
 

 

1 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 

2022.06.17 දින  හ සභො වොර්තොව 
 

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

පනස් එක් වන (51) සභා වාරය 2022.06.17 වන දින ප.ව  2.30 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   -  මක්.ජී.ඩී.චාමර නානායක්කාර මැතිතුමා 

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

08. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - රංජිත් රත්නායක මැතිතුමා 

09. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - තමමෝදිරම් ජයජීලන් මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - සන්ධයා අනුරුේිකා රත්නායක මැතිතුමිය 

11. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - එස්.අතුල කුමාරසිරි මැතිතුමා (ප්රතිපක්ෂනායක) 

12. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ප්රදීප් ධම්මික ිතානමේ මැතිතුමා 

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

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

15. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - මක්.මමනෝජා ලක්මිණී මැතිතුමිය 

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

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

18. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   -          අජිත් ශාන්ත අගලකඩ මැතිතුමා 
 

 

 

සභා මල්කම්තුමා    - ඩී.එම්.අනුර දිසානායක මහතා  

 

මනොපැමිණී     

01. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - තරංග දිසානායක මැතිතුමා 
 

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.  

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. 



 

 

2 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

එහිදී සංමශෝධන කිසිවක් ඉදිරිපත් මනාවූමයන් පසු ගිය මස මහ සභා වාර්තාව චාමර නානායක්කාර 

ගරු මන්ීතුමන්මේ සහ මක්.එම්.ගුණවර්ධන ගරු මන්ීතුමන්මේ මයෝජනා ස්ීරත්වමයන් මහ 

සභාමේ ඒකමතික එකඟතාවමයන්  සභා සම්මත කරන ලදි.  

 

        
02 .සභොපතිවරයො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන 

 

මම් වන ිට සියලු මෙනාම ෙැනුවත් කර ඇති පරිදි 2022 වර්ෂයට අොල සියලූම සභිකවරුන්මේ 

වත්කම් හා බැරකම් ප්රකාශ අොල දිනට ප්රථම අොල ආයතන මවත යැීමට කටයුතු කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමන් ිසින් මහ සභාව මවත නිමේෙනය කර සිටින ලදි. 

 

 

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. 

 

05.01 ගරු සභොපති ආර්.එම්.රත්නවීර  ැතිතු ො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන    මයෝජනො 
 

 

මයෝජනො අංක 01 
 

මමාණරාගල ප්රාමේශිය සභාවට අයත් මපාදු මවළඳමපාමල් මවමළඳුන් මවත සකස් කර භාර දී ඇති 

මවළඳ තට්ටටුවල ප්රමාණය අඩි 6’x 4’ සහ 4’x 4’ යන ප්රමාණයන්මගන් යුක්ත වන අතර මමම මවළඳ 

තට්ටටු වලට අොලව මාසිකව අය කළ යුතු මුෙල  මකාපමණෙ යන්න තීරණය කර ඒ සඳහා මහ සභාමේ 

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 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

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

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

ලදී. 
 
 

 

 

මමම මවළඳ තට්ටටු වල ප්රමාණය අනුව අඩි 6’x 4’  තට්ටටු සඳහා රු.3000.00 ක් සහ 4’x 4’ යන තට්ටටු 

සඳහා රු.2000.00 ෙ වශමයන් මුෙලක් මාසිකව අය කිරීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත 

කරන ලදී. 

   

මයෝජනො අංක 02 
 

මමානරාගල නව බස් නැවතුම්පමල් මපාදු වැසිකිළිය දිනකට රු.5000/- බැගින් මගීම මත ලබා ගත් 

අතර, වර්තමානමේ රමට්ට පවතින තත්ත්වය අනුව 2022.05.10,11,12 යන දිනයන්හිදි රමට්ට පැවති 

හර්තාල් වයාපාරය නිසා ජනතාව නගරයට මනාපැමිණීම මහ්තුමවන් වසා තැබීමට සිදු වූ අතර,  එම 

දිනයන්වලට අොළ බදු මුෙල් අඩු කර මෙන මලස බදු කරු වන නිර්මලා ෙමයන්ති ෙ සිල්වා මහත්මිය 

ිසින් කර ඇති ඉල්ීම සඳහා  සභා තීරණයක් මගන ඒ සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම 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 කිසිවක් 

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

ලදී. 
 

මමම ඉල්ීමට අොල කාරණාවන් සම්බන්ධමයන් සාධාරණ මහ්තු පවතින බැින් ආොයම් පරීක්ෂක 

ිසින් නිර්මේශ වාර්තාවක් ලබා ගැනීමමන් අනතුරුව රමට්ට පැවති තත්ත්වය මත 2022 මැයි මස 

11,12 යන දින වලට අොල බදු මුෙල් අය කර මනාගැනීමට කටයුතු  කිරීම  සුදුසු බවට මහ සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
   

මයොජනො අංක 03 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් වාහන, යන්මත්රෝපකරණ සඳහා පහත ිස්තර සඳහන් අමතර 

මකාටස් ලබා ගැනීම, අළුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම ආදී කටයුතු සඳහා වැය වන මුෙල් සභා අරමුෙලින් 

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

මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 
 

අනු 

අක 

වොහන අංකය විසේතරය මුදල රු. 

01 PF - 7419 කැබ් රථමේ වාර මස්වා සිදු කිරිම 32,360.00 

02 252-6330 කැබ් රථමේ මේක් මක්බලය අළුතින් සි කිරීම 8,500.00 

03 252-6330 කැබ් රථමේ වාර මස්වා සිදු කිරිම 30,920.00 

04 RS -1800 එහි- කටින් ඒේ හා එන්බබීබ ගයිට්ට මර්ල්, පින් ෂියර් මිලදී 

ගැනීම 

169,441.20 

05 RS -1800 මමෝටර්මර්ඩරයට ටයර් පැච් එකක් ෙැමීම 1,850.0 



 

 

4 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

06 RS -1800 කටින් ඒේ තල සිකිරීම හා එන්බීබ පැති මාරු කිරීම 6,700.00 

07 RS -1800 ඔල්ට්ටමන්ටරය අළුත්වැඩියා කිරීම 7,500.00 

08 ZA 5061 බැමකෝමලෝඩරමේ බකට්ට එක පෑස්ීම හා මහෝස් එක 

ගැීම  

8,700.00 

09 ZA 5061 ස්ිමින් ජැක් බැරල් එක බට්ට කිරීම හා ගලවා සි කිරීම 12,000.00 

10 ZA 5061 මහෝස් 02ක් අළුතින් ෙැමිම 13,700.00 

11 ZA 5061 හයිමරාලික් ෆිල්ටරමේ සිට මපාම්පය ෙක්වා මහෝස් එක 

අළුතින් ෙැමීම 

4,800.00 

12 ZA 5061 හයිමරාලික් මහෝස් එකක් අළුතින් ෙැමීම 4,800.00 

13 ZA 5061 එයා ෆිල්ටර් එක අළුතින් ෙැමීම 33,472.82 

14 ZA 5061 බූම් එමකහි මහෝස් එකක් ෙැමීම 4,500.00 

15 ZA 5061 මබාඩිමවාෂ් කිරීම 4,500.00 

16 LL 7682 කෘෘෘෘ කැබ් රථමේ ක්ලච් සිලින්ඩර්,  මවාෂර් කිට්ට ෙැමීම 11,860.89 

17 LL 7682 ක්ලච්ප්මල්ට්ට, මප්රෂර් ප්මල්ට්ට ෙැමීම 75,100.00 

18 LL 7682 ගියර් මපට්ටටිය ගලවා ක්ලච් ප්මල්ට්ට ෙැමීම සඳහා මස්වා 

ගාස්තු 

8,500.00 

19 LM 3078 ගලි රථමේ වාර මස්වා සිදු කිරීම 41,790.00 

20 LM 3078 N100 Exide Battary  02   88,800.00 

21 LM 3078 825 X 16 ටියුබ් 01, මට්ටප් 01 5,700.00 

22 LN 7508 ගලි රථමේ ස්ීකර් ඇලීම 41,000.00 

23 LN 7508 65A Exide Battary 02 70,400.00 

24 GC 5148 ගිනි නිවන රථමේ ස්ීකර් ඇලීම 2,300.00 

25 RC 1112 ට්රැක්ටර් රථමේ ස්ටාටර් මමෝටරය අළුත්වැඩියා කිරිම 16,850.00 

26 RD 4488 ට්රැක්ටර් රථමේ ක්ලච් ප්මල්ට්ට මසට්ට, කනියර් ඇමස් එක 

මිලදී ගැනීම  

49,000.00 

27 RD 4488 මසන්ටර් පින්, මබයාරින්, ස්ීරියන්, කම්ප්ීට්ට කිට්ට  43,540.00 

28 RD 4488 ටයර් මරෝබ මසට්ට, ඉදිරිපස සහ  පිටුපස, මවුන්ට්ට  15,930.00 

29 RD 4488 මසන්ටර් මලාක්, ඇක්සල් පුරවා සිකිරීම, මර්ඩිමේටරය 

පෑස්ීම සඳහා වැඩ කුලිය 

47,900.00 

30 RD 4488 ස්ීරියල් මබාක්ස් එමක් ීල් 2, මකාන් 2, පිරීම සහ ක්ලච් 

එමක් අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා වැඩ කුලිය 

46,000.00 

 

31 48-0660 වෑන් රථමේ අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මුෙල් මකාටසක් 

මගීම(කහමගාල්ල යාන්ික ආයතනය) 

1,189,765.00 

32 WP-LF 

1135 

ගිනි නිවන රථමේ වාර මස්වා සිදු කිරීම 77,715.00 

 33 WP-LF 

1135 

ස්ටිකර් ඇලීම 12,500.00 

34 ZA-5061 බැමකෝමලෝඩරමේ වාර මස්වා සිදු කිරීම 72,311.16 

35 ZA-5061 

 

හයිමරාලික් ඔයිල් 20ක් මිලදී ගැනීම 19,029.60 

 



 

 

5 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

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

වර්තමානමේ සෑම මේකම මිල ඉතා ඉහළ මට්ටටමක පවතින බැින් මම්වාමයහි ෙ මිල වැඩි ීමක් සිදු 

ව ඇති බවත් මමම මබාමහෝ මස්වා කටයුතු අොල ආයතන හරහාම සිදු කරගන්නා බැින් ගැටලුවක් 

මනාමැති බවත් ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

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 කිසිවක් 

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

ලදී. 
 

අොල පරීක්ෂණ වාර්තාවන්ට අනුව ඉදිරිපත් කර ඇති මමම වාහන අලුත්වැඩියා කටයුතු සහ අමතර 

මකාටස් මයදීම, වාර මස්වා කටයුතු සුදුසු පරිදි  ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සභා අරමුෙලින් සිදු 

කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
  

මයෝජනො අංක 04 

2021 වර්ෂමේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජය අමාතයාංශමේ ප්රාමේශීය සභා යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් වැඩසටහන යටමත් ක්රියාත්මක කරන ලෙ මමානරාගල සභාවට අයත් 

ක්රීඩාංගනය වටා ඇිදින මංතීරුවක් සකස් කිරීමම් කර්මාන්තමේ බිල්පත් මගීම් කටයුතු සඳහා අොළ 

අමාතයාංශය මවත මයාමු කර ඇති අතර, මමම වැඩසටහනට අොළ කර්මාන්තය සඳහා සභා 

අරමුෙලින් මගීම සම්බන්ධමයන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශමේ කිසිදු ිරුේධත්වයක් 

මනාමැති බව පළාත් පාලන මකාමසාරිස්තුමන්මේ අංක 12/03/05/11/2021 හා 2022.03.28 දිනැති 

ලිපිය මගින් අප මවත ෙන්වා එවා ඇති අතර, ඉහත කර්මාන්තය සඳහා අොළ අමාතයාංශමේ ප්රතිපාෙන 

ලැබී ප්රතිපූර්ණය කරන මතක් සභා අරමුෙලින් මගීම් කිරීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම 

සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

අනතුරුව ක්රීඩාංගනය වටා සකස් කර ඇති මමම මංතීරුමේ ගල්,මබාරලු,මරාඩු ආදි කැබිලි සහිත ෙෑ 

ඇති බැින් ඇිදීමම් කටයුතු වලදී අපහසු තත්ත්වයක් මගන දී ඇති නිසා අොල මකාන්ත්රාත් කරු 

ෙැනුවත් කර එම අඩු පාඩු සකස් කිරීමමන් අනතුරුව එම තත්ත්වය පිළිසකර කර ඇති බවට කාර්මික 

නිලධාරී මහතාමේ නිර්මේශිත වාර්තාවක්ෙ ලබා ගැනීමමන් අනතුරුව ඉහත මයෝජනාව ක්රියාත්මක 

කිරීම  සුදුසු බවට වයි.උපුල් 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 නැවත සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා 

කිසිවක් ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය 

ිමසා සිටින ලදී. 
  

මපන්වා දුන් අඩු පාඩු සකස් කර කාර්මික නිලධාරී මහතාමේ නිර්මේශිත වාර්තාව ෙ ලබා ගැනීමමන්  

අනතුරුව මමම වයාපෘෘතියට අොල මුෙල් අොල ආයතන වලින් ප්රතිපූර්ණය කරන මතක්   සභා 

අරමුෙලින් සිදු කිරීම සුදුසු බවට අොල අමාතයාශමයන් කර ඇති ෙැනුම් දීම ෙ පෙනම් කර ගනිමින් 

මමම වයාපෘෘතිය මවනුමවන් අොල මකාන්ත්රාත් කරුට මගිය යුතු මුෙල් ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට 

යටත්ව සභා අරමුෙලින් මගීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 
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මයෝජනො අංක 05 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශමේ ිහාරමුල්ල වසමම්, දුටුගැමුණු පාර, මමානරාගල යන 

ලිපිනමේ ජල පාරිමභෝගික අංක DT 51හා  DT 48  යටමත් ඩී.එම්.ඉසුරු චන්දික හා ඒ.එම්.අමර 

රත්න යන අය මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා ජල මූලාශ්රමයන් ජලය ලබාමගන ඇති බවට මල්ඛනවල 

ඇති බැින්, මමමස් ජලය ලබා ගත් දින සිට මම් මවනමතක් ඔවුන් ිසින් ජල ගාස්තු මගීම සිදු කර 

මනාමැති අතර,  ඔවුන් ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානය පිළිබඳ෯වෙ සඳහනක් මහෝ  සිදු කර මනාමැති 

බැින් මම් පිළිබඳව ිමීම් කිරීමම්දී එකී නමට අොළ පුේගලමයකු එම රාමමේ පදිංචි මනාවන බවට 

මතාරතුරු ලැබී ඇති බැින්, මම් සම්බන්ධව අප ිසින් අොළ රාම නිලධාරීතුමන්ට ෙැනුම් දීමමන් 

අනතුරුව මමම ජල පාරිමභෝගිකයා අොළ ලිපිනමේ පදිංචි මනාමැති බවත්, වසර 5ක පමණ ඡන්ෙ හිමි 

නාම මල්ඛනමේෙ මමවැනි මකමනක්  පදිංචිව සිටි බවක් සටහන් ී මනාමැති බව තහවුරු කර අප 

මවත ෙැනුම් දී ඇති බැින්, මම් සඳහා ගත යුතු ක්රියා මාර්ග සම්බන්ධමයන් තිරණයක් මගන මහ 

සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින 

ලදි. 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට තමමෝදිරම් ජයජීලන් ගරු මන්ිතුමන් ි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. 

මමම ජල සම්බන්ධතා මුල් කාලමේදී ලබා දීමම්දී මූලික පියවර වශමයන් ගම් වාීන් ිසින් ලබා දී 

ඇති නාම මල්ඛණයකට අනුව එම නම් මල්ඛන  ගත කර පසුව බිල් ගත කිරීම් සිදු කර ඇති අතර 

මමම මෙමෙනා මමම ප්රමේශමේ ජීවත්ව මනාසිටින බවට පසු කාලමේදී තහවුරු ීමත් සමඟ සිදු කළ 

මසායා බැීම් වලදී මමම නම් සඳහන් පුේගලයින් මමම ප්රමේශමේ ජීවත්ව මනාසිටින බව තහවුරු 

ීමත් සමඟ ඡන්ෙ නාම මල්ඛණයකවත් මමම නම් සටහන්ව මනාමැති බව  රාමනිලධාරි මහතා ිසින් 

වාර්තාවක් ෙ මම් සඳහා ලබාදී ඇති බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඉන් පසු මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් සභාමේ මබාමහෝ මේලාවක් සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර 

ිමරෝධතා කිසිවක් ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 
 

ඒ අනුව මමම නම් මෙකට අොලව මල්ඛණ වල මමමතක් සිදු කර ඇති බිල් කිරීම් කපා හැරීම  සුදුසු 

බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  
 

මයෝජනො අංක 06 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් ගිණි නිීමම් ඒකකය සඳහා ෙැනට ලබාමගන ඇති WP LF 

1135 අංක ෙරණ රථමේ ක්රියාකාරිත්වය සහ ගිණි නිීමම් මස්වාවන්  සඳහා අොළ කර ගැනීමට පහත 

සඳහන් කර ඇති උපකරණ සභා අරමුෙලින් ලබා දීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු 

බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

01. මපාමරෝ 02 

02. මචයින්මසෝ 01 

03. මජනමර්ටර් 01 

04. මලාකු ලණු 01 

05. පිහි 02 

06. මබෝල් කටර් 01 
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එම මයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල් ගරු මන්ිතුමන් ි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. 

මමහිදී ගිනි නිීමම් මස්වාවන් වලදී බල මප්රේශමයන් පිට සිදු කරනු ලබන මස්වාවන් වලදී  

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

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

ලදී. 
 

කාලයක් පටන් ආයතනයට ිශාල අඩුවක්ව පැවති ගිනි නිීමම් රථය මම් වන ිට ලැබීම සම්බන්ධව 

කටයුතු කළ සියලු මෙනාටම මගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කර සිටින අතර මමහි මස්වා කටයුතු තවදුරටත් 

සාර්ථකව සිදුකර ගැනීමම් ක්රියාවලිය මත සහ මස්වාවන් සැපයීමම්දී අඩු පාඩුවක් මනාවන ආකාරයට 

කටයුතු කරමගන යාම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති මමම අතයාවශය උපකරණ ිදිමත් ක්රමමේෙයන්ට 

යටත්ව සභා අරමුෙලින් මිල දී මගන ිිමත්ව පවත්වාමගන යාම සුදුසු බව සභාව ඒකමතික අනුමත 

කරන ලදි. 
 

අනතුරුව ඊට අමතරව මමම මයෝජනාවට ඇතුළත් කිරීමට මනාහැකි වුවෙ  ගිනි නිීමම් ඇඳුම් කට්ටටල 

කිහිපයක් මහෝ භාිතා කිරීමට පියවර ගන්නා මලස ිගණනමයන්  ෙැනුම් දී ඇති බැින් මමම ඇඳුම් 

කට්ටටල කීපයක් මිලදී ගැනීමට අවශය වන බවත්,මමම එක් ඇඳුම් කට්ටටලයක් 390000.00 ක් පමණ 

වන බවත් ඒ සඳහා සභා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මයෝජනා කර සිටින 

ලදි. 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදි. 
 

ඉන් අනතුරුව මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර එක් ඇඳුම් කට්ටටලයක් අික 

මිලක් ගන්නා බැින් ෙැනට ප්රමාණවත් වන පරිදි ඇඳුම් කට්ටටල මෙකක් මිලදී ගැනීම සුදුසු බව 

සභාමේ සාකච්ඡා ිය. ඒ අනුව ෙැනට අතයවශයම වශමයන් ඇඳුම් කට්ටටල මෙකක් සභා අරමුෙලින් 

ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව මිලදී ගැනීම සුදුසු බව සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
 

අනතුරුව සුනිල් අරංගල ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ගිනි නිවන රථය බල ප්රමේශමයන් පිට මස්වාවන් 

වලදී යම් ගාස්තුවක් ආයතනයට අයකර  ගැනීමම් ක්රමමේෙයක් මවනත් ආයතනවල පවතින බැින් 

අපිත් එවැනි ක්රමමේෙයකට   අනුගතව කටයුතු කිරීම සුදුසු බව සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

එහිදී ඇති  වූ සාකච්ඡාවන් මගන් අනතුරුව ඒ සම්බන්ධව කාර්මික නිලධාරී මහතා මගින් මසායා 

බැීමක් සිදු කර එමස් මුෙල් අය කිරීම සම්බන්ධමයන් වාර්තාවක් ලබන සභා රැස්ීමට  ඉදිරිපත් 

කරන මලස සභාව තීරණය කරන ලදී. 
 

මයෝජනො අංක 07 

මමානරාගල වැල්ලවාය ප්රධාන මාර්ගමේ සිට දුටුගැමුණු පාමර් මීටර් 500ක දුරින් පිහිටා ඇති ඉඩම් 

කට්ටටි 10ක් පමණ ඇති  අතුරු මාර්ගමේ මකාටසක ෙැනට නිවාස ඉදිකර පදිංචිව ඇති අතර, ඇතැම් 

ඉඩම්වල නිවාස ඉදිකිරීමට අවශය කටයුතුෙ සිදු කරමින් පවතින බැින්, එම ඉඩම් සඳහා යන 

මාර්ගමේ වාහනයක් මගන යාමට තරම්වත් පහසුකමක් මනාමැති බැින්, නිවාස ඉදිකිරීමම් කටයුතු 

වලදී ෙ ප්රමේශවාීන් මහත් දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පා ඇති බැින්, එම ඉඩම් හිමියන්මේ ( 10 

මෙමනකුමගන් යුත් අත්සන් මල්ඛණයක් ෙ සහිත ) ඉල්ීම මත මමම මාර්ගය සභා අරමුෙලින් සකස් 

කර දීම සඳහා සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා 

කර සිටින ලදි. 
 



 

 

8 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක ගරු මන්ිතුමන් ි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 කිසිවක් 

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

ලදී. 
 

මීටර් 500 ක පමණ මපාඩි ප්රමාණයක් බැින් පස් පුරවා graval ෙමා සකස් කර දීම සුදුසු බවට සභාව 
ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 
 
මයෝජනො අංක 09 

මමානරාගල මපාතුිල් පාර, ධම්මමෝධය මාවමත් මකාන්ක්රීට්ට කර ඇති අවසාන මකාටමසහි ඇති 

මබෝක්කුව ඉදිකිරීමම්දී ඇති වූ අතපසුීමක් මත වැසි දිනවලදී අොල මබෝක්කු බටයට පිටතින්  ජලය 

ගලා යාම මහ්තුමවන් පුරවා තිබූ පස් මස්දී මගාස් මබෝක්කුවට උඩින් ෙමා ඇති මකාන්ක්රීට්ට තට්ටටුව 

පුපුරා මගාස් ඇති බැින් ඒ මත එහා මමහා යන එන ජනතාවට ඉතා අනාරක්ෂිත තත්ත්වයතක් මගන 

දී ඇති බැින් ඉතා කඩිනමින් මමම තත්ත්වය සභා අරමුෙල් මයාො පිළිසකර කර දීම සඳහා සභා  

අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධණ ගරු මන්ිතුමන් ි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 කිසිවක් 

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

ලදී. 
 

මම් සම්බන්ධව කඩිනමින් මසායා බලා පස් පුරවා මමම ස්ථානය ිිමත්ව සකස් කිරීම සුදුසු බවට 

ගරු මහා සභාව ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 

 

මයෝජනො අංක 10 

රාජය පරිපාලන ස්වමේශ කටයුතු හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාතය දිමන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාමේ අවධානයකට අනුව වර්තමානමේ ශ්රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති අර්ුධය හමුමේ 

ිමශ්ෂමයන්ම බලශක්ති අර්ුධයට මුහුණ දීම සඳහා ිකල්ප බලශක්ති ප්රභවයන් එනම් සූර්ය බලය 

හා සුලං බලමයන් ිදුලිය නිෂ්පාෙනය ජීව වායු භාිතය ප්රචලිත කිරීම ආදිය මකමරහි අවධානය මයාමු 

කළ යුතු බැින්,  මම් සඳහා ජනතාව මයාමු කරීමම් මූලික පියවර වශමයන් පළාත් පාලන 

ආයතනයන් මූලික කර මගන මපෞේගලික අංශමේෙ සහමයෝගය ඇතිව මමවැනි වයාපෘෘති ක්රියාත්මක 

කිරීම  සඳහා ජාතික වශමයන් යම් ොයකත්වයක් ලබා දී මපාදු මහජනතාවටෙ ආර්ික වාසි ලැමබන 

ආකාරයට මමම වයාපෘෘති ක්රියාත්මක කිරීමට ණය පහසුකම්ෙ ලබා දීමම් හැකියාව පවතින බව ෙැනුම් 

දි ඇති අතර, මම් සඳහා  සභා  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. 



 

 

9 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මමම ප්රමේශය ගවපට්ටටි සහිත කෘෘෂිකාර්මික ප්රමේශයක් බැින් පසුගිය කාලමේ ප්රමේශමේ යම් යම්  

කණ්ඩායම් ිසින් වගකිවයුතු ආයතනත් සමඟ එකතු ී ජීව වායු නිෂ්පාෙනය සාර්ථකව කළ අතර මම් 

වන ිට ඒ සම්බන්ධව ගරු අමාතය දිමන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ෙ අප හට ලිඛිතව ෙ  ෙැනුම්දී ඇති 

බැින් ප්රමේශමේ වගකිව යුතු ආයතන සමග එකතු ී සාකච්ඡාවක් පවත්වා මම් සම්බන්ධමයන් සුදුසු 

ිිමත් වැඩපිළිමවළක් සකස්කර දියත් කරමු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ීතුමා මයෝජනා කර 

සිටින ලදි. 

 

ඒ වමේම රමට්ට පවතින ආර්ික ප්රශ්නත් සමඟ පසුගිය දිනක හුලංොව ෙකුණ ප්රමේශමේ පැවති 

වැඩසටහනක දී  එක් වසමකට ආෙර්ශ මගවතු ීය බැගින් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම සඳහා  මයෝජනා 

ී ඇති අතර සභාව   මගින්ෙ මම් වමේ මගවතු වගා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට සුදුසු 

වැඩපිළිමවලක් සකස් කිරීම සුදුසු බව ෙ චාමර නානායක්කාර ගරු මන්ීතුමා මයෝජනා කර සිටින 

ලදි.  

 

සුනිල් අරංගල ගරු මන්ී තුමන් ිසින් සහ චාමර නානායක්කාර ගරු මන්ී තුමන් ිසින් මගන ආ 

මයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදි. 

 

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

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

ලදී. 

 

මම් සම්බන්ධව සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර කාමලෝචිත වශමයන් ඉතාමත් වටිනා 

මයෝජනාවන් වන අතර අවම වශමයන් ආෙර්ශ මගවතු වගා 50ක්වත් බල ප්රමේශය තුළ  වගා කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා දීමත් ඒ සඳහා අවශය බීජ ප්රාමේශීය සභාමේ මැදිහත් ීමමන් අොළ ආයතන සමඟ 

සාකච්ඡා කර ලබා දී පූර්ණ මැදිහත් ීමක් සහ උපරිම සහමයෝගය ලබාදී මමම කටයුතු සාර්ථක කර 

ගැනීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිමවලක් දියත් කිරීම සුදුසු බවටත් මම් සම්බන්ධමයන් ආයතනමේ වගකිව 

යුතු නිලධාරියකුට මමම ිෂය භාර දී මමම කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සුදුසු බවට මහා සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

ඒ වමේම මම් සම්බන්ධව ප්රාමේශීය මල්කම් තුමන්ට ෙැනුම් දී මමම සියලු ආයතන නිලධාරීන් 

මගන්වා රැස්ීමක් සූොනම් කර මෙන මලස ඉල්ීමක් කර මම් සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් සිදු කර 

ිිමත් වැඩපිළිමවළක් යටමත් ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම සුදුසු බවත් ,ිමශ්ෂමයන්ම කාර්යාල 

නිලධාරීන් කම්කරුවන් ඇතුළු අපි සියලු මෙනාමේම ශ්රම ොයකත්වය ඇතිව කාර්යාල භූමිමේ සහ 

සභාවට අයත් මවමල්වත්ත ඉඩමම් ආෙර්ශ වගාවක් මුලින්ම ආරම්භ කර මමවැනි ආෙර්ශ වගාවන් 

අතරින් මහාඳම ආයතනය බවට මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව  පත් කර ගැනීමට අපි සියලු මෙනාම 

කටයුතු කරමු බවටත් සභාව ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 

 

මයෝජනො අංක 11 

පවතින ඉන්ධන මිල තත්ත්වයන් යටමත් මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලමේ භාිතා කරන 

බැමකෝ මලෝඩර් යන්ත්රය සඳහා මමමතක් පැයකට අය කරන ලෙ රු.3,500.00ක මුෙල මින් ඉදිරියට 

පැයකට රු.4,500.00ක් වශමයන් මිල ගණන් සංමශෝධනය කිරීම සඳහාත්,ඒ වමේම ගලි බවුසරය, 

ගල් මරෝල, මමෝටර් මර්ඩරය සඳහා මමමතක් අය කළ ගාස්තු සංමශෝධනය කිරීම සඳහාත්  සභා  

අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින්  මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
 

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



 

 

10 2022 ජුනි මස 17 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. 

 

බැමකෝ මලෝඩර් යන්ත්රය නිතරම ක්රියා ිරහිත වන අතර අමතර මකාටස් ෙ අික මිලක් ගන්නා 

බැින් සහ පවතින තත්වයන් සමග මමහි අය කිරීමම් ගාස්තු සංමශෝධනය කළ යුතු බවත් ඒ වමේම 

මමයට ඇතුළත් කර මනාමැති වුවෙ පවතින තත්ත්වයත් සමග ආයතනමේ ගලිබවුසරය සඳහා අය 

කිරීමම් ගාස්තු , ආොහනාගාර ගාස්තු ෙ මම් සමඟම සංමශෝධනය කළ යුතු බව ගරු සභාපතිතුමා 

ප්රකාශ කළ අතර මම් සඳහා ෙ සභා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

එම මයෝජනා ෙ ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට ක්රිෂාන්ත රත්නායක ගරු මන්ීතුමන් ිසින් ස්ිර කර 

සිටින ලදි. 

 

අනතුරුව රමට්ට පවතින තත්ත්වයත් සමඟ ඉතාමත් සාධාරණ මුෙලකට පමණක් මමම ගාස්තු 

සංමශෝධනය ිය යුතු බවට සභාමේ සාකච්ඡා ිය. 

 

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

කිසිවක් ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය 

ිමසා සිටින ලදී 
 

මම් සම්බන්ධව සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ පරිදි බැමකෝ මලෝඩර් යන්ත්රය සඳහා මමමතක් පැයකට 

අය කරන ලෙ රු.3,500.00ක මුෙල මින් ඉදිරියට රු.5000.00 ක් ෙක්වාත් 
 

ගලි බවුසර් ගාස්තු බල ප්රමේශය  ඇතුලත රු.5000.00 ක් ෙ බල ප්රමේශමයන්  පිට රු.6500.00 ක් 

ෙක්වාත්, ගලි මස්වාමේදී අමතර ගලියක් ඇඳීමට සිදු වුවමහාත් බල ප්රමේශමයන් පිටත සහ ඇතුලත 

රු.5000.00 ක මුෙලක් අය කිරීම සුදුසු බවත්,  ආොහනාගාර ගාස්තු බල ීමාව තුළ රු.9000.00 ක් ෙ 

ීමාමවන් පිට රු.10000.00 ක් ෙක්වාත් වැඩි කර අය කිරීම සුදුසු බැින් එය 2022.06.20 දින සිට 

ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවටත් මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

 

 

මයෝජනො අංක 12 

මමානරාගල නගරය ආශ්රිතව පහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්ධන හා නඩත්තු කටයුතු සිදු කළ යුතු 

බැින්, සභා අරමුෙලින් මමම සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීම  සඳහා  සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු 

බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

   

I. ප්රජාශාලා භූමිමේ සකස් කර ඇති වාහන අංගනමේ පස් පිරීම හා මකාන්ක්රීට්ට කිරීම  

II. හුලංොව බිබිල මාර්ගමේ ශරීර සුවතා මධයස්ථානමේ සහ උෙයානය පිහිටි භූමිමේ ඉදිරිපස වැට 

කටු කම්බි මයාො සකස් කිරීම හා මේට්ටටුවක් සකස් කිරීම. 

III. මමානරාගල සතිමපාළ භූමිමේ කාණු පේධතිය මතින් ගලා යන ජලය මරගල ඇලට සම්බන්ධ 

වන ස්ථානමේ මසෝො පාළුවට ලක්ව ඇති මකාටස සඳහා කුඩා ප්රමාණමේ කළු ගල් බැම්මක් 

ඉදිකර පස් පුරවා මකාන්ක්රීට්ට බටයක් මයදීම. 

IV. පැරණි මපාළ භූමිමේ ෙැනට භාිතයට මනාගන්නා සියලුම තාවකාලික මගාඩනැගිලි ඉවත් කර 

නව සතිමපාළ භූමිමේ මගාඩනැගිලි මනාමැතිව මවළඳාම් සිදු කරන මවළඳුන්හට ඒවා සිකර 

දීම හා එහි බිම මකාන්ක්රීට්ට කර සුදුසු පරිදි සකස් කිරීම.  

V. මපාතුිල් පාර මසත්සිරි මාවමත් 5 වන අතුරු මාර්ගමේ ABC කියුබ් 2 ½ ක් මයාො එම 

මාර්ගය සකස් කිරීම. (මවළමගෙර ගුරු මහතාමේ නිවස මාර්ගය) 



 

 

11 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නායක ගරු මන්ීතුමන් ස්ීර කර සිටින ලදි. 

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

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

මමහිදී මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බදුන් වූ අතර වර්ථමානමේ මවළඳමපාළ පවතින මිල 

ගණන් වලට අනුව මමම සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමට සිදු වන බව ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කර 

සිටින ලදි. මවළඳමපාමල් පවතින මිල ගණන් ඉහළ යාමත් සමග මාස තුනක පමණ කාලයක් තුළ 

සභා රැස්ීම් වල දී සාකච්ඡා කර මයෝජනා වූ මබාමහෝ ඉදිකිරීම් සංවර්ධන කටයුතු වලට අොල 

ඇස්තමම්න්තු සියල්ල පවතින මිල ගණන් යටමත් සිදු කිරීමට අනුමැතිය ඉල්ලා පළාත් පාලන 

මෙපාර්තමම්න්තුව මවත යවා තිුණු අතර මම් වන මතක් මම්වට අනුමැතිය ලබාදී මනාමැති කමමන් 

මම් සියල්ල සිදු කරගැනීම ප්රමාෙ ී ඇති බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

මමම මිල ිචලනයන් සම්බන්ධමයන් අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා පළාත් පාලන මකාමසාරිස් තුමා 

මවත යවා ෙැනට මාස මෙක තුනක් පමණ වන නමුත් ඒ සඳහා තවමත්  අනුමැතිය ලැබී මනාමැති 

බැින් සභාමවන් කළ යුතු අතයවශය සංවර්ධන මයෝජනා පවතින මිල ගණන් යටමත් සභා අරමුෙලින් 

සිදුකිරීම සුදුසු බවට අෙ දින සභාමේ අනුමැතියක් ලබාමගන ඒ සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාමේ 

අනුමැතිය ලබාමගන ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා ිසින් මයෝජනා කර 

සිටින ලදි. 
 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල් ගරු මන්ී තුමා ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදි.  එමලසම ගරු 

මන්ිවරුන් කිහිපමෙමනක් වයි.උපුල් මන්ිතුමා සමග ආණ්ඩුකාරතුමන් හමු ීමට මගාස් මකමස් 

මහෝ මමම අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමු බවටත්, ඊට අොළ ලිපි සකස් කර මෙන මලසත්, 

සභාවට ෙැනුම් දී සිටින ලදී. 
 

මමහිදී පසුගිය සභා වාරයකදී හුලන්ොව ෙකුන සුනිල් මහතාමේ නිවස අසල ඉතාමත් අබලන් 

මාර්ගමේ මබෝක්කුවක් සකස් කිරීම සඳහා සභාමේ  මයෝජනාව අනුමත වූ අතර ඒ සඳහා කාර්මික 

නිලධාරි මහතා ිසින් පරික්ෂා කර බලා ඇස්තමම්න්තු පවා සකස් කලෙ එය මම් වන මතක් 

ක්රියාත්මක ී මනාමැති බැින් ඒ සම්බන්ධව මසායා බලා අවශය කටයුතු සලසා මෙන මලස වයි 

උපුල් ගරු මන්ී තුමා ිසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

ඒ වමේම හුලන්ොව ෙකුන වසර ගණනාවක් ම භාිත කරන ලෙ ළිඳක් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 

ලින් වලලු සභා අරමුෙලින් ලබා මෙන මලසට සභා වාරයකදී අනුමත වූ අතර තවමත් එම ළිං වළලු 

ලබාදී මනාමැති බවත්,ඒ වමේම හුලන්ොව වම කුඹුරු  මාර්ග වල මබෝක්කු මෙකක් සකස් කිරීමට 

අනුමත වුවත් එයෙ තවමත් ලබා දී මනාමැති බැින්, ඒ සම්බන්ධව මසායා බලා අවශය කටයුතු සලසා 

මෙන මලස වයි උපුල් ගරු මන්ී තුමන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

එහිදී රාමමස්වක මහතා හරහා මම් සම්බන්ධව නිර්මේෂ ලිපි ලබා දීම ප්රමාෙ වූ නිසාමවන් එම කටයුතු 

අතපසු වන්නට ඇති බැින් මාස හයක් ප්රමාෙ ී ඇති බැින් මමම මයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

නැවත සභාවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශය බව ගරු සභාපතිතුමා ිසින් ප්රකාශ කර 

සිටින ලෙ අතර කුඹුරු මාර්ගවල මබෝක්කු සඳහා බට පමණක් ලබා දිය හැකි බව ෙ සෙහන් කර සිටින 

ලදි. 

 



 

 

12 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ඒ වමේම සභා අනුමැතියක් මගන ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාමේ අනුමැතියට යටත්ව බල මපමෙමස් 

අතයවශය සංවර්ධන කටයුතු භාර මුෙලින් සිදුකිරීමට කටයුතු කරනවා නම් හුලන්ොව ෙකුණ 12 කමබ 

අසල මාර්ගමේ මකෝටි ගණනාවක් ියෙම් කර සකස් කර ඇති පාලමමන් එමගාඩ ීමට මනාහැකි 

තරමට මරාන්මඩ පිමරන  බැින්, එම ස්ථානය මකාන්ක්රීට්ට කර සකස් කිරීමටත් ඒ වමේම ගමන් 

කිරීමට පවා ඉතාමත් අපහසු තත්ත්වයක් මගන දී ඇති හුලන්ොව වම මරගල ඔය වටවල නාන 

ස්ථානයට යන මාර්ගයෙ මකාන්ක්රීට්ට මයාො සකස් කිරීම සඳහා සභා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට 

ගරු මන්ීතුමා මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

එම සංවර්ධන මයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට රමණි රත්නායක ගරු මන්ීතුමිය ිසින් ස්ිර 

කර සිටින ලදි. 

 

මමම අතයවශය සංවර්ධන කටයුතු සභා අරමුෙලින් සිදුකිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව තීරණය 

කරන ලදී. 

 

අනතුරුව මම් සියලු සංවර්ධන මයෝජනා සඳහා ලබාදී ඇති සභා අනුමැතීන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හමු ීමට  මගාස් අනුමැතිය ලබාමගන ආ හැකි බවට වයි.උපුල් ගරු මන්ී තුමා 

වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

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

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

ලදී. මමම සංවර්ධන මයෝජනා ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සභා අරමුෙලින් සිදු කිරීම සුදුසු බවට 

සභාමේ ිරුේධත්වයක් මනාමැතිව අනුමැතිය ලබා මෙන ලදී. 

 

ඒ වමේම උපකාරක පන්ති වලට සහභාගී වන තරුණ ෙරුවන් බිබිල පාර උෙයානමේ මනාමයක් 

මනාමයක් ආකාරමයන් හැසිමරන බවට උෙයානයට පැමිමණන කුඩා ෙරුවන් රැමගන එන මෙමාපියන් 

ිසින් අවස්ථා ගණනාවකදීම ෙැනුම්දී ඇති බැින් මම් සඳහා තීරණයක් ගත යුතු බව සභාමේ 

සාකච්ඡාවට බඳුන් ිය. 

 

නමුත් මමම ස්ථානයට ිශාල පිරිසක් පැමිමණන නිසා බංකු වැඩි කර  උෙයානය තවත් අලංකාර කළ 

යුතු බවට සභාමේ සාකච්ඡා ිය එහිදී නිකරුමන් ගැවමසන මම් තරුණ  පිරිසට අවවාෙ උපමෙස්  

ලබාදීම සඳහා ආරක්ෂක අංශයටත් එම ස්ථානමේ මුර මස්වමේ මයදී සිටින අයටත් ිමශ්ෂ  

ෙැනුම්දීමක් සිදුකර එම ස්ථානයට පැමිමණන තරුණ පිරිස් සම්බන්ධමයන් මසායා බලා අවවාෙ ලබා 

දිය යුතු බවත් ,ිනීතව හැසිමරන්න ආදී අයුරින් ෙැනුවත් කිරීමම් පුවරු ටිකක් සකස් කර ප්රෙර්ශනය 

කිරීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවත්, ඒ වමේම එම ස්ථානය රැක බලා ගැනීමම් කටයුතු සඳහා රැකියා  

ලක්ෂමේ  වැඩසටහන යටමත් බඳවාගත් මස්වකමයකු ස්ිර වශමයන්ම මයෙීම සුදුසු බවත්, ඒ 

වමේම එම ස්ථානමේ ක්රියාිරහිතව පවතින වයායාම උපකරණය සභා අරමුෙලින් සකස් කිරීමත් සුදුසු 

බවත්, තවෙ එම ස්ථානමේ අතයාවශය තැන් වලට  ආමලෝකය වැඩි බල්බ කිහිපයක් සි කර දීම  

සුදුසු බවත් සභාමේ සාකච්ඡා ිය ඒ වමේම එහි වැට සකස් කිරීම ෙ  මම්වන ිට අතයවශය බැින් 

කම්බි වැටක් ගැීම එතරම් නුසුදුසු බැින් ිිමත් වැටක් සකස් කර ිිමත් මේට්ටටුවක් සි කිරීම 

සුදුසු බවත් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් ිය මමම ශරීර සුවතා මධයස්ථානමේ පවතින මමම සියලු 

අඩුපාඩු  සකස්කර ිිමත්ව පවත්වාමගන යෑම සුදුසු බවට චාමර නානායක්කාර ගරු මන්ී තුමන් 

ිසින් නැවත මයෝජනා කර සිටින ලදී.  

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට අතුල කුමාරසිරි ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදි. 

  



 

 

13 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

බිබිල මාර්ගමේ ශරීර සුවතා මධයස්ථානමේ සහ එම භූමිමේ කටයුතු වලට අොලව අෙ දින සාකච්ඡා වූ 

ඉහත සියලු මයෝජනා ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සිදු කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත 

කරන ලදි. 

 
 

මයෝජනො අංක 13 

ගරු සභාව මගින් අනුමත කරන ලෙ මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව මගින් නඩත්තු වන පහත සඳහන් 

ස්ථානයන්වල ිිධ අතයාවශය නඩත්තු කටයුතු සඳහා පවතින ඉදිකිරීම් ද්රවයවල අික මිල වැඩිීම 

මත සිදුකල මනාහැකි තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැින්,  මමම ස්ථානයන් සාමානය මහජනතාව 

එදිමනො තම අතයාවශය කටයුතු සඳහා නගරයට පැමිමණන අවස්ථාවලදී ප්රමයෝජනයට ගන්නා 

බැින් ඒවාමේ නඩත්තු කටයුතු සාමානය පරිදී පවත්වාමගන යන්මන්නම් මවළඳමපාල පවතින මිල 

ගණන් මත ඇස්තමම්න්තු සකස් කිරීමට හා මගීම් කටයුතු සඳහා ගත යුතු ක්රියා මාර්ග 

සම්බන්ධමයන් සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත 

මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 
 

I. නගරමේ කාණු පේධතිය හා පදික මේදිකා ආදිමයහි නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

II. මපාළ භූමි වල නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

III. කසල කළමනාකරණ අංගනමේ නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

IV. මමානරාගල ආොහනාගාරමේ නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

V. ශරීර සුවතා මධයස්ථානමේ සහ සභාවට අයත් උෙයාන වල නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

VI. වැසිකිළි පේධති වල නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

VII. බස් නැවතුම්මපාළ භූමිමේ නඩත්තු හා සංවර්ෙන කටයුතු 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක ගරු මන්ිතුමන් ි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. 

ප්රමේශමේ ජනතාවමේ බදු මුෙල්වලින් කටයුතු කරන ප්රාමේශීය සභාව මගින් බල ප්රමේශමේ ජනතාව 

මවනුමවන් සිදු කරනු ලබන අතයාවශය සංවර්ධන කටයුතු වල දී පළාත් පාලන සහ පළාත් පාලන 

සහකාර මකාමසාරිස් වරුන්මේ රාජකාරි ක්රමමේෙය නිවැරදිව ඉටු මනාවන ආකාරයක් මම් වන ිට 

මපන්නුම් කිරීම කණගාටුවට කරුණක් වන අතර වර්තමානමේ පවතින මිල මවනස් ීම් 

සම්බන්ධමයන් අොළ සංවර්ධන මයෝජනා අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තවමත් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී 

මනාමැති බැින් මහජනතාවට රථවාහන වලට මගාිතැන් කටයුතු ආදී ජනතාවමේ 

අතයවශයතාවයන් මවනුමවන් සිදු කළ යුතු මාර්ග සංවර්ධන ක්රියාොමයන් මම් වනිට නතර ී ඇති 

බැින් මම් සියලු අතයවශය සංවර්ධන මයෝජනා මවමළඳමපාළ පවතින මිල ගණන් යටමත් සභා 

අරමුෙලින් සිදු කිරීම සඳහා පළාත් පාලන මකාමසාරිස් තුමන්මේ සහ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාමේ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතු බවට ක්රිශාන්ත රත්නායක ගරු මන්ිතුමා 

මයෝජනා කර සිටින ලෙ අතර, අවශය අනුමැතිය අපි මැදිහත්ී ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමු බවටෙ 

ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ී තුමන් ස්ිර කර සිටින ලදි. 

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

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

ලදී. 



 

 

14 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

ඉදිරිපත් කර ඇති මමම අතයාවශය නඩත්තු කටයුතු වලට අොල සංවර්ධන මයෝජනා මම් මමාමහාමත් 

ක්රියාත්මක කළ හැකිෙ යන්න තහවුරු කර ගැනීමමන් අනතුරුව කාර්මික නිලධාරී මහතා මගින් ලබා 

මෙන නිර්මේශ වාර්තාවන් ෙ පෙනම් කර ගනිමින් පවතින මිල ගණන් යටමත් සභා අරමුෙලින් ඉටු 

කිරීම සුදුසු බව මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

 

මයෝජනො අංක 14 

මමානරාගල නගරය ආශ්රිතව පහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්ධන හා නඩත්තු කටයුතු සිදු කළ යුතු 

බැින්, සභා අරමුෙලින් මමම සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම  සඳහා  සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට 

ගරු සභාපතිතුමා ිසින්  මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
  

I. මපාකුණුගල පංසල අසල අතුරු මාර්ගය මකාන්ක්රීට්ට කිරීම 

II. මමානරාගල නගරමේ සම්මබෝිය අතුරු මාර්ගය මකාන්ක්රීට්ට කිරීම 

III. වැදිකුඹුර පාර 4 වන පටුමග මකාන්ක්රීට්ට කිරීම.(අිකාරි මහතාමේ නිවස අසල මාර්ගය) 

IV. අලියාවත්ත ස්මටෝරු ලයිම මාර්ගය මකාන්ක්රීට්ට කිරීම. 

V. සිරිගල පහල මකාටස ලයිම මාර්ගය මකාන්ක්රීට්ට කිරීම 

VI. නගරමේ බස් රථ රියදුරන් සඳහා ජලස්නානය, වැසිකිළි සහ නවාතැන් පහසු කම් සැපයීම 

මවනුමවන් අවශය කටයුතු සිදු කිරීම 

VII. බස් නැවතුම්මපාළ පැරණි රථ ගාමලහි ඇති කහම්බාන බස් නැවතුම් ස්ථානය කඩා 

නැවත ප්රතිසංස්කරණය කිරීම   
 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක ගරු මන්ිතුමන් ි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 කිසිවක් 

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

ලදී. 
 

මමම අතයාවශය සංවර්ධන මයෝජනා මම් මමාමහාමත් සිදු කළ හැකිෙ යන්න තහවුරු කර ගැනීමමන් 

අනතුරුව කාර්මික නිලධාරී මහතා මගින් ලබා මෙන නිර්මේශ වාර්තාවන් ෙ පෙනම් කර ගනිමින් 

ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව පවතින මිල ගණන් යටමත් සභා අරමුෙලින් සිදු කිරීම සුදුසු බවට 

සභාමේ ිරුේධත්වයක් මනාමැතිව ඒකමතික අනුමැතිය ලබා මෙන ලදී. 

 

මයෝජනො අංක 15 

මමානරාගල දුටුගැමුණු මාවත අතුරු මාර්ගමේ පවුල් 4ක් පමණ ජනතාව භාිතා කරනු ලබන මාර්ගය 

ඉතා අබලන් තත්ත්වමේ පවතින බැින්, මබෝක්කුවක් මයාො මබාරළු අතුරා පිලිසකර කර දීම සඳහා  

සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට තමමෝදිරම් ජයජීලන් 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. 



 

 

15 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

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

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

ලදී. 

 

පිළිසකර කර දිය හැකි මට්ටටමින් මමම මාර්ගය කාර්මික නිලධාරී මහතාමේ නිර්මේශයන්ට යටත්ව 

සිදු කිරීම සුදුසු බවට සභාව සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

මමානරාගල සිරිගල ප්රමේශමේ සුගත් අක්මීමන වවෙයවරයාමේ නිවසට යන මාර්ගය ඉතාමත් 
අබලන් තත්ත්වමේ පවතින බැින් ගමන් කළ හැකි පරිදි එම මාර්ගය ෙ සකස් කර මෙන මලස 
ක්රිශාන්ත රත්නායක ගරු මන්ීතුමන් මයෝජනා කරන සිටින ලදී. එම මයෝජනාව සුදුසු බවට 
ගුණවර්ධන ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදි. 
  
මාර්ගයන් මකාන්ක්රීට්ට කිරීම ආදී කටයුතු මම් මමාමහාමත් සිදු කිරීම තරමක් අපහසු තත්ත්වයක් මගන 

දී ඇති බැින් වැඩි මුෙලක් වැය මනාවන ආකාරයට මමම මාර්ගමේ වලවල් ටික මහෝ පස් පුරවා 

රැවල් ෙමා සකස් කර දිය හැකි බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර එමස් සිදු කිරීම සුදුසු 

බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
 

මයෝජනො අංක 16 

පසු ගිය දිනවල ආයතනය සඳහා මිලදී ගනු ලැබූ පහත සඳහන් අතයවශය මිලදී ගැනීම් සඳහා සභා 

අරමුෙලින් මගීම් කිරීම් සඳහාත්, මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා ිසින් 

මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

I. මමානරාගල ආොහනාගාරය සඳහා අවශය ගෑස් සිලිණ්ඩර නැවත පිරීම රු.112,548.00  

II. කාර්යාල කටයුතු සඳහා ඇල්ෆා වර්ගමේ කබබ 03 ක් මිල දී ගැනීම රු.174,790.00 

III. ිදුලි අංශය සඳහා  අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම වයර් මරෝල් 10ක් සහ මවාට්ට 15 බල්බ 100 

ක් මිල දී ගැනීම. 

IV. මමානරාගල ආොහනාගාරය සඳහා අවශය ගෑස් සිලිණ්ඩර නැවත පිරීම රු.110,348.00 

 

මීට අමතරව හදිසි අතයාවශයතාවයක් මත 15w ිදුලි බල්බ 100 ක් මිලදී ගැනීමට අවශය ී ඇති 
බැින් ඒ සඳහා ෙ සභා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත 
මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

 

 

 

 

 

ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මයෝජනා කරන ලෙ කාර්යාල කටයුතු සඳහා අතයාවශය වන ඉහත මිල දී 

ගැනීම් වලට අයත් මයෝජනා සියල්ල ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමන් 

ි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 කිසිවක් 

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

ලදී. 
 

ඉහත මිල දී ගැනීම් ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සභා අරමුෙලින් මිල දී ගැනීම සුදුසු බවට සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
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මයෝජනො අංක 17 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන සහායක වයාපෘෘතිය යටමත් ක්රියාත්මක වන මෙවන මූලික ප්රධාන වලට අොලව 

ක්රියාත්මක කිරීමට මතෝරාමගන ඇති පහත සඳහන් උප වයාපෘෘති ක්රියාත්මක කිරීමම්දී ප්රසම්පාෙන 

කමිටුව මහෝ මුෙල් කමිටුව මගින් මහෝ මවනත් වග කිව යුතු ආයතනයක් මගින් ලබා මෙන 

තීරණයකට අනුව සභා අරමුෙලින් අමතර ියෙමක් ෙැරීමට සිදුවන බැින් එම මුෙල අනුමත කර ඇති 

ආකාරයට සභා අරමුෙලින් ියෙම් කිරීම සඳහා  සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා 

ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

I. මමානරාගල නව බස් නැවතුම් මපාළ භූමිමේ වැසිකිළි පේධතියක් සහ මපාදු පහසුකම් 

මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීමම් වයාපෘෘතිය 

II. මමානරාගල පැරණි බස් නැවතුම්මපාළ භූමිමේ රථ ගාලක් ඉදිකිරීමම් වයාපෘෘතිය 
 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමන් ි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 කිසිවක් 

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

ලදී. 

 

මමම මෙවන අදියර යටමත් බස් බස්නැවතුම්පමල් මපාදු වැසිකිලිමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පටන් මගන 

තිමබන අතර පැරණි බස් නැවතුම්පළ භූමිමේ රථ ගාල ඉදිකිරීම ෙ ෙැනට ප්රසම්පාෙන කටයුතු පවා සිදු 

කර ඇති බැින් මමම වයාපෘෘති මෙකම වගකීම් සහිත ආයතනයන් මගින් ලබා දී ඇති තීරණයන්ට 

යටත්ව රජමයන් මගවන ප්රතිපාෙන වලට අමතරව පවතින මවළඳමපාල මිල ගණන් වලට අනුව  

අමතර ියෙම් සිදුවන බැින් ඒ සඳහා සභා අරමුෙලින් ලක්ෂ ිස්සක්  අවශය වුවමහාත් ගැනීමට 

හැකිවන පරිදි සභා අරමුෙලින් මමම අමතරව වැයවන මුෙල් මවන්කර තැබිය යුතු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

අතයවශයමයන් ම සිදු කළ යුතු වයාපෘෘති මෙකක් බැින් ඒ සඳහා ලැුණු ප්රතිපාෙන ආපස්සට යැීමට 

කටයුතු මනාමකාට වර්තමානමේ පවතින මිල ගනන් වලට යටත්ව එම ප්රතිපාෙන වලට වඩා 

වැඩිමයන් වැය වන මුෙල් අොළ වයාපෘෘතිමයන්  ආවරණය මනාකරනවානම් ඒ සඳහා සභා අරමුෙලින් 

රුපියල් ලක්ෂ 20ක  මුෙලකට යටත්ව අමතරව වැයවන ියෙම් සභා අර මුෙලින් සිදුකර මමම 

වයාපෘෘති වල කටයුතු අවසන් කිරීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බව ගරු සුනිල් අරංගල ගරු මන්ී තුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 
 

මමම වයාපෘෘති සඳහා ලැමබන ප්රතිපාෙන ෙ පෙනම් කරගනිමින් මවළඳමපාළ පවතින මිල ගණන් සමඟ 

ඊට අමතරව වැයවන මුෙලක් මේ නම් මමම වයාපෘෘති මෙක සඳහාම අෙ දින සභාමේ සාකච්ඡා කර ගත් 

පරිදි සභා අරමුෙල් ප්රමාණවත්ව පවතින්මන්නම් ිිමත් ආකාරයට රුපියල් ලක්ෂ ිස්සක මුෙලක් 

බැගින්, සභා අරමුෙලින් මවන්කර එයට අොල කටයුතු ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව  සිදු කිරීම සුදුසු 

බවට මහා සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
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මයෝජනො අංක 01 
 

මමානරාගල මබෝහිටිය වසමම් පවුල් 20ක් පමණ භාිතා කරනු ලබන අම්පිටිය, ඌරාමගාඩ අතුරු 

මාර්ගයට ඔවුන්මේ ශ්රමොන මට්ටටමමන් මබෝක්කුවක් ඉදිකර ගැනීමට කටයුතු මයාො ඇති බැින්,  

ඔවුන්මේ ඉල්ීමට අනුව ඒ සඳහා අඩි 8x2 ප්රමාණමේ සිලින්ඩර් 02ක් සභා අරමුෙලින් ලබා දීම  

සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට මක්.එම් ගුණවර්ධන  ගරු මන්ී තුමන් ිසින් 

සභාවට මයෝජනා කර සිටින ලදි.  
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිමේරත්න ගරු උප සභාපතිතුමන් ි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 කිසිවක් 

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

ලදී.  
 

 

ආයතනමේ කාර්මික නිලධාරී මහමතකු මයාෙවා මමම ස්ථානය පරීක්ෂා කර අොල නිර්මේශ ලබා 

ගැනීමමන් අනතුරුව ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව අොල සිලින්ඩර 02 සභා අරමුෙල් යටමත් ලබා 

දීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

මයෝජනො අංක 02 
 

මමානරාගල මවමහරගල වසමම් ඉඩම් රක්ෂිතයට යන මප්රපිටිය මාර්ගමේ සිට මැකිරිය මුල්ල අතුරු 

මාර්ගමේ පවුල් 08ක පමණ ජනතාවක් පදිංචිව සිටින බැින්, එම ජනතාවමේ ඉල්ීම අනුව එම 

අතුරු මාර්ගමේ මබෝක්කුව සකස් කර ගැනීම සඳහා අඩි 8x3 ප්රමාණමේ සිලින්ඩර් 02ක් සභා 

අරමුෙලින් ලබා දීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට මක්.එම් ගුණවර්ධන  ගරු 

මන්ී තුමන් ිසින් සභාවට මයෝජනා කර සිටින ලදි.  
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායක්කාර ගරු මන්ිතුමන් ි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 කිසිවක් 

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

ලදී.  
 

 

ආයතනමේ කාර්මික නිලධාරී මහමතකු මයාෙවා මමම ස්ථානය පරීක්ෂා කර අොල නිර්මේශ ලබා 

ගැනීමමන් අනතුරුව ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව අොල සිලින්ඩර 02 සභා අරමුෙල් යටමත් ලබා 

දීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

 

 



 

 

18 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

➢ හදිසි මයෝජනො ඉදිරිපත් කිරී  (රීති අංක 11 (8) ) 
 

නයායපත්රානුකූලව යථා පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනා සාකච්ඡා කිරීමමන් අනතුරුව අෙ දින සාකච්ඡා කර 
අනුමැතියක් ගත යුතු කල් දී මනාමැති මයෝජනා කිහිපයක් සම්බන්ධමයන් මහ සභා අනුමැතිය ලබා 
ගත යුතු බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා මහ සභාමේ ිරුේධත්වයක් මනාමැතිව 
එකඟතාවය ඵල කර සිටි  බැින් ගරු සභාපතිතුමා ිසින් එම කල් දී මනාමැති මයෝජනා පහතින් 
ෙක්වා ඇති ආකාරයට සභාගත කරන ලදි. 

 

I. ඌව පළාත් දිස්ීක් පුස්තකාලමේ ිෂය භාර නිලධාරී ිසින් 2022.06.09 දිනැති ලිපිය මගින් කර 

ඇති ඉල්ීමට අනුව ෙැනට එම පුස්තකාල මගාඩනැගිල්මල් වහලය මත සූර්ය පැනල් පේධතියක් 

ස්ථාපණය කරමින් පවතින බැින් එම වහලයට බරී ප්රාමේශීය සභා ළමා උෙයාන භූමිමේ පිහිටා ඇති 

මාරගස් වල අතු කඩිනමින් ඉවත් කළ යුතු බව ෙන්වා ඇති බැින් මමයට අොල කටයුතු සභා අරමුෙල් 

යටමත් සිදු කිරීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය හා තීරණය ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා 

ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදී. 

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. 

ඉන් අනතුරුව මමම මගාඩනැගිල්මල් අයිතිය ප්රාමේශීය සභාවට පවරා ඇත්ෙ යන්න සභාමේ 

සාකච්ඡාවට බදුන් වූ අතර එය තවමත් අප මවත පවරා දීම සිදු කර මනාමැතිනම් නැවත ඒ බව අොල 

ආයතන වලට ෙැනුම් දී අවශය කටයුතු සිදු කරන මලසට සභාමේ තිරණය කරන ලදි. 

 

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

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

ලදී.  

 

මමම කරුණු කරනා සලකා බැීමම්දී මමම හදිසි මයෝජනාමේ කිසිම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්  

මනාමැති අතර මමම ගමස් අවහිර අතු ඉවත් කිරීම ඉතා කඩිනමින් ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව 

සභා අරමුෙල් යටමත් සිදු කිරීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

II.මමානරාගල ප්රා මේශීය සභාවට අයත් නව මවළඳ සංකීර්ණමේ අංක 16 කඩ කාමරමේ ෙැනට මොර 

පවතින ස්ථානය අනුව මවළොම් කටයුතු බවට බාධාවක් ව පවතින බැින් එම ස්ථානමේ පවතින 

එළවලු මාකට්ට එක මෙසට මමම මොර සිකර ගැනීමට ඒ.ඩබ්.මපම්ජිත් අල්මේවත්ත මහතා ිසින් ෙ 

එස්.එම්.වසන්තා කුමාරි සමරමකෝන් මහතා ිසින් නව බස්නැවතුම්මපාළ අංක 01 ගුණසිරි මහෝටලය 

යන වයාපාරය පවත්වාමගන යන මගාඩනැගිල්මල් හි පිටු පස මකාටස සඳහා නව මොරක් සි කිරීමට 

අවශය බැින් ඒ සඳහාෙ  අවසර ලබා මෙන මලස ඉල්ීම් කර ඇති බැින් මම් සම්බන්ධමයන් 

සාකච්ඡාකර මහ සභාමේ තීරණය සහ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ 

සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදී. 

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 කිසිවක් 

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

ලදී.  



 

 

19 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

 

මම් සම්බන්ධව පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කළ යුතු බවත්,මමහි වනතික ක්රමමේෙයන් සම්බන්ධමයන්ෙ 

මසායා බැීමක්  ෙ සිදු කර තීරණයක් ගත යුතු බැින් කාර්මික නිලධාරී මහතා මගින් මම් 

සම්බන්ධමයන් මසායා බැීමක් සිදු කර ලබන මස සභා රැස්ීමට එම වාර්ථාව ඉදිරිපත් කරන 

මලසත් ඉන් අනතුරුව තීරණයක් ලබා මෙමු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 

 

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 2022.05.01 දින සිට 2022.05.31 දින ෙක්වා වන ආොයම් ියෙම් වාර්තාව 

ක්රිශාන්ත රත්නායක ගරු මන්ිතුමන්මේ සහ සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමන්මේ මයෝජනා 

ස්ීරත්වමයන් සභාමේ ිමරෝධතාවයන් ෙ මනාමැතිවූ 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 - මේ.එම්.ගුණවර්ධන  ැතිතු ො 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව මවමහරගල ිෙයාලයට පසුගිය දිනක ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පැමිණි 

අවස්ථාමේ දී ගම්වාීන් කළ ඉල්ීමකට අනුව එම ප්රමේශමේ ජල නල පේෙතිය දීර්ඝ කර ගැනීම 

සම්බන්ධව අනුමැතිය පළ කර සිටි බව ගරු සභාපතිතුමන්ෙ ෙැනුවත් බැින් මවමහරගල 

ිෙයාලමේ සිට කිමලෝමීටර් මෙකක් මතලමබෝගල හන්දිය ෙක්වා ජලය ලබා ගැනීමට කාණු කපා 

අවශය කටයුතු සලසා මෙන මලස ගරු මන්ී තුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම තමන්මේ මකාට්ටඨාශමේ කෘෘෂි අතුරු මාර්ග ිශාල ප්රමාණයක් කපා සකස් කිරීමට ඇති 

බැින් ඉන්ධන ප්රශ්නයට මුහුණ මෙන අතර පුළුවන් ආකාරයට එම අතුරු මාර්ග කපා සකස් කර 

මෙන මලස ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. එ් වමේම වගා වැඩපිළිමවළ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමම් දී රාම මස්වා වසම් මට්ටටමින් වගා 

වැඩසටහන් ආරම්භ කර බීජ ලබා දීමම් වැඩපිළිමවලක් ෙ ඒ හරහා දියත් කරමින් බල ප්රමේශය 

තුළ සාර්ථක ිිමත් වගා වැඩසටහනක් කරමගන යාමට කටයුතු කරමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු 

මන්ීතුමා සියලු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

මවමහරගල ිෙයාලයට ජලය ලබා දීම සම්බන්ධව සභාව මගින් කාණු කපා දිය හැකි බැින් අවශය 

ජල නල සපයා මෙන මලසට ජාතික ජල සම්පාෙන මණ්ඩලයට ලිපියක් සකස් කර ෙැනුම් මෙමු බවටත් 



 

 

20 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ඒ වමේම අතුරු මාර්ග කැපීම සම්බන්ධමයන් ඉන්ධන මනාමැතිකම මම් දිනවල ිශාල ප්රශ්නයක් ී 

ඇති බැින් එම ප්රශ්න නිරාකරණය කර ගැනීමමන් අනතුරුව පුළුවන් ආකාරමයන් අතුරු මාර්ග 

කැපීමම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

. 

 
 

08.2  ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී -  ර ණි රත්නොයක  ැතිතුමිය 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව හුලන්ොව හන්දිමේ සිට හුලන්ොව ෙකුණ මාර්ගය, මාර්ග සංවර්ධන 

අිකාරිය මගින් ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට ආරම්භ කළ ෙ කාණු බාමගට කපා වළවල් හාරා වැලි 

මගාඩවල් සමග එම කටයුතු අතර මඟ නවතා ෙමා ඇති අතර එම තත්ත්වය මත මම් වන ිට 

පයින්වත් ගමන් කිරීමට මනාහැකි අයුරින් මාර්ගය අබලන් ී ඇති අතර පා පැදි අනතුරු පවා සිදු 

වන බවත් පාසල් ළමුන් සහ උපකාරක පන්ති වලට සහභාගී වන ෙරුවන් ඉතාමත් 

අපහසුතාවයන්ට පත් ව ඇති බැින් වැසි දිනවල මකමස්වත් ගමන් කිරීමට මනාහැකි බැින් මම් 

සම්බන්ධව අොළ ආයතන ෙැනුවත් කර සුදුසු කටයුතු කඩිනමින් සලසා මෙන මලස ගරු 

මන්ීතුමිය සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම  නගරමේ පැරණි උසාිය පැවති භූමිමේ ඇති තාප්පයට උඩින් මානං ආදී කැලෑ ගස් 

වැී එ්වා  ප්රධාන මාර්ගමේ පදික මේදිකාව පැත්තට නැමී ඇති බැින් පවතින මතල් මපෝලිම් 

තෙබෙයත් සමඟ එම ස්ථානමේ  ගමන් කරන පදිකයින්ට එම තත්ත්වය ඉතාමත් අපහසුතාවයක් 

මගන දී ඇති බැින් අොළ ආයතන ෙැනුවත් කර එම ස්ථානය කඩිනමින් පිරිසිදු කිරීමට ෙැනුම් 

මෙන මලස ගරු මන්ී තුමිය සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වමේම රජමේ සියලු නිලධාරීන්ට නිවාඩු දිනයක්ෙ ලබා මෙමින්  රමට්ට පවතින තත්ත්වයත් 

සමඟ වගා කටයුතු වලට මයාමු වන මලස රජමයන් ෙ ෙැනුම් දී ඇති අතර, නමුත් නගරබෙ මගවතු 

වගාවන් මම් වන ිට ආරම්භ කර ඇති නමුත්  නිෙැල්මල් හැසිමරන ගවයින් මබාමහෝ ප්රමාණයක් 

ඇිදිමින් මමම වගා කටයුතු  ිනාශ කරමින් පවතින බැින් ිමශ්ෂමයන්ම අක්කර 25, 

මොඩම්වත්ත ආදී  ප්රමේශවල මමම තත්ත්වය බහුලව පවතින අතර නිමවස් හිමියන් මබමහින් 

අපහසුතාවයන්ට පත් ී ඇති බැින් මම් සම්බන්ධව මසායා බලා කඩිනම් ිසඳුමක් ලබාමෙන 

මලස ගරු මන්ී තුමියතුමිය සඳහන් කර සිටිමින් සියලු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 

 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

නිෙැල්මල් හැසිමරන ගවයින් වැඩි වශමයන් හැසිමරන බවට මතාරතුරු ෙ ෙැන ගැනීමට ඇති බැින් 

සහ ිමශ්ෂමයන්ම වගා කටයතු වලට කරෙරයක් වන බැින් මමම ගව පට්ටටි වල අයිතිකරුවන් 

මසායා මපාීසියට භාර දීමට කටයුතු කරමු බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර නගරය 

ආශ්රිත පදිකයින්ට අවහිරයක් ව පවතින කැලෑව සුේෙ පිත්ර කිරීමට අොල ආයතන ෙැනුවත් කිරීමට 

කටයුතු කරන බවත් ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
  

 

 

 08.3 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී- අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො  

  



 

 

21 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව මහානාම  ිදුහල ඉදිරිපිට සකස් කර ඇති ිමේක උෙයානයත් , 

සුසාන භූමිය අසල බංකු තබා සකස් කර ඇති වැඩ පිළිමවල සම්බන්ධවත් ඉතාමත් අගය කළ 

හැකි කාරණාවක් වශමයන් මමය ිශාල පිරිසකට මම් වන ිට ප්රමයෝජනයක් ී හමාර බව ගරු 

මන්ී තුමා සෙහන් කර සිටි අතර එම ස්ථානයට ිශාල අඩුවක් ව පවතින ජල කරාම මෙකක් 

පමණ ෙ සි කර ගැනීමට හැකියාවක් පවතී නම් මමම වැඩපිළිමවලට ඉතා වටිනාකමක් එක් වන 

අතර යම්කිසි පාලන තත්ත්වයක් මත මමම ස්ථානයන්ට පැමිමණන ජනතාවට බීමට පමණක් 

ගත හැකිවන ආකාරයට මමම ජල නල සකස් කර තැබීම සුදුසු බැින් ඒ සම්බන්ධව මසායා බලා 

අවශය කටයුතු සම්පාෙනය කරන මලසත්, ඒ වමේම එම ස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධව 

මසායා බැීමට අවධානය මයාමු කරන මලසත් ගරු මන්ීතුමා  සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

 

II. ඒ වමේම යම් ප්රමේශයක ීි ලාම්පු වක් ක්රියා ක්රියාිරහිතව පවතින බව මහෝ මවනත් 

අවශයතාවන් මත ජනතාවමේ ඉල්ීම් ප්රාමේශීය සභා මන්ීවරුන්ට ෙැනුම් දීමමන් අනතුරුව එය 

ඉටු කර දීම සභාමේ වගකීමක් හා යුතුකමක් වන අතර නමුත් අවස්ථා ගණනාවකදීම  එකම 

තත්ත්වය ෙැනුම් දුන්නත් අොල ස්ථානයට එම මස්වය ලබා මනාදීම තුළින් එම ප්රමේශ භාරව 

සිටින මන්ීවරුන් හෑල්ලුවට සහ අපහසුතාවයට පත්වන බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටි 

අතර මීට මසකට පමණ මපර සිට තමන් ිසින් ෙැනුම්දී ඇති ීදි ලාම්පුව සකස් කිරීමම් මස්වාව 

කඩිනමින් සි කර සකස් කර මෙන මලසත්, ඉදිරිමේ දී එවැනි තත්ත්වයක් ඇති මනාීමට 

වගබලා ගන්නා මලසත් ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලෙ අතර ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන 

මස්වකයින් ෙ මබාමහෝ අවස්ථා වලදී මන්ීවරුන්ට හා අවට ජනතාවට බැණවැදීම් සිදුකරන 

අවස්ථාවන් ෙ ඇති බැින් ඒ සම්බන්ධවෙ මසායා බලා අවශය උපමෙස් ලබා දී අොල කටයුතු 

සලසන මලසත් ගරු මන්ී තුමා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

 

 

III. ඒ වමේම ඕනෑම තැනක නිලධාරීන් හරියට රාජකාරි කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර රමට්ට ඇති ී 

තිමබන තත්ත්වයට ෙ අිිමත්ව කටයුතු කරන රාජය නිලධාරීන් බහුතරයක් වගකිව යුතු බවත් 

,ිමශ්ෂමයන්ම මමානරාගල ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය හරහා ආහාර සහිත සහන මලු ලබා 

මෙනවා කියා ජනතාව කුපිත කරවා ඔවුන්ව එම ස්ථානවලට මගන්වා  ඉතාමත් අපහසු තාවයට 

පත් කරීම ආදී මබාමහෝ කාරණා කටයුතු සම්බන්ධව මනාසැලකිල්මලන් කටයුතු කරන 

නිලධාරීන් සිටින අතර අෙ වන ිට දිස්ික් සම්බන්ීකරණ කමිටුව, ප්රාමේශීය සම්බන්ීකරණ 

කමිටුව මනාපැවැත්ීම මත මම්වාට වගකිව යුතු නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කර ිසඳුම් ලබා 

ගැනීමට මනාහැකිව පැවතීම මත ප්රාමේශීය සභා මන්ීවරුන් වශමයන් ජනතාව ඉදිරිමේ 

ඉතාමත් අපහසුතාවයන්ට ලක් වන බැින් මම් කටයුතු දිගින් දිගටම මම් ආකාරමයන් ම පැවතීම 

තුළ නිලධාරීන්ට ඕනෑ ආකාරයට ඔවුන් කටයුතු කරන අතර එන්න එන්නම රට අරාජික 

තත්ත්වයට පත්වන බව ගරු මන්ිතුමා සෙහන් කර සිටි අතර රමට්ට ජනාිපති වරයාමේ පටන් 

සියලුම පාලන තන්ත්රයන් ක්රියාත්මක වන්මන් නම් රමට්ට පරිපාලනය ෙ නිවරදිව පැවතිය යුතු 

අතර එමස් මනාීම මත රටට මමවැනි තත්ත්වයක් උොී ඇති බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර 

සිටින ලදි. 

 
 

IV. ඒ වමේම මතනගල්ලන්ෙ, කහම්බාන ආදී ප්රමේශවල මගාීන්මේ ඉඩම් ප්රශ්නය සම්බන්ධමයන් 

මම් වන ිට මාධය හරහා වැරදි චිත්රයක් මවා පාමින් සිටින අතර ඒ සම්බන්ධව මසායා බලා මමම 

මගාීන්ට සාධාරණයක් ඉටු කර මෙන මලසත්, ප්රමේශමේ වගා කටයුතු සිදු කරන සියලුම 

මගාීන්ට නිරතුරුවම අවශය උෙේ උපකාර කළ යුතු බැින් යම් මහයකින් මගාීන්ට ප්රශ්නයක් 

ඇති වුවමහාත්  ඒ මවනුමවන් ිරුේධව නැගී සිීමට අවස්ථාවක් උො වුවමහාත් කිසිම 

පැකිීමකින් මතාරව අප සියලු මෙනාම ඔවුන් සමග පාරට බසින බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් 

කර සිටින ලදි. 



 

 

22 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

V. ඒ වමේම බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාමේ පවතින මේශපාලන ෙැනුම සම්බන්ධමයන් ඉතාමත් 

කණගාටු වන බවත් මම් ආණ්ඩුව පටන් ගත් මුල් අවිමේ දී මම් සභාමේ ආණ්ඩු පක්ෂය 

නිමයෝජනය කරන ගරු මන්ීවරුන් ඉතාමත් මලාකු බලාමපාමරාත්තුවක් ඇතිව නව ආණ්ඩුව 

සම්බන්ධමයන් ිිධ අෙහස් ප්රකාශ කර සිටි අතර එො ඒ ෙැකපු වසන්ත සමය අෙ වන ිට 

බින්දුවටම පත්ව ඇති අතර මමවැනි මේශපාලන නායකයින් සම්පූර්ණමයන්ම මමම 

තත්ත්වයන්ට වගකිව යුතු අතර කාලයක් රමට්ට රජතුමා වශමයන් ජනතාවමේ ආෙරයට 

මගෞරවයට පාත්ර ී සිටි මහින්ෙ රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අෙ පත්ව ඇති තත්ත්වයට වගකිව යුත්මත් 

මමවැනි මේශපාලනික වශමයන් අඩු ුේියකින් කටයුතු කරන අයවලුන් නිසා බව ගරු මන්ී 

තුමා ප්රකාශ කර සිටි අතර මේශපාලනය යනු කුමක්ෙ කියා ඔබ අප කවුරුත් වටහා මගන මනා 

අවමබෝධයකින් යුක්තව මම් ඉදිරි කාලය ගත කරමු බවට ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ිතුමා සියලු 

මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර සිටින ලදී. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• ීි ලාම්පු සම්බන්ධව කටයුතු කරන මස්වකයින් මගින් මමවැනි අකටයුතු මේවල් සිදු මවන බව 

තමන් මනාෙැන සිටි බවත්, මම් සියලු මෙනාම ලබන සදුො ෙවස වන ිට කාර්යාලයට කැඳවා 

උපමෙස් ලබා දීමට අවශය පියවර ගන්නා බවත්, නිවාඩු දිනවල මම්  අයමේ අතිකාල දීමනා 

මගීම සම්බන්ධව ීමා පැනිය යුතු බවත්, සතිමේ නිවාඩු දිනවල රාී කාලමේ මස්වා කටයුතු 

කිරීම සඳහා රැකියා ලක්ෂය මගින් බඳවාමගන ඇති මස්වකමයකුට මමම රාජකාරි කටයුතු 

පැවරීමත් සතිමේ අනිත් දින පමහ් වැඩ කරන මස්වකයින් මම් මස්වමේ මයෙීමටත් ලබන සඳුො 

දින සිටම ක්රියාත්මක කරන බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

  

• එහිදී අජිත් අගලකඩ ගරු මන්ී තුමන් ෙ ිදුලි ලාම්පු සි කරන අය සම්බන්ධමයන් තමන්ටෙ 

කීමට යමක් ඇති අතර තමාමේ නිවමස් පැවති මළ මගෙරක් මහ්තුමවන් ීි ලාම්පුවක් සි 

කිරීමට පැමිණි මස්වකමයකු එම කණුව උඩ සිටම එම ස්ථානමේ සිටි මා ඇතුළු අවට සිටි සියලු 

මෙනාටම බැණ වැදුණු අතර මමවැනි තත්ත්වයන් ඉදිරියට සිදු මනාීමට වගබලා ගන්නා මලස 

ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

• මම් කියන මේවල් සිදුී තිමබනවා නම් එය මන්ීවරුන්මේ ගරුත්වයට හානියක් බැින් ලබන 

සදුො දිනමේ ම මම් අයව කාර්යාලයට මගන්වා අවශය උපමෙස් ලබා දී  අවශය කටයුතු සලසන 

බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර සභික වරුන්මේ ගරුත්වයට හානි වන කිසිම 

කටයුත්තක් කිරීමට තමන් අකමැති බව ෙ සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

 

 

08.4 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - පී.බණ්ඩොර   ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව වර්තමානමේ රමට්ට පවතින තත්වය සම්බන්ධව කතා කිරීම  

ප්රාමේශීය සභාවට මකාමතක් දුරට ගැළපුණෙ මම් මමාමහාමත් ප්රාමේශීය මට්ටටමින් ෙ අපට  

කළහැකි කිසිවක් මනාවන බැින් ිමශ්ෂමයන් මම් වන ිට රමට්ට ආර්ිකය බිමටම කඩා වැී 

ඇති මමාමහාතක් වශමයන් මම් සඳහා වග කිව යුත්මතක් මනාමැති අතර මම් මමාමහාමත් රමට්ට 

ඇති මලාකුම ප්රශ්නය මඩාලර් මනාමැති කම වන අතර රමට්ට මඩාලර් මනාමැති වූමේ ඒවා 

මවනත් රටකට මගන යාම මහෝ මහාරකම් කිරීම මගින් ිය යුතු අතර මම් බරපතළ ප්රශ්නය 

සම්බන්ධමයන් කිසිමවකුත් කතා කිරීමට ඉදිරිපත් මනාීම මත රට අයාමල් යන තැනකට පත් 

මවමින් ඇති අතර තවදුරටත්  මම් තත්ත්වය බලා සිටිය මනාහැකි බැින් රටක් වශමයන් අපි 



 

 

23 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

සියලු මෙනා නැගී සිටිය යුතු බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටි අතර රමට්ට ඇති සියලුම අංශ 

නගා සිටුීම තුළින් මම් ප්රශ්න වලට ිසඳුම් මසිය හැකි අතර ිමශ්ෂමයන්ම මපාමහාර ටික ලබා 

දී රමට්ට ී නිෂ්පාෙනය ඉහළ ෙැමිය හැකි අතර රාමීය මට්ටටමින් මගවතු වගාවන්  දියත් කර ඒ 

සඳහා අවශය වන බීජ ආදී මේවල් සපයා මෙමින් සියලු වගා කටයුතු දියුණු කළ යුතු බවත්, ඒ 

වමේම රට තුළ රාමීය මට්ටටමින් පැරණි කාලමේ සිට පැවත එන මේශීය ආහාර නිෂ්පාෙන 

ක්රියාවලින් මබාමහාමයක් පවතින අතර මබාරු මසෝබන වලින් ඈත්ව මම්වාට අත හිත දී වැඩි 

දියුණු කර පවත්වාමගන යාම තුළින් යම් තාක් දුරකට මහෝ රමට්ට ජනතාවට සතුටු ිය හැකි 

පෙනමක් වන අතර සෑම මකමනකුටම තමන්මේ ආහාර ප්රමාණයන් තමන්මේ භූමිය තුළ වගා 

කරගත හැකි අතර එය අනිවාර්ය කළ යුතු මෙයක් බවට ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටි අතර 

ිමශ්ෂමයන්ම අපමේ බල ප්රමේශය තුළ වගා කටයුතු ආරම්භ කරීමම් ිිමත් වැඩපිළිමවළක් 

දියත් කරමු බවත් මමහි මූලාරම්භය වශමයන් ප්රාමේශීය සභා භූමිමේම වගා කටයුතු ආරම්භ කර 

ආෙර්ශමත් වගාවක් වශමයන් සියලූ ජනතාව ෙැනුවත් කර අවශය උෙේ උපකාර සපයමින් වගා 

කටයුතු සංරාමයක් ඇති කිරීමට පියවර ගත යුතු බව ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම බලශක්ති අර්ුෙය හමුමේ ිකල්ප බලශක්තිය ඇති කිරීම සම්බන්ධමයන් හැමමෝමේම 

අවධානය මයාමු ිය යුතු කරුණක් වශමයන් දියුණු කළ රටවල පවා බහුලව ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන  සූර්යාමලෝකමයන් නිපෙවා ගනු ලබන solar panels බලශක්ති ක්රමයන් සූර්යාමලෝකය 

වැඩිපුරම ඇති රටක් වශමයන් ලංකාව තුළ ඉතාමත් මන්ෙගාමීව ක්රියාත්මක වන මමම ක්රමය 

නගා සිටුීම මවනුවට පැය ගණන් ිදුලිය කප්පාදු කරමින් රමට්ට සෑම අංශයකම කටයුතු වලට 

බාධාවක් මගන මෙමින් කටයුතු කිරීම ඉතාමත්  කණගාටුොයක තත්ත්වයක් වන අතර රජමේ 

මැදිහත් ීමමන් මහෝ සෑම නිවසකටම ිකල්ප බලශක්ති නිෂ්පාෙනය කිරීමම් වැඩසටහන් 

ආරම්භ කර ීම මගින් රමට්ට මබාමහෝ ප්රශ්නවලට ිසඳුම් ලබාගත හැකි බව ගරු මන්ීතුමා 

සෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වමේම මම් මමාමහාමත් අපි මමන්ම සියලුම ජනතාව ඉතාමත් දුක් කම්කමටාලු මගාඩක් මැෙ 

ඉතා දුකමස් ජීවත් වන අතර සභා අරමුෙමලහිෙ මවනො තරම් ආොයමක් මනාමපන්වන බැින් 

අනවශය ියෙම් සියල්ල කපා හැර ආයතනමේ සහ ජනතාවමේ අතයවශයම මස්වා කටයුතු සහ 

සංවර්ධන මයෝජනා පමණක් ක්රියාත්මක කරීමට ුේිමත්ව  වගකීමමන් යුතුව මම් අමාරු 

කාලමේ කටයුතු පවත්වාමගන යා යුතු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ිතුමා සියලු මෙනාටම 

ස්ූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 
 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

• ජනතාවමේ මපාමහාර ප්රශ්නයට ඉදිරි දිනවල දී ම ිසඳුම් ලබාදීමම් වැඩපිළිමවළක් රජය ිසින් 

මගන යන බවත් ඒ වමේම මසෝලා පැනල් සම්බන්ධමයන් මමම කාර්යාලමේ  වහලය මත ෙ 

මසෝලා සි කිරීමට කටයුතු කළත් ෙැනට පවතින transformer එමක් ධාරිතාවය ප්රමාණවත් මනාවූ 

බැින් එම කටයුතු අතපසු වූ  බවත් මකමස් මවතත් මම් සඳහා මවනත් වයාපෘෘතියක් හරහා ආධාර 

ලැබීමට ෙ නියමිතව පවතින බැින් එම ආධාර ලැුණු පසු එය ක්රියාත්මක කර ිය හැකි බවට 

ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර ආොහනාගාරමේ ිදුලි ආමලෝකන කටයුතු ෙ මම් ෙක්වා 

සිදු වන්මන් solar panels මගින් ලබා ගන්නා ිදුලිය පරිහරණය කිරීමමන් බවත් ගරු සභාතිතුමන් 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

• රමට්ට තත්ත්වය සම්බන්ධමයන් කතා කිරීමම්දී වර්ෂ ගණනාවක් තිස්මස්ම පාර්ලිමම්න්තුමව සිටින 

මැති ඇමතිවරුන් එම තනතුරු වල ම සිටින අතර මකමස් මවතත් මම් මමාමහාමත් පාලකයින් 

පලවා හැරීමට කවුරුන් මහෝ කටයුතු කරනවා නම් එය මම් රමට්ට ඇති ී තිමබන තත්ත්වයට 



 

 

24 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ිසදුමක් මනාවන අතර ජනතාවමේ දුක නිවන්මන් මකාමහාමෙ කියා මම් මමාමහාමත් ිසඳුම් 

මසිය යුතු බැින් එමස් මනාකර එක එක්මකනාට ඇඟිල්ල දික් කරමින් මචෝෙනා කිරීමත්, 

මහාමරන් ඇමතිකම් ගනිමින් ිිධ පක්ෂ ඇති කරවමින් කටයුතු කරන අතර මම් ප්රශ්න වලට 

නිවරදි ිසඳුම් ලබාදීමට කවුරුත් ඉදිරිපත් මනාවන බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර 

කවුරුත් තමන්මේ වාසියට පමණක් කටයුතු කරමගන යන අතර මම් ආකාරයට මම් රට නගා 

සිටුීමට බැරි බව ෙ සඳහන් කර සිටින ලදී. 
 

 

08.5 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොයක  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව වර්තමාන රමට්ට තත්ත්වයට අනුව ජනතාව මුහුණ දී තිමබන පීඩිත 

තත්ත්වය සම්බන්ධමයන් කතා මනාකරම බැරි තත්ත්වයක් උො ී ඇති බවත් , සැබෑ වශමයන්ම 

පවතින මම් ආර්ික අර්ුෙයත්, ඒ වමේම මම් මඩාලර් ප්රශ්නමේදී මඩාලර් ලබාගැනීමටනම්  

අනිවාර්මයන්ම මඩාලර් මසිය යුතු අතර අප රමට්ට බහුතරයක් මඩාලර් ඉපයීමට ොයකත්වය 

ලබා මනාමෙන අතර මම්වාට ොයක වන කිරි නිෂ්පාෙකයින්, ඇඟලුම් මස්ිකාවන්, කිසිම 

අවස්ථාවක දී වත් ඇගයීමට භාජනය මනාවන පිරිසක් වන අතර මේශපාලන අිකාරිය මම් 

මමාමහාමත් ිිධ පටු මේශපාලන අරමුණු කරා යමින් ඒවා ඉටුකර ගැනීමට කටයුතු කරමින් 

යන අතර මම් මමාමහාමත් ජනතාවමේ ප්රශ්න ිසඳීමට කටයුතු කිරීමට අනුගත ීම සියලු 

මෙනාමේම යුතුකම හා වගකීම වන බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

II. ඒ වමේම ප්රාමේශීය සභාවක් වශමයන් රමට්ට පවතින ප්රශ්න කතා කළත් ඒවාට ිසඳුම් ලබාදිය 

මනාහැකි අතර මකමස් මවතත් මමානරාගල බල ප්රමේශමේ ජනතාව මවනුමවන් ප්රාමේශීය 

සභාවක් වශමයන් ලබා දිය යුතු උපරිම මස්වාව මම් ෙක්වා ලබාදුන් අතර ඉදිරියටත් එය මම් 

ආකාරමයන්ම පවත්වාමගන යාමට අපි සියලු මෙනාමේම ොයකත්වය මත කටයුතු කරමු බව 

ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

III. ඒ වමේම බල ප්රමේශමේ ආර්ික වටිනාකමකින් යුත් මකාස්, මපාල්,මෙල්, අඹ ආදී ගස් ිශාල 

ප්රමාණයක් ම ගම් මට්ටටමින් තවමත් කැපීමට ලක් වන අතර මුළු රමට්ටම ආර්ිකය බිඳ වැී ඇති 

මමවැනි කාලයක මමම ආහාර මභෝග නිෂ්පාෙනයට සෘෘජුවම ොයක වන ඉතා වටිනා මමවැනි ගස් 

වර්ග කැපීම සඳහා ලබාමෙන බලපත්ර මම් කාලය තුළ ීමා කරන මලසට ප්රාමේශීය සභාව මගින් 

අොල ආයතන මවත ෙැනුම් දීමක් සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා මලස ගරු මන්ිතුමා  සෙහන් කර 

සිටින ලදි. 
 

IV. ඒ වමේම ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ පසු ගිය වර්ෂවල මමන්ම මලාකු ඉමඩෝරයක් පැමිණීමට ඉඩ 

පවතින බැින් බවුසර්වලින් ජනතාවට වතුර මබෙන අවස්ථාවක් නැවත පැමිණිය හැකි බැින් 

මම් මමාමහාමත් ඇළ, මොළ,ගංගා ආදී ස්ථාන වලින් වැලි මගාඩ ෙැමීමම් කටයුතු සඳහා බල පත්ර 

ලබා දීමම්දී  ීමා පැනිය යුතු බැින් ඒ සඳහා අොළ ආයතන ෙැනුවත් කරන මලසත්, ඒ වමේම 

භූ ිෙයා හා පතල් කැණීමම් කාර්යාල නිලධාරීන්මේ කටයුතු මහාර ගුහාවක් මලසින් සිදු වන 

අතර ජරාවට වැඩ කරමින් මසාභාෙහම ිනාශ කිරීමට බලපත්ර ලබා මෙමින් කටයුතු කරමගන 

යන අතර මම් සෑම මේකටම මපර සූොනමක් අවශය බැින් මම් සඳහා අවශය කටයුතු ෙැන්ම 

සලසා ගනිමු බවත් එමස් මනාවුණමහාත් එම කාල වලදී ප්රාමේශීය සභා මන්ීවරුන්ට ජනතාව 

ඉදිරිමේ මහත් අපහසුතාවයන්ට මුහුණ පාන්න සිදු මවයි බවට ගරු මන්ී තුමා සෙහන් කර සිටින 

ලදි. 

V. ඒ වමේම ප්රාමේශීය සංවර්ධන කමිටුව මනාපැවැත්ීම මත මම් කිසිම නිලධාරියකු සමග පවතින 

ප්රශ්න සාකච්ඡා කර ිසදුම් ලබා ගැනීමට මනාහැකිී තිබීම මත ිශාල ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇති 

බැින් බල ප්රමේශමේ සියලු නිලධාරීන් හමුවක් සංිධානය කර මෙන මලස ප්රාමේශීය මල්කම් 



 

 

25 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

තුමන්ට ෙැනුවත් කිරීමක් සිදු කිරීම සුදුසු බවට ගරු මන්ීතුමන් සඳහන් කර සිටි අතර ඒ වමේම 

පළාත් මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අිකාරිය මගින් නඩත්තු වන ප්රමේශමේ මබාමහෝ මාර්ග වල 

අඩුපාඩු රාශියක් ම පවතින බැින් නිලධාරීන් තමන්ට ඕන ඕන කරන ආකාරයට කටයුතු කරන 

බවක් මපනී යන අතර සිරිගල පස්වන පටු මමගහි ගමන් කිරීමට වත් මනාහැකි අන්ෙමින් අබලන් 

ී ඇති බැින් මමය කඩිනමින් සකස් කරන මලස පළාත් මාර්ග ඉංජිමන්රු මවත ෙන්වා යැීමට 

කටයුතු කරන මලසත් ඒ වමේම අෙ දින සභාමේ සභික වරුන් ිසින් ඉදිරිපත් කළ අෙහස් වලට 

අනුව වගා කටයුතු සංරාමයක්  ආරම්භ කිරීමම් ිිමත් වැඩපිළිමවළක් දියත් කරමු බවත් එහි 

මූලික ආරම්භය සභාමවන්ම පටන් මගන ප්රමේශය තුළසිදු දියත් කරමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු 

මන්ීතුමා සියලු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 
 

ගරු සභොපතිතු ො 

ගස් කැපීමම් බලපත්ර ලබාදීම සම්බන්ධමයන් කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධමයන් අොල 

ආයතන වල ෙැනටමත් ිිමත් වැඩපිළිමවලවල් පවතින බවත් , ඒ වමේම අෙ දින සාකච්ඡා කර 

ගත් පරිදි වගාකටයුතු සංරාමයක් ම ආරම්භ කිරීමම් වැඩසටහන අපි සියලු මෙනාමේම 

සහමයෝගය, කැපීම හා උනන්දුව මත සියලුමෙනාමේම ොයකත්වය මත දියත් කිරීමට කටයුතු 

කරමු බවත් ඒ වමේම මමහි මූලික  අදියර වශමයන් කාර්යාල භූමිමයන්ම වගා කටයුතු ආරම්භ 

කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ගරු සභොපතිතු ො 

• අනතුරුව සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් මනාවූ බැින්, රමට්ට පවතින ඉන්ධන 

අර්ුධයත්  සමඟ අප මවත ලබා දී ඇති චක්රමල්ඛ ප්රකාරව මමම මස සිට සිකුරාො දිනය රජමේ 

නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කර ඇති බැින් එම මහ්තුව මත 2022 ජූලි මස සිට පැවැත්මවන සභා 

රුස්ීම් කටයුතු මෙවන සතිමේ සිකුරාො දිනය මවනුවට එම සතිමේම බ්රහස්පතින්ො දිනයත්,  

එමස්ම ඉහත චක්රමල්ඛ ප්රකාරව එම සතිමේම මැෙ දිනක රජමේ මවනත් නිවාඩු දිනයක් මේනම් 

එම සතිමේ සිකුරාො දින කාර්යාල කටයුතු සාමානය පරිදි පැවැත්මවන බැින් එවැනි සතියක  

පැවැත්ීමට නියමිත සභා රැස්ීම සිකුරාො දිනය තුළත් පැවැත්ීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවටත්,  

ඒ අනුව ලබන මස සභා රැස්ීම 2022 වර්ෂමේ ජූලි මස 15 වන සිකුරාො දින ප.ව.2.30 ට මයාො 

ගැනීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමන් ිසින් සඳහන් කර සිටි අතර සභාමේ සියළු මෙනාමේම 

එකඟතාවය මත එය සභා සම්මත 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.5.30 ට  අවසන් කරන ලදී. 

  

• 2022.06.17 දින මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලමේදී ය. 

 

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල. 

 



 

 

26 2022 ජුනි මස 17 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

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

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

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

ඒකමතිකව/ සංමශෝධනයන්ට යටත්ව සභා සම්මත ිය. 
 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


