
 

 

1 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

ම ොනරොගල ප්රොමීය ස ාවො  

2022.02.18 දින  හ ාවො  ොර්තො  
 

ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභාප2 2818 වර්ේප  නිළ කාලස ආරම්භ කිරීප න්  ෙසුව ෙවත්වනු ලැබූ  

හතලිස් හත් (47) සභා වාරස 2822.82.18 වන දින ෙ.ව  82.38 ට ප්රාපීය ස සභා රැස්ීම් ශාලාප2දී 

ගරු සභාෙති ආර්.එම්.රත්නීර  ැතිතු ාපේ ප්රධාානත්වපසන් ෙැවැත්විණි. එහි සංෂිප්ත වාර්තාව 

ෙහත සඳහන් කරමි.  

පැමිණී  

01. ගරු සභාෙති    - ආර්.එම්.රත්නීර  ැතිතු ා 

02. ගරු උෙ සභාෙති    - ආර්.එම්.ප්රදීප් විපරරත්න  ැතිතු ා 

03. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ි   - වයි.උපුල්  ැතිතු ා 

04. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - ඒ.ඩී.සුනිල් අරංගල  ැතිතු ා 

05. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - ආර්.එම්.ක්රිශාන්ත රත්නාසක  ැතිතු ා 

06. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   -  පේ.ජී.ඩී.චා ර නානාසේකාර  ැතිතු ා 

07. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - පේ.එම්.ගුණවර්ධාන  ැතිතු ා 

08. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - රංජිත් රත්නාසක  ැතිතු ා 

09. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - තරංග දිසානාසක  ැතිතු ා 

10. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - තප ෝදිරම් ජසජීලන්  ැතිතු ා 

11. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - සන්ධායා අනුරුීිකා රත්නාසක  ැතිතුමිස 

12. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - එස්.අතුලකු ාරසිරි ැතිතු ා (ප්රතිෙේනාසක) 

13. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - ප්රදීප් ධාම්මික විතානපේ  ැතිතු ා 

14. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - ආර්.එම්.ර ණී රත්නාසක  ැතිතුමිස 

15. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - ආර්.එම්.උපීනි ර යලතා   ැතිතුමිස 

16. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - පේ. පනෝජා ලේමිණී  ැතිතුමිස 

17. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - එච්.එම්.සනත් ගුණවර්ධාන  ැතිතු ා 

18. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   - ඩබ්.එම්.පී.බණ්ඩාර  ැතිතු ා 

19. ගරු ප්රාපීය ස සභා  න්ී   -          අජිත් ශාන්ත අගලකඩ  ැතිතු ා 
 

ප්රධාාන කළ නාකරණ පස්වා නිලධාාරී - ඩබ්.එන්.පී.චන්රොල මිස 

මනොපැමිණී    -   නැත 

පිළිගැනී  

ෙළමුව ආග  සිහිකිරීප න් අනතුරුව ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  ාසික  හ සභාව සාර්ථක කර 

ගැනී  සඳහා ෙැමිණි ගරු උෙ සභාෙතිතු ා, සිසලු   න්ිවරුන්,  න්ීවරිසන් ුතුව ව ෙැමිණ 

සිටින සිසලු පෙනා පිළි ගනිමින් සභාප2  වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.  

 

01. පසුගිස  ා ාවො  ොර්තො  ාවො ාම් ත කර ගැනී . 

 

පම් වන විටත් ඔබතු න්ලාහට ලබා දී ුති ෙසුගිස  ාසික  හ සභාප2  සභා වාර්තා පකටුම්ෙත 

කිසවූවා පස් සලකා සංපශෝධාන ුත්නම් ඒවා පෙන්වා දී සංපශෝධාන නැත්නම් ගරු සභාප2 

පසෝජනා ස්ීරත්වපසන් සභා සම් ත කර ගන්නා පලස ගරු සභාෙතිතු ා විසින් ගරු සභාව පවත 

ෙැනුම් පෙන ලදි.  



 

 

2 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

එහිදී සංපශෝධාන කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවූපසන් ෙසු ගිස  ස  හ සභා වාර්තාව පේ.එම්.ගුණවර්ධාන 

ගරු  න්ීතු න්පේ සහ රංජිත් රත්නාසක  ගරු  න්ීතු න්පේ සහ පසෝජනා ස්ීරත්වපසන්  හ 

සභාප2 ඒක තික එකඟතාවපසන්  සභා සම් ත කරන ලදි.  

  
02.       ාවොපති රසො විසින් කරනු ලබන විම ේෂ නිමේදන 

 

  නැත 
 

 

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

ඉදිරිපත් කිරී . 
 

නැත 
 

04.    සථො පරිදී කල් දී ඇති ප්ර ේන ාොකච්ඡො කිරී  
 

නැත 
   

05.   සථො පරිදී කල් දී ඇති මසෝජනො ාොකච්ඡො කිරී  

නයාසොනුලවලව ලඟලඟට ුත්පත් සථා ෙරිදී කල්දී ුති පසෝජනා සාකච් ා කිරී  හා සභා 

තීරණ     ගැනී  බව ගරු සභාෙතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

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

මසෝජනො 
 

මසෝජනො අංක 01 

ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභාවට අසත් ෙහත සඳහන් වාහන හා සන්පෝෙකරණ අව ත්වැයාසා කිරී   

පස්වා කටයුතු සිදු කිරී   අ තර පකාටස් මිලදී පගන සවි කිරී  පවනුපවන් අොළ කටයුතු 

කිරී ටත්  ඒ සඳහා වැස වූ මුෙල් සභා අරමුෙපලන් විසෙම් ෙැරී ටත්  හ සභාප2 අනු ැතිස ලබා දී  

සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

LL – 7682 කෘෘෘෘ කැබ් රථප  ස්ටාටර් ප ෝටරස සවිකිරීපම් ගාස්තු   3 588.88 

i. LL – 7682 සයිලන්සරස අව ත්වැයාසාව       3 658.88 

ii. LL – 7682 ටසර් පරෝඩ් පකාට බාර් එක පුරවා සවිකිරී .    2 758.88 

iii. LL – 7682 Foton ප ාේ ලයිට් 82ේ සවිකිරී        27 688.88 

iv. LL – 6988 ට්රේ රථප  පකාලර් 82 සහ ෙැච් 82ේ ෙැලඟ        2 288.88 

v. LL – 6988 ට්රේ රථප  ෙැති කණ්නායාස අව තින් සවිකිරී        3 588.88 

vi. CM – 3078 ගලි රථප  188888 km සම්ූර්ණ වාර පස්වාව සිදු කිරී   131 621.25  

vii. GC – 5148 රථප  ප ෝටර් ේලච් එක අව ත්වැයාසා කිරී        7 888.88 

viii. GC – 5148 රථප  ඉදිරිෙස 688x16 ටසර් 2ේ ෙැලඟ       26 358.88  

ix. GC – 5148 රථප  වාර පස්වා සිදු කිරී         19 295.88 

x. RD – 4488 රථප  වාර පස්වා සිදු කිරි          28 458.88 

xi. RD – 9406 ට්රැේටරස සඳහා හයිපරාලිේ ව්ල් 81ේ ෙැලඟ         1 458.88 

xii. 49-5301 ට්රැේටර් රථප  ස්ටාටර් ප ෝටර් ස්ස් පසට් ෙැලඟ         1 458.88 

xiii. 49-5301 ට්රැේටර් රථප  වාර පස්වා සිදු කිරී         16 758.88 

xiv. 49-5301 ට්රැේටර් රථසට බැටරිසේ මිලදී ගැනී         26 858.88 

xv. RY – 2510 758x18 Ceat  ටසර් 01 ේ සහ ටියුබ් 81 ෙැලඟ       31 758.88 



 

 

3 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට රංජිත් රත්නාසක ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින් ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස වි සා 

සිටින ලදී. 
 

පෙර  ාස වල ප න්  ප   අලුත්වැයාසා කටයුතු සහ ඊට අොල පගීම් කටයුතු විි ත් 

ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව සභා අරමුෙලින් සිදු කිරී   සුදුසු බවට  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන 

ලදී. 
  

මසෝජනො අංක 02 

කුඹුේකන  ංසන්ිප  සිට ඔේකම්පිටිස  ාලිගාවිල පෙසට ග න් කරනු ලබන ොසල් ළමුන්  

 වුවරුන්  ගැබිනි  වුවරුන්   හව  ගම්වාසීන් ආදී සිසලු ජනතාව ත  ගම් ප්රපීශවලට සා ට කිසිදු 

ආවරණසේ ආරේේාවේ පනා ැතිව ප   ස්ථානප   ුති සිසඹලා ගස සට රැඳී සිටිමින් බස් 

රථවලට පගාඩී ට පබාපහෝ ප2ලාවේ රැඳී සිටින බැවින් ප   ස්ථානසට  ගී ආවරණසේ බට 

පිරිස් ශ්ර  ොසකත්වපසන්  ඉදිකර  ගැනී  සඳහා සම් ප්රතිොෙනසේ ලබා පෙන පලස කුඹුේකන යුධා 

හමුො බල පස්නා මූලස්ථානප  බල පස්නාිෙති විසින් කර ුති ඉල්ී  සඳහා  හ සභාප2  

අනු ැතිස ලබාදී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස වි සා 

සිටින ලදී. 

 

කුඹුේකන හන්දිප  ඔේකම්පිටිස  ාර්ගප  ෙැනට  ගින් රැඳී සිටින බස් නැවතුම් ස්ථානසට ස්තීර 

බස් නැවතු ේ  එනම් නව  ගී ආවරණසේ ස්ථාපිත කිරී  සඳහා සභා අරමුෙල් වලින් අවශය වන 

රවයාධාාර ලබා දී  සුදුසු බවත්  පම්  සඳහා  එ  ස්ථානප  අවශය වන භූමිස ලබාගැනී  සඳහා 

 ාර්ග සංවර්ධාන අිකාරිස පවත ෙන්වා සවා  අවශය කටයුතු සිදු කර ගැනීප න් අනතුරුව  විි ත් 

ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව පම් සඳහා අවශය කටයුතු සිදු කර දී  සුදුසු බවට  හ සභාව ඒක තිකව 

අනු ත කරන ලදී. 

 

 

මසෝජනො අංක 03 

ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභාප2 පකාන්ාත් ෙෙන   ත පස්වප  නියුතු එච්.එම්.රවිඳු චතුරංග 

 හතාපේ පකාන්ාත් පස්වා කාලස 2822.86.38 දිපනන් අවසන් වන බැවින්  ඔහුපේ පස්වා 

කාලස අවසන් දිපන් සිට ඉදිරිසට තවත් වසරකින් දීර්ඝ කිරී   සඳහා  ගරු  හා සභාප2 අනු ැතිස 

ලබාදී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
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ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස වි සා 

සිටින ලදී. 

  

සභාප2 බි  තලන සන්ප  (ගල් පරෝල) සන් ක්රිසාකරුපවකු වශපසන්  කටයුතු කරන ප ාහු 

පවනුවට පසෙී ට පවනත් සන් ක්රිසාකරුපවකුෙ ප   අවස්ථාප2 පනා ැති බැවින් ප ාහුපේ 

පස්වා කාලස සභා අරමුෙලින් වැටුප් පගීපම් ෙෙන   ත තවත් වසරකින් එනම් 2822.86.38 සිට 

2823.86.38 දින ෙේවා දීර්ඝ කිරී  සුදුසු බවත් ඒ සඳහා අොල අනු ැතීන් පවත පසාමු කර  නිවැරදි 

ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව අොල කටයුතු කිරී  සුදුසු බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත  කරන ලදි. 

 

මසෝජනො අංක 04 

ප ානරාගල රත්තනපිටිස විමුේති මුල් ළ ාවිස සංවර්ධාන  ධායස්ථානප  2822 වර්ේසට නවක 

සිසුන් ුතුලත්ව ුත්පත් 84 ෙපනකු ෙ ණේ වන බැවින් පෙර ොසල් ශාලාප2 ෙැල්වල සහ බිත්ති 

වල තීන්ත ආපල්ෙ  කර ගැනී  සඳහා මුෙල් පනා ැති බැවින් ප   ෙරුවන් පවනුපවන් පෙර 

ොසල් පගාඩනැගිල්ල පිරිසිදු කර ගැනී ට තීන්ත පහෝ සම් ප්රතිොෙන මුෙලේ  පහෝ ලබා පෙන 

පලස පෙර ොසල් ගුරුතුමිස (ටී.එරන්දි දිනූේා මිස) විසින් කර ුති ඉල්ී  සඳහා ගරු සභාප2 

තීරණස සහ අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට  ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා 

කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නාසක ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස වි සා 

සිටින ලදී. 

 

ලිසා ෙදිංචි පෙර ොසලේ වන  ප   පෙර ොසපල් තීන්ත ආපල්ෙ කර ගැනී  සඳහා අවශය තීන්ත 

ප්ර ාණස සභා අරමුෙලින් මිලදී පගන  ලබාදී  සුදුසු බවත් කාර්මික නිලධාාරි  හතා පවතින් අොළ 

අපනකුත් කටයුතු  සිදුකර අොල අනු ැතීන්ට සටත්ව විදි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   රවයාධාාර 

ලබා දී   සුදුසු බවට  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 
  

මසෝජනො අංක 05 

ප ානරාගල මිසනවත්ත අවුරුදු 38 ක ෙ ණ කාලසක සිට ප්රජාශාලා පගාඩනැගිල්ලක 

ෙවත්වාපගන සනු ලබන  පනව ම් පෙර  ොසල සඳහා ස්ීර පගාඩනැගිල්ලේ ඉදිකර ගැනී  සඳහා 

ප්රතිොෙන මුෙලේ ලබා පෙන පලස පෙර ොසල් ප්රධාාන ගුරුතුමිස (පේ.ඒ.අයි.ඩී.පේ.දිසානාසක 

මිස) විසින් කර ුති ඉල්ී  සඳහා  හ සභාප2  අනු ැතිස ලබාදී  සුදුසු බවට  ගරු සභාෙතිතු ා 

විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු  න්ිතුමිස විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී.  



 

 

5 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

 

ඉදිරිප දී සභාවට ලැබී ට නිසමිත ප්රතිොෙන භාවිත කර විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව අොළ 
අනු ැතීන්ට සටත්ව  ප   පෙර ොසල සඳහා ස්ීර පගාඩනැගිල්ලේ ඉදිකර දී  සුදුසු බවට  හා 
සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 
  

  

 මසෝජනො අංක 06 
 

2822 වර්ේප  පෙබරවාරි  ාසසට ආසතනස සඳහා මිලදී ගනු ලැබූ ෙහත සඳහන් අතයවශය මිලදී 

ගැනීම් සඳහා   හ සභාප2 අනු ැතිස ලබාදී  සුදුසු බවට  ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත 

පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

I. පසෞඛ්ය අංශසට අවශය අත් ේලවුස ්500මිලදී ගැනී    රු.  95 888.88 

II. විදුලි අංශස සඳහා  බල්බ 210 ේ මිලදී ගැනී     රු.283 888.88 

III. ආොහනාගාරස සඳහා අවශය ග්ස් සිලින්ඩර නැවත පිරී   රු.153 188.88  

IV. කාර්සාලප  පින්ටර් සඳහා අවශය tonar 25ේමිලදී ගැනී   රු.226 588.88 

V.  ාර්ග අංශස සඳහා අවශය උෙකරණ මිලදී ගැනී    රු.  29 958.88 

 
 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

 

කාර්සාලසට අතයාවශය ප   මිල දී ගැනීම් විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව මිල දී ගැනී  සුදුසු 
බවට  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 
  
 

 

මසෝජනො අංක 07 

ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභාවට අසත් ෙහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්ධාන කටයුතු සභා අරමුෙලින් 

සිදු කිරී  සඳහා  හ සභාප2 අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව 

පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

1) ෙැරණි පොළ භූමිප  ඉදිකර ුති නව පවපළඳ  සංකීර්ණසට අසත් පගාඩනැගිල්පල් 
ෙවතින අඩු ොඩු සකස් කර අෙවි වූ බිත්ති වල තීන්ත ආපල්ෙ කිරී . 
 

2) ෙැරණි බස් නැවතුම්ෙපළ් ගැලී පගාස් ුති වහලප  පකාටස් අලුත්වැයාසා කිරී . 
 



 

 

6 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

 
 

3) ප ස නව බස් නැවතුම්පොපළ් බස් නැවතුම් ස්ථානවල වහලප  නිතර බස් රථ වැදී  නිසා 
ගැලී ුති ස්ථාන සකස් කිරී ේ බව ගරු සභාෙතිතු ා ෙැහැදිලි කර සිටින ලදි. 

 
4) නව බස් නැවතුම්පොළ භූමිප  පොදු වැසිකිලිස ෙවතින ස්ථානස සහ සතිපොළට පිවිපසන 

 ාර්ගස හා සම්බන්ධා වන කුඩා  ාර්ගස  පකාන්ීට් පසාො සකස් කිරී . 

 
5) සති පොල පොළ භූමිප  පතාග බඩු මිලදී ගන්නා පකාටස තුළ වාහන ුතුල්  කිරී ට 

පනාහැකි වන පලස පවපළන්ෙන් විසින් අවහිර කර ුති පකාටස පුව ල් කර සකස් කිරි . 

 
6) නගරස පුරා විවිධා ස්ථානවල  ෙදිකප2දිකාවල  සහ පවළඳ ස්ථානවලට සහ අපනකුත් 

ස්ථානවල පිවිසුම් ස්ථානවලට පකාන්ීට් පසාො සකස් කිරී . 
 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට පී.බණ්ඩාර ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී.  

 
 

විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව නගරස තුළ ප   අතයවශය අලුත්වැයාසා කටයුතු වලට අොල 
ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධාන කටයුතු නිවැරදිව සිදු කිරී ත් ඒ සඳහා වන විසෙම් විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට 
සටත්ව සභා අරමුෙලින් විසෙම් කිරී   සුදුසු බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 
  

 

මසෝජනො අංක 08 

1 වසර සිට 13 වසර ෙේවා ෙන්ති ෙැවැත්පවන සිසුන් 350 කට ආසන්න පිරිසේ ඉපගනු  ලබන 

හුලන්ොව ෙකුණ වසපම් ප ා/හුලංොව ෙකුණ  හා විෙයාලප  ීඩා පිටිස covid  වසංගත තත්වස 

පහ්තුපවන් ප්රපසෝජනසට පනාපගන තිබී  පහ්තුපවන් පම් වන විට ීඩා කටයුතු කිරී ට 

පනාහැකිව අෙවි ී ුති බැවින් ප ෝටර්පර්ඩරස පසාො ප   විෙයාලප  ීඩා පිටිස ෙවි කර 

සකස් කර පෙන පලස විදුහල්ෙති වන පේ. එම් සරත් කු ාර  හතා විසින් කර ුති ඉල්ී  සඳහා 

 හ සභාප2 සභා අනු ැතිස ලබාදී  සුදුසු බවට  ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත 

පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට වයි.ආර්.උපුල් ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

ප   ොසලට අසත් ීඩා පිටිස දුවා ෙරුවන්පේ ීඩා කටයුතු පවනුපවන් ප ෝටර්පර්ඩරස පසාො 
සකස් කර දී  සුදුසු බවට සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 
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 මසෝජනො අංක 09 

ප ාණරාගල පබෝහිටිස  වැදිකුඹුපර හි ෙදිංචි පී.ඒ.ජී ඉන්රාවතී සන අස ෙදිංචි නිවසට බී ට ජලස 

ලබා ගැනී  සඳහා ළිඳේ හාරා ගැනී ට සභාවට අසත් j.c.b. සන්ස ලබාපෙන ප න් කර ුති 

ඉල්ී  සඳහා  හ සභාප2 අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත 

පසෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට පේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී.  

 

කාර්මික නිලධාාරී  ගින් ෙරීේේා කර බලා නිර්පීශ වාර්තාවේ පගන පම් සඳහා කළ හැකි 
උෙකාරසේ ප2නම් එස සභාව  ගින් සිදු කර දී  සුදුසු බවට සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 
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ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභාවට අසත් 2821.12.31 දිපනන් අවසන් වර්ේසට අොළව භාණ්ඩ 

සලඟේේණස 2822.81.27 දින වන විට සිදුකර අවසන් කර ුති බැවින්  භාණ්ඩ සලඟේේණ වාර්තාව 

සඳහාත් (ඔබ පවත ලබා දී ුති)  තව ෙ ප   වාර්තාප2 ුතුළත් අබිලි භාණ්ඩ පවන්පීසි කිරි ට 

සහ ප්රපසෝජනසට ගත පනාහැකි භාණ්ඩ විනාශ කිරි  සඳහා ෙ  පවන්පීසි කළ යුතු භාණ්ඩ 

තේපස්රු කිරි  සඳහා ෙ ෙහත සඳහන් නිලධාාරින් ෙත් කර ගැනී  සඳහාත්  හ සභාප2 තීරණස 

සහ අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පවත පසෝජනා කර 

සිටින ලදි. 

1. උොලි පහ්රත්  සා    - වි ර්ේණ  නිලධාාරි 

2. සුනිල් අරංගල  ැතිතු ා            - ප්රාපීය ස සභා ගරු  න්ි 

3. ඩබ්.එම්.සරත් කු ාර වනසිංහ  සා  - කාර්මික නිලධාාරි 

4. පේ.එම්.පලාකුබණ්ඩා  සා   - සංවර්ධාන නිලධාාරි 

5. පේ.එම්.ප්රභාත් චින්තක  සා             - කළ නාකරණ පස්වා නිලධාාරි  

6. පේ.එම්.එන්.ප්රිසෙර්ශණී මිස             - සංවර්ධාන නිලධාාරි 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් විපරරත්න ගරු උෙ සභාෙතිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී.  
 

2021 වර්ේප  භාණ්ඩ සලඟේේණ වාර්තාව පිළිගැනී  සුදුසු බවත් එ  සලඟේේණප  දී හමුවූ 
ප්රපසෝජනසට ගත පනාහැකි අබිලි භාණ්ඩ පවන්පීසි කිරී ට අොළ කටයුතු ප   අධීේේණ 
කණ්ඩාසපම් සා ාජිකසන් පසාෙවා පගන ඉටු කිරී  සුදුසු බවටත්  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත 
කරන ලදි. 
  



 

 

8 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 
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ප ාණරාගල වැලිසාස පුස්තකාලස පිහිටි ඉඩප හි පකාටසේ ආයුර්ප2ෙ පෙොර්තපම්න්තුව පවත 

ලබා දී  සම්බන්ධාපසන්  2011 වර්ේප   ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභා  හ සභා වාරසකදී 

තීරණසේ පගන ුති අතර ඒ අනුව එ  ආසතනසට ලබා දී ට නිසමිත ප   ඉඩම් පකාටස 

සම්බන්ධාපසන් නැවත සභා තීරණසේ පගන අොළ ආසතන පවත ෙැනුම් දී ට අවශය ී ුති 

බැවින් සහ එහි ඉතිරි පකාටස් ෙ තේපස්රු කර අවසන් ගිණු ට ගත යුතු බැවින් ඒ සඳහා  හ 

සභාප2 තීරණස සහ අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත 

පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් විතානපේ ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

වැලිසාස පුස්තකාලස පිහිටා ුති සභාව සතුව ඉඩපම් පකාටසේ ආයුර්ප2ෙස පවත ලඟට පෙර සභා 

තීරණසකින් පවන්කර ලබා දී තිස්ණ ෙ එස විි ත්ව  සිදුකර පනා ැති බැවින් පම් සම්බන්ධාව  

නිතර විගණන වි සීම්වලටෙ ලේ වන අතර සභා තීරණසේ නැවත පගන ප   පවන් කිරී  

නිශ්චිතව  සිදු කර ප   ආයුර්ප2ෙස පවත ලබා පෙන භූමිස පවන් කර දී  සිදු කළ යුතු බවට 

විගණනපසන් පෙන්වා දී ුති බැවින් පම් සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා ගත යුතු බවට ගරු 

සභාෙතිතු න් ප හිදී ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 
  
පම් වන විට ප   භූමිප  ෙවතින පුස්තකාල පගාඩනැගිල්ල සහ ආයුර්ප2ෙ පගාඩනැගිල්ල අතර 

 ැදිව සකසා ුති  ාර්ගප  ෙකුණු ෙසින් ෙැනට ආයුර්ප2ෙ පගාඩනැගිල්ල ෙවත්වාපගන සන  

පකාටසත් ඊට පිටුෙසින් ුති නව ආයුර්ප2ෙ පන්වාසික පගාඩනැගිල්ලත් ස ග  පිටුෙස කන්ෙ 

පතේ ුති පකාටසින් ෙර්චස් 188ක භූමි ප්ර ාණසේ ආයුර්ප2ෙස පවත නිශ්චිතව  ලබා දී  සුදුසු 

බවට  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 

 මසෝජනො අංක 12 

ප්රාපීය ස සභාවට අසත් ප ානරාගල පෙර ොසල් ළ ා උෙයානස පිහිටි භූමිස තුළ පිහිටා ුති ඌව 

ෙළාත් පුස්තකාල පස්වා  ණ්ඩලසට අසත් පගාඩනැගිල්ල ප්රාපීය ස සභාවට ෙවරා පනාගැනී  

සම්බන්ධාව විගනන වි ර්ශනසන්ට ලේ ී ුති බැවින් ප   පගාඩනැගිල්ල සභාවට අසත් 

පීෙලේ ඉවත් කර සකස් කර ුති බැවින් ප ස ඉදිකිරී ට ප්රථ  අොල ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්වූ 

ෙසුව  සභාවට ප   පගාඩනැගිල්ල ෙවරා පෙන බවට ඌව ෙළාත් ප්රධාාන පල්කම් විසින් 

2883.12.18 දිනැති ඌව/ප්රපල්/34 අංක ෙරණ ලිපිස  ගින් ෙන්වා ුති බැවින්  ප   

පගාඩනැගිල්ල ප්රාපීය ස සභා පීෙලේ පලස ෙවරා ගැනී   සඳහා  හ සභාප2 අනු ැතිස ලබා දී  

සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට වයි.ආර්.උපුල් ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

9 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

පම් සම්බන්ධාව ෙසු ගිස දිනක බදුල්පල්දී ෙැවති සාකච් ාවකදී ෙ පම් සම්බන්ධාව සාකච් ාවට 

බදුන් වූ අතර ප   පගාඩනැගිල්ල ඉදි කිරීප න් අනතුරුව අෙ ප්රාපීය ස සභාවට භාර පෙන බවට 

එවකට සිටි ප්රධාාන පල්කම්තු ා කළ ප්රකාශසකට අනුව 2011 වර්ේප  දී එස අෙ පවත ලිඛිතව 

ෙැනුම් දී ුති අතර  නමුත් පම් තාේ කල් ප   පගාඩනැගිල්ල සභාවට ෙවරා දී ේ  විි ත්ව 

සිදුකර පනා ැති අතර පම් සම්බන්ධාව නිරතුරුව  විගණන පසන් වි සීම් කරන බවත් පම් සඳහා 

නැවත සභා තීරණසේ පගන ඒ අනුව ප   පගාඩනැගිල්ල සභාවට ෙවරා ගැනී ට අොළ කටයුතු 

සිදුකරන පලස විගණනපසන් ෙැනුම් දී ුති බව ගරු සභාෙතිතු ා ප හිදී ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 
 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී.  
 

පම් සම්බන්ධාපසන් එවකට සිටි ප්රධාාන පල්කම්තු න් ලිඛිතව ෙන්වා ුති බැවින් එහි පිටෙත් 

සහිතව වගකිවයුතු  නිලධාාරීන් පවත නැවත ෙැනුම් දී ප   පුස්තකාල පගාඩනැගිල්ල 

නීතයානුලවලව සභාවට ෙවරා ගැනීපම් කටයුතු විි ත්ව සිදු කර ගැනී  සුදුසු බවට  හ සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 

මසෝජනො අංක 13 

සර්පවෝෙස  ාසා ප්රාපීය ස සභා වැඩසටහනට අොලව ෙසුගිස දිනක ප ානරාගලදී ෙැවති 

වැඩසටහනකට අනුව හඳුනා ගැනී ට ලේවූ කරුණු කාරණා ුතුලත්ව සකස් කර ුති වයාෙෘෘති 

පකටුම්ෙත සම්බන්ධාපසන් සාකච් ා කර  හ සභාප2 තීරණස සහ අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට 

ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල් ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

පම් සම්බන්ධාපසන් ූර්ණ ෙැහැදිලි කිරී ේ සභාවට ඔවුන් විසින්  සිදු කිරී  සඳහා අෙ දින  හ 
සභාවට සහභාගී ී ට ඔවුන්පේ ඉල්ී කට අනුව අවස්ථාව ලබා දුන්නෙ පම් ප ාපහාපත් ඔවුන් 
සහභාගී ී පනා ැති බැවින් පම් සඳහා සභා තීරණසේ ගැනී  ෙසුවට කල් තබමු බවට ගරු 
සභාෙතිතු ා ප හිදී ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු අතර ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  කළ ප්රකාශසට අනුව කටයුතු කිරී  සුදුසු 

බවට  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 
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මසෝජනො අංක 14 
 

ප ානරාගල නගරසට ෙැමිපණන බස් රථ රඳවා තැබී  සඳහා ප ානරාගල සති පොළ භූමිප  

වාහන නැවතුම් ස්ථානසේ ඉදිකිරී ට පසෝජනා ී ුති බැවින් එ  ඉදිකිරීම් සිදු කරන ස්ථානප  

පිහිටි ඉවත් කිරී ට නිසමිත නිවාස 3ේ සඳහා පවපල්වත්ත සාප්පුවත්ත ඉඩපම් නව නිවාස 3 ේ ඉදි 

කර දී ට ලඟට පෙර සභාවාරසකදී අන ත කරන ලදි. එහිදී එේ නිවසේ සඳහා අනු ත 

ුස්තපම්න්තු ගත මුෙල රු.1 888 888.88 ේ වන අතර  වර්ත ානප   ෙවතින මිල ගණන් සටපත් 

ප   ුස්තපම්න්තු ගත මුෙලට අොල ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරී ට පනාහැකි බැවින් වර්ත ානාප  

පවළඳපොළ ෙවතින මිල ගණන් සටපත් ුස්තපම්න්තු සකස් කර ප   නිවාස 3 සභා අරමුෙලින් 

ඉදිකිරී  සඳහා  හ සභාප2  අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව 

පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට තප ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ප හිදී සභාපවන් කළ වි සීම්  වලට අනුව නගරප  රථ ගාල සකස් කිරීපම් කටයුතු සඳහාත් 

පොළ භූමිස පුව ල් කිරීපම් කටයුතු සඳහාත් ප   ස්ථානප  ඉදිකර ුති ෙමිළ ෙවුල්වලට අසත්  

නිවාස කීෙස ඉවත්කර එ  ඉවත්කරන නිවාස පවනුපවන් සභාවට අසත් සාප්පු වත්ත ඉඩප හි 

සභා අරමුෙලින් රුපිසල් ලේේ 10 බැගින් පවන්කර ලේේ තිහේ 30ේ විසෙම් කර නිවාස තුනේ 

ඉදිකර දී  සඳහාත් ජන වස ට අසත් නිල නිවාස පෙක සඳහා සාප්පු වත්ත ඉඩප න් ෙර්චස් 12 

බැගින් පවන් කර දී  සඳහාත් ලඟට පෙර අනු ැතිස ලබාපගන ුති අතර  රපට් ෙැවති  තත්ත්වසත් 

ස ඟ ප   කටයුතු සිදු කිරී  ප්ර ාෙ වූ බැවින් පම් වන විට ප   මිල ගණන් සටපත් ප   ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සිදු කිරී  ඉතා ත් අෙහසු බැවින් අව  වශපසන් එේ  නිවාසසක වැඩකටයුතු සම්ූර්ණ 

වශපසන් අවසන් කිරී ට ලේේ 15 ත් 16 ත් අතර මුෙලේ සභාපවන් වැස කරන්නට සිදු වන බව 

ගරු සභාෙතිතු න් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 
  
ඉදිකිරීම්  රවය වල වර්ත ාණප  ෙවතින මිල ගණන් සටපත්  ප   නිවාස ඉදිකිරිම් සඳහා වැයාපුර 

මුෙලේ වැස පවන බැවින් විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව ෙමිළ ෙවුල් 3 සඳහා වන නිවාස තුනට 

අොල  ඉදිකිරීම් කටයුතු සාප්පුවත්ත ඉඩප හි සිදු කිරී ත්  ජන වසපම් නිවාස පෙක සඳහා ෙර්චස් 

12 බැගින් ප   භූමිපසන්  පවන් කර දී  සුදුසු බවටත්  හ සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 
 

 

5.2 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී රංත්ත් රත්නොසක  හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මසෝජනො  

ප ානරාගල මුප්ෙපන් වසපම් ඉතා අබලන් වූ  ෙහත සඳහන්   ාර්ග සඳහා සභා අරමුෙල් සටපත් 

රැවල් අතුරා සංවර්ධානස කිරී  සඳහා  හ සභාප2 තීරණස සහ අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට 

රංජිත් රත්නාසක ගරු  න්ීතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

01. කු ාරපුර 5 වන ෙටු පේ අබලන් වූ ඉතිරි පකාටස 
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02. කු ාරපුර ස ගි  ාවපත් අබලන් වූ හරස්  ාර්ගප  පකාටස 

03. පොඩම්වත්ත ෙළමු ෙටු පේ අවසානප  ුති පකාටස 

04. පොඩම්වත්ත 4 වන ෙටු පේ ඉතිරිී ුති පකාටස 

05.  කු ාරපුර 1 ෙටු ග  

06. කු ාරපුර රත්නප්රදීෙ  ාවපත් ඉතිරි පකාටස 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට පේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

සභා අරමුෙපල් ප්ර ාණවත් මුෙල් ෙවතින අවස්ථාවන්වලදී  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   

සංවර්ධාන කටයුතු ප්රපීශප   හජනතාවපේ සුභ සිීිස පවනුපවන් සිදු කිරී  සුදුසු බවට  සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 

 

5.3 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී  න්ී චො ර නොනොසක්කොර  හතො විසින් ාවො ට 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන මසෝජනො 

ප ානරාගල බල ප්රපීශස තුළ  ෙහත සඳහන්  ස්ථාන සභා අරමුෙල් සටපත්  සංවර්ධානස කිරී  

සඳහා  හ සභාප2 තීරණස සහ අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට චා ර නානාසේකාර ගරු 

 න්ීතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

01. ප ානරාගල හිඳිකිවුල   පබෝගහඅරාව අතුරු  ාර්ගප  ෙැති බැම්  සංවර්ධානස කිරී . 

02. ප ාණරාගල ප්රාපීය ස සභාවට අසත් සාප්පුවත්ත ඉඩප හි සංචාරක  නිවාසසේ ඉදි කිරී . 

03. ටැංවත්ත පොදු පගාඩනැගිල්ල සංවර්ධානස කිරී . 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට ක්රිශාන්ත රත්නාසක ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

සභා අරමුෙපල් ප්ර ාණවත් මුෙල් ෙවතින අවස්ථාවන්වලදී  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   

සංවර්ධාන කටසතු ප්රපීශප   හජනතාවපේ සුභ සිීිස පවනුපවන් සිදු කිරී  සුදුසු බවට  සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 
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5.4  ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී ක්රි ොන්ත රත්නොසක   හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන මසෝජනො  

ප ානරාගල රත්තනපිටිස  පෙයිසන්පනපවල  ාර්ගස සභා අරමුෙලින් රැවල් පසාො සකස් කිරී  

සඳහා  සභා අනු ැතිස ලබාදී  සුදුසු බවට ගරු  න්ී ක්රිශාන්ත රත්නාසක  හතා විසින් සභාව 

පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධාණ ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

සභා අරමුෙපල් ප්ර ාණවත් මුෙල් ෙවතින අවස්ථාවන්වලදී  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   

සංවර්ධාන කටසතු ප්රපීශප   හජනතාවපේ සුභ සිීිස පවනුපවන් සිදු කිරී  සුදුසු බවට සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 

 

5.5 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී  යි.ආර්.උපුල්   හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මසෝජනො  

ප ානරාගල  හුලන්ොව ෙකුණ රා ප  අපට් ුල  ාර්ගස සභා අරමුෙලින් රැවල් ෙ ා සකස් කිරී  

සඳහාත් හුලන්ොව ෙකුන ීඩාපිටිස සකස් කර දී  සඳහාත් සභා අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට 

ප්රාපීය ස සභා ගරු  න්ී වයි.ආර්.උපුල්  හතා  විසින් සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට ප්රදීප් විපරරත්න ගරු උෙ සභාෙතිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

සභා අරමුෙපල් ප්ර ාණවත් මුෙල් ෙවතින අවස්ථාවන්වලදී  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   

සංවර්ධාන කටසතු ප්රපීශප   හජනතාවපේ සුභ සිීිස පවනුපවන් සිදු කිරී  සුදුසු බවට  සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 
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5.6  ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී ානත් ගුණ ර්දන   හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මසෝජනො  

ප   අවස්ථාප2දී නැගී සිටි සනත් ගුණවර්ධාන ගරු  න්ීතු න් විසින් ප ානරාගල 

 ාගන්ෙනමුල්ල ළිපඳ් කපඩ් ෙසුකරන විට හමුවන ෙකුණු ෙැත්තට ුති  ාර්ගස සභා අරමුෙලින් 

පකාන්ීට්  කර සංවර්ධානස කර දී  සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා ගැනී  සඳහා නයාසොනුලවලව 

ත න් විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලෙ ප   පසෝජනාව සංපශෝධානස කර ඒ පවනුවට ඉතා අබලන් 

තත්ත්වප  ෙවතින පවනත්  ාර්ගසේ සංවර්ධානස කිරී ට ජනතාවපේ ඉල්ී   ත  අතයාවශය ී 

ුති බැවින්  ලබන සභා රැස්ීපම් නයාස ෙසට එ  සංපශෝිත සංවර්ධාන පසෝජනාව ුතුලත් 

කිරී  සඳහා  හ සභාපවන් අවසර ඉල්ලා සිටින ලදි. ඒ සඳහා සභාව ඒක තිකව අනු ැතිස ලබා 

පෙන ලදි. 

 
 

5.7 ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී පී.බණ්ඩොර  හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

මසෝජනො  

ප   අවස්ථාප2දී නැගී සිටි පී.බණ්ඩාර ගරු  න්ීතු න් විසින් බටුගම් න පකාට්ඨාශප  

පෙබැීපීකිවුල රා  පස්වා වසපම් කරපකාළසාස  ාර්ගප  කරපකාළසාස අතුරු  ාර්ගස 

පකාන්ීට් පසාො සංවර්ධානස කිරී ට සභා අනු ැතිස ලබා ගැනී  සඳහා නයාසොනුලවලව ත න් 

විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලෙ ප   පසෝජනාව ෙ සංපශෝධානස කර ඒ පවනුවට ඉතා අබලන් 

තත්ත්වප  ෙවතින පවනත්  ාර්ගසේ සංවර්ධානස කිරී ට ජනතාවපේ ඉල්ී   ත  අතයාවශය ී 

ුති බැවින්  ලබන සභා රැස්ීපම් නයාස ෙසට එ  සංපශෝිත සංවර්ධාන පසෝජනාව ුතුලත් 

කිරී  සඳහා  හ සභාපවන් අවසර ඉල්ලා සිටින ලදි. ඒ සඳහා ෙ සභාව ඒක තිකව අනු ැතිස ලබා 

පෙන ලදි. 
  

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

ලබන මසෝජනො  

ප ාණරාගල පහාපරාම්ස්ව රා  නිලධාාරී වසපම් පොකුණුගල අතුරු  ාර්ගස ඉතා අබලන් ී ුති 

බැවින් එ   ාර්ගස ෙරිහරණස කරන ජනතාවට  හත් අෙහසු තත්ත්වසන්ට මුහුණ ොමින් සිටින 

බැවින් ප    ාර්ගස සභා අරමුෙලින් පකාන්ීට් කර සංවර්ධානස කර දී  සඳහා සභා අනු ැතිස 

ලබා දී  සුදුසු බවට ප්රාපීය ස සභා ගරු  න්ී සුනිල් අරංගල  හතා විසින් සභාව පවත පසෝජනා 

කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට පේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

සභා අරමුෙපල් ප්ර ාණවත් මුෙල් ෙවතින අවස්ථාවන්වලදී  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   

සංවර්ධාන කටසතු ප්රපීශප   හජනතාවපේ සුභ සිීිස පවනුපවන් සිදු කිරී  සුදුසු බවට සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 



 

 

14 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

 

5.9  ප්රොමීය ස ාවො ගරු  න්ී තම ෝදිරම් ජසජීලන්   හතො විසින් ාවො ට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන මසෝජනො  

ප ාණරාගල අලිසාවත්ත ස්පටෝරු   ාර්ගස ඉතා අබලන් තත්ත්වප  ෙවතින බැවින් ප    ාර්ගස 

සභා අරමුෙලින් පකාන්ීට් කර සංවර්ධානස කර දී  සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට 

ප්රාපීය ස සභා ගරු  න්ී තප ෝදිරම් ජසජීලන්   හතා විසින් සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින 

ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු  න්ිතුමිස විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

සභා අරමුෙපල් ප්ර ාණවත් මුෙල් ෙවතින අවස්ථාවන්වලදී  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   

සංවර්ධාන කටසතු ප්රපීශප   හජනතාවපේ සුභ සිීිස පවනුපවන් සිදු කිරී  සුදුසු බවට සභාව 

ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 
 

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

නයාසොනුලවලව සථා ෙරිදී කල්දී ුති පසෝජනා සාකච් ා කිරීප න් අනතුරුව අෙ දින සාකච් ා 

කර අනු ැතිස ගත යුතු කල් දී පනා ැති හදිසි පසෝජනා කිහිෙසේ  සම්බන්ධාපසන්  හ සභා 

අනු ැතිස ලබා ගත යුතු බවට ගරු සභාෙතිතු ා සභාපවන් වි සීම් කළ අතර  ඒ සඳහා  හ සභාප2 

විරුීධාත්වසේ පනා ැතිව එකඟතාවස ඵල කර සිටි  බැවින් ගරු සභාෙතිතු ා විසින් එ  හදිසි 

පසෝජනා ෙහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට සභාගත කරන ලදි. 

I. පබෝහිටිස වැදි කුඹුර ප ානරාගල ලිපිනප  ෙදිංචි ඒ.එච්.චාලිනා  හත්මිස සහ පර.පී. හවයාසා 

සන කාත් කවුරුත් පනා ැති ඉතා වපසෝවෘෘීධා යුවලේ විසින් කරන ලෙ ඉල්ී ේ  ත එ  

පෙෙලපේ ොවිච්චිස සඳහා වැසිකිළි ආධාාරසේ ලබා දී  සම්බන්ධාපසන් 2021.82.12 දින දී  හා 

සභාප2 ලබාගත් අනු ැතිස ගරු ආණ්ඩුකාරතු ාපේ අනු ැතිස සඳහා ෙ ඉදිරිෙත් කර ඒ සඳහා 

ුස්තපම්න්තු ප්රකාරව රුපිසල් 188341.38 ක මුෙලක වැසිකිළි රවයාධාාරා සභා අරමුෙලින් ලබා 

දී ට ගරු ආණ්ඩුකාරතු ාපේ අනු ැතිස ලැබී ුත. නමුත් පම් සම්බන්ධාපසන් ආධාාර ලබාදී ට 

අොළ යුවල ෙැනුවත් කිරීපම්දී ඔවුන් ඉතා වපසෝවෘෘීධා තත්ත්වප  ෙසුවන බැවින් වැසිකිළිසේ 

ඉදිකර ගැනීපම් කටයුතු සිදු කර ගැනී ට  කිසිදු ආකාරසකින් පනාහැකි බැවින් සභාව  ගින් එ  

මුෙලට සරිලන ෙරිදි  වැසිකිළිසේ ඉදි කර පෙන පලස ඔවුන් විසින් ඉල්ීම් කර සිටින බැවින් එ  

අනු ත මුෙලට සරිලන ෙරිදි වැසිකිළිසේ අෙ ආසතනප   ැදිහත් ීප න් ඉදිකර දී  සඳහා 

සභාප2 අනු ැතිස  ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින 

ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට පේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

15 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

  

ප   පසෝජනාවට අනුව කාත් කවුරුත් පනා ැති ඉතා වපසෝවෘෘීධා පෙෙලේ වශපසන් ජීවත් වන 

පම් අසට  රවයාධාාර ෙ ණේ ලබා දී  වැසිකිළිසේ ඉදිකර ගැනී  අෙහසු බව ෙන්වා ුත්නම් එ  

අනු ත මුෙපල් සී ාව ඉේ වා පනාසන ෙරිදි  එ  පෙෙලට භාවිත කළ හැකි ආකාරසට සභාව 

 ගින් අොල වැසිකිළිසේ විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව ඉදි කර දී  සුදුසු බවට සභාව ඒක තිකව 

අනු ත කරන ලදි. 

 

II. ප ානරාගල ප්රාපීය ස  සභාප2 අවසන් ගිණු  සකස් කිරීපම්දී උසාවි ෙඩ මුීෙර ආොසම් සනාදී 

ලැබිස යුතු ප්ර ාණසට වඩා වැයාපුර අිතේපස්රු කර ගිණුම්වල සටහන් කිරී  

පහ්තුපවන්රු.5 268 291.91 මුෙලේ ලැබිස යුතු හිඟ ආොස ේ පලස දිගින් දිගට  ගිනුපම් 

පෙන්නුම් පකපරන අතර ප   මුෙල අිතේපස්රු කර ගිණුම්වලට පගන ුති අගසේ වන අතර 

ප   අගස කිසිපස්ත්  අසකරගත පනාහැකි බැවින් ප   මුෙල ගිණුප න් කො හැරී  සුදුසු බවට 

2018.86.22 දින සභා තීරණසේෙ ලබා ුති නමුත් එස ප පතේ කො හැර පනා ැති බැවින්  2021 

වර්ේප  ගිණුප න් ප   මුෙල ඉවත් කර ගැනී  සඳහා  හා සභාප2 අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු 

බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාව පවත පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

 

ප පස් අි තේපස්රු කර ගිණුම් ගත කර ුති මුෙල් අස කර ගැනී ටෙ පනාහැකි බැවින් ප්රාපීය ස 

සභා ගිණුප න් ඉවත් කිරී  සුදුසු බවට සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදි. 

 

III.ෙසු ගිස දිනක ඌව ෙළාත් ආණ්ඩුකාරතු ා ෙළාත් ොලන පෙොර්තපම්න්තුව පවත හදිසිපස 

කැඳවා ලබාදුන් උෙපෙස් වලට අනුව පකාම්පෙෝස්ට් පොපහාර සකස් කිරී  කයානම් කරන පලස 

ලබා දුන් උෙපෙස්වලට අනුව අෙ ආසතනසට වල් කැබලි කරන සන්සේ මිලදී ගැනී  ඉතා 

කයානමින් සිදු කිරී ට අවශය වූ බැවින්  අෙ විසින් ආසතන කිහිෙසකින්   ප   සන්ස 

සම්බන්ධාපසන් පතාරතුරු දුරකථනපසන් වි සීම් කිරීපම්දී සහ සිදුකරන ලෙ ස්ථානීස 

ෙරීේේණසන් වල දී හම්පබගමුව ප්රපීශප  ෙවතින නිේ්ොෙන ආසතනසකින්  රුපිසල් 

365888.88 ක  අව  මුෙලකට ප   සන්ස මිලදී ගැනී ට හැකිසාව ෙවතින බවත් අෙපේ 

අවශයතාවස  ත ඉතා කයානමින් එස පගන්වා ගැනී ෙ ප    ආසතනපසන් සිදුකරගැනීපම් 

හැකිසාවේ ෙවතින බැවින් හම්පබගමුව ප්රපීශප  ෙවතින ප   නිේ්ොදිත ආසතනපසන් අොළ 

සන්ස මිලදී ගැනී ට සභා අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට 

පසෝජනා කර සිටින ලදි. 

 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සුනිල් අරංගල ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
 



 

 

16 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 
 

ඉතා කයානමින් ප   මිලදී ගැනීපම් අවශයතාවස  ත සහ ආසතන වලින් සිදු කරනු ලැබූ වි සීම් 

වලට අනුව ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සඳහන් කරන ලෙ අොල මිල ගණන් සටපත් ප   

ආසතනපසන්  විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව ප   වල් කැබලි කිරීපම් සන්ස සභාව පවත මිලදී 

ගැනී  සුදුසු බවට  හා සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 

 

 IV.ලඟට පෙර ලබාගත් සභා තීරණසේ  ත නව බස් බස් නැවතුම්පොපළ් පවළඳ සංකීර්ණප  

භාවිතසට පනාපගන අතහැර ෙ ා තිබූ ෙැරණි වැසිකිළි ෙීධාතිස කඩා ඉවත් කර ලිසා ෙදිංචි 

සමිතිසේ  ගින් කර් ාන්තසේ වශපසන් නව කඩ කා ර හතරේ ඉදිකිරී ට කටයුතු කරන ලෙ 

අතර සභාවට විශාල ආොස ේ ප  ගින් ලබාගත හැකි  බැවින් ප   කඩ කා ර 4 ඉතා 

කයානමින් වැඩ අවසන් කර පටන්ඩර් කිරි ට උෙපෙස් ලබා දී ුති අතර ප හි පෙවන අදිසර 

වශපසන් කඩ කා ර 84ට විදුලිස ලබාපගන තීන්ත ආපල්ෙ කිරී  කයානමින් සිදු කළ යුතු බැවින් 

ඒ සඳහා සභා අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට පසෝජනා කර සිටින 

ලදි. 
 

එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට තප ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු  න්ිතු න් විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 නැවත සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස 

වි සා සිටින ලදී. 

 

 ලඟට පෙර සභා තීරණසේ  ගින් ප   ස්ථානප  ඉදි කරන ලෙ ප   නව පවළඳ සැල් හතර සඳහා 

පෙවන අදිසර වශපසන් ලිසාෙදිංචි සමිතිසේ හරහා කර් ාන්තසේ පලසින්  තීන්ත ආපල්ෙ කිරීපම් 

කටයුතු සහ විදුලිස ලබා ගැනීපම් කටයුතු ඉතා කයානමින් සිදුකර විි ත් ක්ර ප2ෙසන්ට සටත්ව 

ප හි වැඩ අවසන් කර පටන්ඩර් ෙටිොටිසට අනුව බදු දී ට කටයුතු කර සභාවට ආොස ේ ලබා 

ගැනී ට කටයුතු කිරී  සුදුසු බවට  හා සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 

 

 

06.  ආදොසම් විසදම්  ොර්තො  ාවො ාම් ත කිරී  

නයාසොනුලවලව ෙසුගිස  ාසසට අොළව ඉදිරිෙත් කර ුති ආොසම් විසෙම් වාර්තාව සභා 

සම් ත කර ගන්නා පලසට ගරු සභාෙතිතු ා විසින් ගරු සභාවට  ප්රකාශ කර සිටින  ලදී.  

ෙසුගිස  ාසප  එනම් 2822.81.81 දින සිට 2822.81.31 දින ෙේවා වන ආොසම් විසෙම් 

වාර්තාව රංජිත් රත්නාසක ගරු  න්ිතු න්පේ සහ පේ.එම්.ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු න්පේ 

පසෝජනා ස්ීරත්වපසන් සභාප2 විපරෝධාතාවසන් පනා ැතිව පිළි ගැනී  සුදුසු බවට ගරු 

සභාව ඒක තිකව තීරණස කරන ලදී. 

07.   කමිටු  ොර්තො ාලකො බැලී   



 

 

17 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

 

ඉදිරිෙත් ී පනා ැත 

 

08.   ම නත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී   
 

නයාසොනුලවලව ලඟලඟට ුත්පත් පවනත් කරුණු ඉදිරිෙත් කිරි   බැවින් පවනත් කරුණු 

ස ඟ  සභිකවරුන්ට අෙහස් ප්රකාශ කිරී ට ුත්නම් ඒ පවනුපවන් ගරු සභාවට  අවසර ලබා 

පෙන බව ගරු සභාෙතිතු ා විසින් ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 
 

8.1 ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී -  යි.ආර්.උපුල්  ැතිතු ො 

I. අවසර ගැනීප න් අනතුරුව කලවැල්ආරග  කණිේ්ඨ විෙයාලප  පම් වන විට ෙරුවන්පේ 

අධායාෙන කටයුතු ඉතා ත්  ැනවින් සිදු කර පගන සන අතර ප හි ඉතා ත් අඩු ෙරුවන් 

ප්ර ාණසේ  අධායාෙනස ලබන අතර විපශ්ේපසන්  6 වසර සිට 11 වසර ෙේවා ෙන්ති කා ර 

තුළ ඉතා අසරණ ආර් ක අෙහසුතා රැසේ  ැෙ දිවි පගවන ෙවුල් වල ෙරුවන් හතර ෙස් 

පෙනකු  ෙ ණේ ඉගනු  ලබන අතර ප   ෙරුවන් කිහිෙ පෙනා අවට ුති පහාපරාම්ස්ව   

කුඹුේකන ප්රපීශ වල ෙවතින  හා විදුහල් වලට ුතුළත් ී ඉතා පහාඳ අධායාෙනසේ ලැබී  

සඳහා ෙැයා කැ ැත්තේ හා උනන්දුවේ ෙේවන අතර ප   විදුහල 1 වසර සිට 5 වසර ෙේවා 

ෙ ණේ  ෙන්ති ෙැවැත්පවන ප්රාථමික විදුහලේ බවට ෙත්කර  ෙැනට ෙහ වසපරන් ඉහළ 11 

වසර ෙේවා අධායාෙනස ලබන ෙරුවන් කිහිෙ පෙනා අවට ුති  හ විදුහල් පවත පසාමු කරී  

සම්බන්ධාපසන් කලාෙ කාර්සාලපසන් ෙ වි සා සිටිස දී කලාෙ අධායේේ තුමිසපේ එකඟතාවස 

පම් සඳහා ෙළ කර සිටි බැවින් සභාව  ගින් ඉහළ නිලධාාරීන්ට පම් සම්බන්ධාව ෙැනුම් දී ප   

ොසපල් ඉහළ පශ්ර්ණිවල ඉපගනු  ලබන ෙරුවන් කිහිෙ පෙනා අවට ුති විදුහල් පවත 

පසාමුකර  ඔවුන්පේ අනාගතස සාර්ථක කර ගැනී ට උෙකාරසේ කරමු බවට ගරු 

 න්ීතු න් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වපේ  පකාපරෝනා  ර්ධාන එන්නත්කරණස ජනතාවට ලබා දී පම් වන විට  රණ 

අනුොතිකස ඉතා ත් අව   ට්ට ක ෙවත්වාපගන සා ට හැකිී තිබී  සම්බන්ධාපසන් ඉතා 

සතුටු විස හැකි කරුණේ වන නමුත් තුන්පවනි  ාාව එන්නත් කර ගැනී ට පම් වන විට 

පබාපහෝ පෙපනකු ෙසුබ් කට ලේව තිබී   ගින් සළිත් ප   වසංගතස හිස ඔසවන  

තත්ත්වසේ පගන ුති අතර මුල් අවස්ථාප2දී  කටයුතු කළා හා ස ානව නැවතත් පම් 

සම්බන්ධාව උනන්දුපවන් කටයුතු කළ යුතු බැවින් ගම්වලට පගාස් ජනතාව ෙැනුවත් කර ප   

එන්නත් කරන කටයුතු සම්ූර්ණ කර ගන්නා පලස  අවපබෝධා කර දී ට අවශය සිසලු කටයුතු 

ක්රිසාත් ක කළ යුතු බවට ගරු  න්ී තු ා  ප්රකාශ කරන ලදී. 

 
III. ඒ වපේ  ත  පකාට්ඨාේප  තවත් අතුරු  ාර්ග කිහිෙසේ  කො සකස් කර ගැනී ට ුති 

බැවින් ඒ සඳහා ප ෝටර්පර්ඩර් සන්ස ලබා පෙන පලසත්  ඒ වපේ  ෙසුගිස දිනවල ෙැවැන්ත 

පලස සිදු කරන ලෙ  ාර්ග වයාෙෘෘති  නිවාස වයාෙෘෘති සාර්ථක කර ගැනී ට අවශය රවය වල 

මිල ගණන් ඉතා සීර පලස ඉහළ සාපම්දී ප්රපීශප  ප   කටයුතු සාර්ථක කර ගැනී ට 

ආසතන කිහිෙසකින්  ොලන මිල ගණන් සටපත් සිප න්ති ුතුව  රවය ලබාදී  

සම්බන්ධාපසන් ෙ විපශ්ේපසන්  සමූෙකාර පසඩ් එක ඉදිරිපිට ුති රිච්පව හාඩ්පවසාර් 

ආසතනප ත්  සිටි හාඩ්පවසාර් ආසතනප ත් පවපළඳ වයාොරික   හත්වරුන්ට පබපහවින්  

ස්තුතිවන්ත වන බව ප්රකාශ කරමින් ගරු  න්ී තු ා සිසලු පෙනාට  ස්ූතිස පුෙ කර සිටින 

ලදී. 
 



 

 

18 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 කලවැල්ආරග  විදුහපල් ප්රශ්නස ප වර ෙැවැත්ී ට නිසමිත ප්රාපීය ස සංවර්ධාන කමිටුව 

පවත පසාමුකර විසඳු ේ ලබාගැනී ට කටයුතු කරමු බවත්  ඒ වපේ  corona එන්නත් කරන 

කටයුතු සිදු කිරීපම්දී පසෞඛ්ය ෛවෙය නිලධාාරි කාර්සාලස  ගින් ෙැනුවත් කිරීම් කටයුතු සිදු 

කරන අතර අවශයතාවසේ වුවපහාත්  සභාව  ගින් ප   ෙැනුම්දීම් කටයුතු සිදු කළ හැකි 

බවත්  ඒ වපේ  ලබන සතිප  සභාප2 ප ෝටර්පර්ඩර් සන්ස ලබාපගන අවශය  ාර්ග කො 

ගැනී ට කටයුතු කර ගන්නා පලසත් ගරු සභාෙතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 

 

8.2  ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො 

I. අවසර ගැනීප න් අනතුරුව නේකල බිබිල  ාර්ගප  දිස්ිේ කාර්සාලස ෙසුකරනවාත් ස ඟ 

වංගුප2හි පකා ර්ේල් පක්රයාට් ආසතනස විසින් ප්රෙර්ශනස කර ුති ෙැන්ීම් පුවරුව සවි කර 

ුති ආකාරස අනුව  රථ වාහන රිසදුරන්ට විපශ්ේපසන්  නේකල සිට හුලංොව පෙසට 

ෙැමිපණන  වාහන සඳහා ප   ෙැන්ීම් පුවරුව නිසා අනතුරුොසක  තත්ත්වසේ  පගනදීපම් 

අවධාාන ේ ෙවතින බැවින් පම් සම්බන්ධාව පසාසා බලා එ  ආසතන ෙැනුවත් කර අවශය  

කටයුතු සිදු කරන්න කිසා ගරු  න්ී තු ා සෙහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වපේ  උපුල්  න්ී තු න් විසින් කලවැල්ආරග  විදුහල සම්බන්ධාව පගන ආ කාරණාව 

කාපලෝචිත වශපසන් ඉතා ත් වැෙගත් සහ සිදුවිස යුතු කාරණාවේ බැවින් පම් සම්බන්ධාව 

පසාසා බලා අොල කටයුතු සිදු කිරී  ඉතා ත්  අගනා කටයුත්තේ වන බවත්  ඒ වපේ  ප   

ොසල කිසිපස්ත්  වැසී සා ට ඉඩ පනාතැබිස යුතු අතර ඒ අවට ොසල් වලට 1 වසර සිට 5 

වසර ෙේවා ෙරුවන් බාර ගැනීපම් දී ප   ොසලට සා හැකි සිසලු  ප්රාථමික ෙරුවන් එ  ොසල 

පවත  පසාමු කරී ට කටයුතු කිරී ට අොළ ොසල් විපශ්ේපසන් කුඹුේක සහ රාජයානන්ෙ 

විදුහල්වලට පම් සම්බන්ධාව ෙැනුවත් කර තැබී ේ සිදු කර තිබී  ෙ අතයවශය කාරණාවේ 

බවත් පම් සම්බන්ධාපසන් පසාසා බලා අොල කටයුතු සිදු කිරී  සුදුසු බව ගරු  න්ී තු ා 

සෙහන් කර සිටින ලදි. 

III. ඒ වපේ  පතනගල්ලන්ෙ  කහම්බාන  ඉත්ත්කටුව ආදී ප්රපීශවල ෙවතින ඉඩම් ප්රශ්නස පම් 

වන විට විශාල අර්ස්ෙසේ බවට ෙත්ව ුති අතර ෙරම්ෙරා ගණනාවේ  පොදුජන පෙරමුණ 

පවනුපවන්  න්ෙස ලබා දී එ  ෙේේස ස ග දිගින් දිගට  රැඳී සිටින ප   පගාීන්ට අෙ වන 

විට පබපහත්  පොපහාර ප න්  වගා කරමින් ජීවිතස ෙවත්වාපගන ගිස භූමිසෙ අහිමිී සන 

තත්ත්වසකට  ෙත්ී ුති බවට ඔවුන් විසින්  ැසිවිලි කරන අතර කු න ආණ්ඩු ෙේේසේ 

නිපසෝජනස කළෙ පීශොලනපසන් පතාරව පම් පගාීන් ෙත්ව ුති ප   අසාධාාරණසට 

 ානුෂීස වශපසන් අපි කවුරුත් අවධාානස පසාමු කළ යුතු බවත්  විපශ්ේපසන්  වන සංරේේණ 

පෙොර්තපම්න්තුව  වනජීී අ ාතය තු න් ුතුව  වග කිව යුතු සිසලූ  නිලධාාරීන් ඉතා ත් 

අන්තවාදීව ප   ප්රශ්ණප දී  ක්රිසා කරන අතර ෙවතින රජස ප න්  ප   ප්රපීශස භාරව 

කටයුතු කරන සිසලු  පීශොලන අිකාරිස පම් සඳහා  ැදිහත් ී  ඉතා ත්  න්ෙගාලඟ 

ස්වරූෙසේ පෙන්නුම් කරන අතර ෙවතින  රජසත් ස ඟ ෙරම්ෙරා  ගණනාවේ  තිස්පස් සිටින 

පම් අහිංසක ජනතාවපේ ඉඩම් ප්රශ්නස පකපස් පහෝ විසඳා පෙන පලසත් එපස් පනාවුණපහාත්  

ඉදිරි දිනවලදී ෙැවැන්ත උීපඝෝේණසකට පම් පගාවිසන් ස ග ත  ෙේේප  සිසලූ  පෙනා ෙ 

පෙළ ගැපසන බවට ගරු  න්ීතුන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

IV. ඒ වපේ  ෙසුගිස දිනක පලෝක පතත්බිම් දිනස සැ රීපම් දී ප ාණරාගල දිස්ීේකස තුළ 

පතත්බිම් ඔීන්තරම් තිබිසදී පම් සඳහා ප ානරාගලින් සංවිධාානස කරන ලෙ වැඩසටහන 



 

 

19 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

සැ රී ට හම්බන්පතාට දිස්ිේකප  ලුණුගම්පවපහර ජලාශස ආශ්රිත ප්රපීශස පසාොපගන 

තිබී  සම්බන්ධාපසන් පුවත්ෙතක පතාරතුරු ෙළ ී තිබූ අතර සුීෙන්පේ කාපල් සිට  ඌව 

පවල්ලස්සට සිදුවන පම් පකපනපහලිකම් වලට සම්ූර්ණපසන්  විරුීධාත්වස ප්රකාශ කර 

සිටින බව ගරු  න්ිතු ා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

V. ඒ වපේ  ඉදිරි කාලස තුළ ජනතාවට  හත් පීඩනසන් පගන පෙන වාතාවරණසේ රට තුළ 

පගාඩනැපගමින් ෙවතින අතර ෙේේ පේෙසකින් පතාරව නිරතුරුව  ජනතාව පවනුපවන් පෙනී 

සිටී ට ජනතාව පවනුපවන් කතා කිරී ට අෙ සිසලු පෙනා  වගකීප න් යුතුව කටයුතු කළ යුතු 

බැවින් නිරතුරුව  ඒ සඳහා අවධාානස පසාමුකර කටයුතු කරන්න කිසා ප්රකාශ කරමින් ගරු 

 න්ී තු ා  සිසලු පෙනාට  ස්ූතිස පුෙකර  සිටින ලදි. 
 

ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 නේකල  ාර්ගප  ෙැන්ීම් පුවරුව සම්බන්ධාපසන් පසාසා බැී ේ සිදු කරන බවත්  ඒ වපේ  

පගාීන්පේ ඉඩම් ප්රශ්නප දී අධායේේ ජනරාල් ුතුව ව අොල පල්කම්වරු සිසලු පෙනා ෙසුගිස 

දිනක ෙැමිණ පම් සම්බන්ධාව පසාසා බලා සාකච් ා කළ අතර ඉතා කයානමින් අේකර ෙහ 

බැගින් පගාවිසන්ට නිරවුල් කර ලබාපෙන බවට ඔවුන් එහිදී පොපරාන්දු වූ බැවින් ඉදිරිප  දී ඒ 

සඳහා විසදුම් ලැපබයි බවට ගරු සභාෙතිතු ා ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

 
 

 

8.3 ගරු ප්රොමීය ස ාවො  න්ී - චො ර නොනොසක්කොර  ැතිතු ො  

 

I. අවසර ගැනීප න් අනතුරුව කලුගලසාස   දුරුකැටිස  ාර්ගස පම් වන විට කුට්ටි ගල් අතුරා  
සංවර්ධානස කර ඉතා ත් පහාදින් ජනතාව  ාර්ගස භාවිතා කරන අතර  නමුත් ෙසුගිස කාලප  
දී ජල වයාෙෘෘතිසේ  ගින් ප    ාර්ගස එේ ෙැත්තකින් හැරී කට ලේකර එහි පබාපහෝ 
ප්ර ාණසේ ගල් ගලවා ඉවත් කර  ාර්ගස විනාශ කර ෙ ා අනතුරුොසකව ෙවතින අතර පම් 
වන විට ප පස් ගලවා ෙ ා තිබූ ගල් ප්ර ාණසෙ අස්ථානගත ී ුති බවත් පම් සම්බන්ධාව ජල 
සම්ොෙන ආසතනපසන් වි සීම්  කළ ෙ නිසි පිළිතුරේ  ලබා පනාපෙන බැවින් සභාප2 අපි 
කිහිෙ පෙපනකු පහෝ එකතු ී අපප් නිලධාාරීන් ස ග ප සට  ැදිහත්ී  අවශය පිසවර ඉතා 
කයානමින් ගත යුතු බවත් ප    ාර්ගස සථා තත්ත්වසට ෙත්කර ජනතාවට අවහිරසකින් 
පතාරව ග න් කිරී ට  සකස් කර දිස යුතු බවට ගරු  න්ිතු ා  ප්රකාශ කර සිටින ලදි. 

  
II. ඒ වපේ   බල ප්රපීශස තුළ ලඟට අවුරුදු ෙහසකට ෙ ණ පෙර පකාන්ීට් කරන ලෙ  ාර්ග 

පබාපහෝ ස්ථාන වලින් සම් සම් සුව  ෙලුදු ීම් වැනි ේ නිර් ාණස ී ුති අතර සභා 
පසෝජනාවේ පගන පම් සඳහා සම් වයාෙෘෘතිසේ ආරම්භ ප    ාර්ග සිසල්ල  අධීේේණස කර 
සිසලූ  කඩපතාලු ී ුති ස්ථාන සකස්  කර දීර්ඝ කාලසේ ප    ාර්ග ෙවත්වා පගන සා ට 
හැකි බැවින් ඒ සඳහා අවධාානස පසාමුකර අවශය කටයුතු සිදු කරමු බවට ගරු  න්ී තු ා 
සෙහන් කර සිටින ලදි. 

 
III. ඒ වපේ  ප්රපීශස තුළ විවිධා සංවර්ධාන කටයුතු ක්රිසාත් ක කරමින් ස්  රා  නිලධාාරී 

වස ේ  නාගරීකරණස පවමින් ෙවතින ප ාපහාතක අෙ බල ප්රපීශප  ෙවතින සිසලු  

සුසානභූමි සම්බන්ධාපසන් සංගණනසේ සිදු කර විපශ්ේපසන්  නේකල 22 පසාපහාන් පිටිසට 

ප්රප2ශ  ාර්ගසේ වත් පනා ැති අතර ප වැනි සුසාන භූමි පබාපහෝ ප්ර ාණසේ  ෙවතින අතර 

එවැනි අඩු ොඩු සිසල්ල  සකස් කර සුසාන භූමි සිසල්ල  විි ත්ව ආරේේාකාරීව 

ෙවත්වාපගන සා යුතු බැවින්  ඒ සඳහා අවධාානස පසාමු කර  අවශය කටයුතු කරමු බවට ප්රකාශ 

කරමින් ගරු  න්ී තු ා  සිසලු පෙනාට  ස්ූතිස පුෙකර  සිටින ලදි. 
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ගරු ාවොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

 කලුගලසාස  දුරුකැටිස  ාර්ගස ජලස ලබාදී  සඳහා කාණු කැපී  පහ්තුපවන් එහි සම් ස්ථාන 
වලින් ගල් ගලවා ඉවත් කිරී ට සිදුව ුති අතර ප    ාර්ගස සභාවට අසත්  ාර්ගසේ බැවින් 
ඒ ෙලුදු කර ුති ස්ථාන සිසල්ල  සභාව  ගින් පකාන්ීට් පසාො සකස් කරමු බවත්  එපස්  
කාෙට් ී ට නිසමිත  ාර්ග හැර සකස් කර ුති අපනකුත් සිසලූ  පකාන්ීට්  ාර්ගවල 
ෙවතින අඩු ොඩු  සකස් කිරී ට කමිටු පිහිටුවා කටයුතු කිරී  සඳහා සභාප2 වාහන සහ සන් 
සූ වල   ප්රශ්න  විසඳා ගැනීප න් අනතුරුව විි ත්ව සිදු කරමු බවට ගරු සභාෙතිතු න් 
සඳහන් කර සිටින ලදි.  

 
 

 

ගරු ාවොපතිතු ො 

 අනතුරුව සභිකවරුන්පේ පවනත් කරුණු ඉදිරිෙත් පනාවූ බැවින්  ලබන  ස සභා රැස්ී  

2822 වර්ේප   ාර්තු  ස 11 වන දින ෙ.ව.2.38 ට පසාො ගනිමු බවට සභාප2 සිසව  

පෙනාපේ  එකඟතාවස  ත පසෝජනා කර ගැනීප න් අනතුරුව  ගරු සභාෙතිතු ා විසින් අෙ 

දින  ාසික  හ සභාව සාර්ථක කර ගැනී ට ෙැමිණි උෙ සභාෙතිතු න් ුතුව ව සිසලු  

 න්ිවරුන්   න්ීවරිසන් ුතුව ව ෙැමිණ සිටි සිසලු  පෙනාට ස්ූතිස පුෙ කරමින් ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාප2 වැඩ කටයුතු ෙ.ව.5.88 ට ෙ ණ අවසන් කරන ලදී. 

  

 2822.82.18 දින ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභා කාර්සාලප දී ස. 

  

 

ආර්.එම්.රත්නීර  

සභාෙති  

ප්රාපීය ස සභාව  

ප ානරාගල. 

 

ප   සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින ෙැවැති  හ 

සභාප2................................................................................................................පසෝජනාපවන් 

සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වපසන්  
 

ඒක තිකව/ සංපශෝධානසන්ට සටත්ව සභා සම් ත විස. 

 

ආර්.එම්.රත්නීර  

සභාෙති  

ප්රාපීය ස සභාව  

ප ානරාගල.  
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මුදල් හො ප්රතිපත්ති 

ාැකසීම් කමිටු  

තොක්ෂණික මාේ ො 

කමිටු  

නි ොා හො ප්රජො ාං ර්ධනන 

කමිටු  

පරිාර හො පහසුකම් කමිටු  
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ප   සභා වාර්තාව ................................................................................. වන දින ෙැවැති  හ 

සභාප2................................................................................................................පසෝජනාපවන් 

සහ......................................................................................................................ස්ීරත්වපසන් 

ඒක තිකව/ සංපශෝධානසන්ට සටත්ව සභා සම් ත විස. 

 
 

 
ආර්.එම්.රත්නීර  
සභාෙති  
ප්රාපීය ස සභාව  
ප ානරාගල.  
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1) ප ානරාගල   ාගන්ෙනමුල්ල  හි පිහිටි ෙරාක්ර   ාවත ලිපිනපසහි ෙදිංචි ෙවුල් 87 ේ ෙ ණ 

භාවිතා කරන ඉතා අබලන්ව ෙැවති  ාර්ගස ඊප  දින ුතිවූ අික වර්ේාව පහ්තුපවන් 

ග න් කිරි ටවත් පනාහැකි පලස ෙැයා පසෝො ොව වකට ෙත්ව ුති  බැවින් එ   ාර්ගස 

කුට්ටි ගල් අතුරා ඉතා කයානමින් පිළිසකර කර දී  අතයාවශය බැවින්  ඒ සඳහා  හ සභා  

අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාවට පසෝජනා  කර සිටින 

ලදී.  එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධාන ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින 

ලදී. 

  

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස 

ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරුසභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 

තීරණස වි සා සිටින ලදී. 

 

ෙවුල් 87 ක ෙ ණ ජීවත් වන ජනතාවේ ප    ාර්ගස භාවිත කරන බැවින් කාර්මික 

නිලධාාරි නිලධාාරි  හතා පසාෙවා ෙරීේේා කර බලා කුට්ටි ගල් අතුරා භාවිතා කළ හැකි ෙරිදි 

ඉතා කයානමින් සකස් කර දී  සුදුසු බවට  හ සභාව ඒක තිකව තීරණස කරන ලදී.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) පකාම්පෙෝස්ට් පොපහාර නිේ්ොෙනස කිරි  සඳහා සන විසෙ  සලකා බලා ෙැනට කිපලෝ 

ර්ම් 81 ක විකුණුම් මිල වන රු.15.88  රු.28.88 ෙේවා ඉහළ නැංී ටත්  තව ෙ එේ 

පගාවිපසකු සඳහා නිකුත් කළ හැකි උෙරි  කිපලෝ ප්ර ාණස තීරණස කිරි  සඳහාත් ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාවට පසෝජනා කර සිටින ලදී.  එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට 

සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර කර සිටින ලදී.  
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ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස 

ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා 

කිසිවේ ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරුසභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 

තීරණස වි සා සිටින ලදී.  

 

 

ප   කුඹුරු ඉඩම් හිමිකරුවන්පේ ඉල්ීම් ෙරිදි ඔවුන් එ  ඉඩම් සඳහා අොළ අේකර බඳු 

පගාවි ජන පස්වා පෙොර්තපම්න්තුවට පගවන්පන් නම් එ  කුඹුරු ඉඩම් සඳහා ප්රාපීය ස 

සභාප2 පල්ඛ්නවල සටහන් කර ුති වරිෙනම් බදු පිළිබඳ පතාරතුරු සහ අොළ බිල් කිරිම් 

නතර කිරි ටත්  එ  පීෙල සඳහා ප පතේ ෙවතින රු.487 841.68 ක අස කර ගැනී ට 

පනාහැකි හිඟ මුෙල ගරු ආණ්ඩුකාරතු න්පේ අනු ැතිසට සටත්ව පල්ඛ්නවලින් කො 

ඉවත් කිරි  සුදුසු බවට  හ සභාව ඒක තිකව තීරණස කරන ලදී.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

නයාසොනුලවලව සථා ෙරිදී කල්දී ුති පසෝජනා සාකච් ා කිරීප න් අනතුරුව අෙ දින සාකච් ා 

කර අනු ැතිසේ ගත යුතු හදිසි පසෝජනා 81 ේ සම්බන්ධාපසන්  හ සභා අනු ැතිස ලබා ගත යුතු 
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බවට ගරු සභාෙතිතු ා ප්රකාශ කළ අතර ඒ සඳහා  හ සභාප2 විරුීධාත්වසේෙ පනාතිස්ණු බැවින් 

ගරු සභාෙතිතු ා විසින් එ  හදිසි පසෝජනා ෙහතින් ෙේවා ුති ආකාරසට සභාගත කරන ලදි. 

a) 2821 වර්ේසට සභාව සතු සතිපොළ බදු ගත් බදුකරු විසින් ආරම්භක  ාසප  සිට   රපට් 

ෙවතින පකාපරෝනා වසංගතස පහ්තුපවන් සතිපොළ ෙැවැත්ී  අඩාල ී ුති අතර  ෙළමු 

සතිස තුළ සතිපොළ වසා තබන ලෙ අතර  පෙවන සතිප  සිට නැවත පොළ විවෘෘත කළ ෙ 

පගාවිසන් නිේ්ොෙන රැපගන ඒ  පවළඳුන්පේ ප්ර ාණස සහ ස ස්ථ ොරිපභෝගිකසන්පේ 

ෙැමිණී  58%කටත් වඩා අඩු බවත්   නගරසට ෙැමිණී ට පබාපහෝ පෙපනේ අකැ ත්තේ 

ෙේවන බැවින් පගාීන් ත  නිේ්ොෙන ත  නිපවස් පවතින්   පතාඟ පවළඳුන්ට විකිණීපම් 

ක්ර ප2ෙසේ ෙ ෙවතින නිසා ගිවිසුම්ගත මුෙලට සතිපොළ බදු අස කර පගන සා  ඉතා ත් 

අෙහසු බැවින්  ගිවිසුම් ප්රකාරව  ාසිකව සභාවට පගවනු ලබන වාරික මුෙලින් 58% ක 

සහන මුෙලේ අඩු කර පෙන පලස ඉල්ී ේ කර ුති බැවින්  පම් සඳහා  හ සභාප2 

තීරණස හා අනු ැතිස ලබාදී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට පසෝජනා කර 

සිටින ලදී.  එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට තප ෝදිරම් ජසජීලන් ගරු  න්ිතු ා විසින් ස් ර 

කර සිටින ලදී. 

 

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරුසභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස වි සා 

සිටින ලදී.  

 

ප   ඉල්ීපම් සම් සාධාාරණත්වසේ ෙැවතිස ෙ පම් ප ාපහාපත් ප   ඉල්ී  සඳහා  ාසික 

වාරිකපසන් 58% අඩු කිරී  සම්බන්ධාව තීරණසේ ලබා දිස පනාහැකි බවත්  ලබන සතිප  ෙ 

සතිපොළ ෙැවැත්ී  හා පවළඳුන්පේ ොරිපභෝගිකයින්පේ ෙැමිණී  සම්බන්ධාව පසාසා බලා 

ආොසම් ෙරීේේක  ගින් සම්ූර්ණ වාර්තාවේ ලබා ගැනී  සිදු කළ යුතු බවටත්  ඒ අනුව ඉදිරිප දී 

තීරණසේ ගැනී  සුදුසු බවටත්  හ සභාව ඒක තිකව තීරණස කරන ලදී.   සුදුසු බවට  හ සභාව 

ඒක තිකව තීරණස කරන ලදී.  

 

අ ාන් පිටු ට 

 

සභිකවරුන්පේ පවනත් කරුණු තවදුරටත්  ඉදිරිෙත් පනාවූ බැවින්  ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  

අෙ දින  ාසික  හ සභාව සාර්ථක කර ගැනී ට ෙැමිණි සිසලු   න්ිවරුන්   න්ීවරිසන් 

ුතුව ව ෙැමිණ සිටි සිසලු  පෙනාට ස්ූතිස පුෙ කරමින් ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාප2 

වැඩ කටයුතු ෙ.ව.6.38 ට ෙ ණ අවසන් කරන ලදී. 

 

 

 2821.88.24 දින ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභා කාර්සාලප දී ස.  

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර  
සභාෙති  
ප්රාපීය ස සභාව  



 

 

26 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 හදිසි මසෝජනො ඉදිරිපත් කිරී  (රීති අංක 11 (8) ) 
 

නයාසොනුලවලව සථා ෙරිදී කල්දී ුති පසෝජනා සාකච් ා කිරීප න් අනතුරුව අෙ දින සාකච් ා 

කර තීරණ ගත යුතු හදිසි පසෝජනා කිහිෙසේ සම්බන්ධාපසන්  අවධාානස පසාමු කළ යුතු බවට ගරු 

සභාෙතිතු ා  හ සභාව පවත ප්රකාශ කර ඒ සඳහා සභාප2 එකඟතාවස වි සා සිටින ලදි. 

 තවෙ නයාස ෙස සකස් කිරිප න් අනතුරුව අෙ පවත ලැස්ණු ෙැනුම් දී කට අනුව ප   

වයාෙෘෘතිසට අොල සංවර්ධාන කටයුතු 2821 පනාවැම්බර්  ස 38 වන විට අවසන් කර බිල් ෙත් 

ඉදිරිෙත් කළ යුතු බව ෙන්වා ුති බැවින් ප ස හදිසි පසෝජනාවේ පලස සභා අනු ැතිසට ඉදිරිෙත් 

කරන බව ගරු සභාෙතිතු ා ප්රකාශ කරන ලදී. 

ඒ සඳහා  හ සභාප2 සිසලු පෙනාපේ එකඟතාවස ලබා දීප න් අනතුරුව ගරු සභාෙතිතු ා විසින් 

ෙහත පසෝජනව ෙ  හ සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලදි. 

 

I. තවෙ  ාර්ග අ ාතයාංශස  ගින් ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභා බල ප්රපීශස මිලිසන 52ේ 

පවන් කර ුති අතර එ  ප්රතිොෙන  ගින්  ාර්ග 49ේ සංවර්ධානස කළ යුතුව 

ුත.ප ානරාගල ප්රාපීය ස සභා බල ප්රපීශස ප න්   ඩුල්ල    සිසඔලාණ්ඩුව  ස්ත්තල 

සන ප්රාපීය ස සභා බල ප්රපීශවල ෙ ප   සංවර්ධාන වැඩසටහන සටපත්  ාර්ග 

සංවර්ධානස කිරිපම්දි  පරයා මිේස් පකාන්ීට් පසදිස යුතු බවට ෙන්වා ුති අතර ප   බල 

ප්රපීශ 4ට  පරයා මිේස් සෙසන ආසතන ුත්පත් පෙකේ ෙ ණේ බවට ගරු සභාෙතිතු ා 

ප්රකාශ කර සිටි අතර ප   ආසතන පෙක  ගින් ප    ාර්ග සිසල්ලට  පරයා මිේස් 

සැෙයීස යුතු අතර 2821 පනාවැම්බර්  සට 38 දිනට පෙර අොල  ාර්ග වල ඉදිකිරීම් 

අවසන් කර  ාර්ග අ ාතයාංශස පවත බිල් ෙත් ඉදිරිලත් කළ යුතුව ුත. එබැවින් ප   

ප්රාපීය ස සභා බල ප්රපීශවලට අසත් සංවර්ධානස පකපරන   ාර්ග වැයා ප්ර ාණසේ ෙටු 

බව සහ බ්වුම් සහිත ී  නිසා පරයාමිේස් ප්රවාහනසට අෙහසු තත්ත්වසේ ෙවතින අතර 

කුඩා පකාන්ීට් මිේචර් සන්ස පසාෙවාපගන ප    ාර්ග පකාන්ීට් කිරී ට සභා 

අනු ැතිස ලබා දී  සුදුසු බවට ගරු සභාෙතිතු ා විසින්  හ සභාව පවත පසෝජනා කර 

සිටින ලදී. 

 එ  පසෝජනාව සුදුසු බවට සන්ධායා අනුරුීිකා ගරු  න්ිතුමිස විසින් ස් ර කර සිටින ලදී. 
    

ප   පසෝජනාව සම්බන්ධාපසන් වාෙ විවාෙ පහෝ අෙහස් ුත්නම් ඒවා ඉදිරිෙත් කරන පලස ගරු 

සභාෙතිතු ා විසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 
 



 

 

27 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින සභා වාර්තාව 

 

ඉන් ෙසු ප   පසෝජනාව  සම්බන්ධාපසන් සභාප2 සාකච් ාවට බඳුන් වූ අතර විපරෝධාතා කිසිවේ 

ඉදිරිෙත් පනාවුණු බැවින්, ගරු සභාෙතිතු ා විසින් පම් සම්බන්ධාපසන් සභාප2 තීරණස වි සා 

සිටින ලදී.  
 
 

 ාර්ග අ ාතයාංශපසන් ෙැනුම් දී ුති ෙරිදි අොල උෙපී හා පකාන්පීසි වලට සටත්ව විි ත් 

ක්ර ප2ෙසන්ට අනුව ප   වයාෙෘෘතිවල කටයුතු අොල දිනට පෙර සිදු කිරී  සුදුසු බවටත්  කුඩා 

පකාන්ීට් මිේචර් සන් පසාෙවාගනිමින් ප    ාර්ග පකාන්ීට් කිරී ට පිසවර ගැනී   සුදුසු 

බවටත් සභාව ඒක තිකව අනු ත කරන ලදී. 

 

 
 

 


