
 

 
1 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 
2022.09.16 දින  හ සභො වොර්තොව 

 
මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාමේ 2018 වර්ෂමේ නිළ කාලය ආරම්භ කිරීමමන්  පසුව පවත්වනු 

ලැබූ  පනස් හතරවන (54) සභා වාරය 2022.09.16 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   -  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 නුරුේිකාරත්නායක මැතිතුමිය 

12. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - එස්.අතුලකුමාරසිරි මැතිතුමා  

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 මල්කම්     - 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.  

 



 

 
2 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 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 සුනිල් අරංගල 

ගරු මන්ීතුමන්මේ සහ ක්රිශාන්ත 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 
 

2022 වර්ෂමේ මාර්තු මස සාෙ නිවාස පාර කාපට් කිරීමට ආරම්භ කළෙ රමට් පැවති ආර්ික 

අර්ුෙය මහ්තුමවන් එම සංවර්ධන කටයුතු තාවකාලිකව නවතා ෙමා ඇති බැින් මම් වන ිට 

පා ගමනින්වත් ගමන් කිරීමට මනාහැකි තරම් ඉතා අබලන් තත්ත්වයට පත්ව ඇති මමම 

මාර්ගය භාිත කරන පවුල් 100ක පමණ වරිපනම් බදු මගවන ජනතාවේ ඉතාමත් අසරණ 

තත්ත්වයකට මුහුණ දී ඇති බව සිරිිජය සුභ සාධක මිතුරු සංසඳය ිසින් ෙැනුම් දී ඇති බැින් 

 සභා අරමුෙලින් මමම මාර්ගය සකස් කර දීම සඳහා සභා අනුමැතිය ලබාදීම 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.`අනතුරුව පයින්වත් ගමන් කිරීමට මනාහැකි තරමට මමම මාර්ගය අබලන් ී ඇති බැින්  



 

 
3 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

හදිසි මරෝගිමයේවත් මරෝහල මවත මගන යාමට අපහසු තත්ත්වයන්ෙ පවතින බැින් ඉතා 

කඩිනමින් මමම මාර්ගය සකස් කර දීම සුදුසු බව  ගරු මන්ී තුමා  තව දුරටත් සෙහන් කර 

සිටින ලදි. 
 

ශෂීන්ර රාජපේෂ ගරු අමාතයතුමන් පසුගිය දිනක මමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 

වැඩ ආරම්භ කලෙ රමට් ඇති වූ තත්ත්වයත් සමග එහි සංවර්ධන කටයුතු  නැවතී ඇති බව ගරු 

සභාපතිතුමා 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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින් ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් මහ සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 
 

 

කාර්මික නිලධාරි මහමතකු මයාෙවා මමම මාර්ගය පරීේෂාකර බලා නිර්මේශ සහිත 

වාර්තාවේ ලබා ගැනීමමන් අනතුරුව මමම මාර්ගමේ අබලන් ස්ථානවලට ග්රැවල් ෙමා සකස ්

කර දී ම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 
 

මයෝජනො අංක 02 
 

මමානරාගල ජල සම්පාෙන මණ්ඩලයට අයත් ජල ටැංකිය අසල කුමාරමොල මාර්ගය හී පදිංචි 

පී.ජයවතී මිය ිසින් කුමාරමොල මාර්ගමේ ජල ටැංකිය අසලින් ෙකුණු පැත්තට ඇති අතුරු 

මාර්ගයට මාටින් මාවත නමින් නම් කර එම නාමය ඇතුලත් මකාට නාම පුවරුවේ  

ප්රෙර්ශණය කිරීමට අවසර මෙන මලස කර ඇති ඉල්ීම 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. 

එහිදී සභාමවන් කළ ිමසීම් වලට අනුව මමම නාම පුවරුවට ඇතුලත් කිරීමට ඉදිරිපත් කර 

ඇති නාමය සඳහන් පුේගලයා මම් වන ිට ජීවතුන් අතර මනාමැති අතර එමස් මිය ගිය 

පුේගලමයකුමේ නාමයේ ඇතුලත් මකාට මම් ආකාරමේ නාම පුවරුවේ ප්රසිේධ කිරීමට 

සභාමවන් අවසර ලබා දිය හැකි 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. 
 

සභා බලතල වලට යටත්ව මමම මාර්ගමේ පදිංචි බහුතරයකමේ කැමැත්ත මම් සම්බන්ධමයන් 

පවතිනවාෙ  යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අත්සන් මල්ඛනයේෙ ලබා ගැනීමමන් අනතුරුව 

මමම මාර්ගයට  ොටින්  ොවත යන නාම පුවරුවේ ප්රෙර්ශනය කර ගැනීමට සභාමේ අවසරය 

ලබා දීම සුදුසු බවත්, එය  ප්රමේශමේ ෙැන ගත යුතු නිලධාරීන් මවත ෙන්වා යැීම සුදුසු බවටත්  

සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී . 



 

 
4 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

  

 මයොජනො අංක 03 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය  සභා  බල ප්රමේශය තුළ පිහිටි දියුණු කළ ප්රමේශයේ මලස හඳුනාමගන 

ඇති මොඩම්වත්ත, කුමාරපුර හා අේකර 25 බල ප්රමේශමේ ඇතුලත් කළාපයට අොළ සිතියම 

සඳහා සභා තීරණය සහ අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව 

මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට රමණි රත්නායක ගරු මන්ිතුමිය ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

සමීේෂණයේ සිදු කර ඒ අනුව සකස් කර ඇති මමම ප්රමේශය ඇතුලත් සිතියම මම් වන ිට  

සියලුම මන්ීවරුන් මවත ලබාදී ඇති බැින් ඒ අනුව සාකච්ඡා කර සභා තීරණයේ ලබා දීම 

සුදුසු බව ගරු සභාපතිතුමා සභාවට ෙැනුම් මෙන ලෙ අතර මමම ප්රමේශමේ ජීවත් වන්නන්ෙ මම් 

සම්බන්ධමයන් ිරුේධත්වයේ මනාමැති බවට තමන් මවත ෙන්වා ඇති බව ෙ ගරු 

සභාපතිතුමන් සභාවට ෙන්වා 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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 
 

 

මමානරාගල ප්රාමේශීය  සභා  බල ප්රමේශය තුළ පිහිටි දියුණු කළ ප්රමේශයේ මලස හඳුනාමගන 

ඇති මොඩම්වත්ත, කුමාරපුර හා අේකර 25 බල ප්රමේශමේ ඇතුලත් කළාපයට අොළව සකස් 

කර ඇති සිතියම පිළිගැනීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
  

මයෝජනො අංක 04 

මමානරාගල දිස්ිේකමේ ප්රාෙනතම පළාත් පාලන ආයතනයේ වශමයන් මමානරාගල 

ප්රාමේශීය සභා ආයතනය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත මෙමහල් මගාඩනැගිල්ලේ ඉදිකර ඇති 

අතර, කාර්යාල භූමිය තුල  අඩුපාඩුවේව පවතින අංග සම්ූර්ණ ුදු මැදුරේ ආධාර හා 

පරිතයාග මගින් ඉදිකිරීම සඳහා සභා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් 

මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට මේ.එම්.ගුණවර්ධන 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 මබාමහෝ මේලාවේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ 

අතර ිමරෝධතා කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් 

සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 
 



 

 
5 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ඉතාමත් වැෙගත් මයෝජනාවේ වන බැින් කාර්මික නිලධාරී මහතාමේ නිසි අධීේෂණයන් 

යටමත් ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සභා කාර්යාල පරිශ්රමේ මතෝරාගත් සුදුසු ස්ථානයක 

හැකි අයුරින් ුදු මැදුරේ ඉදිකිරීම සුදුසු බවත්,මම් සඳහා ආධාර උපකාරයන් ලබා ගැනිමම්දී 

කිසිම ගැටලු සහගත ත්ත්වයේ ඇති මනාවන ආකාරයටත්, සභාවට හානියේ මනාවන 

ආකාරයටත් ඒ කටයුතු ක්රමානුකූලව මැනින් සිදු කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවටත්  මහ 

සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

මයෝජනො අංක 05 

මමාණරාගල ප්රාමේශිය සභාව සඳහා මස්වා පහසුකම් ලබා ගැනීමට පැමිමණන මස්වා ලාභී 

සියලු ජනතාව සඳහා වැසිකිලි හා කැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම සඳහා මම් වනිට කාර්යාලය 

ඇතුලත ඉදිකර ඇති නිලධාරීන් ිසින් භාිතා කරන වැසිකිලි පේධතිය භාිතා කරන අතර, 

කාර්යාල පරිශ්රමේ සුදුසු මවනත් ස්ථානයක පිටතින් පැමිමණන ජනතාව මවනුමවන් වැසිකිලි 

පේධතියේ සභා අරමුෙලින් ඉදිකිරීම සඳහා  සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව 

මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර 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 මබාමහෝ මේලාවේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ 

අතර ිමරෝධතා කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් 

සම්බන්ධමයන් සභාමේ තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 
 

මමම මයෝජනාවෙ කාීන වශමයන් ඉතාමත් වැෙගත් මයෝජනාවේ වන බැින් කාර්මික 

නිලධාරී මහතාමේ නිසි අධීේෂණයන් යටමත් ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව සභා කාර්යාල 

පරිශ්රමේ මතෝරාගත් සුදුසු ස්ථානයක හැකි අයුරින් මස්වා ලාභී සියලු ජනතාව සඳහා වැසිකිළි 

හා කැසිකිළි පහසුකම් ලබා දීමට අවශය වැසිකිළි පේධතියේ ඉදිකිරීම සභා අරමුෙලින් ිිමත් 

කුමමේෙයන්ට යටත්ව  සිදු කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. තවෙ මමහි 

ආබාිත ප්රජාවමේ පරිහරණයට ගත හැකි අයුරින්ෙ මකාටසේ මවනම සකස් කිරීමට මම් 

සමඟම සිදු කිරීම සුදුසු බවෙ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.     
 

මයෝජනො අංක 06 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් මපාදු මවළඳමපාමල් අංක 03 ෙරණ ගව මස් මවළඳසැල 

දීර්ඝ කාලයක සිට මටන්ඩර් මගින් ලබාමගන පවත්වාමගන යන අතර, 2019 සිට 2022 වර්ෂය 

ෙේවා රමට් පැවති මකාමරෝණා වසංගතය හා ඉන්ධන අර්ුෙය මත වුවෙ ප්රාමේශීය සභාවට 

මගීමට තිබූ බදු මුෙල් නිවැරදිව මගවා මගන ගිය අතර 2023 වර්ෂය මවනුමවන් ෙැනට 2022 

වර්ෂයට ලබා දී ඇති මටන්ඩර් මුෙලින් 5%ක මුෙලේ වැඩි කර මටන්ඩර් මනාකර ලබා මෙන 

මලස ගව මස් මවළඳසැල භාර මගන ඇති බදු කරු වන එම්.එස්.එම්.නිෂාම් මහතා ිසින් කර 

ඇති ඉල්ීම සඳහා සභා  අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට මහා සභාමේ සභා තීරණය හා 

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

ලදි. 
 
 



 

 
6 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත 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. 

මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ දීර්ඝ වශමයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර අතුල කුමාරසිරි ගරු 

මන්ී තුමාත්, පී බණ්ඩාර ගරු මන්ිතුමාත්,  වයි.උපුල් ගරු මන්ිතුමාත්  ිසින් මම් 

සම්බන්ධමයන් අෙහස් ෙේවා සිටි අතර දිගින් දිගටම එේ අමයකුට මමය ලබා දීම මටන්ඩර් 

ක්රමමේෙයට පටහැනිව කටයුතු කිරීමේ වන බැින සභා නීති රීති වලට අනුව මටන්ඩර් 

ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කර මමම ගව මස් මවළඳසැල  2023 වර්ෂයට මටන්ඩර් කර 

ලබාදීම සුදුසු බවට අෙහස් ෙේවා සිටින ලදී. 

  

එහිදී සුනිල් අරංගල ගරු මන්ීතුමාත්, ක්රිශාන්ත රත්නායක ගරු මන්ීතුමාත් මමය මටන්ඩර් 

කර ලබා දීමම්දී ඕනෑම මකමනකුට එය ඉල්ලුම් කළ හැකි වන අතර එමස් මටන්ඩරය ලබා 

ගන්නා මකනාට බල ප්රමේශය තුළම ගව ඝාතකාගාර පහසුකම් ෙ අනිවාර්යමයන්ම ලබා දීමට 

සිදුවන බවත්, මීට මපර කාලවලදී මම් ආකාරමයන් මටන්ඩර් ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය 

කරමින් ගවමස් කඩය ලබාදීම තුල කුඹුේකන ප්රමේශමයන් ගව ඝාතකාගාරයේ ෙ ලබා දීමට 

සිදු වූ අතර එහිදී කිසිම සීමාවකින් මතාරව ඉතාමත් බිහිසුණු ආකාරයට ප්රමේශමයන් සෑම 

ස්ථානයකම මහාර රහමස්ම හරේ මරා ඒවාමයන් ඉවත ලන මකාටස් ෙ මනාමයේ මනාමයේ 

අයමේ ඉඩම් වලෙ ප්රමේශමේ ප්රධාන ගංගා වලටෙ  මගනමගාස් ෙැමීම තුළ ිශාල ගැටලුවලට 

සභාවට මුහුණ පෑමට සිදු වූ බවත් ිමශ්ෂමයන්ම කලට මේලාවට බදු බදුකුී මගීම් මනාකර 

නඩු හබ වලට පවා යාමට ෙ සිදු වූ බවට  අෙහස් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

එහිදී නැවත ගරු උප සභාපතිතුමාත්, සනත් ගුණවර්ධන මන්ිතුමාත්, චාමර නානායේකාර 

ගරු මන්ීතුමාත්, ිසින් නීතයානුකූලව මමය මටන්ඩර් කර ලබාදිය යුතු ක්රමමේෙය වුවත්, 

මපර කාලවල දී එමස් කිරීම තුළ මම් ආකාරමේ ිශාල ප්රශ්න රාශියකට ප්රාමේශීය සභාවට 

මුහුණදීමට සිදුවූ අතර  ඉදිරිමේ දී ගව මස් මවළඳසැල මටන්ඩර් කර ලබා දීම තුළදී 

අනිවාර්මයන්ම ගව ඝාතකාගාර පහසුකම්ෙ සැපයීමට ප්රාමේශීය සභාවට සිදුවන අතර ඒ අනුව 

වර්තමානමේ රමට් පවතින  තත්ත්වයත් සමග ිශාල ප්රශ්න රාශියකට ප්රාමේශීය සභාවට 

මුහුණ දීමට සිදු වනවා මමන්ම ෙැඩි මෙෝෂ ෙර්ශනයට ෙ ලේ වන අතර මමය මටන්ඩර් කර 

ලබාදිය යුතු බවට ප්රකාශ කරන මන්ීවරුන් ිසින් එහි වගකීම බාර ගත යුතු බවටත් කරුණු 

කාරනා පැහැදිලි කර සිටින ලදි. 

 

එහිදී නැවත සුනිල් අරංගල ගරු මන්ී තුමන් ිසින් කියා සිටිමේ කුඹුේකන ප්රමේශමේ නැවත 

ගව ඝාතකාගාරයේ ආරම්භ කිරීමට තමන් කිසිමස්ත්ම ඉඩ මනාමෙන බවයි. 

     

අනතුරුව මමම ඉල්ලුම්කරු ිසින් ඉතාමත් සාමකාමී ව කලට මවලාවට බදු මුෙල් මගවමින් 

ප්රාමේශීය සභාවට කිසිම මෙෝෂ ෙර්ශනයකට ලේ මනාවන ආකාරයට  තම මවළොම් කටයුතු 

සිදු කර මගන යන අතර ගව ඝාතාකාගාර පවත්වාමගන යනු ලබන පිට ප්රමේශවලින් මස් 

මගනැිත් මමම ගව මස් මවළඳසැල මමමතේ පවත්වාමගන ගිය බැින් ඔහුට ම මමය ඉදිරි 

වර්ෂයටත් මටන්ඩර් මනාකර ලබා දීම සුදුසු බවට සභාමේ බහුතර මෙනා අෙහස් ෙේවා සිටින 

ලදී. 



 

 
7 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මමය නැවත සභාමේ දීර්ඝ වශමයන් සාකච්ඡා වූ අතර ිමරෝධතා කිසිවේ දිගින් දිගට ඉදිරිපත් 

මනාවූ බැින් ප්රමේශමේ ගව ඝාතකාගාරයේ ආරම්භ කිරීම සුදුසු තත්ත්වයේ මනාවන බැින් 

මමය මමමතේ කර මගන ආ බදු කරු මවතම 2023 වර්ෂයටත් ලබා මෙනවානම්   රමට් 

පවතින තත්ත්වයත් සමඟ සෑම අංශයකම මිල ඉහළ ගිහින් ඇති බැින් ඔහුමේ ඉල්ීම පරිදි 

2022 වර්ෂමේ බදු මුෙලට 5% ේ වැඩි කර ලබා දීම මවනුවට 10% ේ වැඩි කර ලබා දීම සුදුසු 

බවට අජිත් අගලකඩ ගරු මන්ීතුමා මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට පී බණ්ඩාර ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ස්ිර 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. 

 

ඉදිරිපත් වූ කරුණු කාරණාත් සමඟ ප්රාමේශීය සභාවට අයත් ගව මස් මවළඳසැල මටන්ඩර් කර 

ලබා දීම තුළ ප්රමේශමේ ගව ඝාතකාගාරයේ ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාවේ දීම සුදුසු තත්ත්වයේ 

මනාවන බැින් 2023 වර්ෂයට ගව මස් මවළඳසැල මමමතේ කර මගන ආ මමම බදු කරු 

හටම 2022 වර්ෂමේ බදු මුෙලට 10% ේ වැඩි කර ලබා දීමට කටයුතු  සිදු කිරීම සුදුසු බවට 

සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  
 

මයෝජනො අංක 07 

2022.06.17 දිනැති මහ සභා තීරණයට අනුව මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් 

ප්රජාශාලාමේ වාහන අංගනමේ බිම පස් අතුරා මකාන්ීට් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර,  

මමහි පස් අතුරා තැීමට ලේ කර ෙැනට සකස් කර ඇති අතර, පවතින මුෙල් තත්ත්වය මත 

මමහි මකාන්ීට් කිරීමට අපහසු මට්ටමම් පවතින බැින්, මමහි සභා අරමුෙලින් ග්රැවල් මයාො 

තලා මට්ටම් කර සකස් කිරීම සඳහා මහා සභාමේ සභා තීරණය හා අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු 

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

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. 

ප්රජා ශාලාමේ රථ ගාල සකස් කළ  ෙ එහි බිම මකාන්ීට් කර ගැනමට මනාහැකි වූ අතර මමම 

තත්ත්වය මත මමහි නතර කර තබන වාහන වලට  යම් යම් හානිොයක තත්වයන් ඇති ීමට 
ඉඩ පවතින බව ිගණනය ිසින්ෙ මපන්වා දී ඇති බැින් මමය මකාන්ීට් කිරමට ිශාල 
මුෙලේ ෙැරීමට සිදු වන බැින් එය මම් මමාමහාමත් අපහසු කාර්යයේ බව ගරු සභාපතිතුමා 
ප්රකාශ 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. 

 



 

 
8 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

කාර්මික නිලධාරි මහතාමේ නිසි අධීේෂණය යටමත් ප්රජා ශාලාමේ වාහන අංගනමේ බිම 

ග්රැවල් මහෝ පස් පුරවා සුදුසු ආකාරයට ිිමත් ක්රමමේෙයන්ට යටත්ව ඉතා කඩිනමින් සකස ්

කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 
 

මයෝජනො අංක 08 

2023 වර්ෂයට අොලව වරිපනම් බදු, මවළඳබලපත්ර ගාස්තු, වයාපාර බදු, කර්මාන්ත බදු, 

ප්රචාරක ෙැන්ීම් ගාස්තු, ඉල්ලුම්පත් හා සහතිකපත් ගාස්තු, ීඩාපිටිය, ප්රජාශාලාව ,සුසාන 

භූමිය, ආොහනාගාරය සඳහා අය කරන ගාස්තු ආදිය අය කර ගැනීම සඳහා ප්රසිේධ කිරීමට 

අොල ගැසට් නිමේෙනය මකටුම්පත් කිරීම සඳහා සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල් ගරු මන්ිතුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී.එහිදී රට 

තුළ කඩා වැටී ඇති ආර්ික තත්ත්වය හමුමේ මහජනතාව ඉතාමත් පීඩාවට පත්ව ඇති 

මමාමහාතක බදු හා ගාස්තු අය කිරීම් වල මුෙල් වැඩිකිරීමේ සිදු මනාකර පැවති ගාස්තු 

යටමත්ම 2023 වර්ෂයට ගැසට් කළ යුතු බව වැඩි දුරටත් ප්රකාශ 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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 

 

 2023 වර්ෂයට ප්රාමේශීය සභාවට ගාස්තු අය කිරීම මවනුමවන් අොල සියලූම අංශ වලට අොල 

ගාස්තු අය කිරීම සඳහා ගාස්තු වැඩි කිරීමකින් මතාරව ගැසට් නිමේෙනය මකටුම්පත් කිරීම 

සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. නමුත් 2022 වර්ෂයට අොල බදු හා ගාස්තු 

පිළිබඳ ගැසට් පත්රය පල කිරීමමන් පසු යම් යම් අංශ මවනුමවන් සංමශෝධනය කළ ගාස්තු 

ප්රමාණයන්ෙ ගැසට් කිරීමට පියවර ගැනීම සුදුසු බවටත් සභාව අනුමත  කරන ලදි.   
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මම් වන ිට ඔබ සියලු මෙනා මවත ඉදිරිපත් කර ඇති 2023 වර්ෂයට අොලව සකස් කර ඇති 

අය වැය මකටුම්පත සම්බන්ධමයන් සාකච්ඡා කිරීම සහ සංමශෝධන පවතීනම් ඒවා නිවරදි කර 

හා තව දුරටත් මයෝජනා ඇත්නම් ඒවාෙ ඇතුලත් මකාට මමම අය වැය මකටුම්පත සඳහා  මහ 

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

මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
එම මයෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් ිමේරත්න ගරු උප සභාපතිතුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

මම් වන ිට දින හතරකට මපර සියලුම සභික වරුන් මවත ලබාදී ඇති 2023 වර්ෂයට අොළව 
සකස් කරන ලෙ අයවැය මකටුම්පත අෙ දින සාකච්ඡා කර සංමශෝධනය ඇත්නම් ඒවා නිවැරදි 



 

 
9 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

කර තවදුරටත් නව මයෝජනා ඇතුළත් කිරීමට ඇත්නම් ඒවා ලිඛිතව බාර මෙන මලසෙ 
සභාපතිතුමා 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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 

 

එහිදී තීරණය කරන ලේමේ මමම අය වැය මකටුම්පතට අොල අෙහස් මයෝජනා හා ආොයම් 

උත්පාෙන මතාරතුරු ඇත්නම් ඒවාෙ ඇතුලත් කිරීමට හැකි වන පරිදි 2022.09.30 වන දිනට 

මපර ලිඛිතව ලබා මෙන මලසත් ඉන් පසු ිමශ්ෂ මහ සභාවේ කැඳවා 2023 වර්ෂයට අොළව 

සකස් කරන ලෙ අයවැය සභා සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට මහ සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
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මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් නව බස් නැවතුම්මපාල කඩ කාමර සහ නව මතාඟ 

මපාළ භූමිමේ කඩ කාමර ප්රසිේිමේ මවන්මේසි කර බදු කරුවන් මවත ලබා දී තිුනෙ මමම 

කඩ කාමර බදු දීමම්දී එේ එේ කඩ කාමරයට අොල ප්රධාන මුෙල් මගවා අවසන් කර ගිිසුම් 

ගත ිය යුතු වුවෙ අොල බදු කරුවන්මගන් කිහිප මෙමනේ මම් වන ිටත් ප්රධාන මුෙල් මගවා 

අවසන් කර මනාමැති අතර මම් සම්බන්ධමයන් අවස්ථා ගණනාවකදීම අොල බදු කරුවන් 

ෙැනුවත් කළෙ මමම මුෙල් තවමත් මගවා අවසන් කර මනාමැති බැින් මමම තත්ත්වය අවස්ථා 

කිහිපයකදීම ිගණන ිමසුම්වලටෙ ලේ ී ඇති අතර මමමස් අය ීමට ඇති මම් සමග 

ඉදිරිපත් කර ඇති බදු කරුවන්මේ මතාරතුරු වලට අොල හිඟ  මුෙල් අය කර ගැනීම 

සම්බන්ධමයන් සභා අනුමැතිය හා තීරණය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ 

සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
නව මතාඟමපාල භූමිමේ කඩ කාමර 

 

අනු 
අංකය 

කඩ 
කාමර 
අංකය 

බදුකරුමේ නම ප්රධාන මුෙල මගවා ඇති 
මුෙල 

මගීමට ඇති 
ඉතිරි මුෙල 

01 02 මේ.එම්.ලලිත් ිමේසිරි 865,590.90 375,000.00 490,590.90 

02 03 මේ.එම්.බන්දුල සුෙරශණ  
731,500.00 

 
626,500.00 

 
105,000.00 

03 12 ඩබ්.ආර්.කාංචනා 
ලේමාී 

 
642,100.00 

 
20,000.00 

 
622,100.00 

04 13 එච්.ඒ.නිශාන්ත 
ගුණවරධන 

 
1,020,500.00 

 
25,000.00 

 
995,500.00 

05 14 මේ.එම්.එම්.රිස්වාන් 702,100.00 250,000.00 452,100.00 
 

06 15 වයි.ආර්.නිමල් ජයතිලක 706,998.00 195,000.00 511,998.00 



 

 
10 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

07 16 ඒ.එම්.ජගත් ඉන්දික 
කුමාර 

643,000.00 143,000.00 500,000.00 

   
එකතුව 

   
3,677,288.90 

 

 

නව බසේ නැවතුම්පල (නව) කඩ කො ර 
 

අනු 
අංකය 

කඩ 
කාමර 
අංකය 

බදුකරුමේ නම ප්රධාන මුෙල මගවා ඇති 
මුෙල 

මගීමට ඇති 
ඉතිරි මුෙල 

01 බිම් 
මහල 
2 

එච්.පී.අජිත් ඉන්රසිරි 
(ප්රියන්ත ගාමිණි) 

3,601,350.00 1,707,350.00 1,894,000.00 

02 උඩු 
මහළ 
06 

කන්ෙසාමි මේවකුමාරී 1,700,600.25 725,150.06 975,450.19 

03 08 ඩබ්.ජී.සමීර මාෙම්පිටිය 1,910,000.00 677,500.00 11,322,500.00 

04 09 ඊ.එම්.සංජිව උෙය කුමාර 2,050,000.00 512,500.00 1,537,500.00 

05 10 ඒ.කපිල චමින්ෙ කුමාර 1,799,127.00 450,000.00 1,349,127.00 

06 18 ආර්.ඒ.පැතුමි නිලංගිකා 1,782,825.50 775,000.00 1,007,825.00 

07 20 ආර්.ඒ.පැත්මි නිලංගිකා 2,100,325.50 525,081.37 1,575,244.13 

   
එකතුව 

  9,471,646.32 

 

මමම මයෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

ඉදිරිමේදී ප්රාමේශීය සභා ිසුරුවා හැරීමට ඇති අවස්ථාව වැඩි බැින් මමම හිඟ මුෙල් අය කර 

ගැනීම සම්බන්ධමයන් අපි මැදිහත් ී කටයුතු කළ යුතු බැින් මමම බදු කරුවන් අතරින් ඔබ 

ෙන්නා හඳුනන බදු කරුවන් සිටීනම් අොල හිඟ මුෙල් කඩිනමින් මගවා අවසන් කරන මලසට 

ෙැනුම් මෙන මලස ගරු සභාපතිතුමන් ප්රකාශ කර සිටින ලදි.  

 

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

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු මමම මයෝජනා සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ිමරෝධතා 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 

 

මමම හිඟ මුෙල් කඩිනමින් මගීමට කටයුතු කරන මලසට ෙැනුම් මෙන මලසට නිමේෙන 

සකස් කර සභාව මගින් නැවත මමම බදු කරුවන් සියලු මෙනාහට ෙැනුවත් කර යැීම සුදුසු 

බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. තවෙ මම් සම්බන්ධමයන් සභා මල්කම්තුමන්ෙ 

දිගින් දිගටම ෙැනුවත් කිරීම් කරන බැින් ඊට අොල ලිපි නැවත සකස් කර යවන මලසට 

මල්කම් තුමාට ෙැනුම් මෙන ලදි.  

 



 

 
11 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ඒ වමේම නගරමේ අලුතින් ඉදිකරන ලෙ කඩ කාමර 4 මටන්ඩර් ක්රමමේෙයට අනුව මටන්ඩර් 

කර බදු කරුවන් හතර මෙනකු ිසින් එම කඩ කාමර ලබාගත්තෙ ඔවුන් ිසින් මම් තාේ 

ගිිසුම් අත්සන් කිරීමට ඉදිරිපත් මනාීම මත මමම කඩ කාමර නැවත මටන්ඩර් කරමු බව 

ගරු සභාපතිතුමා මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර  ගරු මන්ී තුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදි. 
 

එහිදී එම කඩ කාමර නැවත මටන්ඩර් කිරීමට මපර මම් සඳහා ෙැනට ලබා දී ඇති තේමස්රු 

මුෙල ඉතා වැඩි අගයේ ගන්නා බැින් ඉදිරියට මමය ගැටලු සහගත තත්ත්වයේ මගන මෙන 

බැින් අොල නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඉතා කඩිනමින් මමය නැවත තේමස්රු කර මුෙල් 

අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කර අනතුරුව මටන්ඩර් කිරීම සුදුසු බවට උපුල් ගරු මන්ී තුමා 

මන්ීතුමා වැඩිදුරටත් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

මමය නැවත තේමස්රු කිරීමට මනාහැකි බවත්, මම් සඳහා ිිමත්ව කර ඇති  තේමස්රුමේ 

ගැටලු සහ ගත තත්ත්යේ මනාමැති බවත්,ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

අනතුරුව මමය නැවත තේමස්රු කිරීම අවශය මනාවන බවත්,මමම කඩ කාමර 4 නැවත 

මටන්ඩර් කිරීම සුදුසු බවටත්,කලින් මටන්ඩර් ලබා මගන අතහැර ඇති අයමේ නම් අසාදු ගත 

මල්ඛණයට ඇතුලත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.   
 

මයෝජනො අංක 11 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් බදු දී ඇති කඩ කාමරවලින් මාසිකව බදු මුෙල් 

අයියයුතු වුවෙ ඇතැම් කඩ කාමරවලින් නිසි පරිදි බදු මුෙල් අය මනාීම මහ්තුමවන් අපමේ 

ගිණුම්වල ිශාල හිඟයේ මපන්නුම් කරන බවත්,මමම තත්වය දිගින් දිගටම ිගණන 

ිමසුම්වලට පවා ලේ ී ඇති කාරණාවේ බවට පත් ී බැින් මමම කඩ කාමරවලට අොලව 

මම් සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති හිඟ මුෙල් සම්බන්ධ මතාරතුරු වලට අොල මමම හිග මුෙලින් මාස 

මෙකකට අොල බදු මුෙල් 2021 වරෂයමේ  2021.08.24 වන දින ගන්නා ලෙ මහ සභා 

තීරණයට අනුව බදු සහන වශමයන් ලබා දී ඇති අතර ඉතිරි බදු මෙල් අය කර ගැනීම 

සම්බන්ධමයන් ගත යුතු ක්රියාමාර්ග සඳහා සභා අනුමැතිය හා තීරණය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

නව මවළඳ සංකීරණමේ කඩ කො ර 

 
අනු 
අංක
ය 

කඩ කො ර 
අංකය බදු කරුමේ න  මගවො ඇති මුදල ඉතිරි හිඟ මුදල 

1 16  මපම්ජිත් අල්මේවත්ත         156,000.00         92,000.00  

ගඟබඩ කඩ කො ර 
1 2  ඒ.මේ.ජී අමරසිංහ                       74,400.00                     43,400.00  

2 5  ආර්.එම්.චන්රකාන්ත                       74,400.00                     51,335.74  

 
නව බසේ නැවතුම්පල කඩ කො ර (නව) 22 

1 
උඩු මහළ 

1  ටියුඩර් පණ්ඩිත ගුණවරධන                60,000.00              40,000.00  



 

 
12 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

2 2  එස්. නිශාන්ත කුමාර                60,000.00              40,000.00  

3 3  ඩි.එම්.චමින්ෙ කුමාර                60,000.00              40,000.00  

4 4  ආර්.එම්. සුනිල් කුමාර                60,000.00              40,000.00  

5 5  ජී.පී. අනූජා ප්රියන්තී                60,000.00              40,000.00  

6 6  කන්ෙසාමි මේවකුමාරී                60,000.00              40,000.00  

7 9  සංජීව උෙය කුමාර                60,000.00              40,000.00  

8 10  කපිල චමින්ෙ කුමාර                60,000.00              40,000.00  

9 14  ප්රගීත් තිලකරත්න                60,000.00              40,000.00  

10 17  ඩි.එම්.පී.ගාමිණී                60,000.00              40,000.00  

11 18  ආර්.එ්.පැතුමි නිලංගිකා                60,000.00              40,000.00  

12 20  ආර්.ඒ.පැතුමි නිලංගිකා              120,000.00              80,000.00  

             520,000.00  
 
 

                                   නව මතොඟ මපොළ භූමිමේ කඩ කො ර 
            

අනු 
අංකය 

කඩ 
කො ර 
අංකය  න    බිල් කිරි   

  ොසික 
කුලිය  2022 අමගෝසේතු  ොසය මතක් 50000 ට වැඩි හිඟ 

1 2 
 මේ.එම්.ලලිත් 
ිමේසිරි  

         
33,000.00  

          
2,750.00         85,000.00  

2 3 
 මේ.එම්. බන්දුල 
සුෙරශණ  

         
33,000.00  

          
2,750.00         55,000.00  

3 4 
 චරිත ප්රභාෂ 
මෙනිපිටිය  

         
33,000.00  

          
2,750.00         55,000.00  

4 5  වයි.ආරියොස  
         
33,000.00  

          
2,750.00         49,000.00  

6 7  අරුණ උෙය කුමාර  
         
32,100.00  

          
2,675.00         56,150.00  

7 8 
 එස්.ඩී. නිශාන්ත 
කුමාර  

         
32,100.00  

          
2,675.00         58,850.00  

8 9  හෂාන් පරණමාන  
         
32,100.00  

          
2,675.00         53,500.00  

9 12 
 ඩබ්.ආර්.කාංචනා 
ලේමාී  

         
32,100.00  

          
2,675.00         77,700.00  

10 13 
 එච්.ඒ.නිශාන්ත 
ගුණවරධන  

         
51,000.00  

          
4,250.00       161,500.00  

11 14 
 
මේ.එම්.එම්.රිස්වාන්  

         
32,100.00  

          
2,675.00       109,675.00  

               761,375.00  
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධයා අනුරුේිකා ගරු මන්ිතුමිය ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 
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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 හිඟ මුෙල් කඩිනමින් මගීමට කටයුතු කරන මලසට ෙැනුම් මෙන මලසට නිමේෙන 
සකස් කර සභාව මගින් නැවත මමම බදු කරුවන් සියලු මෙනාහට ෙැනුවත් කර යැීම සුදුසු 
බවටත් එමස් ලබා  මෙනු ලබන කාල සීමාව තුළ අොල මුෙල් මනාමගවන්මන්නම් මමම මේපල 
සභාව සතු කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවෙ ෙන්වා යැීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවටත් සභාව 
ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

මයෝජනො අංක 12 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් මපාදු මවළඳමපාමල් අංක 05 ෙරණ මාලු මවළඳසැල 

දීර්ඝ කාලයක සිට මටන්ඩර් මගින් ලබාමගන පවත්වාමගන යන අතර, 2019 සිට 2022 වර්ෂය 

ෙේවා රමට් පැවති මකාමරෝණා වසංගතය හා ඉන්ධන අර්ුෙය පැවතියෙ ප්රාමේශීය සභාවට 

මගීමට තිබූ බදු මුෙල් නිවැරදිව මගවා මගන ගිය අතර 2023 වර්ෂය සඳහා මටන්ඩර් මනාකර 

මමම මවළඳ අයිතිය අෙල කඩ කාමරයෙ සමඟ ලබා මෙන මලස මාලු මවළඳසැල බදු කරු වන 

පවන් චමීර මහතා ිසින් කර ඇති ඉල්ීම සඳහා  සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 
එම මයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර 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 මබාමහෝ තැන්වල මමන්ම මාර්ග ෙ වල ජංගම මාලු මවළඳාම් බහුලව පවතින 

බැින් මමම  කඩ හිමියන්ට නිසි ආොයමේ මනාලැමබන බැින් ඔවුන් මහත් අසරණ 

තත්ත්වයකට පත්ව ඇති අතර මම් සම්බන්ධමයන්ෙ අවධානය මයාමු කර සුදුසු සභා තීරණයේ 

ගන්නා මලස වයි.උපුල් ගරු මන්ීතුමන් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

තවෙ සභාවට අයත් මපාදු මවළඳමපාමල් මාලු මවළඳසැල් 05 ේ පවතින බැින් එේ අමයකු 

ිසින් පමණේ කර ඇති මමම ඉල්ීමට අනුමැතියේ ලබා දිය මනාහැකි බව මහ සභාමේ 

සාකච්ඡා ිය. 

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. 
 

ෙැනට සභාවට අයත් මාලු මවළඳසැල් 05 ේ පවතින අතර එේ අමයකුට පමණේ මවනම 

වරප්රසාෙ ලබා දිය මනාහැකි බැින් මටන්ඩර් ක්රමමේෙයට යටත්ව 2023 වර්ෂයට මමම 

මවළඳසැල් 05 ම මටන්ඩර් කර ලබා දීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 
 



 

 
14 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මයෝජනො අංක 13 

මමානරාගල හිඳිකිවුල අවමංගලයාධාර හා සුභ සාධක සමිතිමේ ගරු සභාපතිතුමන් ිසින් එම 

සමිතියට ස්ීර මගාඩනැගිල්ලේ ඉදිකර ගැනීම සඳහා හිටපු කෘෂිකර්ම අමාතය ශෂින්ර 

රාජපේෂ මැතිතුමන් ිසින් ජන වසමට අයත් පර්චස් 15 ක බිම් මකාටසේ අනුමත කර දී ඇති 

අතර සාමාජිකයින් 350 ේ පමණ සිටින මමම සුභ සාධක සමිතිමේ මගාඩනැගිල්ල ඉදිකර 

ගැනීම සඳහා අොල බිම් මකාටමසහි අත්තිවාරම සකස් කර ගැනීම සඳහා සභාව සතු 

බැමකෝමලෝඩර් යන්ත්රය ලබා මෙන මලස කර ඇති ඉල්ීම සඳහා සභා  අනුමැතිය ලබාදීම 

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

       

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර 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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 

 
 

 මමම කටයුත්ත කර ගැනීම සඳහා ඒ සඳහා අවශය මේලාවට සභාව සතු බැමකෝමලෝඩර් 

යන්ත්රය ලබා   දීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

මයෝජනො අංක 14 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් නව බස් නැවතුම්පල පිහිටි පලතුරු කඩ 22 ේ 2021 

සැප්තැම්බර් මස කඩා ඉවත් කරන ලෙ අතර  ඒ අනුව මමම පලතුරු කඩ කඩා ඉවත් කරන 

අවස්ථාව වන ිට බදුකරුවන් ිසින් මගියයුතු හිඟ බදු මුෙල වශමයන් රු.310,057.00 ේ 

පැවති අතර, එම හිඟ මුෙලින් රු. 35,000.00 ක මුෙලේ බදුකරුවන් ිසින් පසුව මගවන ලෙ 

අතර ඒ  අනුව ඉතිරි වන හිඟ බදු මුෙල රු.275,057.00 ේ වන බවත් නමුත් මමම බදු මුෙලින් 

රු. 74,250.00 ක මුෙලේ 2021 මැයි, ජුනි මාස සඳහා බදුකරුවන් මවත ලබාමෙන ලෙ බදු 

සහනවලට ඇතුලත්ව ඇති බැින්, පලතුරු කඩවලට අොලව ගිණුමමන් කපා හැරීමට අොල 

මුෙල රු.200,807.00 ේ වන බැින් එයට අොලව 2022.08.12 දින පැවති මහ සභා තීරණයට 

අනුව පලතුරු කඩවලට අොල රු. 200,807.00 ක හිඟ මුෙල (අොල ිෂය නිලධාරී ිසින් ලබා 

දී ඇති මමම මතාරතුරුවලට අොලව) අපමේ ගිණුමමන් කපා හැරීමටත්, ඒ සඳහා ගරු 

ආණ්ඩුකාරතුමාමේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සභා  අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට 

ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

       

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට තමමෝොරම් 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. 



 

 
15 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

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. 

 
 

 මම් සම්බන්ධමයන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්මේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර එ් අනුව ඉදිරි කටයුතු 

කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

මයෝජනො අංක 15 

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 ඉදිරිපත් කරනු ලබන මයෝජනාව. 
 

 
 

අනු 

අක 

වොහන අංකය විසේතරය මුදල රු. 

01 ZA 5061 බැමකෝ මලෝඩරමේ වෑල් මබාේස් එමේ මහෝස් එක ගැසීම  

 
8300.00 

02 ZA 5061 බැමකෝ මලෝඩරමේ හයිමරාලිේ ටැංකිමේ සිට මපාම්පය 
ෙේවා මහෝස් එක ගැසීම 

 

9400.00 

03 LL-7682  කෲ කැබ් රථමේ ෆිල්ටර් මහඩ් එක අළුතින් ෙැමීම 

 
16800.00 

04 LL-6980  ට්රේ රථමේ මේේ ස්ීන් ෙැමීම හා වැඩ කුලිය 

 
8200.00 

05 37-9430  ට්රැේටර් රථමේ ස්ටාටර් මමෝටරමේ රී කන්ඩිෂන් හවුසින් 
එකේ ෙැමීම හා මකායිල් මසට් සාො ුෂ් හා ස්ටාටර් මමෝටරය 
සකස් කිරීම 

 

11300.00 

06 37-9430 ට්රැේටර් රථය සඳහා හිච් මකාකු 02ේ මිලදී ගැනීම 

 
3960.00 

07 WP LF-1135 ගනි නිවන රථමේ AC පේධතිමේ අළුත්වැඩියාවට උපකරණ 
මිලදී ගැනීම. 

 

90,000.00 

08 WP LF-1135 ගනි නිවන රථමේ AC පේධතිමේ අළුත්වැඩියාවට අමතර 
මකාටස් ෙමා වැඩ කුලිය. 

 

41,200.00 

09 WP LF-1135 ගිනි නිවන රථමේ DS 40ේ ඔයිල් ීටර් 01ේ හා මේේ 
ඔයිල් මි.මී.500ේ මිලදී ගැනීම. 

 

2880.00 

2750.00 

 

 

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



 

 
16 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 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. 

 
 

 අොල පරීේෂණ 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 16 

නව මපාළ භූමිය ඇති ඉඩම් අේකර 05 සඳහා බදු මගීම සඳහා ජනතා වතු සංවර්ධන 

මණ්ඩලයට ෙැනුම් දීම සම්බන්ධමයන් සභා අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා 

ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

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

මමම භූමිමේ අයිතිය ප්රාමේශීය සභාවට අොල මගාඩනැගිලිඉදිකිරීම සඳහා ලබා දී තිුණෙ 

මමමතේ බදු මගීමේ සිදු මනාකළ අතර වතු සංවර්ධන මණ්ඩලමයන් මම් සඳහා බදු මුෙලේ 

මගවන මලසට අප මවත ෙැනුම් දී ඇති බවට ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටි අතර මම් 

සඳහා බදු මගීමකට ප්රාමේශීය සභාව යටත් වුවමහාත් මමම භූමය තුළ ඔීනෑම ඉදිකිරීමේ 

කිරීමට අයිතිය ලැමබන බව ෙ  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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී. 

 
 

 අොල නිලධාරීන් සමඟ මම් සම්බන්ධමයන් සාකච්ඡා කර ඔවුන් ඇතුලුව මන්ීවරුන් 3 

මෙමනකු පමණ සභාවට මගන්වා මකටි සාකච්ඡාවේ මගින් මම් සඳහා මගීමට යම් බදු 

මුෙලේ තීරණය කර ිිමත් ක්රම මේෙයන්ට යටත්ව ඉදිරි කටයුතු කිරීම   සුදුසු බවට සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
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මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශයට අයත් සියලූම වරිපනම් මකාට්ඨාශයන්හී 

(මකාට්ඨාශ 06) වසර කිහිපයක සිට මගීම් සිදු මනාකරන ලෙ  රු.10,000.00 වැඩි හිඟ 

වරිපනම් සම්බන්ධමයන් සහ එම මේපල වලට අොලව 2022.08.30 දින වන ිට පවතින හිඟ 

බදු මුෙල් සම්බන්ධමයන් සහ ප්රාමේශීය සභා ජල මයෝජනා ක්රමමයන් ජල සම්බන්ධතා ලබා 



 

 
17 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මගන ඇති ජල පාරිමභෝගිකයින්මේ ෙ 2022.08.30 දින වන ිට පවතින රු.10,000.00 වැඩි 

හිඟ මුෙල්  සම්බන්ධව ගත යුතු ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධමයන් සභා තීරණය සහ  අනුමැතිය 

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

 

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. 

 
 

 වරිපනම් හිඟ මුෙල් මමම මාසය තුළ ජංගම මස්වා පවත්වා අය කර ගැනීමට කටයුතු කර ඉන් 

පසුව ඉතිරිවන හිඟ මුෙල් සම්බන්ධමයන් නැවත සභා තීරණයේ ගැනීම සුදුසු බවත්,ජල හිඟ 

මුෙල් අය කර ගැනීමට සියලූම පාරිමභෝගිකයින් මවත තව දුරටත් ෙන්වා යැීම සුදුසු බවත්, 

ආොයම් පරීේෂක වරුන් මයාෙවා හිඟ මුෙල් අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවටත් 

සභාව ඒකමතිකව අනුමැතිය ලබා මෙන ලදි. 

 
 

05.2 ප්රොමේශීය සභො ගරු  න්ී ක්රි ොන්ත රත්නොයක  හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන මයෝජනොව 
 

මයෝජනො අංක 01 
මමානරාගල වැදිකුඹුර පාර කුරුළු මහතාමේ නිවස මාර්ගමේ කුඹුරු මාර්ගය ෙේවා සහ 

මාගන්ෙන මුල්ල සමගි මාවත කිතුලයාය ගල උඩ මාර්ගය සඳහා ජල නළ එීම සඳහා 

මපෞේගලික කුී යන්ත්රයේ මයාෙවා සභා අරමුෙලින් මගීමට යටත්ව කාණු කැපීම සඳහා  මහ 

සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නායක  ගරු මන්ීතුමන් ිසින් සභාවට 

මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධන 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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී.  

 
 

සභාමේ බැමකෝ මලෝඩර් යන්ත්රය මයාෙවා මහෝ කුී පෙනම මත වාහනයේ මයාෙවා මගන 

මහෝ සභා අරමුෙලින් මගීම් කිරීමට යටත්ව අවශය කාණු කපා ගැනීම  සුදුසු බවට සභාව 

ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  



 

 
18 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

05.3 ප්රොමේශීය සභො ගරු  න්ී රංජිත් රත්නොයක  හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන මයෝජනොව 
 

මයෝජනො අංක 01 
 

මමානරාගල කච්මච්රිය හංදිය ප්රජා ශාලාව මාර්ගමේ තරුණ මස්වා කාර්යාලය ඉදිරිපිට 

කුමාරපුරට වැටී ඇති මාර්ගය ෙැඩි මලස අබලන් තත්ත්වමේ පවතින බැින් එම මාර්ගයට 

ග්රැවල් මයාො පිළිසකර කර දීම සුදුසු බවට රංජිත් රත්නායක ගරු මන්ී තුමන් ිසින් සභාවට 

මයෝජනා කර සිටින ලදි.  

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට රමණි රත්නායක 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.  

 
 

මමම මාර්ගමේ ිශාල වලවල්ෙ හෑරී ගැටලු සහගත තත්ත්වයේෙ මගන දී ඇති බැින් එමස් 

සංවර්ධනය කළ යුතු මකාටස කාර්මික නිලධාරී මහතාමේ අධීේෂණය යටමත් ග්රැවල් මලෝඩ් 

2 ේ පමණ මයාො මමම මාර්ගය කඩිනමින් සකස් කර දීම  සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව 

අනුමත කරන ලදී. 

 

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

නයායපත්රානුකූලව යථා පරිදී කල්දී ඇති මයෝජනා සාකච්ඡා කිරීමමන් අනතුරුව අෙ දින 

සාකච්ඡා කර අනුමැතියේ ගත යුතු කල් දී මනාමැති මයෝජනා කිහිපයේ සම්බන්ධමයන් මහ 

සභා අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සඳහා මහ සභාමේ 

ිරුේධත්වයේ මනාමැතිව එකඟතාවය ඵල කර සිටි  බැින් ගරු සභාපතිතුමා ිසින් එම කල් 

දී මනාමැති මයෝජනා හා සාකච්ඡා පහතින් ෙේවා ඇති ආකාරයට සභාගත කරන ලදි. 

I. 2022 වර්ෂමේ අය වැය මයෝජනා යටමත් අඩු ආොයම්ලාභී පවුල් සඳහා වැසිකිළි පහසුකම් 

මවනුමවන් රවයමය ආධාර ලබා දීම යටමත් රු.1,000,000.00 ක මුෙලේ මවන් කර ඇති අතර 

මම් සම්බන්ධමයන් මහ සභාමේ සාකච්ඡා කර මමානරාගල බල ප්රමේශමේ සෑම 

මකාට්ඨාශයේම නිමයෝජනය වන පරිදි මතෝරා ගත් අඩු ආොයම්ලාභී පවුල් වල මතාරතුරු 

ඇතුලත් මයෝජනා සකස් කර ඉදිරි සතිය ඇතුලත ිෂය භාර නිලධාරී හට ලැබීමට සලස්වන 

මලසත්,අනතුරුව එමස් ඉදිරිපත් කරන මයෝජනා සියල්ල ලබන මස මහ සභාවට නයාය 

පත්රානුකූලව  ඉදිරිපත් කර සභා අනුමැතිය ඇතිව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්මේ අනුමැතියට 

ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය බැින් ඊට අොල මයෝජනා කඩිනමින් ආයතනය මවත 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. 



 

 
19 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 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.  

 

මම් සඳහා ගරු මන්ීවරුන් ිසින් ලබා මෙන අොල මයෝජනා ඉදිරි මහ සභාමේදී සාකච්ඡා කර 

සභා අනුමැතියේ මගන ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්මේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඒ අනුව ඉදිරි 

කටයුතු කිරීම   සුදුසු බවට මහ සභාමේ සාකච්ඡා කර තීරණය කරන ලදි.  

 

II. මමානරාගල නාගරික සංවර්ධන අිකාරිය ිසින් පිළිමයල කරන ලෙ මමානරාගල නගර 

සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රාමේශීය සභාවත් සමඟ සාකච්ඡා කර ගැනීම සඳහා දිනයේ සහ 

මේලාවේ ලබා මෙන මලසට ෙන්වා ඇති බැින් ඒ සඳහා තීරණයේ ගත යුතු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත ප්රකාශ කර සිටින ලදි.   

 

 

මම් සම්බන්ධව සභාමේ සාකච්ඡා කිරීමමන් අනතුරුව 2022.09.27 වන අඟහරුවාො දින 

මප.ව.10.00ට මයාො ගැනීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදි.  

 

III. වර්ථමානමේ මවළඳමපාමල් පවතින මිල ගණන් වලට අනුව මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව 

මගින් නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන මකාම්මපෝස්ට් මපාමහාර කිමලෝ ග්රෑම් 01ේ නිෂ්පාෙනය 

කිරීමට සහ ිකිණිම සඳහා ඇසුරුම් කිරීමට ෙැනට යන ියෙමට අනුව මමම මපාමහාර කිමලෝ 

ග්රෑම් 01ේ අමලි කරනු ලබන රු.20.00ක මුෙල රුපියල් 30.00 ෙේවා වැඩි කර අමලි කිරීම 

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 

කිසිවේ ඉදිරිපත් මනාවුණු බැින්, ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මම් සම්බන්ධමයන් සභාමේ 

තීරණය ිමසා සිටින ලදී.  

වර්ථමානමේ මවළඳමපාමල් පවතින මිල ගණන් සැලකිල්ලට මගන ප්රාමේශීය සභාව මගින් 

නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන මකාම්මපෝස්ට් මපාමහාර කිමලෝ ග්රෑම් 01ක නව මිල වශමයන් 

2022.10.01 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි රු.30.00 ෙේවා වැඩි කර අමලි කිරීම සුදුසු බවට 

මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.  
  

IV. මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් ගල්මරෝල යන්ත්රය යම් කර්මාන්තයේ සඳහා 

රැමගන යන අවස්ථාවලදී අොල කර්මාන්තය නිම ීමමන් පසුව යන්ත්රය නැවත සභාවට භාර 



 

 
20 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

දීම සඳහා වැඩි දින ගණනේ ගත කරන බැින් අොල වැඩ අවසන් වූ පස් මමමස් පමා කරණ 

සෑම දිනයේ මවනුමවන්ම එේ දිනයේ අතහැර යන්ත්රය රඳවා ගන්නා සෑම ප්රමාෙ දිනයකටම 

මමමතේ අය කරන ලෙ රු.500.00ක මුෙල රු.1000.00 ෙේවා වැඩි කිරීම සඳහා මහ සභාමේ 

අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා 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.  

 

ප්රාමේශීය සභාවට අයත් මරෝලර් යන්ත්රය යම් කර්මාන්තයේ සඳහා රැමගන යන අවස්ථාවලදී 

අොල කර්මාන්තය නිම ීමමන් පසුව ප්රමාෙ වන පළමු දිනය අතහැර යන්ත්රය රඳවා ගන්නා 

අමනකුත් සෑම ප්රමාෙ දිනයකටම මමමතේ අය කරන ලෙ රු.500.00ක මුෙල රු.1000.00 

ෙේවා වැඩි කිරීම සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි.  

    

V. මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් යන්මත්රෝපකරණ වලින් සිදු කරන මස්වාවන් සඳහා 

වර්ථමානමේ පවතින ඉන්ධන මිල සහ අලුත්වැඩියා හා අමතර මකාටස් වල මිල ෙැඩි මලස 

ඉහල මගාස් ඇති බැින් මමම කාරනා පෙනම් කර ගනිමින් පහත සඳහන් ආකාරයට අය 

කරනු ලබන ගාස්තු සංමශෝධනය කිරීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

යන්මත්රෝපකරණ වර්ගය කලින් පැවති මිල ගණන සංමශෝධනය සඳහා ඉදිරිපත් 

කරන මිල ගණන 

බැමකෝමලෝඩර් යන්ත්රය පැයකට රු. 5000/= පැයකට රු. 6500/= 

මමෝටර් මග්ර්ඩර් යන්ත්රය පැයකට රු. 4000/= හා  

පැයකට ඩීසල් ී. 10 ේ 

සඳහා මුෙල් 

පැයකට රු. 7000/= හා  

පැයකට ඩීසල් ී. 10 ේ 

සඳහා මුෙල් 

ගලි රථය බල ප්රමේශමයන් පිටත 

ප්රවාහන ගාස්තුව 1  Km 

සඳහා (යන දුර සඳහා) 

රු.200/= යි 

බල ප්රමේශමයන් පිටත 

ප්රවාහන ගාස්තුව 1  Km 

සඳහා (යන දුර සඳහා) 

රු.300/= යි 

 

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



 

 
21 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 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.  

පවතින වර්ථමාන තත්ත්වය හමුමේ වාහන සඳහා අය කරනු ලැබූ ගාස්තු ප්රමාණවත් මනාවන 

බැින් ගරු සභාපතිතුමන් ිසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ ඉහත සඳහන් ආකාරයටම සභාව සතු 

මමෝටර්මග්ර්ඩර් යන්ත්රමේත්,බැමකෝමලෝඩර් යන්ත්රමේත්, ගලි රථමේත් සංමශෝධනය සඳහා 

ඉදිරිපත් කල මිල ගණන් ඒ ආකාරමයන්ම 2022.10.01 දින සිට අය කිරීම සුදුසු බවට මහ 

සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

 
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 2022.08.01 දින සිට 2022.08.31 දින ෙේවා වන ආොයම් ියෙම් 

වාර්තාව සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමන්මේ සහ චාමර නානායේකාර 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 - උමේනි ර යලතො  ැතිතුමිය 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව 2022.09.16 වන අෙ දින අපමේ බල ප්රමේශමේ ප්රධාන 

පාසලේ වන මමා/රාජකීය ජාතික පාසලට සජිත් මේමොස ගරු ිපේෂනායක තුමන් 

ිසින් බස් රථයේ ප්රොනය කළ අතර රාජකීය ිෙයාලමේ ආදි ශිෂයයාවේ වශමයන් 

මම් කාරණය සම්බන්ධමයන් තමන් මපෞේගලිකව මහත් සතුටේ භුේති ිඳින බවත්, ඒ 

වමේම මම් රමට් සංවර්ධනය මවනුමවන්, ජනතාව මවනුමවන්, මහට මලාව භාර 

ගැනීමට සිටින දුවා ෙරුවන් මවනුමවන් මහාඳ මේවල් කිරීමට එතුමන්ට ශේතිය 

ධධර්යය ලැමබ්වා කියා ගරු මන්ී තුමිය සඳහන් කර සිටින ලදි. 



 

 
22 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

II. ඒ වමේම රනිල් ික්රමසිංහ ගරු ජනාිපතිතුමන් රමට් නායකත්වය භාර ගැනීමත් 

සමග මබාමහෝ ප්රශ්න රාශියකට ිසඳුම් ලැුණු අතර ජනතාවට යම්කිසි සැනසීමේ 

ලැබී ඇති බැින් රමට් ඉදිරි කටයුතු සාර්ථකව කරමගන යාමට ගරු ජනාිපතිතුමන්ට 

ෙ ශේතිය ධධර්යය ලැමබ්වා කියා ප්රාර්ථනා කරමින් ගරු මන්ීතුමිය සියලු මෙනාටම 

ස්ූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

මමානරාගල රාජකීය ජාතික පාසලට බස් රථයේ ලබා දීම සම්බන්ධමයන් සජිත් 

මේමොස ිපේෂ නායක තුමන්ට අපමේ ස්තුතිය පුෙ කර සිටින බවට ගරු සභාපතිතුමා 

සෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

08.2 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී -  මක්.එම්.ගුණවර්ධන   ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව වැදිකුඹුර නමවෝෙයා මපර පාසලට ිදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා 

වයරින් උපකරණ ලබාගැනීම මවනුමවන් මපර පාසල් පාලිකාව ිසින් කර ඇති ඉල්ීමේ 

සම්බන්ධමයන් මීට මපර ගරු සභාපතිතුමන් ෙැනුවත් කර ඇති ආකාරයට වැඩි ියෙමේ 

මනායන බැින් මම් සඳහා අවශය වයරින් බඩු ටික ලබාදීමට කටයුතු කරමෙන මලස ගරු 

මන්ී තුමා සෙහන් කර සිටින ලදි. ඒ වමේම පසුගිය සභා වාර කිහිපයකදීම නීතයානුකූලව 

සභා සම්මත වූ මයෝජනා කිහිපයේම තවමත් ක්රියාත්මක ී මනාමැති බවත්, ඒ අතරින් 

මවමහරගල පන්සමල් සිට මතළමබෝගල හන්දිය ෙේවා ජල නල පේෙතිය දීර්ඝ කර ගැනීම 

සඳහා සභා අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවත්, ඒ වමේම මබෝ හිටිය වසමම් අලුත්වත්ත නිවාස 

6කට මීටර් 200 ේ පමණ ජල නල පේෙතිය දීර්ඝ කර දීම සම්බන්ධමයන් ෙ සභා අනුමැතිය 

ලබාදී ඇති අතර එයෙ තවමත් ක්රියාත්මක ී මනාමැති බැින් ඒ සම්බන්ධව අවධානය 

මයාමුකර අවශය කටයුතු කඩිනමින් සලසා මෙන මලස ගරු මන්ිතුමා සෙහන් කර සිටින 

ලදි. 

 

II. ඒ වමේම ඉදිරි වැසි සමයත් සමග වගා කටයුතු කිරීම ආරම්භ වන බැින් තම 

මකාට්ඨාශමේ  කෘෂි අතුරු මාර්ග මබාමහෝමයේ මමෝටර්මග්ර්ඩර් කර සකස් කර ගැනීමට 

තිමබන බැින් සභාමේ බැමකෝ මලෝඩර් යන්ත්රයත්, මමෝටර්මග්ර්ඩර් යන්ත්රයත් යම් කිසි දින 

කීපයකට ලබා මෙන මලස ගරු මන්ිතුමා ඉල්ීම් කර සිටින ලදි. 

 
 

III. පසුගිය කාලමේදී සභා අරමුෙලින් බල ප්රමේශමේ ග්රාම නිලධාරී වසමකට එේ සංවර්ධන 

කටයුත්තේ සිදු කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු සලසා  දිය හැකි බවට ගරු සභාපතිතුමන්  අප 

මවත ෙැනුම් දී තිබූ ආකාරයට ඉදිරිමේදී සභාමේ පවතින ප්රතිපාෙන හා බලතල ප්රකාරව 

මමම වැඩ පිළිමවල සිදු කර මෙන මලස ගරු මන්ිතුමා ප්රකාශ කරමින් සියලු මෙනාටම 

ස්ූතිය පුෙ කර සිටින ලදි. 

 

  

  



 

 
23 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී   

ජල නල එීමම් දී කාණු කැපීමට මපර ජල පහසුකම් ලබා දිය හැකිෙ යන්න ජල 

සම්පාෙන මණ්ඩලමයන් ිමසීමේ කර තහවුරු කර ගැනීමමන් පසුව අවශය කාණු 

කපා සකස් කර දිය හැකි බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි.  ඒ වමේම 

අතුරු මාර්ග කැපීම ප්රමාෙ වූමේ වාහන වලට ඉන්ධන ලබා දීමම් ප්රමාණය ඉතා සීමිත 

බැින් වන අතර මම් ගැටලුව මකමස් මහෝ ිසඳාමගන ඉදිරි සති කිහිපය තුළ 

ප්රමේශමේ  කෘෂි අතුරු මාර්ග සියල්ල කපා සකස් කර දීමට කටයුතු කරන බව ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 08.3 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො  

  

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව හිටපු ප්රාමේශීය සභා මන්ී වරමයේ සහ සභාපති 

වරමයේ වශමයන් ප්රමේශයට මහත් මස්වාවේ සිදු කළ පුේගලයකු වශමයන් පසුගිය 

දිනක හදිසිමේ මියගිය එම්.ටී.සිරිමස්න මැතිතුමන්මේ අභාවය සම්බන්ධව අපි සියලු 

මෙනාමේම කණගාටුව ප්රකාශ කර සිටින අතර, පවුමල් ඥාතීන් මවත ඒ බව ෙන්වා 

සභාමවන් මශෝකප්රකාශයේ යැීමට කටයුතු කරන මලසට ගරු මන්ිතුමා සඳහන් 

කර සිටින ලදි.  

 

II. ඒ වමේම කුඹුේකන ප්රමේශමේ ඇති රාජය පරිපාලන නිවාඩු නිමේතනය 

සම්බන්ධමයන් මතාරතුරු කිහිපයේ ෙැන ගැනීමට ඇති අතර රාී කාලයට මනාමයේ 

මනාමයේ පිරිස් එම ස්ථානයට ඇතුළු ී මත්පැන් භාිතකර සින්දු කියමින් කෑ මකෝ 

ගසමින් හැසිමරන බව අවට ප්රමේශවාසීන් ිසින් පවසා ඇති බැින් මමවැනි 

ස්ථානයේ තුළ තුල මම් ආකාරමයන් කටයුතු සිදු මනාිය යුතු බැින් මම් සඳහා 

වගකිවයුතු නිලධාරීන්ට මම් බව ෙන්වා යවා අවශය කටයුතු සිදු කරන්න කියා ගරු 

මන්ිතුමා සෙහන් කර සිටින ලදි. 

  

III. ඒ වමේම සභාමේ යන්ත්ර සූත්ර සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ගම් මට්ටමින් මයෙීමම්දී එම 

ප්රමේශ වල පවත්වාමගන යන ිිධ සමිති සමාගම් ඇති අතර ඒවාමේ මුෙල් ඕන තරම් 

පවතින බැින් යන්ත්ර සූත්ර වාහන සඳහා එම සමිතිවලින් ඉන්ධන ියෙම වත් ලබා 

ගැනීමට කටයුතු කරන මලස ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

IV. ඒ වමේම සභාවට අයත් සාප්පු වත්ත ඉඩම, බිබිල පාර ශරීර සුවතා භූමිය මම් වන ිට 

ිිමත් පරිදි වැටවල් සකස් කර සම්ූර්ණ කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධමයන් ගරු 

සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු මෙනාට ස්තුතිවන්ත වන බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කළ 

අතර වඩාත් ආරේෂිත භාවයේ ඇති ීමට මමම උෙයාන වලට ශේතිමත් මේට්ටු 

සිකර ආරේෂාකාරීව පවත්වාමගන යාමට කටයුතු කළ යුතු බැින් ඒ සෙහා ෙ 

අවධානය මයාමු කරන මලසත්, ඒ වමේම සභාමවන්  පාලනය වන මමම ිමේකී 

උෙයානවල යම් යම් මනාගැලමපන පුේගලයින් ( හිඟන්නන් වැනි)  බංකු මත වාඩි ී 

සිටීම තුළ එම ස්ථානයට ිමේකීව සිටීමට පැමිමණන දුවා ෙරුවන්ට හා මවුපියන්ට එය 

  



 

 
24 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ගැටලුකාරී තත්ත්වයේ මගන මෙන බැින් ඒ සම්බන්ධව නිරතුරු මසායා බැීමේ කර 

අවශය කටයුතු සිදු කරන මලසට ගරු මන්ිතුමා සෙහන් කර සිටි අතර ප්රාමේශීය 

සභාවේ වශමයන් අපි සියලු මෙනාම සාමූහිකව අමප් කටයුතු නිවැරදිව ඉදිරියටත් සිදු 

කරමගන යමු බව සඳහන් කරමින් ගරු මන්ීතුමා සියළු මෙනාටම ස්ූතිය පුෙකර 

සිටින ලදී. 
 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

ප්රාමේශීය සභා මන්ීවරමයේ සහ හිටපු සභාපති වරමයේ වශමයන් කටයුතු කළ 

එම්.ටී. සිරිමස්න මැතිතුමන් පසුගිය දිනක හදිසිමේ අභාවප්රාප්ත වූ අතර ඒ 

සම්බන්ධමයන් සභාමේ සියලු මෙනාමේම මශෝකය පළකර සිටින බව ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඒ වමේම කුඹුේකන රාජය පරිපාලන නිවාඩු නිමේතනය තුළ මුරකරුවන්  සිටිය දීත් 

මමවැනි  අකටයුතු මේවල් සිදුමවනවා නම් එය ගැටලු සහගත තත්ත්වයේ බැින් මම් 

සම්බන්ධව දිස්ිේ මල්කම්තුමන්ට ෙන්වා යැීමට කටයුතු කරන බව ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඒ වමේම ආයතනමේ වාහන වලට ලබාමෙන ඉන්ධන සීමාවන්ට යටත්ව  ප්රමේශමේ 

සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමම්දී එය ප්රමාණවත් මනාවන බැින් මතල් ප්රශ්නය 

සම්බන්ධමයන් කඩිනමින් ිසඳුමේ ලබාගැනීමට කටයුතු කරමගන යන බවත්, ඒ 

වමේම සභාවට අයත් සියලුම උෙයානවල තත්ත්වයන් නිරතුරුවම අධීේෂණයට 

ලේමවන බවත් මකමස් මවතත් මම්වාමේ පවතින  අඩුපාඩු  ඉදිරිමේ දී සම්ූර්ණ කර 

ගැනිමට කටයුතු කරමගන යන බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

08.4  ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - සුනිල් අරංගල  ැතිතු ො 

I. වාර්තමාන රමට් පවතින ආර්ික පසුබෑමත් සමග ඉන්ධන ප්රශ්නය ෙැඩි බලපෑමේ 

එල්ල කර ඇති අතර ිමශ්ෂමයන්ම පළාත් පාලන ආයතන වල  මකමරන සංවර්ධන 

කටයුතු වලට මමය තදින්ම බලපා ඇති අතර මමාණරාගල  ප්රමේශමේ ග්රාමීය මාර්ග 

පේධතිය පසුගිය වැසි සමයත් සමග ෙැඩි මසෝොපාලුවකට ලේව  මම් වන ිට ඉතාමත් 

අබලන් තත්ත්වයට පත්ී ඇති බැින් පවතින ඉන්ධන මකෝටාවත්, ඒ වමේම පනවා 

ඇති ියෙම් පාලන සීමා කිරීමම් චක්රමල්ඛෙ පෙනම්කර ගැනීමම්දී මමම සංවර්ධන 

කටයුතු මකමස්වත් ිසඳා ගැනීමට මනාහැකි මට්ටමක පවතින බැින් අප පළාත් 

පාලන අමාතයවරයාටත්, ිෂය භාර අමාතයවරයාටත්  මම් කරුණු කාරණා පැහැදිලි 

කර ප්රාමේශීය සභාව මගින් ලිඛිතව ෙන්වා යැීමට කටයුතු කර පවතින ඉන්ධන 

මකෝටාව සංමශෝධනය කර පළාත් පාලන ආයතන වල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 

ිසඳුමේ ලබාමෙන මලසට ඉල්ීමේ කර ෙන්වා යැීමට කටයුතු කරන්න කියා ගරු 

මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම රමට් පවතින මේශපාලන අස්ථාවරත්වය සමග ගමම් ජනතාව මවනුමවන් 

මපනී සිටින ප්රාමේශීය සභා මහජන නිමයෝජිතයින් ෙැඩි අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව 



 

 
25 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

සිටින අතර ිමශ්ෂමයන්ම බල  ප්රමේශය තුළ පවතින ිිධ ප්රශ්න, ගැටලු සාකච්ඡා කර 

ිසඳුම් ලබා ගැනීමට පවතින දිස්ිේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, ප්රාමේශීය 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුව මම් වන ිට නිසියාකාරව මනාපැවැත්ීම මත ජනතාවමේ 

ප්රශ්න කතා කිරීමට මනාහැකි ී ඇති බව ගරු මන්ිතුමා  සෙහන් කර සිටි අතර අෙ 

වන ිට කුඹුේකන ප්රමේශමේ අලි ප්රශ්නය උග්ර මලස ජනතාවට බලපෑම් ඇති කරන 

අතර ඉතාමත් ෙැඩි පීඩන තත්ත්වය යටමත් දුේ මහන්සි ී වගා කරන ලෙ   මබාමහෝ 

වගාවන් අලි පැමිණ ිනාශ කර ෙැමීම මත මමවැනි ප්රශ්නවලදී වගකිය යුතු සියලුම 

අංශවල නිලධාරීන් නිවරදිව කටයුතු කරනවා නම් මම් රට මම් ආකාරමයන් අරාජික 

මනාවන බවත් මකමස් මහෝ ප්රාමේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව නිසි පරිදි පැවැත්ීමට 

කටයුතු කරන මලසට අොළ නිලධාරීන් මවත ෙන්වා යැීමට කටයුතු කරන මලසත්, 

ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වමේම ප්රාමේශීය සභා නිල කාලය අවසන් මවමින් පවතින අතර පසුගිය කාලය 

පුරාවටම ගරු සභාපතිතුමාමේ මැදිහත් ීම තුළ මඩ වගුරේ මස් පැවති මමානරාගල 

නගරය අෙ වන ිට ඉතාමත් ලස්සන පිරිසිදු නිසංසල වටපිටාවේ සමග ලස්සන ී ඇති 

අතර ජනතාවමේ ආකර්ෂණයට මගෞරවයට ලේ ී ඇති බවත්, ප්රාමේශීය සභාව මගින් 

ිශාල සංවර්ධන වැඩමකාටසේ ප්රමේශයට සිදුකර ඇති අතර ිමශ්ෂමයන්ම ප්රාමේශීය 

සභාමේ සියලු කටයුතු මම් වන මතේ ඉතාමත් ිනිිෙභාවයකින් යුතුවකරමගන 

පැමිණි අතර ිමශ්ෂමයන්ම ගරු සභාපතිතුමා ප්රමුඛ මන්ී මණ්ඩලයටත් මල්කම්තුමා 

ඇතුළු සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මම් සම්බන්ධමයන් ිමශ්ෂ ස්ූතිය පුෙකර සිටින 

බව ගරු මන්ිතුමා සෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

IV. ඒ වමේම ප්රාමේශීය සභා පසුගිය අයවැය වාර්තා මගින් මවන් කරන ලෙ ප්රතිපාෙන 

වලින් ප්රමේශමේ මබාමහෝමයේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කර ගැනීමට හැකි වූ අතර 

2023 වර්ෂයට අොළව සකස් කර ඇති අයවැය මකටුම්පත ෙ මම් මවන ිට අප 

සියලුමෙනා මවත ලබාදී  ඇති බැින් ඒ සඳහා ඉදිරි මාසමේදී සිදුකරනු ලබන ඡන්ෙ 

ිමසීම් අවස්ථාවන්වලදී ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් ඇති මනාකර මම් අවස්ථාමේදීම 

මමම අයවැය මකටුම්පමත් පවතින මයෝජනා මහෝ සංමශෝධන මහෝ ගැටලු සහගත 

තත්ත්වයන් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කර නිවරදි කර ගන්නා මලස ගරු මන්ීතුමන් 

සඳහන් කර සිටි අතර මම් තාේ කල් ඔබ අප සියලු මෙනාම සහමයෝගමයන් ප්රාමේශීය 

සභාමේ කටයුතු පවත්වාමගන ආ ආකාරයටම ඉදිරි කාල සීමාව තුළෙ නිවැරදිව 

සහමයෝගීව කටයුතු කරමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ීතුමා සියලු මෙනාටම ස්ූතිය 

පුෙ කර සිටින ලදි. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

පසුගිය දිනක මකාළඹ පේෂ මල්කම් තුමන්මේ ප්රධානත්වමයන් පැවති රැස්ීමට 

සහභාගී වූ අවස්ථාමේ දී දිස්ිේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවත්, ප්රාමේශීය සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුවත් පැවැත්ීමට කඩිනමින් කටයුතු සලසා මෙන මලස ෙැනුම් දීමේ සිදු කළ 

බවත් ඒ වමේම ප්රමේශමේ අතුරු මාර්ග කැපීම සඳහා ෙැනට ලැමබන ඉන්ධන 

ප්රමාණමයන් සිදු කළ මනාහැකි අතර ඉදිරි දින වලදී මම් සම්බන්ධව අොල නිලධාරීන් 



 

 
26 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

සමග සාකච්ඡා කර කඩිනමින් ිසඳුමේ ලබාගැනීමට කටයුතු කරමු බවට ගරු 

සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

ඒ වමේම ප්රාමේශීය සභාවේ වශමයන් ජනතාවට හැකි උපරිම අයුරින් මස්වය කළ 

බවත් ිමශ්ෂමයන්ම මම් වන ිට ප්රාමේශීය සභාව මගින් ජනතාව වැඩි වශමයන් 

ගැවමසන ස්ථානවල මකාන්ීට් බංකු ගසා ඔවුන්ට ිමේකීව පහසුව සිටීමට වැඩ 

කටයුතු සලසා ඇති අතර ිමශ්ෂමයන්ම බස් නැවතුම්පළ ගඟ දිමේ කඩ කාමර ඉවත් 

කළ බැින් එම ස්ථානමේ ෙ බංකු ටිකේ සිකර සුවපහසු මලස පත්තරයේ බැීමට 

ජනතාවට කුටියේ සාො ඉඩ පහසුකම් සලසා දිය යුතු බවත්, ඒ වමේම මදුරුකැටිමේත්, 

කුඹුේකනත් මමවැනි ිමේක උෙයාන සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ඒ වමේම 

බිබිල පාර සමෘේි කාර්යාලය අසල මබාමහෝ වැඩිහිටි පිරිසේ දිගු මේලාවේ සිටමගන 

මපෝලිම් ගැසී සිටමගන සිටින අතර මානුෂීය වශමයන්ෙ සලකා බලා මමම ස්ථානමේ ෙ 

බංකු ටිකේ සභාව මගින් සකස් කර දිය යුතු බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින 

ලදි. 

 

ඒ වමේම ඉදිරි මාස කීපය තුළ ප්රාමේශීය සභාවට අයත් සුසාන භූමි තුළ වැී ඇති 

කැලෑවන් කපා සුේෙ කර පුළුවන් ආකාරයට වැටවල් සකස් කර නිරවුල් කර දීමට 

කටයුතු කරමු බවත් ිමශ්ෂමයන්ම හුලන්ොව ෙකුන මොඩම් වත්ත සුසාන භූමිමේ ෙ 

වැඩි වශමයන් කැලය වැී ඇති බැින් එම කැලය  කපා කඩිනමින් සුේෙ පිත්ර කර 

දීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් සුසාන භූමි කැපීමම්දී සභාමේ වාහන මයාෙවා ගැනීම 

පවතින ඉන්ධන ප්රශ්නයත් සමග ගැටලුවේ පවතින බැින් කුී පෙනම මත මහෝ 

වාහන මයාෙවා මගන මමම සුසාන භූමි ටික සුේෙ පිත්ර කිරීමට කටයුතු කරමු බවට 

ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඒ වමේම ඉදිරිමේදී මහ නගර සභා ඇති කිරීමමන් අනතුරුව ප්රාමේශීය සභාව පිහිටුීම 

සඳහා  සියලු  ප්රමේශයන් වලට පහසු වන අන්ෙමට  හුලන්ොව හන්දිමේ පවත්වාමගන 

යෑමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බැින් ඉතාමත් සුදුසු ස්ථානයේ වශමයන් සෑම මෙනාමේම 

පහසුව පිණිස සුමම්ධා මැඩම් සිටි කාලමේදී සහමයෝගීතා පෙනමට ලබා දුන් ඉඩම් 

කැබැල්ලේ හුලන්ොව හන්දිමේ පවතින අතර රජමේ ප්රතිපාෙන වලින් එහි ඉදිකර ඇති 

මගාඩනැගිල්ල ෙ ඊට එහායින් ඇති රබර් කෑල්ල ෙ  ප්රාමේශීය සභාවට මයාොගනිමු 

බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර මමය ප්රාමේශීය සභාවට පවරා මෙන 

මලසට අවශය ස්ථාන මවත ලිපි මගින් ෙැනුවත් කර මමම භුමිය මවන්කර ගැනීමට 

කටයුතු කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

මමම අවස්ථාමේදී ගරු සභාපතිතුමා ිසින් ඉදිරිපත්  කරන ලෙ බල ප්රමේශමේ සිදු කළ 

යුතුම මමම අතයවශය සංවර්ධන කටයුතු සියල්ලම ඒ ආකාරමයන්ම සිදු කිරීමට 

කටයුතු කිරීම කඩිනමින් සිදු කිරීම සුදුසු බවට මහා සභාව ඒකමතිකව අනුමත කර 

සිටින ලදි. 

 

 

ගරු සභොපතිතු ො 



 

 
27 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

අනතුරුව සභිකවරුන්මේ මවනත් කරුණු තව දුරටත් ඉදිරිපත් මනාවූ බැින්, ලබන මස සභා 

රැස්ීම 2022 වර්ෂමේ ඔේමතෝබර් මස 14 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. 

2022.09.16 දින මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලමේදී ය. 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල. 

 

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

සභාමේ..........................................................................................................මයෝජනමවන් 

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

ඒකමතිකව/ සංමශෝධනයන්ට යටත්ව සභා සම්මත ිය. 

 

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
28 2022 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


