
 

 

1 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 
ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව 

2022.07.15 දින  හ සභො වොර්තොව 
 

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

පනස් ම  වන (52) සභා වාරය 2022.07.15 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   - තමමෝදිරම් ජයජීලන් මැතිතුමා 

10. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - සන්ධයා අනුරුේිකා රත්නායක මැතිතුමිය 

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

12. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - ප්රදීප් ධම්මික ිතානමේ මැතිතුමා 

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

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

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

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

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

18. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   -          අජිත් ශාන්ත අගලකඩ මැතිතුමා 
 

 

 

සභා මල්කම්තුමා    - ඩී.එම්.අනුර දිසානායක මහතා  

 

 

මනොපැමිණී     

01. ගරු ප්රාමේශීය සභා මන්ී   - තරංග දිසානායක මැතිතුමා 
 

 

පිළිගැනී  

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

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

ම නා පිළි ගනිමින් සභාමේ  වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.  

 

 



 

 

2 2022 ජුලි මස 15 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 ම න 

ලදි. 

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

ගරු මන්ීතුමන්මේ සහ චාමර නානායේකාර 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 
 

ගරු ආණ්ුකාරතුමන් ිසින් නිකුත් කර ඇති අයවැය රීති පිළිබඳව ගැසට් පත්රමේ උපම ස් වලට 

අනුව මම් වනිට ඉදිරි වර්ෂය සඳහා (2023) සංවර්ධන අයවැය මයෝජනා ලබා ගත යුතුව ඇති බැින්, 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව නිමයෝජනය කරන සභිකවරුන් ිසින් නිමයෝජනය කරන 

මකාට්ටාශවල සංවර්ධනය කළ යුතු කටයුුුතු සඳහා අ ාළවන සංවර්ධන මයෝජනා ජූලි මස 31 වන 

දිනට ප්රථම ආයතනය මවත ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු බැින් ඒ සඳහා මහ සභාමේ තීරණය සහ 

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. 
 



 

 

3 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් 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 වර්ෂමේ  ප්රාමේශීය සභා අය වැයට ඇතුලත් කිරීම සඳහා තම තමන්මේ මකාට්ඨාශ වලට අයත් 

සිදු කළ හැකි සංවර්ධන මයෝජනා සියල්ල 2022 ජූලි මස 31 දිනට ප්රථම ආයතනය මවත ලබා දීමට 

සියලු ම නාම කටයුතු කළ යුතු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදි.   

 

මයෝජනො අංක 02 
 

මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් පහත සඳහන් මේපල 2020 වර්ෂයට අ ාළව බදු ගත් බදුකරු 

ිසින් එවකට රමට් පැවති මකාමරෝනා වසංගත තත්ත්වය මහ්තුමවන් බදු සහන ඉල්ලා සිටි අතර, 

එමලස බදුකරුවන්මේ ඉල්ීම්වලට අනුව පහත සඳහන් පරිදී ලබා දී ඇති බදු සහන මු ල් ගිණුමමන් 

කපා හැරීම සඳහා ගරු ආණ්ුකාරතුමාමේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා සභා තීරණයේ මගන ඒ 

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

කර සිටින ලදි. 

 

මේපළ විසේතරය මටන්ඩර් මුදල බදුකරුමගන් අය 

වී ඇති මුදල 

ආයතනය 

 ැදිහත්වී අය 

කළ මුදල 

ගිණුම න් කපො 

හැරී  සඳහො 

අනු ැතියට 

ඉදිරිපත් කරන 

මුදල 

ම ොනරොගල 

සතිමපොළ 

7,170,000.00 3,554,875.00 443,590.00 3,171,535.00 

නව බසේ 

නැවතුම්පල 

මපොදු වැසිකිලිය 

3,240,000.00 1,449,900.00 321,500.00 1,468,600.00 

 
 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට වයි.උපුල් ගරු මන්ිතුමා ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 
 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් 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. 
 

මකාමරෝනා වසංගත කාල සීමාව ඇතුළත මමමස් බදු සහන ලබා ම න මලස ඉල්ීම් කර ඇති බදු 

කරුවන්මේ කපා හැරීමට නියමිත බදු මු ල් ගිණුමමන් කපා හැරීම සඳහා අ ාල ිස්තර ගරු 

ආණ්ුකාරතුමන්මේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඒ ලබා ම න උපම ස් වලට අනුව ඉදිරි කටයුතු 

ිිමත් පරිදි සිදු කිරීම  සුදුසු බවට මහ සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 

 

මයොජනො අංක 03 



 

 

4 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

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

මකාටස් ලබා ගැනීම, අළුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම ආදී කටයුතු සඳහා වැය වන මු ල් සභා අරමු ලින් 

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

මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

 

අනු 

අක 

වොහන අංකය විසේතරය මුදල රු. 

01 252-6330 කැබ් රථමේ මේේ බූස්ටර් එක අළුතින් සි කිරීම 30,300.00 

02 ZA 5061 බැමකෝමලෝඩරමේ සුපර් ප්ලස් එන්ජින් ඔයිල් ීටර් 3ේ 

මිලදී ගැනීම  

8,700.00 

03 ZA 5061 බැමකෝ මලෝඩරමේ කිම් බුට් එමකහි ඇණ 4ේ මිලදී ගැනීම 4,500.00 

04 ZA 5061 බැමකෝ මලෝඩරමේ කිම් බුට් එමකහි ඇණ සිකර 

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරිම 

4,500.00 

05 ZA 5061 බැමකෝ මලෝඩරමේ පීනියන් එමකහි අළුත්වැඩියාව සඳහා 

වැඩ කුලිය 

72,662.97 

06 LL 7682 කෘෘෘෘ කැබ් රථමේ වාරමස්වා කටයුතු සිදු කිරීම 48,900.00 

07 LM 3078 ගලි රථය සඳහා DS   400 ීටර් 5 කෑන් එකේ මිලදී ගැනීම 11,000.00 

08 RC 1112 ට්රැේටර් රථමේ වාරමස්වා සිදු කිරීම 56,850.00 

09 49-5301 ට්රැේටර් රථමේ වයරින් පේධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම 9,900.00 

10 49-5301 ට්රැේටර් රථමේ ස්ටාටර් මමෝටරමයහි අළුත්වැඩියාව 13,100.00 

11 WP-LF 
1135 

ගිනි නිවන රථමේ මේේ පුට්වෑල් එක අළුතින්  ැමීම 67,500.00 

12 WP-LF 

1135 

ගිනි නිවන රථමේ මකාම්පසර් ගෑස්කට් 02  ැමීම හා ටැංකි 

වෑල් එකේ මිලදී ගැනීම සහ සිකිරීමම් වැඩ කුලිය 

36,800.00 

13 RS -1800 මමාට්ර් මර්ඩර් යන්ත්රයට ඔයිල් සිල්  ැමීම 242,536.00 

14 RS -1800 මමෝටර්මර්ඩරමේ පැය 2000 සම්ූර්ණ මස්වාව සිදු කිරීම 607,065.76 
 

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

වර්තමානමේ සෑම මේකම මිල ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින බැින් මම්වාමයහි   මිල වැඩි ීමේ සිදු 

ව ඇති බවත් මමම මබාමහෝ මස්වා කටයුතු අ ාල ආයතන හරහාම සිදු කරගන්නා බැින් ගැටලුවේ 

මනාමැති බවත් ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් 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. 
 

 

අ ාල පරීේෂණ වාර්තාවන්ට අනුව ඉදිරිපත් කර ඇති මමම වාහන අලුත්වැඩියා කටයුතු සහ අමතර 

මකාටස් මයදීම, වාර මස්වා කටයුතු සුදුසු පරිදි  ිිමත් ක්රමමේ යන්ට යටත්ව සභා අරමු ලින් සිදු 

කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත  කරන ලදි. 
  

මයෝජනො අංක 04 



 

 

5 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

2010 හා 2011 වර්ෂයන්හිදී සිදු කරන ල  වරිපනම් තේමස්රුමේදී අ ාළ තේමස්රුවට අයත්ව 

මනාමැති නමුත්, මල්ඛනගතව පවතින වරිපනම් අංක වලට අ ාළ හිඟ වරිපනම්  බදු මු ල් 

මල්ඛනවලින් ඉවත් කිරීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය සඳහා මයෝජනා කර සිටින අතර, 2010, 

2011 වර්ෂවලට මපර මමම අංක යටමත් බදු මු ල් මගවා තිබුණ  නව තේමස්රුමේදී එම අංක සඳහා 

නව අංක ලබා දී ඇති මහයින් මමම බදු මු ල් මගීමට අයිතිකරුමවකු ඉදිරිපත් ී මනාමැති නමුත් 

මමම මු ල් මල්ඛණගතව පවතින මහයින්, අයිතිකරුමවකු සහ අ ාළ මේපලේ නිශ්ිත වශමයන් 

හඳුනාගත මනාහැකි බව ආ ායම් පරිේෂකවරුන් සහ ේමෂ්ත්රමේ මු ල් අය කරන නිලධාරීන් ිසින් 

තහවුරු කර ඇති බැින්, මමම මු ල් මල්ඛනවලින් කපා ඉවත් 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 වා  ිවා  මහෝ අ හස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

 

එහිදී සභාමවන් කළ ිමසීම් වලට අනුව ිෂය නිලධාරී ිසින් ලබා දී ඇති මතාරතුරු වලට අ ාලව 

පහත සඳහන් පරිදි සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

අයිතිතරුමවකු මනාමැති සහ 2010-2011 තේමස්රුවේ මනාමැති මේපල 

 

මකොට්ඨො  

අංකය 

හිඟ මුදල 

1 121,581.81 

2 75,871.07 

3 32,969.70 

4 17,243.58 

5 9,502.85 

6 30,786.85 

එකතුව 287,955.86 

 

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

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

ිමසා සිටින ලදී. 
 
  
මම් සඳහා අයිතිකරුමවකු සහ අ ාළ මේපලේ නිශ්ිත වශමයන් හඳුනාගත මනාහැකි බව ආ ායම් 

පරිේෂකවරුන් සහ ේමෂ්ත්රමේ මු ල් අය කරන නිලධාරීන් ිසින් තහවුරු කර ඇති බැින්, ිිමත් 

පරිදි මමම හිඟ මු ල් අ ාල මල්ඛණ වලින් කපා හැරීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව 

අනුමත කරන ලදි. 

 

 



 

 

6 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මයෝජනො අංක 05 

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

බැින්, සභා අරමු ලින් මමම සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීම මවනුමවන් ගත යුතු ක්රියා මාර්ග 

සම්බන්ධමයන් තිරණයේ මගන මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් 

මහ සභාව මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

i. ප්රාමේශීය සභා කාර්යාල මගාඩනැගිල්මල් පළමු මහමල් ිවෘෘත ස්ථානවලින් 
රාී කාලමේදී පරියන් ආදි සතුන් ඇතුළුීම නිසා එම ස්ථානයන් අපිත්ර 
මවමින් පවතින බැින්  ැල් ආවරණ මයා ා එම ස්ථාන සකස් කිරීම. 

 
ii. හුලං ාව බිබිල මාර්ගමේ ශරීර සුවතා මධයස්ථානමේ ඉදිරිපස වැට සඳහා  ැල් 

වැටේ ගැසීම මවනුමවන් අික මු ලේ වැය වන බැින්, මම් සඳහා ආරේෂිත 
කටු කම්බි වැටේ ගැසීම සහ මේට්ටු 2ේ සකස් කර සි කිරීම. 

 
 

iii. හුලං ාව හංදිමේ සහ ප්රජා ශාලා භූමිමේ ඇති මපාදු වැසිකිලි අළුත්වැඩියා කිරීම. 
 

iv. මමානරාගල වැදිකුඹුර මාර්ගමේ තරංග මගස්ට් එක අසලින් මවමල්වත්තට 
ඇතුළුවන  පිිසුම් (අභය පාර) මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 

v. ආ ාහනාගාරය ඉදිරිපිට උ යානමේ ආවරණ වැට සකස් කිරිම. 
 

vi. වැදිකුඹුර මාර්ගමේ 2 පටුමග( කුණුපස) කුඹුරු යාය සඳහා යන මාර්ගය 
ඉතාමත් අබලන් තත්ත්වමේ පවතින බැින්, මකාන්ීට් හා මබාරළු මයා ා 
සකස් කිරීම. 

 

vii. ිහාරමුල්ල සුසාන භූමිය වටා ආරේෂිත වැට ඉදි කිරීම. 
 

viii. ප්රාමේශීය සභාවට අයත් මවමල්වත්ත භූමිය වටා වැට සකස් කිරීම. 
 

ix. වැලියාය සුසාන භූමය වටා ආරේෂිත වැට ඉදි කිරීම,මේට්ටුවේ සි කිරීම සහ 
ජල පහසුකම් ලබා දීම. 

 

x. සිරිගල මහ මරෝහල අසල මපාතුිල් මාර්ගය ම සට ඇති බස්නැවතුම්මපාළ 
අසල මගීන්මේ පහසුව සඳහා බංකු කිහිපයේ සි කිරීම.  

 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර ගරු මන්ිතුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් 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. 
 

රමට් පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධමයන් සහ පළාත් පාලන මකාමසාරිස් තුමන් ිසින් ලබා දී ඇති 

උපම ස් මමන්ම අ ාල චක්ර මල්ඛ   ප නම් කර ගනිමින් සභා අරමු ල් ප්රමාණවත් පරිදි පවතින 

අවස්ථාවන් වලදී ප්රාමේශීය සභා මට්ටමින් සිදු කළ යුතු මමම අතයාවශය සංවර්ධන මයෝජනා ිිමත් 

ක්රමමේ යන්ට යටත්ව සිදු කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී.  

මයෝජනො අංක 06 



 

 

7 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

මමානරාගල පින්නමගාල්ල මපාතුිල් පාර හි පදිංි ටී.ජී.ිජිත කුමාර යන අය ිසින්  ැනට කිසිදු 

රැකියාවේ මනාකරන අතර, ඔහු ජීවත්වන නිවමස් වහලය ඉතා අබලන්ී ඇති අතර,  මසිලි තහු 

ලබා ගැනීමටවත් මු ලේ මනාමැති බව සඳහන් කරමින් එම නිවමස් වහලය මසිලි කර ගැනීම සඳහා 

මසිලි තහු (ෂිට්) ලබා ම න මලස ඉල්ීමේ කර ඇති බැින්,  මමම ඉල්ීම ඉටු කර දීම සඳහා මහ 

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

ලදි. 

 
 

එම මයෝජනාව සුදුසු බවට සනත් ගුණවර්ධන ගරු මන්ිතුමන් ිසින් ස්ිර කර සිටින ලදී. 

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

මමහිදී නගරමේ අලුත්වැඩියා කටයුතු වලදී ගලවා ඉවත් කරනු ලබන මසිලි ෂීට් මම් සඳහා 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. 
 

කාර්මික නිලධාරී මහතා මගින් පරීේෂා කර බලා නිර්මේෂ කිරීමමන් අනතුරුව ඔහුමේ අධීේෂණය 

යටමත් මමමස් ගලවා ඉවත් කර ඇති මසිලි ෂීට් පවතීනම් අ ාල නිර්මේෂ වාර්තාවන්ට අනුව මමම 

ඉල්ලුම්කරු මවත අවශය ප්රමාණය ිිමත්ව ලබා දීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව 

අනුමත කරන ලදී. 
 

මයෝජනො අංක 07 

2020 වර්ෂමේදී රට තුල පැතිරී ගිය මකාිඩ් 19 වසංගතය මහ්තුමවන් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි 

ප්රවර්තන හා හිඟ ආ ායම් එකතු කිරීමම් ක්රියා ාමයන් අඩපන ීම නිසා අය කර ගත මනාහැකිව ඇති 

හිඟ ආ ායම් කපා හැරීමට ිිමත් සභා තීරණ සමග ගරු ආණ්ුකාරතුමා මවත මයාමු කරන මලස 

පළාත් පාලන මකාමසාරිස් තුමා ිසින්  න්වා ඇති බවත්, 
 

ඒ අනු 2020.07.21 දින පැවති මහ සභාව ිසින් 2020 මාර්තු, අමේල් හා මැයි යන මාස 03 සඳහා 

පාරිමභෝගිකයින්මගන් අය ිය යුතු ගාස්තු කපා හැරීම සුදුසු බව මහ සභාව ිසින් ඒකමතිකව තීරණය 

කර ඇති බවත්, 
 

එමමන්ම ප්රමේශය පුරා පැවති  ැඩි නියං තත්ත්වය මහ්තුමවන් ප්රාමේශීය සභා ජල මූලාශ්රය සිඳී 

යෑමමන් ප්රමාණවත් මලස පාරිමභෝගිකයින් මවත ජලය සැපයීමට මනාහැකි ීම මත 2020 ජුනි, ජූලි 

හා අමගෝස්තු යන මාස 03 සඳහා  ජල ගාස්තු කපා හැරීම සුදුසු බව 2020.09.10 දින පැවති මහ සභාව 

ිසින් ඒකමතිකව තීරණය කර ඇති බවත්, 
 

ඒ අනුව ගාස්තු කපා හැරීමම්දී 2020.07.14 දින ිෂය භාර නිලධාරියා ිසින් ලබා දුන් මතාරතුරුවලට 

අනුව රු.429,600.00 ක මු ලේ කපා හැරිය යුතුව ඇති අතර  එමහත් දුටුගැමුණු පාර සඳහා මාසිකව 

අයිය යුතු මු ල රු.16,600.00 ේ මලස අතපසුීමකින් සඳහන් කිරීම මත හා ගාස්තු සංමශෝධනයේ 

මත මපාතුිල් පාර සඳහා මාර්තු මස අය කළ යුතුව පැවති ගාස්තු මවනස්ීම මහ්තුමවන් මමම කපා 

හැරිය යුතු සමස්ථ මු මල් වැඩිීමේ  ේනට ඇති අතර ඒ අනුව මාස 06ක කාලයේ සඳහා පහත 

සඳහන් පරිදී රු.436,900.00ක මු ලේ කපා හැරිය යුතුව ඇති බව ගරු සභාපතිතුමන් ප්රකාශ කර සිටි 

අතර  
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අනු 
අංකය 

පොර/සේථොනය සහන ලබො 
මදන ලද 

පොරිමභෝගික
යින් 

සංඛ්යොව 

ජල ගොසේතු කපො හැරී  කපො හරින 
ලද මුළු මුදල 

රු. 
මකෝවිඩ් - 19 
වසංගතය 
මහේතුමවන් 
( ොස 03 
සඳහො) 

නියං තත්ත්වය 
මහේතුමවන් 
( ොස 03 
සඳහො) 

01 දුටුගැමුණු පාර 87 52,200.00 52,200.00 104,400.00 

02 වැල්ලවාය පාර 29 52,050.00 52,050.00 104,100.00 

03 මපාතුිල් පාර 03 11,500.00 9,000.00 20,500.00 

04 කුමාරම ාල පාර 90 68,700.00 68,700.00 137,400.00 

05 නව බස් නැවතුම්පල 14 35,250.00 35,250.00 70,500.00 

එකතුව 223 219,700.00 217,200.00 436,900.00 

 

 

ඒ අනුව 2020 මාර්තු මස සිට අමගෝස්තු මස  ේවා සියලුම ජල පාරිමභෝගිකයින්මගන් අය ිය යුතුව 

ඇති රු.436,900.00ක මු ල ගරු ආණ්ුකාරතුමාමේ අනුමැතියට යටත්ව ජල ගාස්තු මල්ඛනවලින් 

කපා හැරීම සඳහා මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව 

මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 
 

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

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් 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. 
 

2020 මාර්තු මස සිට අමගෝස්තු මස  ේවා මකාිඩ් වසංගත මහ්තුමවන් සහ පැවති  ැඩි නියං 
තත්ත්වය මහ්තුමවන් අ ාල මාස 06 සඳහා සියලුම ජල පාරිමභෝගිකයින්මගන් අය ීමට නියමිතව 
තිබූ රු.436,900.00ක මු ල ගරු ආණ්ුකාරතුමාමේ අනුමැතියට යටත්ව ජල ගාස්තු මල්ඛනවලින් 
කපා හැරීම සුදුසු බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදී. 
 

 

05.2 ප්රොමේශීය සභො ගරු  න්ී චො ර නොනොයක්කොර  හතො විසින් සභොවට ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන මයෝජනොව 
 

මයෝජනො අංක 01 
 

නේකල මකාට්ඨාශමේ පහත සඳහන් අතයාවශය සංවර්ධන කටයුතු සභා අරමු ලින් ඉටු කිරීම සඳහා  

මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබා දීම සුදුසු බවට චාමර නානායේකාර  ගරු මන්ී තුමන් ිසින් මහ සභාව 

මවත මයෝජනා කර සිටින ලදි. 

 
 

01. ටැංවත්ත මපාදු මගාඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම 

02. හිදිකිවුල ඉන්රාරාම මපර පාසමල් මසල්ලම් මිදුල සඳහා උපකරණ ලබා දීම 

03. නේකල සමගිපුර අතුරු මාර්ගය මකාන්ීට් මයා ා සංවර්ධනය කිරීම 

04. හිදිකිවුල මඩෝසර්වත්ත මබෝගහ අරාව යා කරන මාර්ගය මකාන්ීට් මයා ා සංවර්ධනය කිරීම. 
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05. හිදිකිවුල රාම නිලධාරී වසම පුරාවටම 150 ක මගන් පමණ යුේත රිලවුන් රංචුවේ ප්රමේශමේ 

නිවාස වලට සහ භව මභෝග වලට ිශාල හානියේ සිදු කරමින් ගැවමසන බැින් මමම රිලවුන් 

රංචුව අල්ලා සුදුසු මවනත් ප්රමේශයකට මගන මගාස්  ැමීම සඳහා අවශය කටයුතු සලසා දීම 

 

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

 
මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් 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.  

 
 

රමට් පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධමයන් සහ මකාමසාරිස් තුමන් ිසින් ලබා දී ඇති උපම ස් මමන්ම 

අ ාල චක්ර මල්ඛ   ප නම් කර ගනිමින් සභා අරමු ල් ප්රමාණවත් පරිදි පවතින අවස්ථාවන් වලදී 

ප්රාමේශීය සභා මට්ටමින් සිදු කළ යුතු මමම අතයාවශය සංවර්ධන මයෝජනා ිිමත් ක්රමමේ යන්ට 

යටත්ව සිදු කිරීම සුදුසු බවටත්, ඒ වමේම ප්රමේශය පුරාවට කර රයේව බවතින මමම රිලවුන් ඉවත් 

කිරීම සඳහා   සුදුසු ක්රමමේ යේ ක්රියාත්මක කිරීම සුදුසු බවටත්  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 අ  දින සාකච්ඡා කර 
අනුමැතියේ ගත යුතු කල් දී මනාමැති මයෝජනා කිහිපයේ සම්බන්ධමයන් මහ සභා අනුමැතිය ලබා 
ගත යුතු බවට ගරු සභාපතිතුමා ප්රකාශ කළ අතර, එම මයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මහ සභාමේ 
ිරුේධත්වයේ මනාමැතිව එකඟතාවය ඵල කර සිටි බැින් ගරු සභාපතිතුමා ිසින් එම කල් දී 
මනාමැති මයෝජනා පහතින්  ේවා ඇති ආකාරයට සභාගත කරන ලදි. 

 

මමම ආයතනමේ සි කර ඇති හදිසි ගිණි නිීමම් සිල්න්ඩර් වල කාලය ඉකුත්ව මගාස් ඇති බවට 

ගිණි නිීමම් ඒකකමේ මස්වකයින් ිසින් හඳුනා මගන ඇති බැින් ඉතා කඩිනමින් පහතින් සඳහන් 

කර ඇති පරිදි එම සිලින්ඩර් නැවත පිරීමම් කටයුතු සහ මිල දී ගැනීම් සිදු කළ යුතු බැින් ඒ සඳහා 

මහ සභාමේ අනුමැතිය ලබාදීම සුදුසු බවට  ගරු සභාපතිතුමා ිසින් මහ සභාව මවත මයෝජනා කර 

සිටින ලදී. 

 

I. CO2     5 Kg  සිලින්ඩර් 8 ේ නැවත පිරීම 
 

 

II. WATER  9 L සිලින්ඩර් 9 ේ නැවත පිරීම 
 

III. නව ගිණි නිීමම් රථය සඳහා අතයාවශය ී ඇති (රමට් පවතින තත්ත්වය යටමත් 

ඉන්ධන පිරවුම්හල් ආදී ස්ථාන වල හට ගන්නා ිශාල හදිසි ගිණි නිීම් සඳහා 

භාිතා කරනු ලබන)  FORM 30L කෑන් 05 ේ මිල දී ගැනීම 

   

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

මමම මයෝජනාව සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 



 

 

10 2022 ජුලි මස 15 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. 
  

කඩිනමින්ම ක්රිතාත්මක කළ යුතු මමම CO2     5 Kg  සිලින්ඩර් 8 ේ සහ WATER  9 L සිලින්ඩර් 9 ේ 

නැවත පිරීමටත්, නව ගිණි නිීමම් රථය සඳහා අතයාවශය ී ඇති FORM 30L කෑන් 05 ේ මිල දී 

ගැනීමත්,ිිමත් ක්රමමේ යන්ට යටත්ව සභා අරමු ල් යටමත් මමම මිල දී ගැනීම් සිදු කිරීම සුදුසු 

බවට සභාව ඒකමතිකව අනුමත කරන ලදි. 

 

II. ඒ වමේම පහත් සඳහන් කාරණා කටයුතු සම්බන්ධමයන්  සභාමේ සාකච්ඡාවට මයාමු කළ 

යුතු බව ගරු සභාපත්තුමන් සභාවට ඉදිරිපත් කර සිටින ලදි. 

 

➢ මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් වාහන 14 ක  2022 වර්ෂයට අ ාල 

රේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම 
 

➢ මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත් බදු දී ඇති කඩ කාමර වලින් අය ීමට 

ඇති ඉදිකිරීම් ගාස්තු සහ හිඟ බදු මු ල් අය කර ගැනීම සම්බන්ධමයන් ඉදිරි 

කටයුතු කිරීම 

 
 

➢ මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාවට අයත්  ැනට එේ කඩ කාමරයේ මලස ගිිසුම් 

ගතව ඇති නව බස් නැවතුම්මපාළ ගඟබඩ ම මහල් කඩ කාමර 12 බදු කුී අය 

කිරීම සම්බන් ව  
 

මමම කාරණා සම්බන් මයන් සාකච්ඡා කිරීමත් ලබන මස මහ සභාමේ නයාය පත්රයට මයෝජනා 

වශමයන් මමම කාරණා නැවත ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවටත් සුනිල් අරංගල ගරු මන්ිතුමා ිසින් 

ස්ිර කර සිටින ලදී. 

මමම කාරණා සම්බන්ධමයන් වා  ිවා  මහෝ අ හස් ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන මලස ගරු 

සභාපතිතුමා ිසින් සභාවට ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

ඉන් පසු මමම කාරනාවන්  සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර මම් සම්බන්ධමයන් 

පැහැදිලි ිස්තර සහිතව ලබන මස මහ සභාමේදී ිිමත් සභා තීරණයේ මගන ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු 

සිදු කිරීම සුදුසු බවට සභාමේ සාකච්ඡා කර තීරණය කරන ලදි. 
 

 
06. ආදොයම් වියදම් වොර්තොව සභො සම් ත කිරී  
 

නයායපත්රානුකූලව පසුගිය මාසයට අ ාළව ඉදිරිපත් කර ඇති ආ ායම් ිය ම් වාර්තාව සභා සම්මත 

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

පසුගිය මාසමේ එනම් 2022.06.01 දින සිට 2022.06.30 දින  ේවා වන ආ ායම් ිය ම් වාර්තාව 

මේ.එම්.ගුණවර්ධන ගරු මන්ිතුමන්මේ සහ සන්ධයා අනුරුේිකා ගරු මන්ිතුමියමේ මයෝජනා 

ස්ීරත්වමයන් සභාමේ ිමරෝධතාවයන්   මනාමැතිවූ බැින්, පිළි ගැනීම සුදුසු බවට ගරු සභාව 

ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 
 

07.  කමිටු වොර්තො සලකො බැලී   
 

ඉදිරිපත් ී මනාමැත 
 



 

 

11 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

08.  මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරී   
 

නයොයපත්රොනුකූලව මීලඟට ඇත්මත් මවනත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරි   බැවින්,මවනත් කරුණු ස ඟ  

සභිකවරුන්ට අදහසේ ප්රකො  කිරී ට ඇත්නම් ඒ මවනුමවන් ගරු සභොවට  අවසර ලබො මදන බව ගරු 

සභොපතිතු ො විසින් ප්රකො  කර සිටින ලදි. 

 

එහිදී නැගී සිටි අජිත් අගලකඩ ගරු මන්ීතුමන් ිසින් මකාිඩ් වසංගත කාලමේ ආණ්ු පේෂය 

නිමයෝජනය කළ ගරු මන්ීවරුන් කිහිපම මනකු ිසින් ජනතාවට ආහාර රවය ලබාදීම මවනුමවන් 

ලබාගත් අත්තිකාරම් මු ල් තව කිහිප ම මනකුමගන් අයීමට ඇති බැින් ඒ සඳහා ලබා දී ඇති කාල 

සීමාව  ඉේමවා මගාස් ඇති නිසා හදිසි තත්ත්වයේ මත මහෝ ප්රාමේශීය සභා ිසිරුවා හැරීමේ සිදු 

වුවමහාත්  ඒ සම්බන්ධ සභාවට මකමස් බලපෑමේ සිදු මේ  යන්න ගරු මන්ිතුමා ිමසා සිටින ලදි. 
 

 

එහිදී ප්රදීප් ිතානමේ ගරු මන්ීමන් ඇතුලුව කිහිපම මනකු ිසින් ප්රකාශ කර සිටින ලේමේ  මමමස් 

ලබා මගන ඇති මු ල් තවම මගවා අවසන් මනාකිරීම වැරදි ූර්වා ර්ශයේ මගනම න කාරණාවේ 

බැින් ඉදිරිමේදී මමවැනි තත්ත්වයේ හමුමේ මු ල් ලබා ගැනීමම් අවස්ථාවේ ඇති වුවමහාත්  එහිදී 

මමහි බලපෑමේ ඇතිිය හැකි බැින් මමම අත්තිකාරම් නැවත පියීමම් කටයුතු වගකීමමන් යුතුව 

කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බවයි.  
 

 

අනතුරුව මමමස් ලබා ගත් අත්තිකාරම් මු ල් මහාරකම් කර වංචා කර අවභාිත කර මනාමැති අතර 

නීතයානුකූලව අත්සන් කර ලබාගත් මමම මු ල් සම්බන්ධ කාරණාමේදී කිසිම මකමනතුට 

ම ෝෂාමරෝපණය කිරීමට මහෝ මචෝ නා කිරීමට අයිතියේ මනාමැති අතර  ඒ මමාමහාමත්දී ප්රමේශමේ 

අසරණ වූ ජනතාව මවනුමවන් කිසිම මු ලේ අය මනාකර මමම මු ල් වලින් මනාමිමල් බු මබ ා  

දුන් අතර ඒ මමාමහාමත් ජනතාවට අස්වැසිල්ලේ ලබා දීමට ඇකි ීම හිතට එකඟව සතුටු ිය හැකි 

බවත්, මකමස් මවතත් පැවති අපහසුතා මැ  මමය මගීමට ප්රමා  වූ බව පිළිගන්නා අතර සභාමේ 

කිසිම මකමනකුට ගැටලු කාරී තත්ත්වයේ ඇති මනාවන අයුරින් එම මු ල් මකමස් මහෝ  මගවා නිම 

කරන බවට ක්රිෂාන්ත රත්නායක ගරු මන්ිතුමාත් වයි.උපුල් ගරු මන්ීතුමත් මමහිදී අ හස් ප්රකාශ 

කර සිටින ලදි. 

 

එහිදී මමම පියවා මනාමැති අත්තිකාරම් සම්බන්ධමයන් දිගින් දිගටම ිගණනයට  භාජනය වූ අතර 

මම් වන ිට ඌව පළාත් සහකාර ිගණකාිපති තුමන්   මම් පිළිබඳව මතාරතුරු ලබාමගන ඇති  

බැින් ඉන් පසුව සිදුවන්මන් මමය පාර්ලිමම්න්තුමේ මකෝප් කමිටුවට මයාමු කිරීම බැින් මමම හිඟ 

මු ල් ඉතා කඩිනමින් මගීමට කටයුතු කරන මලසත් එමස් මනාවුනමහාත් ිශාල ගැටලුවකට මුහුණ 

දීමට සිදුවන බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර මමය අි භාරයේ  ේවා යාමට ඉඩ පවතින 

අතර එමස් වුවමහාත් සභාපතිතුමාට සහ මල්කම්තුමාට අිභාරය පැනමවන බව සඳහන් කර සිටින 

ලදි. තමාමේ මස්වා කාලය තුළදී කිසිමවකුට අිභාරයේ ීමට ඉඩ මනාතබන බවත්,මකමස් මවතත් 

මමය අත්තිකාරම් මනාගත් මන්ීවරුන්ට මකමස්වත් බලපෑමේ සිදු මනාවන බව ගරු සභාපතිතුමා 

සඳහන් කර සිටි අතර මමම හිඟ මු ල් කඩිනමින් මගවා නිම කරන මලස ගරු සභාපතිතුමන්  න්වා 

සිටින ලදි. 

 

 

 

 



 

 

12 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

08.1 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - අතුල කු ොරසිරි  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව තම මකාට්ටාශමේ ීති ලාම්පුවේ සි කර මනාතිබීම 

සම්බන්ධමයන් පසුගිය මහා සභාමේ දී කරන ල  සාකච්ඡාමවන් අනතුරුව ඒ සඳහා ගත යුතු 

ක්රියාමාර්ග ගරු සභාපතිතුමා ිසින් කඩිනමින් ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධමයන් සියලු 

ම නාටම ස්ූතිය පු  කර සිටින බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම මම් දිනවල දුප්පත් ජනතාවට සහනාධාර මබ ා දීමම් වැඩසටහන් දියත් මවමින් 

පවතින අතර ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය හරහා සිදු මකමරන සහල් මබ ා දීමම් වැඩසටහන 

යටමත්  75% ේ පමණ ප්රමාණයකට සාධාරණය ඉටුවන නමුත් මමම ආධාර ලැබිය යුතු තවත් 

මකාටසකට මමම සහනාධාර මනාලැමබන බවට ප්රමේශමේ ජනතාව ිටින් ිට සඳහන් කර 

සිටින බැින් මම් සම්බන්ධව මසායා බලා ආධාර ලැබිය යුතු සියලුම ම නාට මමය ලබාදීමට 

කටයුතු කරන මලසට ප්රාමේශීය මල්කම්තුමාට  ැනුම් ම න මලස ගරු මන්ී තුමා ස හන් කර 

සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වමේම මම් මමාමහාමත් රමට් මේශපාලන කරළිය අවුල් ියවුල් ජාලාවේ බවට පත්ව ඇති 

අතර මේශපාලනය යනු කුමේ  යන්න හරියට වටහා මනාගැනීමත්, ප්රජාතන්ත්රවා ය ආරේෂා 

මනාකර ජනතාවමේ මූලික අවශයතා ලබා මනාදී කටයුතු කිරීමත්  ආදී කාරණා 

මබාමහෝමයේ නිසා මමම තත්ත්වයන් ඇතිී තිමබන අතර වර්තමානමේ දී මමන්ම ඉදිරි 

කාලමේත් රට තුළ කුමේ සිදුමේ  යන්න ිශ්වාසයේ තැබිය මනාහැකි අතර මකමස් මවතත් 

වැඩබලන ජනාිපති වරයා වශමයන් පත් කර ඇති රනිල් ික්රමසිංහ මැතිතුමන් මේශපාලන 

 ැනුම අතින් පරිණත ඉතා සූේෂමව කටයුතු කරන නායකමයකු වුව  ජනතාවමේ හිත 

දිනාගැනීමට මනාහැකිීම මත ජනතාව එතුමන්ව   පිළිගැනීමට අකමැති ීම අවාසනාවන්ත 

කරුණේ වන අතර මකමස් මවතත් මම් මමාමහාමත් ජනතාව ඉතාමත් පීඩිතව ප්රශ්න 

රාශියකට මුහුණ දී සිටින බැින් පේෂ පාට මේ යකින් මතාරව සියලුම ම නා මමම 

අරගලවලට සහභාගි ී සිටින අතර නමුත් නිවාස ගිනි තැබීම්, මේපළ හානි, ජීිත හානි සිදු 

කිරීම සඳහා මවනම පිරිසේ මමය අරගල අතර සිටින බැින්  ඔවුන්මේ අරමුණු මමානවා  

යන්න ගැටලු සහගත බව  ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

IV.  

මකමස් වුව  මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව නිමයෝජනය කරන අපි සියලු ම නා ඉතාමත් 

බුේිමත්ව  ගැටලුවකින් මතාරව මම් සභාමේ කටයුතු කරමගන පැමිණි අතර ඉතිරි කාල 

සීමාමේදී   ඒ ආකාරමයන්ම කටයුතු කර මගන යමු බවත් ඒ වමේම මහට දිනමේ රට බාර 

ගන්නා වූ සියලු නායකයින්ට භාරදුර වගකීමේ පැවමරන අතර රමට් ජනතාවමේ ආර්ිකය 

නගා සිටුීමට මමන්ම ඔවුන්මේ මූලික අවශයතා ලබා දී නිවැරදි තීන්දු තීරණ මගන කටයුතු 

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

 

V. මගෝඨාභය රාජපේෂ මහතා රනිල් ික්රමසිංහ මහතාත් මේශපාලනය අතින් අහසයි මපාළවයි 

වමේ වන අතර මගෝඨාභය රාජපේෂ මහතා හමු ා නිලධාරිමයේ වන අතර ජනතාවමේ ප්රශ්න 

හඳුනන පුේගලමයකු මනාවන අතර මබාමහෝ අවස්ථාවන්වල දී එතුමන් ිසින් ගත් තීන්දු 

තීරණ අස්ථාවර ීමත් සමග රටට මමවැනි තත්ත්වයේ උ ා වූ බවත් මකමස් මවතත් මම් රට 

මගාඩ ගැනීමට  ැන්වත් කටයුතු කළ යුතු බැින් මේශපාලනය පමසකින් තබා සියලු පේෂ 

එකතු ී නිවැරදි තීන්දු තීරණ මගන කටයුතු කළ යුතු බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කරමින් 

සියලු ම නාටම ස්තුතිය පු  කර සිටින ලදි. 



 

 

13 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

සහල් ආධාර ලබාදීමම් කටයුතු වල දී මුලින්ම කටයුතු කමළ් රාම නිලධාරින් වන අතර පසුව එය 

ආර්ික සංවර්ධන නිලධාරීන් ිසින් සිදු කළ බැින් මම් අය මාරුීමම්දී සකස් කර තිබූ නාම 

මල්ඛන වල අතපසු ීම් සිදුව ඇති බැින් එය නිරවුල් කර ගැනීමමන් අනතුරුව ආධාර හිමි  

සියලුම ම නාටම සාධාරණව මබ ා දුන් බවට මතාරතුරු  ැනගැනීමට ඇති බවත් ඒ වමේම මමම 

සහනාධාර මබ ා දීමම් දී ප්රාමේශීය සභා මට්ටමින් ජනතාව මවනුමවන් වාහන ලබාදීමම් කටයුතු 

සිදුකළ බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

08.2 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී -  වයි.උපුල්  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව මකාමරෝනා සමය ආරම්භ වූ මුල් අවිය තුළදී නීතයානුකූල 

වශමයන්  සභා අරමු ලින් අත්තිකාරම් ලබාගත් අපි කිහිප ම මනකු ිසින් ිශාල කැප 

කිරීමේ සිදු කරමින් ජනතාවට අතයවශය ියලි ආහාර මලු ලබාදී ඒ අවස්ථාමේදී අසරණ වූ 

ජනතාවට පුළුවන් ආකාරයට වගකීම් හා යුතුකම් ඉටු කළ අතර මමමස් ලබාගත් අත්තිකාරම් 

මු ල් පියීම ප්රමා  වුවත් ප්රාමේශීය සභාමේ කිසිම නිලධාරියකුට වත් මන්ී මකමනකුට වත් 

ගරු සභාපතිතුමාට වත් ගැටලුවේ මනාවන ආකාරමයන් එම අත්තිකාරම් මු ල් ඉදිරිමේදී 

මගවා නිම කරන බවට ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම රමට් පවතින  ැවැන්ත ආර්ික ප්රශ්නය මමන්ම ඉදිරි  නියං සහිත කාලගුණික 

තත්ත්වයත් හමුමේ දුප්පත් ජනතාව ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව වන බැින් 

ප්රාමේශීය සභාමේ මැදිහත්ීමමන් ප්රමේශමේ දුප්පත් ජනතාවට යම් ආකාරයකින් මහෝ 

ආර්ිකය පවත්වාමගන යාමට උ ේ උපකාරයේ කළ හැකි නම් මම් මමාමහාමත් එය ඉතාමත් 

වටිනා සත් ක්රියාවේ වන බැින් රාම මස්වා වසම් මට්ටමින් පවුල් මතෝරා මබ්රා මගන මගවතු 

වගා ඇති කිරීමට උනන්දු කරීමත්, ඒ වමේම ප්රාමේශීය සභා මට්ටමින් සැපයිය හැකි සියලුම 

සහන ලබා දී ජනතාවට පිහිටේ ීමට කටයුතු කරමු බවට ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින 

ලදි. 

 
 

III. ඒ වමේම මහින්  රාජපේෂ මැතිතුමන් මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන් රමට් සංවර්ධනයට 

 ැවැන්ත  ායකත්වයේ ලබාදුන් නායකයින් වන අතර ිමශ්ෂමයන්ම මකාමරෝනා 

වවරසමයන් ඉන්දියාව ඇමමරිකාව ආදී රටවල ිශාල වශමයන් මිනිසුන් මරණයට පත් වුව  

ඒ සඳහා ගත යුතු නිසි ක්රමමේ යන් නිවැරදිව ක්රියාත්මක කරමින් මම් රමට් ජනතාවමේ 

මකාමරෝනා මරණ අනුපාතිකය අවම මට්ටමක රඳවා තබා ගැනීමට රමට් නායකයින් කටයුතු 

කළ අතර අ  වන ිට ඉතිහාසමේ මකදිනකවත් සිදු මනාවුණු ආකාරයට රමට් නායක තුමන්ට 

රටින් පිටුවහල් ීමට පවා සිදුීම ඉතාමත් කණගාටු ායක තත්වයේ වන අතර රමට් ආර්ිකය 

කඩා වැටීමට මූලිකම මහ්තුව වූමේ මකාමරෝනා වසංගතය බවත් මගෝඨාභය රාජපේෂ 

මැතිතුමන්මේ මසෞභාගයමේ  ැේම තුලින් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමටත් මමය තදින්ම 

බලපෑ බවත් එම මහ්තුව නිසා වර්තමාන රමට් මමතරම් ප්රශ්න මතු වූ බවත් ගරු මන්ී තුමා 

සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

IV. එමස්ම මමම තත්ත්වය මත අරගල පවත්වා මකදිනකවත් සමාවේ දිය මනාහැකි අයුරින් 

ිශාල මේපළ හානි ජීිත හානි සිදු කරමින් කලා වූ  ැවැන්ත අපරාධයන් තුළින් මකදිනකවත් 

මම් රට මගාඩ ගැනීමට මනාහැකි වන අතර මම් මමාමහාමත් සියලු ම නාම එකට එකතු ී 



 

 

14 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

කටයුතු කළ යුතු බැින් මම් මමාමහාමත් බලයට පැමිණි අයට ූර්ණ වගකීමේ පැවැරී ඇති 

අතර ප්රමේශමේ ජනතාවමේ   ආර්ික මට්ටම නඟාසිටුීමට අප සියලු ම නා මැදිහත් ී 

කටයුතු කරමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු  මන්ිතුමා සියලු ම නාටම ස්ූතිය පු කර සිටින ලදී. 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

රමට් තත්ත්වයත් සමඟ මම් මමාමහාමත් බල ප්රමේශමේ ජනතාවමේ ආර්ික මට්ටම යම් 

මට්ටමකින් මහෝ පවත්වාමගන යාම සඳහා සභා අරමු ල් හරහා යම් උපකාරයේ ලබා දිය 

හැකි බැින් මම් සම්බන්ධමයන් සාකච්ඡා කර තීරණයේ මගන ගරු  ආණ්ුකාරතුමාමේ 

අනුමැතියට ඉදිරි පත් කර කටයුතු සිදු කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

ඒ වමේම මම් තත්වය හමුමේ රමට් නායකයා වශමයන් ගරු ජනාිපතිතුමන් ඒ මමාමහාමත් 

රටින් පලා යාම සම්බන්ධමයන් කණගාටුව පළකර සිටින අතර මමවැනි ප්රශ්න රාශියේ මැ   

ජනතාව අසරණ කර පලා  යාම  කිසිමස්ත්ම අනුමත කළ මනාහැකි කාරණාවේ බව සඳහන් 

ගරු සභාපතිතුමන් සඳහන්කර සිටි අතර ඒ වමේම අරගලවලට මුවාමවන් ිිධ පාතාල කල්ලි 

කණ්ඩායම්, ජාවාරම් කරුවන් ිසින්  මමමස් ඉතා කනගාටු ායක මසෝචනීය තත්ත්වයන් ඇති 

කරීමට කටයුතු කළ අතර එමස්ම මමම අරගලයන් සඳහා සියලුම පේෂ නිමයෝජනය වන 

පරිදි මපාදුමේ ජනතාව ඒකරාශී වූ බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර මකමස් මවතත් 

මම් වන ිට රටට නව නායකමයකු පත්ව ඇති බැින් ඉදිරිමේ දී මපෝලිම්, අරගල නැතිී රට 

යථා තත්ත්වයට පත් මවයි බවට සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 08.3 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී- සනත් ගුණවර්ධන  ැතිතු ො  

  

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව අත්තිකාරම් මනාපිය ීම සම්බන්ධමයන් සභාමේ සාකච්ඡාවට 

බඳුන් වු බැින් එමස් ලබාගත් අත්තිකාරම් නැවත පියීම අනිවාර්මයන්ම කළ යුතු බව අප 

වටහා ගත යුතු අතර මකමස් මවතත් තමන් ලබාගත් ලේෂ ම ක හමාරට ම ඉතා සාධාරණ 

අයුරින් ජනතාවට ඒ මමාහාමත්දී සහනාධාර මලු මබ ා දුන් බවත් ඊට අමතරව   තමන්මේ 

මපෞේගලික ිය මින් බීජ මිලදී මගන ඒවා   හැකි අයුරින් පැකට් කර ඒ අවස්ථාමේදී 

ප්රමේශමේ සියලු ජනතාවට මබ ා දුන් බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි . 

 

II. ඒ වමේම පසුගිය සභා වාරවලදී ප්රමේශය තුළ මගවතු වගාවන් ආරම්භ කිරීමම් වැඩසටහනේ 

දියත් කිරීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා වූ අතර මම් වන ිට මගවතු වගාවන් සඳහා මබාමහෝ 

ම මනේ නැඹුරු ී සිටින බැින් ප්රාමේශීය සභාව හරහා මම් අයට කාබනික මපාමහාර, බීජ 

පැකට් ආදිය ලබාදීමට මැදිහත් ී යම් වැඩ පිළිමවළේ දියත් කිරීමට හැකිනම් එය වටිනා 

ක්රියාවේ බැින් සියලු ම නාමේම අවධානය ඒ සඳහා මයාමු කරවන මලසට ගරු මන්ීතුමා 

සඳහාන් කර සිටින ලදි. 
 

 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

බීජ මබ ා දීමම් වැඩසටහනේ දියත් කිරීම කාමලෝිත වශමයන් මහාඳ ක්රියාවේ බැින් ඒ 

සම්බන්ධව මසායා බලා සාකච්ඡා කර සුදුසු ක්රමමේ යේ ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු මසායා 

බලා සිදු කරන මලසට සභා මල්කම්තුමාට ගරු සභාපතිතුමා එහිදී උපම ස් ලබා ම න ලදී. 

 

 

  

  



 

 

15 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

08.4  ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - ක්රි ොන්ත රත්නොයක  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව වර්තමාන රමට් තත්වය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළ යුතු බැින් 

ම ෝටාභය රාජපේෂ ජනාිපති තුමන්ට තමන් මපෞේගලිකව ම ගරු කරන නායකමයකු බවත් 

රමට් මේශීය ආර්ිකය මගාඩනැංීමම් ිශාල සැලසුමේ එතුමන්ට තිබූ අතර එතුමන් බලයට 

පත්ීමත් සමඟ ඉහළ මේශපාලන අිකාරියට ඉහළ රාජය මස්වකයින්ට ම න වාහන බලපත්ර 

ලබා දීම ,වාහන ආනයනය, කහ ආනයනය , කෘෘමි නාශක මපාමහාර ආනයනය ආදී මේවල් 

තහනම් කර රට මසෞභාගයමත් කිරීමම් බලාමපාමරාත්තුවේ එතුමන්ට තිබූ බව ගරු 

මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

 

II. ඒ වමේම මේශපාලන අරගල පවත්වනවාට වඩා මිනිසුන්මේ ආකල්ප වර්ධනය ිය යුතු අතර 

සියලු ම නාම මම් මමාමහාමත් රමට් ආර්ිකය මගාඩ ගැනීමට  ායක ිය යුතු අතර අරගල 

මුවාමවන් පටු මේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කරන මේශපාලකයින්මේ 

මමමහයීමමන් ජනාිපති මන්දිරයට, අරලිය ගහ මන්දිරයට ඇතුල්ී එහි මේපල ිනාශ 

කරමින් රට ිනාශ කිරීමට  කටයුතු කළ අතර ඔවුන් රටට ආ රය කරන පිරිසේ මනාවන 

බවත්, නීතියට ගරු මනාකරන ප්රජාතන්ත්රවා යට ගරු මනාකරන වයවස්ථාවන්ට ගරු 

මනාකරන පහත් මානසික මට්ටමේ ඇති පිරිසේ බව ඒ ක්රියාකලාපයන් තුළින් මනාව 

පැහැදිලි වූ අතර මම් මමාමහාමත් බලය ලබා ගැනීමට මපාර කනවට වඩා සියලු ම නාම 

එකතු ී ඇත්ත වටහා මගන ක්රියා කළ යුතු අතර ිය යුත්මත් සියලුම පේෂ නායකයින් එකට 

එකතු ී රට මගාඩගන්න කටයුතු කිරීම බැින් එමස් මනාකර පටු මේශපාලන අරමුණු ඉටු 

කරගැනීමම් අරමුණින් කටයුතු කිරීම තවදුරටත් සිදු කිරීම තුළ මම් රට තව තවත් ිනාශය 

කරා යන බව ගරු මන්ී තුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ආණ්ුක්රම වයවස්ථාවට කවුරුත් ගරු කරමින් බුේිමත්ව මම් මමාමහාමත් කටයුතු කළ යුතු 

අතර රමට් මමවැනි ප්රශ්න රාශියේ හමුමේ රමට් වගකීම භාරමගන කටයුතු කිරීමට මම් 

මමාමහාමත් ඉදිරිපත් ී සිටින රනිල් ික්රමසිංහ මැතිතුමන්ට මගෞරවනීය ස්තුතිය පු  කර 

සිටින බව ගරු මන්ිතුමා ස හන් කර සිටින ලදි.  

 

 

IV. මකමස් මවතත් මමානරාගල ප්රාමේශීය සභාව නිමයෝජනය කරන අපි සියලු ම නාම අමප් 

ක්රියාවලිය තුළ උපරිම උත්සාහමයන් කැපීමමන් මහාරකම් මනාකර, මංමකාල්ලකෑම් 

මනාකර කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව අපි සියලු ම නාට ආඩම්බර ිය හැකි බවත් ,මකමස් 

මවතත් ප්රමේශමේ ජනතාව මවනුමවන් කිරීමට අවශය මමමහවර අපට  ැමනන නිසා 

ජනතාවමේ ආර්ිකය ශේතිමත් කිරීමට හා පවත්වාමගන යාමට ප්රාමේශීය සභා මට්ටමින් සිදු 

කළ හැකි සියලුම යුතුකම් හා වගකීම් ඉටුකරමු බව ප්රකාශ කරමින් ස්වභාවධර්මයා ිසින් මම් 

සෑම මහාඳ නරකේම බලාගනියි යන්න ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ිතුමා සියලු ම නාටම 

ස්ූතිය පු කර සිටින ලදී. 
 

ගරු සභොපතිතු ො පිළිතුරු ලබො දී  

මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන් බලයට පත්ීමත් සමග රමට්  ැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිළිමවලේ  

සැලසුම් කළ නමුත් මමතුමන්මේ වමට් සිටි මබාමහෝ පිරිසේ ිසින් ිිධ අවස්ථාවන්වලදී 

එතුමන්ට ලබාදුන් වැරදි උපම ස් හා මගමපන්ීම් වල ිිමත් භාවයේ මනාතිබුණු බැින් අ  රට 

මමවැනි තත්වයකට පත්ව ඇති බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි .මකමස් මවතත් මම් 



 

 

16 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

සෑම මේකින්ම බැට කන්න ී තිමබන්මන් රමට් අහිංසක ජනතාවට බැින් මමවැනි මමාමහාතක 

ජනතාව අතරමං කර රමට් නායකයා මහාමරන්ම පිටත්ීම සම්බන්ධමයන් අනුමත කළ මනාහැකි 

 ැඩි කනගාටු ායක තත්ත්වයේ පවතින බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. ඒ වමේම 

මම් අවස්ථාමේ දී බල තන්හාමවන් සිටින අමනකුත් මේශපාලන නායකයින් එම තැනට ඒමට 

මපාරකන ආකාරයේ මපනී යන බව   ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

08.5 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - අජිත් අගලකඩ  ැතිතු ො 
 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව පසුගිය දිනක පැවති මාමේ නැන් නියමේ හදිසි මළගම සිදු වූ 

අවස්ථාමේ දී ගරු සභාපති තුමන්මේ  ායකත්වමයන් සභාමවන් ඉටුිය යුතු සියලුම යුතුකම් 

ඉටු කර දුන් බවත්, ඒ වමේම සහ සම්බන්ධ වුණු සියලුම මන්ීවරුන්ටත් කාර්ය 

කාර්යමණ්ඩලයටත් ස්ූතිය පු  කර සිටින බව ගරු මන්ී තුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. ඒ 

වමේම පසුගිය දිනක සභාමේ ිදුලි අංශමේ මස්වකයින්මේ හැසිරීම් සම්බන්ධමයන් අප හිත් 

තුළ පැවැති මනාසතුටු භාවය සම්බන්ධව ගරු සභාපති තුමන් හා මල්කම් තුමන් ිසින් ඔවුන්ට 

අවශය උපම ස් ලබා දී  ැනුවත් කිරීම සම්බන්ධමයන් සතුටු වන අතර එම මළගම අවස්ථාමේ 

දී එම මස්වකයින් ඉතාමත් වගකීමමන් යුතුව ඒ අවශය කටයුතු මැනින් සිදු කර දීම තුළ ඒ 

මේ ඔප්පු වූ බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම අත්තිකාරම් මු ල් මනාමගීම සම්බන්ධමයන් ිමසීම් කර සිටිමේ හදිසි 

අවස්ථාවකදී ප්රාමේශීය සභා ිසුරුවා හැරියමහාත් මනාමගවා ඇති අත්තිකාරම් සම්බන්ධමයන් 

ඉදිරි කටයුතු සිදු වන ආකාරය  ැනගැනීම අවශය නිසා වන අතර එය කාමගවත් සිත් 

රි ීමකට මහෝ ප්රශ්නයේ ඇති කරීමට ිමසීම් මනාකළ බව ගරු මන්ී තුමා සඳහන් කර 

සිටි අතර එමස් වූවා නම් ඒ අයමගන් සමාව භජනය කර සිටින බවත්, ඒ වමේම වර්තමාන 

රමට් මේශපාලනය ගැන කතා කිරීමට තමන්මේ බලාමපාමරාත්තුවේ මනාමැති අතර මකමස් 

මවතත් මම් සම්බන්ධමයන් අිතේමස්රුවේ අවශය මනාවන අතර තමන්මේ අුපාු සකස් 

කරමගන නිවැරැදි කරමගන තමන් සිටිය යුතු තැන  ැනමගන මහාඳ වැඩේ කර මහාඳ මිනිසුන් 

මලස මිය යමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ිතුමා සියලු ම නාටම ස්ූතිය පු කර සිටින ලදී. 
 
 

 

 

ගරු සභොපතිතු ො 

රමට් නීතියට අනුව වයවස්ථාවට අනුව කවුරුත් නිවැරදිව කටයුතු කරනවා නම් කිසිදු 

ගැටලුවකින් මතාරව කටයුතු පවත්වාමගන යා හැකි අතර මකමස් මවතත් මම් රමට් ප්රශ්නයේ 

නිර්මාණය ී ඇති බැින් සියලු ම නාම එකතු ී  සහමයෝගමයන් යුතුව රට මගාඩ ගැනීම 

සඳහා  ායක ිය යුතු බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

 

08.6 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - චො ර නොනොයක්කොර  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව මම් මමාමහාමත් ජනතාවමේ ආර්ිකය සම්බන්ධමයන් මලාකු 

වගකීමේ පැවරී ඇති මමාමහාතක ප්රාමේශීය සභා මට්ටමින් ප්රමේශමේ ජනතාව මවනුමවන් 

හැකි ආකාරමයන් උ ේ උපකාර කිරීම වැ ගත් කාරණාවේ වන අතර සනත් මන්ී තුමන් 

ප්රකාශ කළා වමේ ලේෂ 5 ක 7 ක පමණ ඇට වර්ග මිලදී මගන සභාමේ මස්වකයින් 

මයා වාමගන පැකට් කර සභාමේ නම ස හන් ස්ටිකරයේ   ඇතුළත් කර සෑම රාම නිලධාරී 

වසමකට ම අවම වශමයන් පැකට් ම සීයේ වත් වන මස් මබ ා හැරීමම් වැඩපිළිමවලේ 

ක්රියාත්මක කරමු බවට ගරු මන්ී තුමා ස හන් කර සිටි අතර මම් සඳහා වයාපෘෘති වාර්තාවේ 



 

 

17 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

සකස් කර ගරු ආණ්ුකාරතුමාමේ අනුමැතියට පත් කර ඉදිරි කටයුතු කඩිනමින් සිදු කිරීමට 

හැම ම නාමේම සහමයෝගය හා සහභාගීත්වය ලබා දිය යුතු බව සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

II. ඒ වමේම මකාමරෝනා වසංගතය රටපුරා පැතිරීමට පටන් ගත් අවස්ථාමේ දී ප්රාමේශීය සභාමේ 

ආණ්ු පේෂය නිමයෝජනය කරන අප සියලු ම නාට ිශාල වගකීමේ පැවරුණු අතර එයට 

මහ්තුවේ වශමයන් ිිමත් අනුමැතියකට යටත්ව සභා අරමු ලින් අත්තිකාරම් මු ල් ලබා 

ගනිමින් ගරු සභාපති තුමන්මේ   ශෂීන්ර රාජපේෂ මැතිතුමාමේ සහමයෝගය   ඇතිව 

ජනතාවට ියලි ආහාර මලු හාරසියයේ පමණ තමන්ට ලබා දීමට හැකි වූ බවත්, ඒ සඳහා 

කල  ැවැන්ත කැපකිරීම මත ඒ කටයුතු සාර්ථකව කර ගැනීමට අ ාල මු ලට අමතරව   

මපෞේගලික මු ල්   ිය ම් කිරීමට සිදු වූ බවත් ඒ වමේම නේකල වත්තම නිමරෝධායනය 

කළ අවස්ථාමේදී හිතවත් අයමේ   සහමයෝගය ඇතිව සියලු ම නාටම ියලි ආහාර මලු 

ලබාදුන් බවත් අ ටත් ජනතාව තුළ ඒ ප්රසා ය පවතින බව   ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටින 

ලදි. 

 
 

 

III. ඒ වමේම පවතින ඉන්ධන ගැටලුව සමග සභාවට ලැමබන මතල් ප්රමාණය කළමනාකරණය 

කර ගනිමින් කිරීමට නියමිතව ඇති ප්රමේශමේ සංවර්ධන කටයුතු හැකි අයුරින් කාමේත් 

සහමයෝගය ඇතුව සිදු කිරීමට කටයුතු කරමු බව ප්රකාශ කරමින් ගරු මන්ීතුමා සියලු 

ම නාටම ස්ූතිය පු කර සිටින ලදී. 

 
 

ගරු සභොපතිතු ො 

ජනතාවට බීජ ලබා දීමම් වැඩපිළිමවළ සාකච්ඡා කර  ඉදිරිමේදී සිදුකිරීමට කටයුතු කරමු 

බවත් , ඒ වමේම මතල් ප්රශ්නය නිසා ප්රමේශමේ සංවර්ධන කටයුතු මබාමහෝමයේ අතපසු ී 

ඇති බැින් මකමස් මහෝ ඒ කටයුතු කළමනාකරණය කර ගනිමින් ඔබ සියලු ම නාමේ   

සහමයෝගය ඇතිව ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමු බවට ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

 

08.7 ගරු ප්රොමේශීය සභො  න්ී - ප්රදීප් ධම්මික විතොනමේ  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව මකාමරෝනා වසංගත කාලමේදී සභික වරුන් ිසින් ලබාගත් 

තවමත් පියවා මනාමැති අත්තිකාරම් පිළිබඳව ිමසීම් කර සිටිමේ ඒ සම්බන්ධමයන් ඉදිරිමේ දී 

ගනු ලබන තීන්දු තීරණ මමානවා  යන්න  ැනගැනීමට මිසේ කාමගවත් සිත් රි ීමකට 

මනාවන බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර මකමස් මවතත් මකාමරෝනා සමය තුළ 

මමාණරාගල ප්රමේශමේ පීඩාවට පත් වූ ජනතාව මවනුමවන් සහනාධාර බුමලු මබ ා දීමට 

මූලික වශමයන්ම ආරම්භ කිරීමම් කටයුතු සිදු කරන ලේමේ ක්රිශාන්ත  රත්නායක මන්ීතුමා 

සමඟ තමන් බව ට ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර සිටි අතර එහිදී කිසිම වංචාවේ මනාවුණු අතර 

ඉතාමත් සාධාරණව මනාමිමල් බු මබ ා දීමේ සිදු කළ බව ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කර 

සිටින ලදි. 

 

 

 

II.  III.  



 

 

18 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

IV. ඒ මේම වර්තමානමේ රමට් තත්ත්වය සමඟ මබාමහෝ පීඩාවට පත්ව සිටින පාසල් ළමුන්මේ 

අධයාපනය මම් වන ිට අවුරුදු ම කහමාරක පමණ කාලයක සිටම පරිහානියට පත්මවමින් 

පවතින අතර ජනතාව මුහුණ දී සිටින  ැවැන්ත ආර්ික අර්බු ය ත් සමඟ මම් සියලු 

කාරණාවන් ට වර්තමාන රමට් නායකයින් සෘෘජුවම වගකිව යුතු බවත්, ඒ වමේම ජනතාවමේ 

පීඩනයන් මකාමතේ  යන්න අරගල වලින් මනාව තහවුරු වන බව ගරු මන්ීතුමා සඳහන් 

කර සිටින ලදි.  ඒ වමේම  අ  වන ිට මබාමහෝ මලඩ මරෝග වලට ලබාම න ඖෂධ හිඟී 

මසෞඛය අංශය ම කඩා වැටී ඇති අතර මම් මමාමහාමත් කවුරු බලයට පත්වුවත් තව මාස 

ගණනාවේ ම යනතුරුම රට මගාඩ ගන්නට බැරි අතර රමට් පාලකයින් තම වගකීම් කරමගන 

යාමට මනාහැකි තැන ඉල්ලා අස් වූවානම් මම් ප්රශ්න මමතරම් දුරදිග මනායන බවත්, ඒ 

වමේම ආර්ික සංවර්ධන අමාතය ධූරය  ැරූ බැසිල් රාජපේෂ මැතිතුමන් නිසි පරිදි කටයුතු 

මනාකළ අතර පසුගිය වර්ෂය තුළ රමට් ජනතාවට අතයවශය මබමහත් ටික, මපාමහාර ටික 

මගන්වනවා මවනුවට ලංකාමේ වැඩිම කාපට් මාර්ග සංවර්ධනය කළ අතර මම් සියල්ල 

මකාමිස් මු ල් මපර ැරි කරමගන සිදු කළ බැින් මමවැනි මේශපාලන නායකයින් හා මම්වට 

සහ සම්බන්ධ රාජය ආයතන වල ප්රධාන නිලධාරීන්මේ දූෂිත ක්රියා ාමයන් නිසා අ  වන ිට 

මලෝකමේ දුප්පත්ම රටවල් අතරට ලංකාව පත්ී තිබීම ඉතාමත් මසෝචනීය තත්ත්වයේ බව 

ගරු මන්ීතුමන් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

V. මම් වන ිට ජනතාව  ැඩි පීඩනයකින් මපමළන අතර මම් පීඩනය දුරු ී පවතින මපෝලිම් 

තත්ත්වයන් මග හැරී අරගලවලින් දුරු වූ මහට  වසේ  ඉතා ඉේමනින් උ ාී රට නැවත 

මගාඩ ගැනීමට සියලු ම නාටම ශේතිය වධර්යය ලැමබ්වා කියා ගරු මන්ිතුමා සඳහන් 

කරමින් සියලු ම නාටම ස්ූතිය පු  කර සිටින ලදි. 

 
 

 

ගරු සභොපතිතු ො 

මාර්ග කාපට් කිරීම සම්බන්ධමයන් කවුරු ම ෝෂාමරෝපණය කළත් මම් වන ිට දුර ගමන් යන 

එන ඕනෑම මකමනේ කාපට් මාර්ගවල අිමේගී මාර්ගමේ යෑමට මපාරකන අතර සමහර 

පිරිසේ ිසින් පාරවල් කන්න  කියා තැන් තැන් වල කතාබස් මවන බවට   ආරංි වන බව  

ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. ඒ වමේම මහින්  රාජපේෂ මැතිතුමන් ආරම්භ කළ 

 ැවැන්ත සංවර්ධන වයාපෘෘතින් වමීපාල සිරිමස්න මහතාමේ ආණ්ුව සමමේ කණපිට 

හරවා  ැමීම තුළ මම් සියලූ ආ ායම් මාර්ග නැති ී ගිය බවත්, මම් තත්වයට සම්ූර්ණමයන්ම 

වමීපාල සිරිමස්න මහතාමේ ආණ්ුව වග කිව යුතු බවත් ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර 

සිටින ලදි. 
 

08.8 ගරු ප්රොමේශීය සභො උප සභොපති - ප්රදීප් විමේරත්න  ැතිතු ො 

 

I. අවසර ගැනීමමන් අනතුරුව තුමනන් ම මේ ජනවරමත් සමග ලංකා මේශපාලන ඉතිහාසමේ 

වාර්තා ගත පුේගලයකු වශමයන් මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන් බලයට පත්වූ මුල් අවිමේ 

දී ම රමට්  ැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිළිමවළේ ආරම්භ කළ අතර ිමශ්ෂමයන්ම රාජය 

නායකයින්, ආයතන ප්රධානීන් සමග ිමශ්ෂ සාකච්ඡා සිදු කරමින් එතුමන්මේ උවමනාව මත 

සිදුිය යුතු සංවර්ධන ක්රියා ාමයන් සැලසුම් කර ප්රතිපත්ති සකස් කර කටයුතු කරමගන ගිය 

අවස්ථාමේදී එතුමන්මේ වමට් සිටි පිරිස ිසින් ලබාදුන් වැරදි ූර්වා ර්ශයන් හා මඟ මපන්ීම් 

නිසා ලංකා මේශපාලන ඉතිහාසමේ වාර්තාගත අයුරින් ම මේශපාලනයට සමුදීමට එතුමන්ට 

සිදු වූ බව ගරු උපසභාපතිතුමන් සඳහන් කර සිටි අතර සුිමශ්ෂී වූ ජනවරමේ සහිතව බලයට 

පත්ී මගෞරවාන්ිතව බලමයන් සමු ගැනීමට නියමිතව සිටි යහපත් රාජය නායකයකු 



 

 

19 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

තමන්මේ වමට් සිටි අයමේ වැරදි උපම ස් හා මගමපන්ීම යටමත් කටයුතු කළ නිසා ඒ 

ආකාරමයන්ම බලමයන් පහ ීමට සිදු වූ ආකාරයත්, සියලු මේ අහිමි ීමත් සම්බන්ධමයන් 

එතුමන් පිළිබඳව තමන් තුළ බරපතළ කම්පනයේ හා කණගාටුවේ පවතින බව ගරු 

උපසභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

II. ඒ වමේම මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන් බලයට පත්ීමත් සමඟ මපාමහාර ආනයනය නතර 

කර ඒ මවනුවට කාබනික මපාමහාර වගාව හඳුන්වාදීම තුළ ම මමම තත්ත්වයන් ආරම්භ ීමට 

මුල් වශමයන් බලපෑ කරුණේ වන අතර එහි ආදීනව සියලු මගාීන්ට තදින්ම  ැනුනු බවත්, 

මගාිතැන් කටයුතු කරන පුේගලමයේ වශමයන් තමාමේ  කෘෘෂි කටයුතු වල අස්වැන්න  50% 

කටත් වඩා අු මට්ටමේ ගත් බවත්, ඒ වමේම ගුරු වැටුමපන් පටන් ගත් ලංකා ඉතිහාසමේ 

වැඩිම වෘෘත්තිය සමිති ක්රියාමාර්ග ප්රමාණයේ ගත් වසර ම කේ වශමයන් පසුගිය වසර ම ක 

තුළ මමම අරගල මුළු රටම, රාජය සංස්ථා ව ම අකර්මණය කළ බව ගරු උප සභාපතිතුමා 

ස හන් කර සිටි අතර වර්තමාන තත්ත්වයට තදින්ම බලපෑ මකාමරෝනා උවදුරින් ලංකාමේ 

ජනතාව මු ාගැනීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධමයන් මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන්ට 

මගෞරවනීය ස්තුතිය පු  කර සිටින අතර මම් මහ්තුව මත ලංකාවට මඩාලර් ලැමබන ප්රධාන 

සංචාරක කර්මාන්තය ම බිඳ වැටී ගිය අතර මම් සියලු ප්රශ්න හමුමේ නිසි මේලාමේදී නිසි 

ක්රියාමාර්ග මනාගැනීම මත මමම තත්ත්වයන් මමමස් වූ අතර ිමශ්ෂමයන්ම මු ල් 

අමාතයවරයා වශමයන් බැසිල් රාජපේෂ මැතිතුමන් මඩාලර් කළමනාකරණය කිරීම 

සම්බන්ධමයන් නිසි මේලාමේදී නිසි ිසඳුම් මනාගත් නිසා එතුමන් මමම තත්ත්වයට මුලින්ම 

වගකිව යුතු අතර අවසාන මමාමහාමත් ජනාිපතිතුමන්ට මනා ැනීම මම් සියලු මේම ගිනි ගත් 

බව උප සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 

 

III. ඒ වමේම පටු මේශපාලන අරමුණු ඇතිව අරගලකරුවන් බිහි කරමින් මම් මගන ගිය 

ප්රචණ්ඩකාරී කාලකන්නි ක්රියා ාමයන්  ැන්වත් නතර ිය යුතු අතර මහාඳ අය අතමර් සිටින 

මම් නරුම අරගලකරුවන් රමට් අභිමානය ිනාශකරමින් සිදු කළ මම් දූෂිත ක්රියා සියල්ල මම් 

මමාමහාමත් දී නතර ිය යුතු අතර ිමශ්ෂමයන්ම රමට් ජනතාවට අ  නි හමස් සිටිය හැකි 

පරිදි බිහිසුණු යුේධය නිමා කරන්න නි හමස් හුස්ම ගන්න ප්රබල  ායකත්වයේ  ේවපු 

චරිතයේ වශමයන් මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන්ට අ   වස වන ිට සරණාගතමයේ 

ිදිහට ජීවත්ීමට සිදුීම සම්බන්ධමයන් බරපතළ කම්පනයේ කණගාටුවේ තමන්ට ඇති බව 

ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 

 

IV. ඒ වමේම වයවස්ථානුකූලව රමට් වගකීම් භාරගන්නා කවුරුවත් කඩා වැටී ඇති මම් ආර්ිකය 

මගාඩ නංවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර රමට් සියලු ම නාම මම් සඳහා ඉවසීමමන් 

 ායකත්වය ලබාදිය යුතු බවත්, ඒ පිළිබඳ ව සියලු ම නාටම වගකීමේ තිමයන බවත් ප්රකාශ 

කරමින් ගරු උප සභාපතිතුමන් සියලු ම නාටම ස්ූතිය පු  කර සිටින ලදි. 
 

ගරු සභොපතිතු ො 
 

මගෝඨාභය රාජපේෂ මැතිතුමන් ප්රතිපත්ති වලින් යුේත නිහතමානීව කටයුතු කළ පුේගලයකු 

වශමයන් කුරහන් සාටකය මමන්ම සුේ න්මේ කාලමේ සිට භාිතා කළ ජනාිපති 

මන්දිරයවත් එතුමන් භාිතා මනාකළ අතර ගන්න තිබුණු වරප්රසා  ලබාමගන ගැලමපන 

අවශය ආකාරයට මනාසිටි නිසා එතුමන්ට මම්  අවාසනාවන්ත සිේියට මුහුණ දීමට සිදුවූ බව 

ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින ලදි. ඒ වමේම අරගල සඳහා සෑම මේශපාලන පේෂයකම 

අය සිටි අතර බලය ලබාගැනීමම් දී ප්රචණ්ඩකාරී හැසිරීම් වලින් එය කළ මනාහැකි වන අතර 

අ ාළ ක්රමමේ යන් නිවැරදිව අනුගමනය කළ යුතු බව ගරු සභාපතිතුමා සඳහන් කර සිටින 

ලදි. 



 

 

20 2022 ජුලි මස 15 වන දින මහ සභා වාර්තාව 

 

ගරු සභොපතිතු ො 

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

2022 වර්ෂමේ අමගෝස්තු මස 12 වන සිකුරා ා දින ප.ව.2.30 ට මයා ා ගැනීම සුදුසු බවට ගරු 

සභාපතිතුමන් ිසින් සඳහන් කර සිටි අතර සභාමේ සියළු ම නාමේම එකඟතාවය මත එය 

සභා සම්මත කර ගැනීමමන් අනතුරුව ගරු සභාපතිතුමා ිසින් අ  දින මාසික මහ සභාව 

සාර්ථක කර ගැනීමට පැමිණි ගරු උප සභාපතිතුමන් ඇතුළුව සියලුම මන්ිවරුන්, 

මන්ීවරියන් ඇතුළුව පැමිණ සිටි සියලුම ම නාට ස්ූතිය පු  කරමින් ගරු සභාපතිතුමා ිසින් 

මහ සභාමේ වැඩ කටයුතු ප.ව.5.30 ට  අවසන් කරන ලදී. 

 

2022.07.15 දින මමානරාගල ප්රාමේශීය සභා කාර්යාලමේදී ය. 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල. 

 
 

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

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

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

ඒකමතිකව/ සංමශෝධනයන්ට යටත්ව සභා සම්මත ිය. 

 

 

ආර්.එම්.රත්නීර, 

සභාපති, 

ප්රාමේශීය සභාව, 

මමානරාගල.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


