නායක මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - තරංග දිසානායක මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - තමමෝදිරම් ජයජීලන් මැතිතුමා 

11. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - සන්ධයා අනුරුේිකා රත්නායක මැතිතුමිය 

12. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - එස්.අතුල කුමාරසිරි මැතිතුමා (ප්රතිපේෂනායක) 

13. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ප්රදීප් ධම්මික ිතානමේ මැතිතුමා 

14. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ආර්.එම්.රමණී රත්නායක මැතිතුමිය 

15. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ආර්.එම්.උමේනි රමයලතා  මැතිතුමිය 

16. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - මේ.මමනෝජා ලේමිණී මැතිතුමිය 

17. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

18. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර මැතිතුමා 

19. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   -          අජිත් ශාන්ත අගලකඩ මැතිතුමා 
 

 

 

සභා මල්කම්තුමා    - ඩී.එම්.අනුර දිසානායක මහතා  

 

මනොපැමිණී     

නැත 
 

පිළිගැනී  

පළමුව ආගම සිහිකිරීමමන් අනතුරුව ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මාසික මහ සභාව සාර්ථක කර ගැනීම 

සඳහා පැමිණි ගරු උප සභාපතිතුමා, සියලුම මන්ිවරුන්, මන්ීවරියන් ඇතුළුව පැමිණ සිටින සියලු 

මෙනා පිළි ගනිමින් සභාමේ  වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. පසුව රජය ිසින් ඊමේ දිනමේදී අෙ දින 

ප.ව.2.00 ට මයාෙනු ලබන බවට ෙැනුම් දී ඇති හදිසි ඇදිරිනීති තත්ත්යට මත ඔබ සියලු මෙනා සමඟ 

දුරකථනමයන් ෙැනුවත් කර සාකච්ඡා කර ගත් පරිදි අෙ දින ප.ව.2.30 ට පැවැත්ීමට නියමිතව තිබූ 

මහ සභා රැස්ීම මම් මවලාවට එනම් ෙහවල් 12.00 ට මයාො ගැනීමට සිදු වූ බව ගරු සභාපතිතුමා 

සභාවට නැවත ෙැනුම් දී සිටින ලදි.   



 

 

2 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

01. පසුගිය  ස සභො වොර්තොව සභො සම් ත කර ගැනී . 

මම් වන ිටත් ඔබතුමන්ලාහට ලබා දී ඇති පසුගිය මාසික මහ සභාමේ  සභා වාර්තා මකටුම්පත 

කියවූවා මස් සලකා සංමශෝධන ඇත්නම් ඒවා මපන්වා දී සංමශෝධන නැත්නම් ගරු සභාමේ මයෝජනා 

ස්ීරත්වමයන් සභා සම්මත කර ගන්නා මලස ගරු සභාපතිතුමා ිසින් ගරු සභාව මවත ෙැනුම් මෙන 

ලදි. 

එහිදී සංමශෝධන කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවූමයන් පසු ගිය මස මහ සභා වාර්තාව ක්රිශාන්ත රත්නායක 

ගරු මන්ීතුමන්මේ සහ රංජිත් රත්නායක ගරු මන්ීතුමන්මේ මයෝජනා ස්ීරත්වමයන් මහ සභාමේ 

ඒකමතික එකඟතාවමයන්  සභා සම්මත කරන ලදි.  

        
02. සභොපතිවරයො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන 

 

නැත 

 

03. සභොව අ තො එවන ලද සංමේ  මපත්සම්, පැමිණිලි හො සන්නිමේදන සභොව මවත  

ඉදිරිපත් කිරී . 
 

නැත 
 

04.    යථො පරිදී කල් දී ඇති ප්ර ේන සොකච්ඡො කිරී  

නැත 

05.   යථො පරිදී කල් දී ඇති මයෝජනො සොකච්ඡො කිරී  

 

නයායපත්රානුකූලව මීලඟට ඇත්මත් යථා පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනා සාකච්ඡා කිරීම හා සභා තීරණ 

ගැනීම බව ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

05.1 ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නවීර  ැතිතු ො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන    

මයෝජනො 
 

 

මයෝජනො අංක 01 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් අංක 24 ගව මස් මවළඳසැල මකාමරෝනා වසංගතය මහ්තුමවන් 

වසා තිබූ දිනවලට අොලව බදු කරු ිසින් වාරික බඳු මුෙල් අඩු කර මෙන මලස ඉල්ීම් කර ඇති අතර 

එමස් මවළඳසැල වසා තැබූ දිනයන් වශමයන්  2020 .03.20 දින සිට 2020.04.30 දින ෙේවා කාල 

සීමාව වන අතර ඊට අොල බදු මුෙල මලස රු.158,761.09 ේ වන මුෙල ගිණුමමන් කපා හැරීමට  ගරු 

ආණ්ඩුකාරතුමන් මවත මයාමු කිරීමට  මහ සභාමේ තීරණය සහ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 එම මයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක ගරු මන්ිතුමා ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 
 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

3 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

එහිදී සභාමවන් කළ ිමසීම් වලට අනුව මීට මපර වතාවකදී  මම් සම්බන්ධමයන් අොල බදු කරු 

ිසින් කරන ලෙ ඉල්ීමකට අනුව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමන්මේ අනුමැතියට මයාමු කර තිබියදී එහි බදු 

මුෙමල් එකතුමවහි තිබූ මවනසේ මත සහකාර මකාමසාරිස් කාර්යාලය මගින් නැවත එය අප මවත 

එවා ඇති අතර එහි නිවරදි බදු මුෙල රු.158,761.09 ේ බව ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

ඉන් පසු මමම මයෝජනාව  සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින් ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින 

ලදී. 
 

 

 

මමමස් මකාමරෝනා වසංගත කාල සීමාමේදී  අොල මවළඳසැල වසා තැබීම මහ්තුමවන් බදු මුෙල් අඩු 

කර සහන ලබා දීම සාධාරණ කාරණාවේ වන බැින් ඒ සඳහා සභා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවත්, 

ආොයම් පරීේෂක ිසින් මම් සම්බන්ධව නිර්මේශ වාර්තාවේ ලබා ගැනීමමන් අනතුරුව ගරු 

ආණ්ඩුකාර තුමන්මේ අනුමැතියට ඉදිරිපත්  කර ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු කිරීම  සුදුසු බවටත් මහ සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
   
  
මයෝජනො අංක 02 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් සති මපාළ සඳහා 2022.04.03 වන දින දිවයින පුරා පැවති 

ඇඳිරිනීතිය මහ්තුමවන් සහ අමේල් මස 16,17 යන දිනවලදී පැවති සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුේෙ 

මහ්තුමවන් එම සතියන් හීදී  මපාළ මනාපැවැත් වූ බැින් එම දින වලට අොල බදු මුෙල් වාරිකය අඩු 

කර මෙන මලස කර ඇති ඉල්ීම සඳහා මහ සභාමේ තීරණය සහ අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත  මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 
 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
    

ඉන් පසු මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින 

ලදී. 
 

මමම ඉල්ීමට අොල කාරණාවන් සම්බන්ධමයන් ආොයම් පරීේෂක ිසින් නිර්මේශ වාර්තාවේ ලබා 

ගැනීමමන් අනතුරුව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමන්මේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු 

කිරීම  සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
   
 

 මයොජනො අංක 03 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව මගින් ජල සම්බන්ධතාවයේ ලබා මගන ඇති අමයකු වන උපුල් 

ඉන්දික මහතා ිසින්  2016.10.05 වන දින මමම ජල සම්බන්ධතාවය අක්රීයව පවතින බැින් මාසික 

බිල්පත් නිකුත් මනාකරන මලසට අප මවත ෙැනුම් දී ඇති  නමුත් ආයතනය මගින් දිගින් දිගටම 

මමයට අොල බිල් කිරීම් මල්ඛණ වල සටහන් කර ඇති බැින් ඔහුමේ හිඟ මුෙල මම් වන ිට 

රු.101,500.00 ේ මලස මල්ඛණ වල මපන්නුම් කරන නමුත්, මමම ඉල්ීම සිදු කරන දිනය වන ිට 

ඔහුමේ මගීමට ඇති හිඟ මුෙල රුපියල් 7000.00 ේ වන අතර, ඉතිරි මුෙල සම්බන්ධමයන්  ගත  යුතු 

ක්රියාමාර්ගයන් පිළිබඳ මහ සභාමේ තීරණය හා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා 

ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 



 

 

4 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මමම ජල මස්වාව අොල පුේගලයා ිසින් මමානරාගල කුමාරමොල පාර, අංක 86, යන ස්ථානමේ 

පවත්වාමගන මගාස් ඇති “මමාණමරෝ සර්ිස්” (සිරිමයුර)  ආයතනය මවත ලබා මගන ඇති බව ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සඳහන් කර සිටින ලදි.   

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නායක ගරු මන්ිතුමා ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින 

ලදී. 
 

අොල අයමගන් අය කර ගැනීමට ගත යුතුව පැවති රුපියල් 7000.00 ක  හිඟ මුෙල් ඔහුමගන්  අය කර 

ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවත්, ජල සම්බන්ධතාවය අක්රීයව පවතින බව ෙැනුම් දීමමන් පසු 

මල්ඛණ වල සිදු කර ඇති  බිල් කිරීම් වලට අොල හිඟ මුෙල් මල්ඛණ වලින් කපා හැරීම සුදුසු බවටත් 

සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
  

මයෝජනො අංක 04 

2022 වර්ෂමේ මැයි මාසයට ආයතනය සඳහා මිලදී ගනු ලැබූ පහත සඳහන් අතයවශය මිලදී ගැනීම් 

සඳහා  මහ සභාමේ සභා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත  

මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

I. මමානරාගල ආොහනාගාරය සෙහා ගෑස් සිලින්ඩර නැවත පිරීම.          - 295500.00 
 

II. ිදුලි අංශය සඳහා අවශය ිදුලි උපකරණ  

 ලබා  ගැනීම සඳහා ිදුලි බල්බ මිල දී ගැනීම.     - 189000.00 
 

III. ගිනි නිීමම් අංශය සඳහා නිල ඇඳුම් මරදි සහ අමනකුත් හඳුනාගැනීමම් උපාංග නිලධාරීන්         

19 මෙමනකු සඳහා පහත පරිදි මිල දී ගැනීම. 
  

  නිල ඇඳුම් මරදි මිලදී ගැනීම.        - 150222.00 

  හදුනාගැනීමම් ලාංඡන මිලදී ගැනීම.       - 38000.00 

මබල්් සහ නිල හිස් වැසුම් මිලදී ගැනීම.     - 59850.00 

  ආරේෂිත boots මිලදී ගැනීම.       - 114000.00 

අනිකුත් උපාංග මිලදී ගැනීම.        - 149910.00 
 

  ආයතනමේ නිල ඇඳුම් හිමි සියලූම මසවකයින්ට 

නිල ඇඳුම් මරදි මිල දී ගැනීම.        -  138375.00 

 

IV. කුඹුේකන පුස්තකාලය සහ ආයතනමේ කටයුතු සඳහා අවශයය පරිගණක මෙකේ (බැට්රි 

සහිතව) මිලදී ගැනීම.                  - 372800.00 
 

V. ආයතනයට අවශය මම්සයේ මිලදී ගැනීම.      - 37597.50  

VI. මසෞඛය, මාර්ග සහ ිදුලි අංශ සඳහ සහ ආයතනයට හදිසි අවශයතාවයන් මත අතයවශය 

උපකරණ මිලදී ගැනීම.        - 195929.00  

VII. ගෑස් සිලින්ඩර නැවත පිරීම.          - 272014.50 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු මන්ිතුමා ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 



 

 

5 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින 

ලදී. 
  
ආයතනයට අතයාවශය මමම මිලදී ගැනීම් වලට අොල උපකරණ හා භාණ්ඩ ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට 

යටත්ව මිලදී මගන ඒ සඳහා මගීම් කටයුතු සභා අරමුෙලින් සිදු කිරීම සුදුසු බවටත් , ගරු සභාව 

ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී.  

මයෝජනො අංක 05 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් පහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්ධන කටයුතු සභා අරමුෙලින් සිදු 

කිරීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත 

මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

I. ආොහනාගාරය ඉදිරිපිට ිමේක උෙයානයේ ඉදිකිරීම. 
 

II. ප්රජාශාලාව වටකර ආරේෂිත කම්බි වැටේ ඉදිකිරීම. 
 

 

III. ආොහනාගාරමේ අවමංගල රථය ඇතුලත් කරන ස්ථානයට මකාන්ක්රී් මයාො සකස් කිරීම. 
 

IV. බිබිල පාර හරිත උෙයානය ඉදිරිපස ෙැල් වැටේ  ඉදිකිරීම. 
 
 

V. ිහාරමුල්ල දුටුගැමුණු පාර නිමල් මහතාමේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය ග්රැවල් මයාො සකස් කිරීම 

සහ සංවර්ධනය කිරීම.  

VI. ිහාරමුල්ල මවමල්වත්ත රන්ගිරි පේව මාවත ග්රැවල් මයාො (අතුරු මාර්ග මෙක ) සංවර්ධනය 

කිරීම. 
 

VII. වැදිකුඹුර පාර බෘන්ෙංග මගස්් එක ලඟින් ඇති කුරුලු මහතාමේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය 

මකාන්ක්රී් කිරීම. 
 

 

VIII. මමානරාගල සති මපාළ භූමිමේ ගැලී මගාස් ඇති කාණු ආවරණ සකස් කිරීම හා ගැල ී       

මගාස් අනතුරුොයකව ඇති ස්ථාන මකාන්ක්රී් මයාො සකස් කිරීම. 
 

IX. මමානරාගල සති මපාළ භූමිමේ පවතින තාවකාලික මගාඩනැගිල්ල ගලවා මවනත් ස්ථානයක 

සි කිරීම හා බිම මකාන්ක්රී් මයාො සකස් කිරීම. 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධයා අනුරුේිකා ගරු මන්ිතුමිය ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වාෙ ිවාෙ මහෝ අෙහස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා කිසිවේ 

ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින 

ලදී. 
 

මමානරාගල නගරය ආශ්රිත මමම අතයවශය අලුත්වැඩියා කටයුතු වලට අොල ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන 

කටයුතු නිවැරදිව සිදු කිරීමත් ඒ සඳහා වන ියෙම් ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සභා අරමුෙලින් 

ියෙම් කිරීම  සුදුසු බවටත් සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  
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06. ආදොයම් වියදම් වොර්තොව සභො සම් ත කිරී  
 

නයායපත්රානුකූලව පසුගිය මාසයට අොළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආොයම් ියෙම් වාර්තාව සභා සම්මත 

කර ගන්නා මලසට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් ගරු සභාවට  ප්රකාශ කර සිටින  ලදී.  

පසුගිය මාසමේ එනම් 2022.04.01 දින සිට 2022.04.30 දින ෙේවා වන ආොයම් ියෙම් වාර්තාව 

සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමන්මේ සහ මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු මන්ිතුමන්මේ මයෝජනා 

ස්ීරත්වමයන් සභාමේ ිමරෝධතාවයන් ෙ මනාමැති වූ බැින් පිළි ගැනීම සුදුසු බවට ගරු සභාව 

ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 
 

07.  කමිටු වොර්තො සලකො බැලී   
 

ඉදිරිපත් ී මනාමැත 
 

08.  මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී   
 

නයායපත්රානුකූලව මීලඟට ඇත්මත් මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිම  බැින්,මවනත් කරුණු සමඟම 

සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකාශ කිරීමට ඇත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභාවට  අවසර ලබා මෙන බව ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

08.1 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - සුනිල් අරංගල  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව පසුගිය දින කිහිපය පුරාවටම රට තුළ ඇති වූ ිිධ ගැටලුකාරී 

තත්ත්වයන් හමුමේ ිිධ කණ්ඩායම් ිසින් රට ආපස්සට ඇෙ ෙැමීමම් පරමාර්ථමයන් මනාමයේ 

ආකාරයන්මගන් ප්රතිචාර ෙැේීම මත ිශාල හානියේ රට තුළ සිදු වූ අතර ිමශ්ෂමයන්ම 

වාමාංශික ආණ්ඩු මමන්ම මබෞේධ නායකයින් බලයට පත් වූ සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුන්ට දිගුකල් 

රාජය කටයුතු කරමගන යාමට ිිධ සංිධාන මගින් ඉඩ මනාදුන් බවට ගරු මන්ී තුමා සෙහන් 

කර සිටින ලදි. 

 
 

II. රට තුළ ෙැවැන්ත ප්රශ්න රාශියේ මතු ී ජනතාව ඉතාමත් අසරණ තත්වයකට පත්ව ඇති ආකාරය 

අපි කවුරුත් පිළිගනු ලබන කාරණාවේ වශමයන් පසුගිය කාලය තුළ බලයට පත් වූ සෑම 

රජයේම මමම වර්තමාන තත්ත්වයට වගකිව යුතු වන අතර ිමශ්ෂමයන්ම වර්තමාන රම් 

තත්වය හමුමේ අතිගරු ජනාිපතිතුමන් මම් අභිමයෝගය භාරමගන රට ශේතිමත් කිරීම සඳහා 

මපළගැසීමට රම් පාලකයින්ට ආරාධනා කර තිබියදී ඊමේ ෙවස වන ිට ගරු රනිල් ික්රමසිංහ 

මැතිතුමා ඒ අභිමයෝගය භාර ගැනීමට ඉදිරිපත්ී රම් අග්රාමාතය ධූරයට පත්ීම සම්බන්ධමයන් 

එතුමාට සුභාෂිංසනය මගන එන බවට ගරු මන්ී තුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 
 

 

III. ිමශ්ෂමයන්ම මමානරාගල මේශපාලන තත්ත්වය ගැන කතා කිරීමම්දී පසුගිය දිනවල රට තුළ 

ඇති  වූ ප්රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන් හමුමේ අප සියලු මෙනා ඇතුලුව මමානරාගල මේශපාලන 

නායකයින් මමන්ම  සියලු මහජනතාව ඉතාමත් බුේිමත්ව ගැටලුවකින් මතාරව ඉතාමත් 

සාමකාමීව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධමයන් මුළු රටට ආෙර්ශයේ මගන දුන් අතර එමස් කටයුතු 

කළ  සියළුමෙනාටම මගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත්, නමුත් මමම අවස්ථාමවන් 

ප්රමයෝජන ගැනීමට පුේගලික පලිගැනීම් මත යම් යම් හානි කිරීමට උත්සාහ ගත් මකාටසේ 

මමානරාගල ප්රමේශමේ ෙ හැසිරුණු අතර කළමණාකාරීත්වයකින් යුතුව ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ 
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දීමට අපි සියලු මෙනා සූොනම් ව  සිටි බවත්, ඒ සියලු කටයුතු සඳහා සහමයෝගය ෙැේවූ ආරේෂක 

අංශමේ අය ඇතුළුව සියලු මෙනාටම මගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බව ගරු මන්ී තුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

IV. ඒ වමේම මමානරාගල ප්රමේශමේ මේශපාලන නිමයෝජිතයින්ට ෙ මහාරු යැයි කියමින් හංවඩු 

ගැසීමට ඉදිරිපත් ී කටයුතු කළ පුේගලයකු ිසින් හුලන්ොව හන්දිමය රජමේ මුෙල් ියෙම් කර 

ඉදි කර ඇති සභාවට අයත් නිෙහස් සහමයෝගිතා පෙනම යන මගාඩනැගිල්ල පුේගලිකව  

පරිහරණය කරමින් තමා ෙ මහාමරකු යැයි මනාසලකා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධමයන් මමාහුට 

ිරුේධව දිස්ිේ සම්බන්ීකරණ කමිටුමේ දී සාකච්ඡා කර මමම මගාඩනැගිල්ල රජයට පවරා 

ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියා ගරු මන්ිතුමා ප්රකාශ කරමින් සියලු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර 

සිටින ලදී. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

මමම මගාඩනැඟිල්ල රජයට අයත් මගාඩනැගිල්ලේ බැින් දිස්ිේ සම්බන්ීකරණ කමිටුමේ දී 

සාකච්ඡා කර  රජයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ,ඒ වමේම පහුගිය දිනවල 

මමාණරාගල  ප්රමේශමේ මේශපාලන අිකාරිය ඇතුළුව ජනතාව ෙ ඉතා සාමකාමීව කටයුතු කළ 

ආකාරය සම්බන්ධමයන් සියලු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර සිටින බවටත්, මම් අතර  එේ 

ප්රතිපත්තියේ අරමුණේ මනාමැතිව වවරමයන් කටයතු කරන ිිධ පිරිස්ෙ සිටින අතර 

ඔවුන්මේ සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට අප ඉඩ මනාතබව බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කර 

සිටින ලදි. 

 
 

08.2  ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව නව අග්රාමාතය ධූරයට පත්වූ එේසත් ජාතික පේෂමේ රනිල් 

ික්රමසිංහ මැතිතුමා මබාමහාම අත්ෙැකීම් සහිත පුේගලයකු වශමයන් අෙ වන ිට රට පවතින 

තත්ත්වමයන් මගාඩ ගැනීමට ොයක ිය හැකි පුේගලයකු වශමයන් රම් ඉදිරි කටයුතු සාර්ථකව 

කරමගන යාමට එතුමන් ඇතුළු සියලු මෙනාට සුභාශිංශනය මගන එන බව ගරු මන්ී තුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම පහුගිය දිනවල රම් ඇති වූ ප්රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයට වගකිව යුත්මත් කවුෙ යන්න 

ප්රශ්නයේ බවත් මකමස් මවතත් රටට ඉතා මස්වයේ කරමින් ජනතාවමේ මගෞරවයට ආෙරයට 

පත්ව දිගු කාලයේ මස්වය කළ මහින්ෙ රාජපේෂ මැතිතුමා එො අවසන් වරට ඒ අවස්ථාවට රැස් වූ 

පිරිසමේ උවමනාවට එතුමන් මනාමග යවමින් දින ගණනාවේ ම සාමකාමීව අරගල කරමගන 

ගිය ගාලු මමෝෙර ජනතාව කුපිත කරවා ඔවුන්ට පහර මෙමින් ඉතාමත් ප්රචණ්ඩකාරී මලස 

හැසිමරමින් රට තුළ ඇති කළ මම් ිනාශකාරී තත්ත්වයට තමන් ඇතුළු පේෂමේ සියලු  මෙනාම 

ඉතා කණගාටුව පල  කරන අතර එය තරමේ මහළා ෙකින බව  ගරු මන්ී තුමා සඳහන් කර 

සිටින ලදි. ඒ වමේම මම් ිනාශ වූ සියල්ල කිසිමස්ත්ම අනුමත කළ මනාහැකි ඉතා මසෝචනීය 

සිේීන් වන අතර මම්  නැති වූ සියලු මේපල ජනතාවමේ මුෙල් වන අතර  මමම මමාමහාමත් 

රජයේ වශමයන් මමන්ම ආරේෂක අංශය ෙ නිවැරදිව වගකීමමන් කටයුතු මනාකළ නිසා මමම 

තත්ත්වයන් මමතරම් බරපතළ මලස දුරදිග යාමට මහ්තු වූ බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කරන ලදී. 

 

III. ප්රජාතන්ත්රවාදී රටක මේශපාලනමේ දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය නිවැරදිව මත්රුම් මගන හැසිරිය 

යුතු අතර ිමශ්ෂමයන්ම රම් ඇති වූ ප්රචණ්ඩකාරී හැසිරීම්  වල දී 75% ක පමණ  ජනතාව 

පසුගිය මහ මැතිවරණමේදී මපාදුජන මපරමුණට සහමයෝගය ලබාදුන් අය වන අතර තමන් ෙන්නා 



 

 

8 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

හඳුනන කිසිම පාේෂිකමයකුට මමම ප්රචණ්ඩකාරී අරගල වලට  සහභාගී මනාවන මලසට තමන් 

නිතරම මසායා බලා උපමෙස් ලබා දුන් බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටි අතර ,නව අගමැති 

තුමන් ඇතුළුව නව අමාතය මණ්ඩලය ිසින් ගන්නා නිවැරදි තීන්දු තීරණ හමුමේ මමම සියලු 

ප්රශ්න වලට  ඉේමනින්ම ිසඳුම් ලැබ ජනතාව බලාමපාමරාත්තුවන මහට ෙවසේ සියලු මෙනාටම  

උොමේවා යන බලාමපාමරාත්තුව ඇතුව සියලු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර සිටින බව ගරු මන්ිතුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• ප්රචණ්ඩකාරී මලස අරගල සිදු කිරීම කිසිමස්ත්ම අනුමත කළ මනාහැකි ක්රියාවේ වන අතර 

එමගින් සිදු වූ පාඩුව සකස් කළ මනාහැකි බවත්, එමස්ම නව අගමැතිතුමන් රට මගාඩ ගැනීමම් 

ක්රියාොමයට මැදිහත්ව කටයතු කරයි බව ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි . 
  

 

08.3 ගරු ප්රොමේශීය සභො උප සභොපති - ප්රදීප් විමේරත්න  ැතිතු ො 
 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව පසුගිය දිනවල රම් ඇතිවූ සිදුීම් සමග ලාංකීය මේශපාලන 

ඉතිහාසමේ මනාමැමකන කළු පැල්ලමේ ඇති වූ බවත්, ඒ මමාමහාමත් අති  ගරු ජනාිපතිතුමන් 

ිසින් ආරේෂක අංශය නිවැරදිව මමමහයවා කටයුතු කලා නම් මමන්ම ගත යුතු ක්රියාමාර්ග සුදුසු 

අවස්ථාවලදීම නිවරදිව ගත්තනම් මම් සිදු වූ සියලූ හානිකර තත්ත්වයන් මීට වඩා මහාඳ මගකට 

හැමරන බව ගරු උප සභාපති තුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ිමශ්ෂමයන්ම මැතිවරණයකින් තම ඉලේක සපුරාගත මනාහැකි පිරිස් ිසින් ිශ්ව ිෙයාල ශිෂය 

ප්රජාව ෙැඩි මලස ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ,ිිධ වයාපාරිකයින් මැදිහත් කර ගනිමින්  ගාලු මමෝෙර 

කණ්ඩායමේ නිර්මාණය කර, අ්ටාල බැඳමගන, මනානවතින අරගලයේ ඇති කරමින් ගරු 

ජනාිපතිතුමන්  මගෙර යැීමට උත්සාහ ගැනීම තුළින්ම මේශපාලනය යන්න හරිහැටි 

අවමබෝධයේ මනාමැතිව බලයට පත් ීමට කටයුතු කරන ිිධ මේශපාලන පේෂ මමමස් ක්රියා 

කරන ආකාරයේ  ෙැක ගැනීමට හැකි වූ අතර මමම මේශපාලන පේෂ වල උසිගැන්ීම් මත මම් 

වන ිට මකෝටි ගණනක මේපළ හානි ෙ ජීිත හානි ෙ  සිදුකල අතර ිමශ්ෂමයන්ම මමම හානි සිදු 

කළ අයවලුන් මබ්රා ගැනීමට නීතිඥ කණ්ඩායමේ ෙ ඉදිරිපත් ී කටයුතු කිරීම සම්බන්ධමයන් 

මුළු රටටම වැරදි පූර්වාෙර්ශයේ මගනදුන් බව ගරු උප සභාපතිතුමන් ප්රකාශ කරන ලදී. 

 

III. මකමස් මවතත් මමම සියලුම ස්ථානවල පැවති CC TV රූප රාමු ෙර්ශන හා ිිධ ීඩිමයෝ ෙර්ශන 

ඇතුළු සාේෂි සියල්ල එකතු කර මමම පුේගලයින් මසායා ඔවුන්ට දිය හැකි උපරිම ෙඬුවම් දිය යුතු 

බව ගරු උපසභාපති තුමන්  ප්රකාශ කළ අතර මමම අවස්ථාමේදී මමානරාගල ප්රමේශය තුළ ෙ යම් 

යම්  කණ්ඩායම් එකතු ී අරගල ඇති කිරීමට උත්සහ ගත් අතර ිිධ නිර්නාමික දුරකථන 

ඇමතුම් අප මවත ලබා මෙමින් බිය වැේදීමට උත්සාහ ගත් ිරුේධ වාදීන් කිහිප මෙමනකු සිටි 

අතර  නිසි කළමනාකාරිත්වයකින් කටයුතු කළ නිසා ඒ සියලු මේටම මනාබියව මුහුණ දුන් අතර 

එවැනි පටු ක්රියාකාරකම් තුළින් මේශපාලනමයන් බලයට පත්ීමට මනාහැකි බව ෙැන්වත් 

මත්රුම් මගන රට තුළ නිර්මාණය ී ඇති මම් ෙැවැන්ත ආර්ික ප්රශ්නමයන් රට මගාඩ ගැනීමට 

කටයුතු කළ යුතු අතර මම් මමාමහාත වන ිට මම් අභිමයෝගය ජය ගැනීමට මකාන්ෙේ ඇති 

නායකයකු වශමයන් ඉදිරිපත් වුණු නව අග්රාමාතය රනිල් ික්රමසිංහ මැතිතුමන්ට මගෞරවනීය 

ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවත් රට මගාඩ ගැනීමම් මමම සංග්රාමය තුළ අපි සියලු මෙනාම බුේිමත්ව 

නිවරදිව ඉවසීමමන් යුතුව කටයුතු කළ යුතු අතර  අස්ථාවරත්වය නිමාකර රට ස්ථාවර කිරීමට 

සියලු මෙනාමේම වගකීම් හා යුතුකම් මනාපිරිමහලා ඉටු කරමින් ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමු බව 

ප්රකාශ කරමින් ගරු උප සභාපතිතුමා සියළු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර සිටින ලදී. 



 

 

9 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

රම් තත්ත්වය අස්ථාවර කරමින් ිිධ මේශපාලන අරමුණු ඉටුකර ගැනීමම් අභිමතාර්ථය ඇතිව ගාලු 

මමෝෙර කණ්ඩායම් මමමහයීම සිදු කර ඇති අතර මමම ස්ථානමේ කූඩාරම් වල රැඳී සිටි අයමේ 

මනාමනා හැසිරීම් ෙ පැවති බවට ඒවා කඩා ෙැමීමට ලේවූ මමාමහාමත් සාේෂි සහිතව මසායාමගන 

ඇති අතර ිිධ මේශපාලන අරමුණු ඇතිව රට අස්ථාවර කිරීමට මපළගැමසමින් මමම මගෝල්මප්ස් 

කණ්ඩායමට එො එම ස්ථානයට ගිය පිරිස ිසින් පහරදීම සම්බන්ධව තමන් වැරැේෙේ මනාෙකින 

අතර එමස් ගිය පිරිස  ිනාශකර ෙැමුමේ කූඩාරම් පමණේ වන අතර  කූඩාරමේ ිනාශ කල පලියට 

ිශාල මේපළ හානි මමන්ම ජීිත හානි ෙ සිදු කිරීම මමානරාගල  ප්රාමේශිය සභාමේ සභාපතිවරයා 

වශමයන් සම්පූර්ණමයන්ම මහලා ෙකින බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

08.4 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - අජිත් අගලකඩ  ැතිතු ො 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව වර්තමාන රම් තත්ත්වය සම්බන්ධමයන් අෙ දින සභා රැස්ීමම්දී 

ගරු සභික වරුන් ිසින් සිදුකළ කතා වාර වල දී මනාදියුණු, මනාමත්රුණු, උේෙච්චකම්  සහිත   

ආත්මාර්ථකාමී  ගතිගුණ මපරෙැරි කරමගන ඇත්ත තත්ත්වය කියාගත මනාහැකිව සිනාමුසු 

මුහුණේ මපන්නුම් කරමින් සිටින ආකාරයේ ෙැකගත හැකි වූ අතර 2019 මගෝඨාභය රාජපේෂ 

ජනාිපතිතුමන් රට භාරගත් අවස්ථාමේ දී නැමනෝ තාේෂණය ආදී තාේෂණ ක්රමමේෙ මයාෙවමින් 

රට හෙන බවට මලාකු ගමනේ යන නායකමයේ මලස මම් සභාමේ ම  සභික වරුන් එො වර්ණනා 

කර සිටි අතර 19 වන සංමශෝධනය මම් රටට මහනයේ කියා මමම සභාමේම සභිකවරුන් එො 

පිළිගත් අතර ඒ වමේම ලේෂ ොහතේ පමණ සිටින රජමේ නිලධාරීන් රටට බරේ යැයි ඔවුන්ම 

සඳහන් කර සිටි අතර, රසායනික මපාමහාර මගින් මුළුමහත් ජනතාවම මරෝගීන් වන බව සෙහන් 

කර සිටි මම් සියලු මෙනාම අෙ වන ිට 19 වන සංමශෝධනය නැවත පිළිගැනීමට රජය ිසින් 

කටයුතු කර ඇති අතර, රසායනික මපාමහාර මගන්ීම නතර කිරීම තමා මගන් වුණු වැරැේෙේ 

මලස ජාතිමයන්ම සමාව ගැනීමට තරම් රම් නායකතුමාට සිදුී ඇති අතර, රම් ආර්ික 

ප්රතිපත්තිය වැරදියි කියා මුළු මලෝකය ඉදිරිමේ පිළිගත් අතර ,රාජය නිලධාරීන් රටට බරේ යයි 

කියමින් නැවත රැකියා ලේෂයේ ලබා දීම සම්බන්ධවත් ,150 කට වැඩිමයන් ආණ්ඩුව 

නිමයෝජනය කරන  පාර්ලිමම්න්තුවේ තිබිලත් අෙ වන ිට ඇති ී තිමබන තත්ත්වය ආදී ෙෑ 

සම්බන්ධමයන් මේශපාලන ප්රතිපත්තියේ මනාමැතිව වැරැේෙේ මලස පිළිගැනීමට මැලිකමේ 

ෙේවන වර්තමාන රජමේ ක්රියාකලාපය සම්බන්ධමයන් ඉතාමත් කණගාටු වන බව ගරු 

මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම රම් ජනතාව අන්ත දුේ ිඳින තාේ කල්  ඔවුන්මේ හිත් වල අරගලයේ පවතින තාේ 

කල් මගෝල්මප්ස් කණ්ඩායම තව තවත් ශේතිමත් වන අතර තුමනන් මෙමේ බලයේ තියාමගන 

ිසිමවනි සංමශෝධනමයන් සන්නේධ මවමින් ශේතිමත් ආණ්ඩුවේ තිබියදීත් රම් ජනතාවට හිඟා 

මනාකා හිඟා කන්න සිදුී ඇති අතර ගම් ම්ටමින් සිට මම් ප්රශ්න මෙස බලා මම්වාට ිසඳුම් 

ලබාදිය යුතු අතර එමස් මනාවුණමහාත් තව සති කිහිපයකින් අප මනාෙකින හාල් මපෝලිම්,පාන් 

මපෝලිම්  ිදුලිය පැය 8-10 ක කාලයේ කැපීම් ආදී වශමයන් ිිධ අර්බුෙකාරී තත්ත්වයන් වැඩි 

වන අතර රනිල් ික්රමසිංහ මහතා අගමැති ධූරය භාර ගත් පමණින් මම් සියලු ප්රශ්න ිසඳිය 

මනාහැකි අතර ිෙයාත්මකව හැෙෑරීම් කර නිවැරදිව මම්වාට ිසඳුම් ලබාගත යුතු බවට ගරු මන්ී 

තුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වමේම මගෝල්මප්ස් අරගලයට ජනතා ිමුේති මපරමුමණ් නායකයින්මග කිසිම 

සම්බන්ධකමේ මනාමැති අතර ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති තත්ත්වයන් හමුමේ ඉමබ්ම 



 

 

10 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

අරගල හටගන්නා අතර මම් මමාමහාමත් පේෂ පාට මේෙයකින් මතාරව අපි කවුරුත් සිතන පතන 

ආකාරය මපාදු ක්රමමේෙයේ ිය යුතු අතර යම් යම් අවස්ථාවලදී ස්වභාව ධර්මය පවා ෙරා ගත 

මනාහැකි අන්ෙමට ලබා මෙන ිනාශයන්ට පවා අපිට මුහුණ දීමට සිදු වන අතර ඔබ අප කවුරුත් 

මම් මේශපාලන ගමන්මග තුළ ලබා ඇත්මත් ඉතා සීමිත වරප්රසාෙ ප්රමාණයේ වන  බව ගරු 

මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටි අතර 2004 සිට මම් ෙේවා රම් එකම මේශපාලන රැල්ලේ 

නිර්මාණය ී පැවතීම මම් මබාමහෝ කරුණු වලට  බලපා ඇති අතර මම් මමාමහාමත් වර්තමාන 

තත්ත්වමයන් රට මගාඩ ගැනීමට ජනාිපතිතුමන් ිසින් ආරාධනා කර තිබියදී අමප් නායකතුමන් 

කරුණු අටේ සහිත මයෝජනාවේ රජයට භාරදුන් මමාමහාමත් ඒවා සාකච්ඡා කිරීමට වත් 

අවස්ථාවේ ලබා මනාදීම සම්බන්ධව ගැටළු සහගත බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි . 

 

මම් අවස්ථාමේදී සභාව ම ෝෂාකාරී ීම මහ්තුමවන් අපැහැදිලි තත්ත්වයේ ඇති ිය. 

 

IV. මකමස් මවතත් මහා බලසම්පන්න ආණ්ඩුවේ මමමස් කඩා වැටීමට ලේ ීම සම්බන්ධව ඇති 

මහ්තුකාරණා සතය වශමයන් ෙැක මම්වාට මපනී සිටිය යුතු අතර එමස් මනාමැතිව ඒවා යටපත් 

කිරීමට කටයුතු කරනවා නම් මම් රට තව තවත්  අරාජික ීම කිසි මකමනකුටවත් නතර කිරීමට 

මනාහැකි වන බව ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ිතුමාතුමා සියළු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර සිටින ලදී. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

මරෝහල් මස්වක මණ්ඩලය, පාසල් ගුරුවරුන්,ිශ්ව ිෙයාල ශිෂයයින් ආදී කණ්ඩායම් ිසින් වෘත්තීය 

සමිති පවත්වාමගන යන අතර පසුගිය කලබලකාරී  දිනවලදී මරෝහලට මගනගිය මරෝගීන්ට පවා 

සමහර කාර්ය මණ්ඩල  මස්වකයින් ිසින් පහර දී තිබූ අතර ඒ වමේම මමාන මේ කළත් සාහසික 

මලස පාර්ලිමම්න්තු අහිංසක මන්ීවරමයේ මවඩි තියා මරා ෙැමීමම් සිේිය ,මේපළ හානි, ජීිත හානි 

ආදී ඉතා කණගාටු ොයක සිේීන් ඇති වූ අතර ිමශ්ෂමයන්ම අනුර කුමාර දිසානායක මහතා එො ඒ 

ඉදිරිපත් කළ මකාන්මේසි රාජපේෂ පවුල එළවා ෙැමීමම් අරමුණින් ම ඉදිරිපත් කළ ඒවා වන අතර, 

රාජපේෂ පවුල රම් සංවර්ධනයට ෙැවැන්ත මමමහවරේ කළ පුේගලයින් වශමයන් ඒවාට කළගුණ 

සැලකීමේ වත් මිනිසුන් අතර මනාමැති ීම සම්බන්ධව ඉතාමත් කණගාටු වන බව ගරු සභාපතිතුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

08.5 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොයක  ැතිතු ො 
 

I.    අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව ජනතා ිශ්වාසය මත මැතිවරණ ක්රමමේෙය යටමත් ප්රජාතන්ත්රවාදී 

මම් රම් ආණ්ඩුවේ කරමගන යාමට හැකියාව පවතින අතර අරගල කර ආණ්ඩුවේ අයිති කර 

ගැනීමම් බලයේ මම් රම් මනාපවතින අතර අවුරුදු පමහන් පහට රම් සෑම පුරවැසිමයකුම 

මැතිවරණයේ තුලින් බලය ලැබිය යුත්මත් කාටෙ යන්න තීරණය කර ඒ අයව බලයට මගන 

එන අතර ප්රචණ්ඩකාරී  කාරීහාකාරී තත්ත්වයන් ඇති කර රට අස්ථාවර කරමින් මේශපාලන 

බලය බමලන් අයිති කර ගැනීමට කිසිමවකුටත් අවස්ථාවේ මනාමැති බව ගරු මන්ීතුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම රම් ප්රජාතන්ත්රවාෙය සහ උේගතව ඇති තත්ත්වය මත්රුම් ගැනීම අප කාමේත් 

වගකීමේ වන අතර මම් අරගලය තුළ සාධාරණ කාරණාවන් මබාමහාමයේ පවතින බවත්, මම් 

වන ිට රම් ජනතාව ෙරාගත මනාහැකි ආර්ික ප්රශ්න රාශියේ තුළ හිරී සිටීම යන 

කාරණාවන් පිළිගත හැකි කරුණු කාරණා වන අතර පාර්ලිමම්න්තුව නිමයෝජනය කරනු ලබන 

225 ස් මෙනාම මම්කට වගකිව යුතු අතර මම් සියලු මෙනාටම එකතුව මම් රට මගාඩ ගැනීමට 



 

 

11 2022 මැයි මස 13 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මනාහැකි ෙ යන්න පිළිබඳව ප්රශ්ණයේ පවතින බව ගරු මන්ීතුමන් සඳහන් කර සිටි අතර ගරු 

ජනාිපතිතුමන් රට බාර ගන්නා ිටදී මම් සියලු ප්රශ්න ෙැනමගන සිටි අතර  ක්රමක්රමමයන් 

ඒවාට ිසඳුම් මසායමින් පිටරටවලින් වාහන මගන්ීම නතර කිරීම , මාණ්ඩලික නිලධාරීන්මේ 

වාහන බලපත්ර නතර කිරීම ආදී වශමයන් ක්රමාණුකූලව සැලසුම් සහගතව යම් වැඩ පිළිමවලේ 

මගන යමින් සිටි බවට සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. එමස් වුවෙ ිශ්විෙයාල ශිෂයය පිරිස්, කුඩා ෙරුවන් ආදී කණ්ඩායම් මයාෙවා  ගනිමින් ෙැවැන්ත     

ප්රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන් රට තුළ නිර්මාණය කරමින් අරගල කරන්න මල්සි කරුණු වුවත් 

ිප්ලවය මල්සි නමුත් මමවැනි මේවල් අහිංසක මිනිසුන්මේ පිටින් යන එක කණගාටුව කරුණේ 

වන අතර මහට ෙවමස් දී මකාතනකින් මහෝ රට මගාඩ ගැනීම අතයවශය කාරණාවේ වන අතර 

මම් මමාමහාමත් රටට ආෙරය කරන පුේගලයකු වශමයන් වගකීම් භාර මගන කටයුතු කිරීමට 

ඉදිරිපත් ීම සම්බන්ධව රනිල් ික්රමසිංහ නව අග්රාමාතයතුමන් ට මගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර 

සිටින බව ගරු මන්ී තුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

IV. ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන කතා කළ අමප් අජිත් අගලකඩ මන්ී තුමන්මේ චරිතය තුළ අගය කළ 

හැකි  සාධාරණීය කාරණාවන් මබාමහෝමයේ තිබුණෙ  ඔවුන් ිසින් මමාණරාගල නගරමේ 

සිදුකළ  ිමරෝධතා අවස්ථාමේ දී ප්රධාන මාර්ගය හරස් කරමින් වාහනයේ නවතා මගන 

මහජනතාවට   අවහිරයේ වන අයුරින් කටයුතු කිරීම, ඒ වමේම අප ප්රාමේශීය සභාමේ රංජිත් 

රත්නායක ගරු මන්ී තුමන්මේ පියාමේ මළ ගම ආොහනය කිරීමට මගන යන මමාමහාමත්දී 

මාර්ගය අවහිර කරමින් ඒ මමාමහාමත් යම් පිරිසේ ිසින් ඇති කළ කලහකාරී තත්ත්වයන් යන 

කාරණා ඔස්මස් ජනතා ිමුේති මපරමුණ ිසින් කියවන මම් රම් ප්රජාතන්ත්රවාෙය, සමාජවාෙය, 

මහජනතාවමේ අයිතිය රැකීම, යන කාරණාවන් මකාමතේ දුරට සතය වන්මන්ෙ යන්න මම් 

තුළින් පැහැදිලි වන අතර මමවැනි ආකාරමයන් කටයුතු කරමින් රට භාර ගැනීමට අරගල කිරීම 

පිළිබඳව ප්රශ්නයේ පවතින බව ගරු මන්ී තුමා සෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

V. ඒ වමේම රම් ිප්ලවයේ පවතින මමම මමාමහාමත් ජනතාවමේ කුසගින්න අපි හැමමෝටම 

ෙැනිය යුතු අතර රම් මහට ෙවස නිර්මාණය ිය යුත්මත් මකමස්ෙ යන්න ගැන අපි සියලු මෙනා 

කල්පනා කරනවා නම්, පටු මේශපාලන අරමුණු වලින් එළියට මගාස්  හැමමෝම එකතු ී මම් 

මමාමහාමත් වැඩ කළ යුතු කාලය පැමිණ ඇති අතර මමවැනි කාල වකවානුවේ තුළදී 

මවළඳසැල්වල අමලි කරන භාණ්ඩ ිිධ මිල ගණන් යටමත් මහෝ මිල ගණන් ඉේමවා අමලි 

කිරීමේ සිදු වනවා නම් පාර්ලිමම්න්තුව ිසින් සම්මත කළ පනතකින් පිහිටා ඇති පාරිමභෝගික 

මස්වා අිකාරිය යටමත් මස්වය කරන නිලධාරීන් මමන්ම අීේෂණ නිලධාරීන් නිොමගන 

සිටිනවාෙ යන්න ප්රශ්නයේ වන අතර ඔවුන් එමස් කටයුතු කරන තාේ කල් මමම ප්රශ්න වලට 

ිසඳුම් මනාමැති අතර ජනතාවමේ බදු මුෙල්වලින් වැටුප් ලබන මමම නිලධාරීන්ට ිරුේධව 

නීතිය ක්රියාත්මක ිය යුතු බවත් එ් වමේම මරෝහල්  වල ිමශ්ෂඥ වවෙයවරුන් ගැන කතා 

කිරීමම්දී ිමශ්ෂමයන්ම ෙරුමවකු ලැබීමට සිටින මවේ මරෝහල් ගත ීමට මපර අනිවාර්යමයන්ම 

මුෙල් මගවා චැනල් මසන්ටර් වලදී අොළ වවෙයවරුන් මුණ ගැසී මනාතිබුණමහාත් මරෝහමල් දී 

එම මවට ෙැඩි මලස අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වන අතර  ඒ වමේම පාසල් කාලය තුළදී 

ෙරුවාට නිවැරදි අධයාපනය ලබා මනාදී සවස් කාලමේ මපෞේගලික පන්ති පවත්වා  මුෙල් 

ලබාමගන ෙරුවාට අධයාපනය ලබා දීම ආදී කරුණු කාරණා මම් රම් ෙැමවන අපරාධ වන අතර 

මමවැනි අසාධාරණ කාරණාවන්ට ිරුේධව අරගල මනාකර මේශපාලන අරමුණු තකා අරගල 

කිරීම නිවටකමේ  බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කරමින් සියළු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර සිටින 

ලදී. 
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ගරු සභොපතිතු ො 

• අනතුරුව සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් මනාවූ බැින්, ලබන මස සභා රැස්ීම 2022 

වර්ෂමේ ජුනි මස 17 වන සිකුරාො දින ප.ව.2.30 ට මයාො ගැනීම සුදුසු බවට සභාමේ සියළු 

මෙනාමේම එකඟතාවය මත තීරණය කර ගැනීමමන් අනතුරුව  ගරු සභාපතිතුමා ිසින් අෙ දින 

මාසික මහ සභාව සාර්ථක කර ගැනීමට පැමිණි ගරු උප සභාපතිතුමන් ඇතුළුව සියලුම 

මන්ිවරුන්, මන්ීවරියන් ඇතුළුව පැමිණ සිටි සියලුම මෙනාට ස්ූතිය පුෙ කරමින් ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාමේ වැඩ කටයුතු ප.ව.2.00 ට අවසන් කරන ලදී. 

  

• 2022.05.13 දින මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලමේදී ය. 

 

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල. 

 

සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින පැවැති මහ 

සභාමේ................................................................................................................මයෝජනාමවන් 

සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වමයන්  
 

ඒකමතිකව/ සංමශෝධනයන්ට යටත්ව සභා සම්මත ිය. 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල.  
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