
2020 දෙසැම්බර් මස 10 වන දින දෙරවරු 9.30 ට දමොරටුව මහො 

 නගර සභො රැසවීම් ශොලොදේදී ෙවත්වන ලෙ  දමොරටුව මහො නගර සභොදේ  

2020 දෙසැම්බර් මස මොසික සභො රැසවීදම් වොර්තොව 
 

 

සහභොගීත්වය:- 
 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්ලිව්. සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී. සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්. සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්. සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

06. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 

07. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්. ඔසඳ හර්ෂන අයබ්ලයකෝන් මහතා 

08. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්. සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 

09. මහා නගර සභා මන්ී  - යු. සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා 

10. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්ලිව්. රන්ු නියරෝෂන මහතා 

11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්. මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 

14. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.  සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 

15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්ලිව්.එම්. නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී. අනුර ප්රනාන්ු මහතා 

17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ. ලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

18. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්. යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 

19. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී. නිලංක සිල්වා මහතා 

20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී. සුසන්ත යපයර්රා මහතා 

21. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. කුමාර රාජ්රත්න මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. පිිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 

25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී. මල්ිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

26. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ. දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  

28. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.එල්. යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 

29. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු මහතා 

30. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුනිල් නන්දසිරි මහතා 

31. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 

32. මහා නගර සභා මනී  - බී. සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 

33. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිසර රසාංජ්න මැන්ිස් මහතා 

34. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ. අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 

35. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ. යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  



2        මාසික සභා වාර්තාව - 2020.12.10 
 

 

36. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ. ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

37. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්. නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 

38. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  

39. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  

40. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

41. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  

42. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. ශ්රි ානි යහම්ලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  

43. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්. ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  

44. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

45. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්.පී. ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  

46. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්. සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 

47. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

     සහ 

 නාගරික යල්කම් (වැ.බ.) - එම්.යක්.ඩී. තාරක මුණසිංහ මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමායේ ආරාධන  මත වැඩ බලන නාගරික යල්කම් එම්.යක්.ඩී. තාරක මුණසිංහ 

මහතා විසින් 2020.12.10 වන ින මාසික සභා  රැසව්ීයම් කැ|වීයම් නියව්දන  සභාවට ඉිරිපත් 

කරන ලි. 

 

01. වොර්තොව පිළිගැනීම හො සලකො බැලීම.   

      2020.11.05 ින පැවැති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 
 

 මහො නගර සභො මන්ත්රී  - එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අදේදකෝන්ත්ර මහතො 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2020.11.05 ිනැති රැස්වීම් වාර්තාව සභා වාර්තාව පිළිගත යුතු  ැයි මා 

සභාවට ය ෝජ්නා කර සිටිනවා.  
 

මහා නගර සභා මන්ී, එච්. ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා එම ය ෝජ්නාව ස්ීර කරන ලි.  

ඒ අනුව 2020.11.05 ින පැවති මහා සභා රැස්වීම් වාර්තාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි . 

 

02. ගරු නගරොධිෙතිතුමොදේ නිදේෙන -  
 

 

02(01) නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 නියව්දන  ටයත් වියශ්ෂය න්ම අද ින අසනීප තත්ත්ව  නිසා සභාවට සහභාගිවීමට යනාහැකි 

බව පිිප් ගාවින් මත්යතස් ගරු මන්ීතුමා විසින් දන්වා එවා තියබනවා.  
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03.     සභොව අමතො එවන ලෙ ආයොචනො, දෙත්සම්, ෙැමිණිි හො සංදේශ සභොව හමුදේ           

 තැබීම. 
 

 

03(01) මහො නගර සභො මන්ත්රී - මැක්සසි දේ. ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම සභාගත කරනවා නගර සභාවට අ ත්ව තිබූ පීරිස් මාවත යකළවයර් 

තියබන ඉඩම නගර සභාව යබදා යවන් කරලා ුන්නා ඔබතුමා බිම් සවි   ටයත්. එහි නුග ගහක් 

තියබනවා. එම නුග ගහ  ාබද පුේගලයින් විසින් වට කරයගන කම්බි වැටක් ගැසීයම් උත්සහ ක 

නි ැයලනවා. ඒ නිසා එ  යපාු යද ක් හැටි ට භාවිතා කරන්න අවශය කටයුතු සලසා යදන්න 

කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ගි  සති යදක පුරාවටම විශාල පරිශ්රම ක් දැරුවා                             

ඒ සම්බන්ධය න්. ඒ ගැන යබයහවින් මම ස්ූතිවන්ත යවනවා. ප්රයේශවාසීන්යේ ිපි  මම 

සභාගත කරනවා . 

 

03(02) මහො නගර සභො මන්ත්රී - මැක්සසි දේ. ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ඒ වයේම ගරු නගාධිපතිතුමනි, ඉිරියේ පැවැත්යවන නත්තල් උත්සව  නිිතියකාටයගන නගර 

සභායව් යස්වකයින්ට උත්සව අත්තිකාරම් ලබා යනාදීමට තීරණ ක් යගන තියබන බව අපට දැන 

ගන්න ලැයබනවා. යම් පිළිබඳවත් ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරලා ඒ යස්වකයින්හට 

ඔවුන්යේ වරප්රසාද  ටයත් අපි කථා කරලා බැලුවම අයනක් පළාත් පාලන ආ තන න්හි 

යස්වකයින්ට එම උත්සව දීමනාව ලබා දී තියබනවා. ඒ නිසා යම් ගැන ඔබතුමායේ අවධාන  

ය ාමු කරන යලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

03(03) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එල්. දසවනක ෙමයන්ත්රත සිල්වො  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂය න්ම ප්රථමය න් ඉල්ීමක් කරනවා ඔබතුමායගන් පසුගි  

දවසක, ගි  සතියේ දවසක යලාකු යේදවාචක ක් යමාරටුයව් ඇති වුණා. එකම පවුයල් කුඩා 

දරුවන් තියදයනක් කහ ඉයර් රි  අනතුරකට භාජ්න  වුණා. ඒ අම්මා අද යවනයකාට ජීවිත ත් 

මරණ ත් අතර යරෝහල් ගත යවලා ඒ තත්ත්වය න් ඉන්නවා. අපි සභාවක් විිහට යම් දරුවන් 

තුන්යදනා යවනුයවන් අපි විනාඩි ක නිශ්ශබ්ලදතාව ක් පළ කරන යලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.   

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීතුමනි, සභායව් එවැනි කටයුත්තක් කරන්න ඕනෑද කි ලා මම නම් 

දන්යන් නෑ. අපි කළයුතු යේවල් යගාඩක් තිය නවා ඒ යවනුයවන් කරන්න. යමාකද යම් 

යගෞරවනී  සභායව් අපි එයහම යගෞරව කරන්න ඕන ඒ සම්බන්ධය න් යම් යව්ලාවක් ආරක්ෂා 

කරන්න ගිය ාත් ින් ඉිරියේදී යම් වයේම තැන් ඕන තරම් නිර්මාණ  යවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා 

හිටපු නැති කායලක යවන්නැති සමහරවිට එකම බස් රථ කට 16 යදයනක් ි  ගි ා. 

එතයකාටත් එයහම අවස්ථාවක් වුයේ නෑ. යම්කට අයප් අකමැත්තක් යනයම් තිය න්යන්. 

නමුත්, යම්ක සුුසු ද සභායව් කි න ප්රශ්යන් විතරයි මම නගරාධිපතිවර ා විි ට දකින්යන්. 

 03(04) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එල්. දසවනක ෙමයන්ත්රත සිල්වො  මහතො 

ඊට අමතරව නගරාධිපතිතුමනි, යපත්සම් හා පැිණිි  ටයත් යකෝවිල පාර රනිල් කුයර් මහත්මා 

ප්රමුඛ පිරිසක් විසින් ඉිරිපත් කරන ලද යපත්සමක් ඉිරිපත් කරනවා. ඉල්ීමක්. යම් පාර 
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යකළවයර් එක් පුේගලය ක් විසින් යකාටසක් අල්ලා යගන සිටීම නිසායවන් යම්ක යලාකු 

අවහිරතාව ක් පවුල් ගණනාවකට පැන නැගිලා තිය නවා. යම්ක ඉතාම වැදගත් අවශයතාව ක් 

යලස සලකලා කඩිනින් යම්ක ලබාදීමට කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ීම් කරනවා. ඒ එක්කම 

පීරිස් මාවයත් ජ්නතාව ඉල්ීමක් කළා. පීරිස් මාවත යකළවයර් දැනට යම් යවනයකාට කාපට් 

දායගන ඒ වැඩ ටික ක්රි ාත්මකවීයගන  නවා. ඒ එක්කම කාණු කඩලා ඉවර යවලා. 

අවහිරතාව ක් තිය ේි,  ඊයේ හවස ගිහිල්ලා යකාටසක් ඇදලා තිබ්ලබා. යකාන්රාත්කරු දවස ්

ගාණක් ඇවිල්ලා නැතුව ඉඳලා, ඊට පස්යස් ඉතුරු එක අද කරනවා කි ලා තිය නවා. ඒ අ  

ඉල්ලා සිටිනවා වියශ්ෂය න්ම යගාඩක් අ  ඉන්යන් ආගයම් අ . නත්තල් උත්සව සමරන්න 

බලායපායරාත්තුයවන් ඉන්න අ . ඒ නිසා ඉක්මනින් කඩිනින් කරන්න කි ලා කි නවා.                    

ඒ වයේම නගර සභා යස්වකයින්ට මැක්සි මන්ීතුමා මතක් කළා වයේ උත්සව අත්තිකාරම් ලබා 

දීමට කඩිනින් කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ීමක් කරනවා.  

 

03(05) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එල්. දසවනක ෙමයන්ත්රත සිල්වො  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පසුගි  දවසක මම ඔබතුමාටත් කථා කළා. කටුබැේද යසායිසා 

ක්රීඩාංගනයේ ඇවිින පුේගලයින් සම්බන්ධව විටින් විට ඒ අ ට තමුන්නාන්යස්යේ නිය ෝග 

අනුව, විටින් විට ඇවිින්න අවස්ථාව ලබා යදන්යන් නෑ. ඊයේ යපයර්දා වනවිට ඒ අවස්ථාව 

නැවත ලබාදීලා තිය නවා. කිනුත් ඔ  වයේ තත්ත්ව ක් යවලා මමත් කථා කළා, 

තමුන්නාන්යස් ලබා ුන්නා. ඒත් තමුන්නාන්යස් යහත්ු විිහට දක්වන්යන් යමහි  ම් යසනගක් 

රැස් යවනවා. වයා ාම යකයරේි මීට වඩා අයප් යේ ළඟ තියබන ඇවිින මං තීරුව යවන්න 

පුළුවන්. ලුනායව් මං තීරුව යවන්න පුළුවන්. විශාල යසනගක් පරිහරණ  කරනවා. ඒ අවස්ථාව 

ලබා යදන්න. යම්ක ජ්ාතයන්තර ක්රීඩාපිටි ක් බවට පරිවර්තන  කරන්න ක්රිකට් ආ තන  සමග 

සම්බන්ධයවලා කටයුතු කරනවා කි ලා. හැබැයි නගරාධිපතිතුමනි, ටිකක් සැලකිිමත් යවන්න. 

අපි 1980 ගණන් වින් පසුව මට මතක විි ට අපට යමහි  ජ්ාතයන්තර ක්රිකට් තරඟ ක් 

පවත්වන්න බැරි යවලා තිය නවා. ඊට පස්යස් එකක් එනවා 19 න් පහළ වර්ල්් කප් එක විතරක් 

ජ්ාතයන්තර තරඟ ක් විි ට අපිට ලැයබන්යන්. අවුරුු 20 කින් 25 කින් ක්රීඩාංගන  

ප්රය ෝජ්න ට ගන්නට අපිට හැකි ාවක් ලැයබන්යන් නෑ යමාරටුයව් පුේගලයින් විිහට. 

ජ්ාතයන්තර ක්රීඩාංගන ක් බිහි යවන යකාට අපි සංයතෝෂ යවන්න ඕනෑ. හැබැයි යම්යක් මූික 

අවශයතාව න් සපුරා ගන්නට අද අපිට පුළුවන් කමක් තිය නවද කි ලා  ප්රශ්න ක් පැන නැගිලා 

තිය නවා. යම්ක අපිම යම් නගර සභාව විසින්ම මන්ීවරු අත් උසස්ලා යම්ක  ම්කිසි විිහකට 

කප්පාු කරලා තිය නවා. යමාකද යම්යක් යක්යසෝන් එක තිය න ඉඩම අපි යම්ක බිම් කට්ටි 

කඩලා යම් නගර සභායව් අනුමැති  ලබලා ුන්නා. ඒ ඉඩම තිබුණා නම් අපට කාර් පාර්ක් 

එකකට, අයනකුත් අඩුපාඩු වලට යඛත්තාරාම වයේ තැනක යලාකු ක්රීඩාංගන ක් ඉි කරන 

යකාට විශාල වශය න් රථ ගාල් කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම බ්රවුන්ි ලයින් එයක් ඉදලා 

ආරක්ිතව ICC ක්රිකට් ක්රි ාදාම න් තුළ බ්රවුන්ි ලයින් ඉඳලා ආරක්ිත මට්ටම මීටර් 30 ක 

සීමාවක් තිය න්න ඕනෑ. එතන ඉඳලා තමයි යේක්ෂකාගාර ට  න්න පුළුවන් යවන්යන්. අපිට 

යම් ක්රීඩාංගන  එතනට යේන්න පුළුවන් ද කි ලා හියතනවා. මම ජ්ාතයන්තර ක්රීඩාංගන කට 

නැවතත් කි නවා විරුේධත්ව ක් නෑ. හැබැයි අයපන් යවන්න ඕනෑ යුතුකම වගකීම යවන්න 

ඕනෑ ජ්ාතයන්තර ක්රීඩා තරඟ ක් අවුරුු ගානකට පස්යස් නරඹනවාට වඩා ඒ ක්රීඩාංගන  

ප්රය ෝජ්න ට අරයගන අයප් ජ්නතාව යමාරටුයව් යවන්න පුළුවන් ලංකායව් යවන්න පුළුවන් අපිට  

ජ්ාතයන්තර ට ය ාමු කරන්න පුළුවන් ක්රීඩකය ෝ රැසක් බිහි කරන්න පුළුවන්කම තිය නවානම් 

එතනයි අයප් ජ් ග්රහන  තිය න්යන්. ඇවිින මං තීරුවට ඒ අ ට අවස්ථාවක් ලබා යදන්න. ඒ 
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එක්කම මළල ක්රීඩා කරන අ  ඉන්නවා ඒ අ ටත් අවස්ථාවක් ලබා යදන්න. ඒ වායේම සාමානය 

පුේගලය ෝ ඉන්නවා යමාරටුව ප්රයේශයේ පුේගලයින් ඉන්නවා අයනකුත් ප්රයේශවල පුේගලයින් 

ඉන්නවා. යම් අ ට ඒ අ යේ සහජ් හැකි ාවන් ඉිරිපත් කරන්නට, ශක්තිමත් යවන්නට ජ්ාතික 

තළ ට ජ්ාතයන්තර තළ ට  න්න පුළුවන් තත්ත්ව ක් නිර්මාණ  කරන්න කි ලා ඒ ඉල්ීම 

ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරපු  ම් කරුණු පිළිබඳව යම් යව්ලායව් මං 

කථා යනායකායළාත් යලාකු වැරදීමක් නිවැරි කිරීමක් යවන්යන් නැති යවනවා. ඒක 

සභාගතවීමක් යවන්නත් පුළුවන්. වියශ්ෂය න්ම යම් තත්ත්ව  ඇති කයළ් යලා ් ්කයේ 67  වන 

ක්රීඩාංගන  බවට පත් කයළ් ඔයබ්ල නා ක ා. ිවංගත ගරු අමාතය ටියරෝන් ප්රනාන්ු මැතිතුමා. 

එතයකාට ඒ කාලයේ මාරි  න් කුයර් මැතිතුමා එ ත් ිවංගත වුණා. එතුමා නගර සභායව් කටයුතු 

කරන කායල්දී ඇවිිනවා කි ලා ග්රවුන්් එකට ඇතුල් යවන්නවත් ුන්යන් නෑ. යේට්ටු වහලා 

තිබුයේ අපි යම් යවනයකාට  ම්  ම් යහ්තු නිසා නැවැත්තුවා ඇයරන්නට ඔබතුමා යනාදන්නවා 

ඇති යමාරටුව මහා නගර සභායව් පමණක් ලංකායව් ජ්ාතයන්තර ක්රීඩාංගන පවතින තැන්වල 

අපම පමණයි ස්යපෝර්ට් මීට් වලට යනාියල් යදන්යන්. ඒ විතරක් යනයම් තරඟ පවත්වන 

ක්රීඩාංගනවල පාසල් අතර පවත්වේදී ක්රීඩාංගන ක් යවන් කර ගන්න බැරි ඉතාමත්ම අඩු මුදලට 

ඔවුන්ට යදනවා. ඒ තත්ත්ව  යමාන විිහකටවත් යවනස් කයළ් නෑ. යවනස් කරන්න අපි ගිවිසුම් 

ගත කාලසීයම්දීවත් යවනස් කයළ් නෑ. අපි ඒ ඔක්යකෝටම ඉඩදීලා තමයි ඒ කටයුත්ත කයළ.් 

ඔබතුමා 19 පහළ ගැන පමණක් කථා කයළ් දකුණු අප්රිකාව, ඕස්යේි ාව, පකිස්ථාන  පුහුණු 

තරග 03 ක් තිබුණා.  අපි ඔ  ග්රවුන්් එක හැුවට පස්යස් අපි ස්යකෝ යබෝ් එක හැුවට පස්යස් 

පුහුණු තරඟ 03 ක් තිබුණා. පකිස්ථාන , දකුණු අප්රිකාව සහ ඕස්යේි ාව වැනි යම් වයේ පැිණි 

යහට අනිේදා අපි බලායපායරාත්තු යවන්යන් යමාරටුයව් ිනිස්සු නිර්මාණ  කරපු මහත් වූ 

ක්රීඩක න්, ඩී.එස්. ද සිල්වායේ ඉඳලා ුිප් යමන්ඩිස්, යරායම්ෂ් කළුවිතාරණලා කුසල් 

යමන්ඩිස්ලා, තිරිමාන්නලා අවිශ්කළා යම් වයේ 50 කට වැඩි සංඛයාවක් අද ශ්රී ලංකා 

කේඩා යමන් හරි ටම භාග ක් යව්ල්ස් කුමාර, ශාන්ත යසබස්ති න් විදයාල වින් බිහියවලා 

තිය න්යන්. ඒ විතරක් යනායව් යමාරටු මහා විදයාලය න් අජ්න්ත යමන්ඩිසල්ා යම් වයේ අ  

නිර්මාණ  වුණා. නිර්මාණ  යවනයකාට ඔවුනයේ යලාකුම ස්ථාන  බවට පත් යවලා තිබුයේ 

යම් ක්රීඩාංගන . යම් ක්රීඩාංගන ට රිචි රිචර්්සන් ඇවිල්ලා එදා 1990 ගණන්වල ඇවිල්ලා 

කුඩ කින් ඇනලා කිව්වා යලෝයක් තිය න නරකම ක්රීඩාංගන  යම්ක තමයි කි ලා. නරකම 

ක්රීඩාංගන  තමයි අපි ක්රමක් ක්රමය න් යගනල්ලා පුහුණු තරග 03 ක් පවත්තලා යලෝක 

කුසලාන ක් පවත්වන්න පුළුවන් තරමට ක්රීඩාංගන   ථා තත්ත්ව ට යගනායව්. ඉිරියේදී අයප් 

බලායපායරාත්තුව පහසුකම් සප ා යගන අයප් පාසල් වලට ඒ පහසුකම් ලබා යදනවා වයේම. 

ඉිරියේදී ඒ කටයුත්ත කරන්න අපි බලායපායරාත්තුයවන් ඉන්නවා. ඒ ඇයරන්නට මං හිතනවා 

ඇවිින අ ට අපි ඇවිින්න එපා කි ලා නෑ. ඔබතුමා දන්යන් නෑ ඇවිින තරම යකාච්චරද 

කි නවා නම්, අපි තණ පිඩි 110,000 ක් හියටව්වා. 110,000 ක් හියටෝලා තමයි ඔ  තත්ත්ව ට 

පත් කර ගත්යත්. ඒක නිසා මං හිතන්යන් ිගින් ිගටම  ක්රීඩාංගන  අපි යනායබෝ ින කින්ම 

ගරු ක්රීඩා අමාතය නාමල් රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිය නවා.  යම් ක්රිකට් තරඟ 

ටික ඉවර වුණාම  20 යි 20 ක්රිකට් තරඟ ටික ඉවර වුණාම අපි යම්ක  ථා තත්ත්ව ට පත් කරලා, 

නැවත ජ්ාතයන්තර තරඟ යමතනට යේනවා. යමාකද ඒක අපිට ඔ  විි ට තරග කිරීම සදහා ඔ  

වයේ ජ්ාතයන්තර ක්රීඩාංගන ක මං හිතන්යන් ඇවිිම අපි නතර කරලා නෑ. ඔවුන්ට ඇවිදීමට 
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දැනටමත් දීලා තිය නවා. ඔවුන් ඇවිින්න හදන්යන් වයා ාම කරන්න හදන්යන් මං හිතන්යන් 

ඇවිින මංතීරු ඔක්යකාමවල ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති මංතීරු තිය නවා. මංතිරූවල ගල් 

තිය නවා. අයප් දැන් යමතන ගල් නෑ. ඔබතුමායේ නිවස අසලම තිය නවා තැනක්. ස්ථාන 

යදකක් තිය ේි ඔවුන්ට කි න්යන් යම්ක නැත්නම් ඔවුන්යේ ඇවිදීම නතර කරනවා කි ලා. මං 

දන්නෑ යමාන යහ්තුවක්ද කි ලා. යකායහාම වුණත් කමක් නෑ. ඔබතුමායේ ඉල්ීමට මම 

ඇහුම්කන් යදන්නම්. අනිත් එක තමයි.  කට්ටි කරලා විකිණීම මම ඔබතුමාට කි න්නම්. 2011 

 ම් කේඩා මත් වියශ්ෂය න්ම එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කේඩා යමන් තිබුණු යලාකුම යචෝදනාව 

තමයි ඉඩයම් 10% සමන්ලාල් අරන්. අයප් මන්ීවරය කුත් අභිය ෝග කළා එයහම අරන් 

තිය නවානම් ඒක පර්චස් 12 ක් තිය නවා.  දැනට ඔ  තිය න දම්යරෝ එකට පිටිපස්යස් ඒක 

නගර සභාවට තිය න්යන්. ඒක ගන්න ඕන කමක් තිබුයේ නෑ. මට ලක්ෂ අඩුම තරයම් 190 ක් 

පමණ සාක්කුයව් දා ගන්න තිබුණා. අක්කර 2.5 වැඩි නම් විතරයි 10% ගන්න ඕනෑ. හැබැයි මං 

යකාන්යේසි ක් දැම්මා. මුළු ඉඩම අක්කර 9.5  ක් තිය න නිසා ඒයකන් කුමන කෑල්ලක් 

කැඩුවත් ඒයකන් 10% ක් සභාවට ඕනෑ කි ලා යකාන්යේසි ක් දාලා තමයි මම යවයලෝනා එයක් 

මුල් ඉඩම අනුමත කයළ්. ඒ අනුමතවීම නිසාම තමයි පර්චස් 12 ක් අපි ට ලැබුයේ. එච්චර 

සත්භාවය න් ඒ කටයුත්ත කයළ්. නමුත්, ඒත් 2011 මැතිවරණයේදී යකාන්යේසි ක් වුණා අයප් 

සුසාන් මන්ීතුමා ඇතුළත්ව එක ස්වාධීන කේඩා මත්, එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ත් ිගින් ිගටම 

සාප්පු ලයින් එයක් කි  කි ා යබුවා යහාර ීෆ්ලට් හැබැයි මම සැලුයේ නෑ. මම දන්නවා ඒ 

ඔප්පුවත් එක්කම නාගරික යකාමසාරිස්යේ නින් ි පු ඔප්පුවක් තිබුණා කි ලා. අයප් ගරු 

මන්ීවරය ක් ිවංගත මන්ීවරය ක් ඕක කිව්වම මම කිව්වා මට ඔප්පුවක් තිබුණා නම් මයේ 

ඔප්පුව ි ලා යදනවා කි ලා. මම ඒක සත්භාවය න් ඒක කයළ්. මට තිබුණා ඒ යවලායව් ඒක 

කරන්න. නමුත්, මම ඒක කයළ් නෑ. මම යනයම් ඒ යේ කයළ්. මම එදා කිව්වා ඔ  ඉඩම රජ්යේ 

ඉඩමක් නම් රස්කින් ප්රනාන්ු මහතා පාර්ියම්න්තු මන්ීමයි  වරද කරලා තිය න්යන්, 

සමන්ලාල් යනයම් කි ලා. මම යව්ිකාවලත් ඒක කිව්වා. ඒයහනම් ඒ වරද කරන්න ඕනෑ 

පාර්ියම්න්තු මන්ී, යවයලෝනා සමූහ වයාපාර  අධිපති රස්කින් ප්රනාන්ු මහතා යහාර කමක් 

කරලා තිය න්න ඕනෑ. සමන්ලාල් යහාරකමක් කරන්න රජ්යේ ඉඩමක් මයේ යනයම්යන්. 

රස්කින් ප්රනාන්ු මහත්ත ා යවයලෝනා එකට අයිති යවච්ච ඉඩම ිගින් ිගටම ගිහිල්ලා ඔවුන්යේ 

දරුයවෝ විකුණලා තිය නවා. අද යඩල්යම්ේ ආ තන ට. යඩල්යම්ේ ආ තනය න් පර්චස් 160 

ක් නැත්නම් 170 ක් විකුණුවා ෆ්රයිම් ලෑන්්ලාට. ඒයගාල්ලන්යගන් 10% ගත්තා. අන්න ඒ 10%  

පර්චස් 12 ක් තිය නවා. යමාරටුව මහා නගර සභාව නින්. යමච්චර ුර යගනාවා යම් තත්ත්ව . 

හැබැයි ඉතින් අපිට කරන්නට පුළුවන් යඩල්යම්ට් ආ තන ක් එක්ක. ගරු විපක්ෂ නා කතුමනි, 

අපි කථා කරලා කිව්වා ඕයගාල්යලෝ යම්න්යට්න් භාර අරයගන ඔ  වි දම් කරන මුදින් 

යම්න්යට්න් භාර අරයගන ඕයගාල්යලෝ පාලමකුත් දායගන යම්ක කරන්න කි ලා. අපි ඔවුන් 

එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒක හරි ගිය ත් නෑ. අපි යලාකු උත්සහ ක් අරගමු. 

03(06) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එම්. තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගි රථ යස්ව  ලබා ගැනීම සඳහා යමම ස්ථාන ට පැියණන අ ට 

යපාඩි අසාධාරණ තත්ත්ව ක් සිුයවනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් යවයකාට මුදල් ලබා 

ගැනීමට යනාහැකි තත්ත්ව ක් ඒ ස්ථානය න් පවසනවා. වැඩ වැඩි කි ලා. දැන් යම් යවනයකාට 

මට ුරකථන ඇමතුම් 02 ක් ආවා. ඒ යගාල්ලන්යේ මුදල් භාර අරයගන නෑ. ඒක නිසා ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, යම් යවනයකාට උත්සව සම ක් එන්යන්  ඒ වයේම තමයි කින් දන්යන් නෑ. 

යමාන යමායහායත් යම්ක උතුරලා  නවද කි ලා, පිටාර ගලනවාද කි ලා. ඒක නිසා යමාකක් 
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හරි වැඩ පිළියවලක් ය ාදලා. මම හිතන්යන් දවසකට අින යලෝ් ගාන වැඩි කරලා හරි වාර 

ගණන වැඩි කරලා හරි යම් අ ට යම් පහසුකම සප න්න කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ීම 

කරනවා. නගරාධිපතිතුමනි. යමාකද ඉඳිබැේද ප්රයේශ  වැනි තැන් වල ඔබතුමා දන්නවා. අඩි ක් 

යදකක් හැරුව ගමන් වතුර එනවා. යම් ිනිස්සුන්ට නිතරම මාස 03 ක 04 කට සැර ක් යම්ක 

ශුේධ පවිර කරන්න යවනවා. යබායහාම අඩු ඉඩම් ප්රමාණවල තමයි ඉන්යන්. දැනුත් යදන්යනක් 

ඉස්සරහට යවලා ඉන්නවා. යම්ක ඉක්මනට කරලා යදන්න කි ලා. මම කිව්වා දැන් යම් 

යමායහායත් මම ගරු නගරාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරන්නම් කි ලා 

 

03(07) මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදේශව ඉන්ත්රරජිත් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යපත්සම් අයිතම   ටයත් කරුණු කිහිප ක් මතු කර ගන්න අවශයයි. 

වියශ්ෂය න් මම යම් කරුණ මතු කර ගන්න හිටියේ, යසෞඛය කිටුව අවස්ථායව්දී. නමුත්, කිටු 

අවස්ථා කැඳයවන්යන් නැති නිසා යම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. යම්ක ඇත්තටම ඉල්ීමක්. 

වියශ්ෂය න් ඔබ කළින් සඳහන් කළ පරිි කසළ කළමනාකරණ  පිළිබඳ  ම් ක්රි ාවි ක් සභාව 

විිහට ආරම්භ කරලා තිය නවා. වියශ්ෂය න් යනාිරන කසළ යබ්ලල් කිරීයම් ක්රමයව්ද ක්. අපි 

දැක්කා මැින් 03 ක් යගනල්ලා ති නවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් කටයුත්ත සිු කිරීයම්දී 

යමාරටුව ජ්නතාව යලස මුහුණ යදන ප්රාය ෝගික ගැටළු කිහිප ක් තිය නවා. වියශ්ෂය න් මහල් 

නිවාසවල ජීවත්වන ජ්නතාව දැන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මීට සති කට යහෝ යදකකට යපර 

සභාව මගින් ඒ ජ්නතාවට දැනුම්දීමක් කළා. වියශ්ෂය න් මහල් නිවාසවල ජ්නතාව යවනුයවන් 

මම යම් කථා කරන්යන්. යනාිරන කසළ, ප්ලාස්ටික්, ඉටි යකාළ, යෂාපින් බෑේ ආි රවය යසෝදා 

යව්ලා, විටක සබනුත් ය ාදා යසෝදන්න කි ලා දැනුම්දීමක් කරලා තිය නවා. එතයකාට අපට 

ගැටළුවක් මතු යවනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මහල් නිවාස ක් කි ලා කි න්යන් අපි යම් 

ප්රශ්න  ිගින් ිගටම කථා කි ලා තිය නවා ඔබතුමත් මැිහත්යවලා තිය නවා. ඒක ඒ තරම් 

පහසු කාර්  ක් යනයම්. ඒ ජ්නතාව දැනුත් ඒ අදාළ  ඉටියකාළ, ප්ලාස්ටික් වර්ග යහෝදලා තමයි 

ලබා යදන්යන්. යමාකද ඒ  යගදර ති න් ඉන්න බෑ ඒ යේවල්. හැබැයි ඒක යව්ීමට ලක් කිරීම 

කි න එක ඒ තරම් පහසු කාර්  ක් යනයම්. මම ඊට පස්යස් CPHI මහත්ත ා එක්කත් ඒ 

කාරණ  කථා කළා. එතුමා  ම් පැහැිි කිරීමක් මට කළා. ඒක එතුමා කිව්යව් යව්ලනවා 

කි න්යන් අව්යව් දාලා යව්ලන එක යනයම් කි ලා. ඊට පස්යස් ඒක මම ඒ ජ්නතාවට  ම් 

පැහැිි කිරීමක් කළා. නගරාධිපතිතුමනි, යම් කටයුත්ත කරේි අර සන්නියව්දනයේ ුර්වලතාව  

නිසා තමයි යම් ගැටළු මතු යවන්යන්. ඒක නිසා ජ්නතාවයේ කසළ ලබා ගැනීයම් වගකීම සභාවට 

තිය නවා. ඒකනිසා ඒක කරේි ජ්නතාවට ප්රශ්න ක් යනාවන විිහට සහ සභාවටත් යම්යක් 

ගැටළුවක් යනාවන විි ට යම්ක සමබරව කර ගන්න පුළුවන් නම් තමයි යම් කටයුත්ත සාර්ථක 

කර ගන්න පුළුවන්. අනිවාර් ය න්ම අපි ප්රතිචක්රීකරණ ක්රි ාවි කට  න්න ඕනෑ එයහම 

නැත්නම් අපිට උත්තර නෑ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත්, ඒක සිුකිරීයම්දී ජ්නතාවට වඩ වඩාත් 

යමහි බර පැට යවනවා නම් ඒක සාර්ථක යවන්යන් නෑ. යමාකද අවසාන ට සිේධ යවන්යන් 

ජ්නතාව ඊට අනුගත යවන්යන් නෑ. තැන තැන කුණු දාලා නැවත ප්රශ්න ක් මතු යවන්න පුළුවන්. 

යම්ක පැහැිි කිරීයම්දී වියශ්ෂය න් කුණු අින අ  අයප් යස්වක මහතුන් ලවා ඒ පණියුඩ  

 වනවාට වඩා ඒක නිසි ක්රමයව්ද කට කරමු කි න ඉල්ීම. එතුමා සමග සාකච්ඡාවක් කරා. 

පුළුවන් නම් ඔබතුමාත් සම්බන්ධ යවලා වියශ්ෂය න්ම මහල් නිවාසවල අ ට අපි  ම් 

සාකච්ඡාවක් කැඳවලා ඒ අ ට කරුණු අවයබෝධ කරලා. එක පාරටම ිනිස්සු අනුගත යවන්යන් 

නෑ. ඔබතුමාට මතක ඇති මීට කළිනුත් අපි ප්ලාස්ටික් වර්ග වර්ීකරණ  කිරීයම්දී මතුයවච්ච 

ගැටළුව. යසායිසාපුර වයේ ප්රයේශ කදී සති කට එක දවසයි ප්ලාස්ටික් යගනිච්යච්. එයකදී ඒ අ  
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යම් යේවල් යබායහාම අමාරුයවන් තමයි, යගවල්වල ති න් හිටියේ. ිරන කසළවල පවා ප්රශ්න 

ති නවා. ඒ අ   ම් ප්රමාණ කට ඒකට අනුගත යවින් ඒකට සහය ෝග  දක්වින් ආවා. ඒ 

එනයකාට නැවත වතාවක් යවනත් ක්රමයව්ද කට නැවත ඒ අ ට පණිවිඩ ක් ලැයබනවා. යම්ක 

අර එකපාරටම ිනිස්සුන්ට අනුගත යවන්න බෑ නගරාධිපතිතුමකි. ඒකනිසා  ම් ප්රමාණ කට 

ජ්නතාව සහය ෝග  දැක්වනවා නම් ඒ අ යේ සහය ෝග  ගන්න යවන්යන් ඉතාම සුහදශිීව ඒ 

අ ට හරි ටම යම් කරුණු අවයබෝධ කරලා දීලා. ඒ අ ට වඩාත් පහසු යලසට යම  කර ගන්න 

පුළුවන් ක්රමයව්ද ක් ඇතුයළ්. ඒකට  ම් මැිහත්වීමක් කරන්න කි ලා ඉල්ීම් කරනවා.  

 

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

සුයේශ් මන්ීතුමා,  ඔබතුමාට පහසුවීම සඳහා තමයි යම් කථා කරන්යන්. යම් වැඩසටහයනන් 

සෑම ිනකම මට යම් යගාඩනැගිල්ල දැන් කඩායගන වැයටයි කි න බ  ඉංජියන්රු 

යදපාර්තයම්න්තුව කි න නිසා, ඉක්මනින්ම යම් කි පු ගමන් යම්ක කරනවා. සති කට තුන් 

පාරක් අනිවාර් ය න්ම යපාිතින්, කා්යබෝ්, ඉවතදාන යකාළ වර්ග, රිජියෆෝම්, ඒ වයේම හම් 

යම් ඔක්යකෝම යේවල් සති කට තුන් පාරක් අින වැඩසටහනක් යම් හදලා තිය න්යන්. අපිට 

යම්ක යකරුවට පස්යස් මාස ක් විතර  නයකාට ිනිස්සු ස්ූති කරයි. අනිවාර් ය න්ම යම්ක 

මම කරනවා. යම් යමාරටුයව් ිනිස්සු තමයි ලංකායව් යනයමයි දකුණු ආසි ායව්ම ආදර්ශමත් 

ිනිස්සු ඉන්යන් යකාටසක්. යම් ිනිස්සු යම්ක යනාකර ඉන්යන් නෑ. යම් ිනිස්සු යම්ක කරනවා. 

ඒ විතරක් යනයම් අපිට පුළුවන්කම ලැයබනවා හැමදාම කියලෝ 200 යි එක වාහන කින් යේන්න 

අපි කි ලා තිය න්යන්.  නැත්නම් යබ්ලල් කර ගන්න යවන්යන් නෑ. ඒක නිසා ඔබතුමායගන් 

සාධාරණ ක් ිනිස්සුන්ට යවයි. සෑම ිනම, දවස් 07 ම අපි අිනවා යපාිතින් යම්ක ඉතාම 

සාර්ථක වැඩසටහනක්. යම්ක කරන්න යපාඩි ප්රමාද ක් තිය න්යන් යම් යගාඩනැගිිවල. යම්ක 

කරාට පස්යස් ිනිස්සුන්ට යත්යරයි අයන් යමානතරම් පහසුවක්ද යම් කි ලා. මට කර ගන්න 

යපාඩි කාල ක් විතරයි ඕයන්. යම්ක කරලා අපිට අත්දැකීමුත් තිය නවා. අනිවාර් ය න්ම කරපු 

නගර සභාවක් පාලකය ෝ ටිකක් ඉන්න නිසා යම්ක අපහසුවක් යවන්යන් නෑ. ඔබතුමාට 

කි න්යන් අනිවාර් ය න්ම අපි යම්ක කරනවා.  

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදේශව ඉන්ත්රරජිත් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කරන්න එපා කි න අදහස යනයමයි අපි යම් කි න්යන්. යම  කරේදී 

ජ්නතාවටත් යම් පිළිබඳව අවයබෝධ  දීලා ිනිස්සු යත්රුම් ගනිේි,  

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු සුයේශ් මන්ීතුමා, අපි යකාළ වින් යබදලා දීලා තිය න්යන්.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදේශව ඉන්ත්රරජිත් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් කසළ අින යස්වක මහතුන් විසින් කි න කාරණ ක් තිය නවා. ඒ 

අ  කි න්යන් යස්ුයව් නැත්නම් ගන්යන් නෑ. අන්න එයහම ගැටළුවක් තිය න්යන්. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - එච්. ප්රදීප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො 

සමායවන්න මන්ීතුමා, යස්වක මහතුන් කි නවා යනයම් ඒයගාල්යලෝ අයත් පත්රිකාවක් හැම 

යගදරකටම දීලා ති නවා.  
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මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදේශව ඉන්ත්රරජිත් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, හැම යගදරකටම ගිහිල්ලා නෑ. හැම යගදරකටම ගිහිල්ලා නෑ. සමහර 

ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා නෑ. සමහර අ ට ගිහිල්ලා ති නවා. 

03(08) මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදේශව ඉන්ත්රරජිත් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තව පැිණිල්ලක් කරන්න තිය නවා. දැන් අපි දන්නවා කවුරුත් අයප් 

සභායව් කිසි ම් වයාපෘති ක් කිසි ම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සිේධ යවනවා නම් ඒ කටයුත්ත 

පිළිබඳව යසා ා බැීම, ඒ කටයුත්යත් අඩුපාඩුකම් තිය නවානම් ඒවා යපන්වාදීම, ඒ පිළිබඳ 

පරීක්ෂා කිරීයම් පූර්ණ අයිති ක් සහ බල ක් යම් සෑම මහජ්න නිය ෝජිතය කුටම තිය නවා. 

එතයකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් පැිණිල්ල ඇත්තටම මට කරන්න සිේධ යවන්යනත් 

විත්තියේ පාර්ශව ට නමුත්, මම යම්ක අදහසක් යලස ප්රකාශ කරන්න කැමතියි. යමාකද 

මන්ීවරය කුට  ම් නිශ්චිත ප්රයේශ ක සංවර්ධන කටයුත්තක් පිළිබඳ ගැටළුවක්, ප්රශ්න ක් මතු 

වුණාම ඒ ප්රශ්න  පිළිබඳ මුින්ම සාකච්ඡා කරන්න යවන්යන් අදාළ නිලධාරින් සමඟ. ඒ 

සාකච්ඡාව ඇතුයළ් අවශයනම් ඒවා පරීක්ෂා කරන්න, අදාළ සථ්ාන වලට  න්න, ඒ ිපියගානු 

පරීක්ෂා කරන්න යකාමසාරිස්තුමත් එක්ක ඒ අ යේ අනුදැනුම මත සම්බන්ධයවලා යම් ගැටළුව 

නිරාකරණ  කර ගන්න මැිහත් යවන්න අපට අයිති  තිය නවා. හැබැයි, එයහම තිබිච්ච 

අවස්ථාවකදී,  ම් නිශ්චිත යමායහාතකදී ගි  සතියේ යසායිසාපුර ප්රයේශයේ මාර්ග යදකක් 

පිළිබඳව මට පැන නැගුණු ගැටළුව පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරලා. ඒ අ යේ අවයබෝධ  සහිතව 

යකාමසාරිස්තුමායේ අනුදැනුම සහිතව අදාළ තාක්ෂණ නිලධාරි මහත්ත ත් එක්ක ඒ ස්ථාන ට 

 න්න සූදානම් වුණා. ඒ ගැටළුව  ම් ප්රමාණ කට පැටලැවිල්ල ිහා ගන්න. එතුමා කි පු 

කාරණ ත් මම කි පු කාරණ ත් එතුමායේ පැත්යතන්ම තමයි ආයව් අපි ගිහිල්ලා එයහනම් 

ස්ථාන ට  මු කි ලා. නමුත්, අවසනාවන්තකම කි ලා කි න්යන්, ඔබතුමා ඒ යමායහායතම 

එතුමට ුරථකය න් කථා කරලා ඒ ගමන වැළැක්වුවා. ඒක සාධාරණ නෑ ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 

යමාකද නිලධාරිය ක් එක්ක අපට ගණුයදණු කරන්න, අපට සාකච්ඡා කරන්න, අපට ප්රශ්න 

කිරියම් පූර්ණ අයිති  තිය නවා. ඒක නිසා ඒ අයිති  උුර ගන්න අපට ඉඩ යදන්න බෑ. 

ඔබතුමායගන් වියශ්ෂය න් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමනි, බාධා කිරීමක් කළා යනයම් ඔබතුමා  න එකට. නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමත්, 

මම ඇතුළු නගර සභායව් විපක්ෂ නා කතුමා ඇතුළු තව කාටවත් යම් ප්රශ්යන් බලපාලා තිය න්න 

පුළුවන්.  ම්කිසි කාල පරාස ක අපි ඉන්යන්. අයප් සභාව තුළ ගම්යපරළි  කරපු විි ටම 

යනයමයි යම් වයාපෘති ටික කරන්න තිය න්යන්. ගම්යපරළියේ කටයුතු කරේි නිලධාරින් ඒ 

කටයුතු කරපු ආකාර ත්, ඒ වයේම යමාකකටවත් අතවත් ති න්යන් නැතිව වැඩ භායගට කරලා, 

කාලට කරලා, වැඩ ඉතුරු කරලා  සල්ි යගවපු විි ට යනයමයි යගවන්න  න්යන්. වැය් 

කරලා ඉවර යවලා යෆායටෝ එකක් ගහන්න ඕනෑ. යම් මායස් 12 යවනිදායින් ඉස්යසල්ලා යදන්න 

ඕනෑ. අපි සැලසුමක් ඉිරිපත් කළාම ඒ කාර්  ට  න්න ුන්යන් නෑ. පස්යස්  යලාකු ප්රශ්න ක් 

අපට තිය නවා. ලක්ෂ 840 ක් අපට එවලා තිය නවා. ලක්ෂ 840 න් ලක්ෂ 600 කට වැඩි  ගන්න 

තිය නවා බිල්පත් ඉිරිපත් කරලා. එතයකාට ඕක සාකච්ඡාවට අරයගන ෆයිල් අරයගන 

නිලධාරින් එක්ක ඉවර කරන්න ඕන   ප්රශ්න ක්. තාක්ෂණ නිලධාරිය ක් සමඟ යම්ක සාකච්ඡා 
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කරන්න ඕනෑ විි ක් තිය නවා. ක්රම ක් තිය නවා. නිලධාරිය ක් අරයගන  නවට වඩා 

ිපියගානු තිය නවා පරීක්ෂා කරන්න. ඒ ඇයරන්න මන්ීවරය ක් වුණ පළි ට පරිපාලන ට 

විරුේධව කටයුතු කරනවානම් ඒක නැවැත්වීමට මට අයිති ක් නැත්නම් මම නගරාධිපතිවරය ත් 

යවන්න ඕන නෑ. මම ප්රධානි ා යවන්න ඕන යවන්යනත් නෑ. යකයනක්ව පත් කරන්න ඕයනත් 

නෑ එයහම කි ලා. ඒ යවලායව් ගන්න ඕනෑ සල්ි ප්රමාණ  වැඩි නිසා. තාක්ෂණ නිලධාරිය කුට 

නිවාඩුත් නෑ. මම කාලසටහනක් හදලා තිය න්යන්. අද යම් වයාපෘති  යම් තාක්ෂණ නිලධාරි 

ගි ාද නැේද, ස්ථාන ශුේධ කළාද නැේද, ගල් යගනාවද නැේද, දැන් කාපට් අි යර්ද තිය න්යන් 

යකාච්චරක් කරලද,  දවසින් දවසට කරලා තමයි යම් තරම් ුරට යම්ක යගනායව්. ඒ අතරතුයර්දී 

යම් පාරද කරලා තිය න්යන්. යම් වයේ සරල කාරණ කට තාක්ෂණ නිලධාරිය කු ඇදයගන 

ගිහින් පැ  02 ක් 03 ක් ිඩංගු කරන්න යදන්න බෑ. ඒ ඇයරන්න යම් කරපු පළයවනි එක. මයගන් 

ආය ත් යම්ක යනායවන්නත් පුළුවන්. මට ඊට වඩා වගකීමක් තිය නවා. යම් ආේඩුයව් සල්ි 

එව්වට පස්යස්.  යස්නක දම න්ත මැතිතුමා එතුමා පළාත් සභා මන්ී යවලා ඉන්න යකාට මම 

අනන්තවත් කි ලා ඇති. මම ඔබතුමාට කි ලා ඇති ඔබතුමා කුමන යහෝ ආකාර කින් 

කරන්න.මම ඔබතුමාට උදව් කරනවා වැඩ කරන්න කි ලා. ඒක නිසා මම ඒකට එකඟ නෑ. 

බලහත්කාර කමක් යනයම් කයළ්. ඊට වඩා  ම්කිසි කාරණ ක් කිරීමට මයේ තිය න වගකීම.  

ඔබතුමාම කි නවායන්  ම්කිසි යේවල් වගකීයමන් කරන්න ඕනෑ කි ලා. එතයකාට ඒ ලක්ෂ 

840 ඒකට මම වගකි න්න ඕන නැතිද? ඒක නිසා සභායවන් කරපු යේවල් වලට අපිට ඕන 

යව්ලාවක යගවන්න පුළුවන්. සපිරි ගම වැඩසටහයන්, යම් 12 යවනිදා යවනයකාට බිල්පත් 

ඉිරිපත් කයළ් නැතිනම් සල්ි ලැයබන්යන් නෑ. සමායවන්න ඕනෑ. ඒ ඇයරන්නට යවන නරක 

යච්තනාවකින්වත් ඔබතුමාලා සමග ගණුයදණු කරන්යන්.  ම්කිසි කාල ක අපි විපක්ෂයේ ඉඳලා 

අත්ුටු, අත්විි යේවල් අපි ඔබලට දීලා නෑ. අපි එයහම යදන්න උත්සහ ගන්යන් නෑ.   

03(09) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එම්. සුනිල් නන්ත්රෙසිරි මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රාවතාවත්ත කනත්යත් යස්වකය ෝ 17 ක් ඉන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා. 

යම්ක හැමදාම තිය න ප්රශ්න ක්. යම්ක අපි කවුරුත් දන්නවා. ගි  සුදා මාත් තිලකසිරි 

මන්ීතුමත් හිටි ා. එදා මරණවල් යදකක වලවල් කපන්න තිබුණා. නමුත්, එක උදැල්ලයි 

තිබුයේ, එක සවලයි කැඩිච්ච එකක්. ඒ යව්ලායව්ම කථා කළා යකාමසාරිස්තුමාට. එතුමාට 

ස්ූතිවන්ත යවනවා එයව්ලායව්ම ඒක ලෑස්ති කරලා ුන්නා. ප්රධාන මහජ්න පරීක්ෂකතුමාටත් 

මම ස්ූතිවන්ත යවනවා. තව ඉල්ීමක් තිය නවා, නගරාධිපතිතුමනි, පියුමාල්ලාට තිය න්යන් 

අතිකාල පැ  80 යි. සෑම මසකම අන්තියම්ට අමතර අතිකාල ඉල්ීම් කරනවා. ඒකනිසා 

ඔබතුමායගන් යගෞරවය න් ඉල්ලා සිටිනවා. යමහි ප්රධාන මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂකතුමාත් 

සටහනක් දාලා තිය නවා. යම්ක සතය කථාවක් හින්දා. රාවතාවත්ත කනත්ත මහා ප්රභල 

කනත්තක්. මරණ වැඩි කනත්තක්. යම් පිළිබඳව සානුකම්පිතව සලකා බලලා. පැ  100 ලබා 

යදන යලස ඉතා ඕනෑකින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

03(10) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එම්. සුනිල් නන්ත්රෙසිරි මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම යපාු ඉල්ීමක් කරනවා හැයමෝයගන්ම. ඔබතුමායගන් පුළුවන්නම් 

යම් යච්ම්බර් එක කැමරා සවි කරන්න කි ලා. මට යලාකු අකරතැබ්ලබක් වුණා ගි  මායස ්

සභායව්දී. ධනුෂ්ක ප්රනාන්ු, අයප් අි යගදර ළම ායේ යමෝයල් යඩාකියුමන්ට්ස් යදකයි, ගිනි 

නිවන බිලයි, සභායව් බිලයි ඒ සහතික යදකයි මම එදාම ආරච්චිලා මහත්ත ායගන් හම්බයවච්ච 

මුදල් කිටු ඒ කවයරම තමයි දැම්යම්. මයේ නමත් තිය නවා. ඒ යදක දාලා රුපි ල් 3,000.00 ක 
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මුදල් දායහ් යකාළ තුනක් එක්ක දාලා යමතන ති ලා යකායහාම හරි මම අමතක යවලා, 

ඔබතුමායේ කාර් ාල ට ගි ා විතරයි. නමුත්, ඇවිල්ලා බලනයකාට, මට රුපි ල් 3,000.00 

නැතත් කමක් නෑ. ඒ යේ ලැබුණානම්. මම යම් යම්ක කි න්යන් ඒ මනුසස් ා නැත්නම් හිතයි මම 

යම්ක කයර් නෑ කි ලා. ධනුෂ්ක ප්රනාන්ු      යනා. 42,  ඒ යමෝයල් අදාළ යඩාකියුමන්ට්ස් නෑ. 

මායස් තිය න නිසා අවශය යවන්යන් නෑ. නැවත එකක් ලබා  ගන්න. මම යම්ක කි න්යන් 

යමාකක්වත් නිසා යනයමයි. අනුකූල සහතියක් ගන්න ඕනෑ හින්දයි.  එ ාට යමාකක් හරි යදන්න 

වුයණාත් එයහම. රුපි ල් 3,000.00 ක් දායහ් යකාළ තුනක් සමඟ රුපි ල් 3,000.00 ක් නෑති 

වුණා. මම කණගාටුයවනවා. යම් වයේ තැනක සභාවක යමයහම යද ක් යවච්ච එක ගැන. 

03(11) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එම්. නොලනී  දේමවතී ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම යම් අවසථ්ායව්දී වියශ්ෂ ස්ූති ක් කරන්න සූදානම් යවන්යන්. මට 

යපා්ඩක් කාල  යදන්න. අද යම් මුළු යලාවම අඬවන යකාවි් වසංගත  යහ්තුයවන් මා 

නිය ෝජ්න  කරන අඟුලාන ග්රාම  පසුගි  සති කිහිප  තුළ හුදකලාවට ලක් වුණා. ඒක යමයහම 

සිේධ වුයේ, ඔබතුමා දන්නවා ඇති පෑි යගාඩ මත්සය යවළඳාම නිසාත්, යවළඳාම් කරන 

මහත්ම, මහත්මීන්යගනුත්, ඒ වයේම යමම යරෝග  පිළිබඳ දැනුමක් නැති උදවි යගන් යම්ක 

වයාප්ත යවලා ගි ා. යම් නිසා අඟුලාන සම්පූර්ණය න්ම වසා දැම්මා. සයුරපුර තමයි වැඩි 

වශය න්ම යම් යකායරෝනා වවරස ට යහ්තු සාධක වුයේ. ඉතිං ඇත්තටම ඒ අවස්ථායව්දී, මම 

ුටුවා, මට ුරකථනය න් කථා කරලා ගරු ඔබතුමා, යකාමසාරිස්තුමා ඇතුළු යල්කම්තුමන්ලා, 

නිලධාරි මේඩල  සමඟ යසෞඛය අංශයේ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වින්, සෑම 

ආ තන ක්ම කැඳවින් කරපු යස්වාව ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතාමත්ම ආකර්ෂණී යි. යමතරම් 

ඉක්මනට හුදකලාභාව  ඉවත් කිරීමටත්, ඒ යසෞඛය පහසුකම් දැන උගත් කර ගනිින් ජ්නතාව ඒ 

අනුව කටයුතු කරන්න සූදානම් යවලා ඉක්මනින් ඒ කටයුතු සලසා ුන්නට. ඔබතුමාට වියශ්ෂ 

ස්ූති ක් කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා සෑයහන්න කැපවීමක් කරනවා. අඟුලාන විතරක් යනයම් මුළු 

යමාරටුවටම. ඔබතුමා ිවා රෑ යනාබලා, ඔබතුමා කරපු යස්ව  වවදය උපයදස්, වවදය සා න, 

ඒ වයේම නියරෝධා න  කරපු අ ට ආහාරපාන ලැබුණද? ඒවාදීම පිළිබඳ සෑයහන උපකාර 

කළා. මයේ යගෞරව  ඔබතුමාටත්, නාගරික යකාමසාරිස්තුමාටත්, යල්කම්තුමාටත් ඇතුළු සි ලුම 

නිලධාරි මහත්ම, මහත්මීන්ටත්ටත්, මායේ යගෞරව , ප්රණාම  පුද කරන අතර, අඟුලාන උතුර, 

දකුණ ග්රාම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත්,  උපුල් මහත්ම ා අඟුලාන උතුර, ප්රි ංජිත් මහත්ම ා 

අඟුලාන දකුණ ඒ යදපල ඉතාමත් කැපවීයමන් කටයුතු කළා. ඒ යදපල තමන්යේ නිවාස වලට 

 න්යන් නැතිව ිවා රෑ යනාබලා ඒ යස්ව  ඉමහත් යලස කටයුතු කරින් ඒ ජ්නතාව සුරක්ිත 

කරන්නට, ජ්නතාවට ආහාර පාන ලබාදීමට, කටයුතු කයළ්. යමාරටුව ප්රායේශී යල්කම් 

කාර් ාලයේ ප්රායේශී  යල්කම්තුමා, සහකාර ප්රායේශී  යල්කම්තුි  ඇතුළු නිලධාරි මේඩල  

මහත්ම, මහත්මීන්, මම ුටුවා ඔබතුමාත් ඒ අවස්ථාවන්ීි සම්බන්ධ වුණා.  කැපවීයමන් මාක්ස් 

යදකක් දායගන වැඩ කයළ්. සයුරුපුර නියරෝධා න  කරලා තිබුණු අවස්ථායව්දී, කිහිප විටක්ම 

සිති සමාගම් පවත්වින් ඒ අ  සතුටු කිරිමටත්, ඒ අ යේ මනස  හපත් කිරිමටත්, යසෞඛය නීති 

රීති පැහැිි කිරීමටත්, ඔබතුමා සෑයහන්න කටයුතු කළා. ඒ සම්බන්ධය න් ස්ූති  පුද කරනවා. 

යකාළඹ, බස්නාහිර පළාත භාර යපාිස්පති යේශබන්ු යතන්නයකෝන් මහතා, ඒ වයේම 

අඟුලාන යපාිසියේ යපාිස් පරීක්ෂකතුමන්, සාරද මහත්ම ා, ඒ වයේම යකාළඹ ිසාපතිතුමා 

ඇතුළු සි ලුයදනා පැිණිලා සයුරුපුර ජ්නතාව යවනුයවන් ඒ සි ලු කටයුතු ආහාරපාන යබදා 

යදින් ඒ සි ලු කටයුතු සම්පාදන  කිරීම පිළිබඳව මායේ ස්ූති  ඒ සි ලු යදනාටම පුද කර 

සිටිනවා.  
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මට අද කණගාටුදා ක දවසක්. මම ඒක කි න්න  ඕනෑ ඔබතුමත් දන්නවා ඇති, යම් අවුරුු 17 ක් 

විපක්ෂ නා ක යවලා හිටපු පළාත් සභා මන්ී, ිවංගත මයේ සයහෝදර ා ිවංගත වූ ින  අද 

තමයි. එතුමාව මම යම් අවස්ථායව්දී සිහිපත් කරන අතර, එතුමා යවනුයවන් එතුමන්යේ 

පුතණුවන් දානම  පිංකමක් ලෑස්ති කරලා තිබුණා මම ඒකටත් සම්බන්ධ යවලා තමයි ආයව්. 

ඉතිං මම එතුමාව යම් අවසථ්ායව්දී සිහිපත් කරනවා. අපි කරන පුණය කටයුතු එතුමාට ලැබීයමන් 

එතුමායේ පරයලාව ජීවිත  ආයලෝමත් යව්වා කි ලා ප්රාර්ථනා කරනවා.  

03(12) මහො නගර සභො මන්ත්රී - බි. සජිත් ුමින්ත්රෙ පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂය න් යමාරටුයව් රිමාන්් ගතයවලා සිටින රැඳවි න් PCR 

යනාකර යමාරටුවට නැවතත් නිදහස ්යවලා එන අවසථ්ායව්දී, PCR යනාකිරීම නිසා යමාරටුයව් 

සමහර ප්රයේශවල ජ්නතාවට නිවස තුළ රිමාන්් යවන්න සිේද යවනවා. නිවස තුළ නියරෝධා න  

යවන්න සිේධ යවලා තිය නවා. පහුගි  කායල්දී යමාරටුවැල්ල ප්රයේශයේද රැඳවිය ක් නිදහස් 

යවලා ආවා. හැබැයි, PCR වලට අහුයවලා තිබුයේ නෑ. PCR කරලා තිබුයණත් නෑ. යමානවා හරි 

ක්රමයව්ද ක් හදන්න ඕණෑ ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රිමාන්් යවලා නිදහස් වලා එන අ ව PCR 

කරන්න යහෝ ඒ සම්බන්ධය න් දැඩි ප්රශ්න ක් තිය නවා. ඊයේ යපයර්දාත් රැඳවිය ක් 

නියරෝධාන  යනාවී ඇවිත් තිය නවා. ඔහු නිසාත් නියරෝධාන  යවන්න යවලා තිය නවා පිරිසට. 

ඒ නිසා PCR කරලා යහෝ යනාකර යහෝ මම හිතන්යන් යනාකර එන රැඳවි න් නිසා ජ්නතාවට 

නියරෝධා න  යවන්න සිේද යවනවා නම් ඒයක් ප්රශ්න ක් තිය නවා.  ඒ නිසා බ්රැන්යඩක්ස ්

යපාකුර යහෝ මාළු මාර්කට් එයක්  යපාකුර වයේ රිමාන්් යපාකුරකුත් හැයදන්න පුළුවන් 

යමාරටුයව්. ඒ සඳහා අවධාන  ය ාමු කරනවා. ඒ සම්බන්ධය න් බලධාරින්යේ අවධාන  ය ාමු 

කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. රැඳවිය ක් නිදහස් යවලා එනවා නම් එක්යකෝ PCR කරලා 

එවන්න ඕනෑ, නැත්නම් යමාරටුවත්, මුළු ලංකාවත් 3 වන මට්ටයම්දී දැඩි අවධානම් තත්ත්ව ක 

තිය නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  ඒත් එක්කම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව මහා නගර 

සභාව තුළ සිේද යවච්ච ක්රි ාදාම  අතර අපිත් මතක් කළා, ඔබතුමත් ඒකට එකඟ වුණා. යමාරටුව 

මහා නගර සභායව් යස්වකයින්ට යකායරෝනා නිසා. අපි හැයමෝටම ප්රශ්න තිය නවා. ආර්ික 

අපහසුතා තිය නවා. රැකි ාව කර ගන්න බැරි ප්රශ්න ක් තිය නවා. ඒකත් එක්ක ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා එකඟ වුණා රුපි ල් 15,000/- බඩු මල්ලක් ලබා යදන්න. අපිට 

තිය න ආර්ික ප්රශ්නත් එක්ක ඒක කළමනාකරණ  කර ගැනීයම් ප්රශ්න තිය න්න පුළුවන්. ඒත් 

එක්කම අපි හැයමෝම යම් උත්සව සමයේදී උත්සව අත්තිකාරම් ලබා ගැ නීයම් 

බලායපායරාත්තුයවන් ඉන්නවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමාගයගන්  ම් දැන ගැනීමක් 

කරන්න කැමතියි. අද දවයස්දී මම දැනුවත්වීම හරිද වැරිද දන්නෑ මාව නිවැරි කරන්න. 

යමාරටුව මහා නගර සභාව තුළ තියබන කසළ රථ කම්පැක්ට්, අයනක් රථ   ම් ප්රයේශ කට, 

බේඩාරගම ප්රයේශ ට යහෝ යගනි න්න  ම් උත්සහ ක් තිය නවා අද දවයස්දී. 

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ත්රිතුමා, උත්සහ ක් යනායව් අනිවාර් ය න්ම ඒක සිු කරනවා. අයප් 

යකාන්රාත්කරුයවකු යලස ි ාපිංචි යවලා තිය න  කසුන් මහත්ම ාට අ ත් ඉඩම, යතත් 

බිමක් යනාවන අක්කර 05 ක ඔහුයේ මවට අ ත්ව තිය න අක්කර 05 ක ඩික්සන් පීරිස්  
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ක්රීඩාංගන  ඔබතුමන්ලායල් සංවර්ධන  වයාපෘති  සිු කරපු ඒ පස් ටික, එතුමායේ සම්පූර්ණ 

මැිහත්වීම තුළ මව්යේ යගදර අක්කර 05 ක් තිය නවා. මතුපිට පිහිටි ඉඩමක් දාන එක අද දවයස්  

සිු කළා. මම හිතනවා ිගින් ිගටම එතුමා අපට ඉවතලන පස් දාන්න අවසර දීලා තිය නවා. 

මයගන් පිළි න්දල පැත්යත්නුත් කට්ටි  විමසුවා. ඔව්. අපි දාන්යන්, අපිට අවසරලත් ඉඩමකට 

කි ලා.   

03(13) මහො නගර සභො මන්ත්රී - බි. සජිත් ුමින්ත්රෙ පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඊළඟ කාරණ  තමයි. කසළ කළමනාකරණ වැඩසටහන  ටයත් ලැබිච්ච 

ක්රි ාදාම  ඉතා යහාදයි. ඒක අපි යුහුසුළුව ඉක්මනින් කළයුතු කාරණ ක්. කසළ යවන්කිරීම 

සම්බන්ධය න් යමාරටුයව් ිනිස්සුන්ට ලැයබන්න ඕනෑ යගෞරව  පිළිබඳව ඔබතුමා මතක් කළා. 

ඒක එයස්මයි. යමාකද අපි ආදර්ශ  කසළ යවන් කිරිම අතින් අපි ආදර්ශ ක් ප්රමුඛස්ථාන ක් 

ලබාදීලා කරලා තිය නවා. ඒකත් එක්ක වියශ්ෂය න් කසළ යබ්ලල් කිරීයම් ක්රම ත් එක්ක ගනිේි 

එක්තරා අවස්ථාවකදී මට කුි ාපිටි ට  න්න හම්බ වුණා දවස් කිහිප කට. NVQ පාඨමාලාවක් 

කරපු නිසා යම් කසළ සම්බන්ධව. වියශ්ෂය න්ම මම හිතන්යන් කසළ යවන් කිරියම් ප්රශ්න 

තිබුණත්,  ඒ ආදර්ශය නුත් ඔබතුමා නිරීක්ෂණ  කරනවා නම් යහාඳයි. ඊළඟ කාරණ  තමයි 

නගරාධිපතිතුමනි, NCP ආ තන , යහාල්සිම් ආ තන ට අපි යම් ටික යගන  න අතරවාරයේදී, 

තවත් විකල්ප අපට තිය නවා. එම විකල්ප වලට ඕන කරන යදාර ඇරගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත්. 

ඒ සඳහා ඔබතුමායේ අවධාන ත් මීට මාස කිහිප කට යපර ය ාමු කරා. අපිට ඉතාමත් යහාද 

කාර්   භාර ක් යම් යහාල්සිම් එකට  න එක හා Zero Waste කි න කන්යසප්ට් එක කසළ 

සම්පතක් බවට පත් කර ගන්න ක්රම  ඉතාම යහාද කාර්  ක්. ඒත් එක්කම ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, ඒ කිව්ව විි ට දැනුවත් කිරීයම් ක්රමයව්ද ක් මීට වඩා යහාඳින්  න්න ඕනෑ.  

වැය් යහාඳයි. අවයබෝධ කර ගැනීයම් යම් ක්රම  යමාකක්ද. යම් පිළිබඳව මටත් ීෆ්ලට් එකක් 

හම්බ වුණා. අවධාන  යමච්චර කල් ය ාමු යනාකරපු පසුගි  කායල්දී යම් E -Waste කි න එක.                 

යම් E - Waste  කි න එක යලාකු ප්රශ්න ක්. පසුගි  ිනවල ඇත්තටම යම්ක එකතු කයළ ්

තැපැල් කන්යතෝරුයවන්. ඇත්තටම මටත් ප්රශ්න ක් තිබුණා, නගර සභාව තිය ේදී තැපැල් 

තක්යතෝරුයවන් E - Waste එකතු කයළ් ඇයි කි ලා. ඒකට අපි ය ාමු යවලා තිය නවා. ඒක 

යහාඳ වැඩක් ඒක නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපට තැන් තැන්වල යදාරවල් තිය නවා. යම් 

යවන යකාට යකළවර පිටියේ කසළ විුි බලාගාර  ක්රිෂන් කරලා ඉවරයි. පසුගි දා ආරම්භ 

කරපු සුළං බලාගාර ත් එක්කම තමයි පටන් ගත්යත් 2018  වර්ෂයේ.  ඒකට ඕන කරන කාරණ  

ඒක කිෂන් කරලා මාස 03 ක් විතර තිය නවා. ඒකට අවශය කරන මහා නගර  අමාතයාංශ  

දැන් තිය න්යන්, මහින්ද මහත්ත ායේ  ටයත්. ඒ නිසා එයක් වැඩ කටයුතු දැන් අවසන්. ඒකටත් 

අපිට කරන්න පුළුවන් උයනාත් එයහම අපිට ප්රවාහන පිරිවැ  අඩු කර ගැනීයම් කාරණාවකුත් 

තිය නවා. ඒ නිසා අවශය කාරණ ත් අපි නගර සභාව පැත්යතන් කරලා කසළ බලාගාර ක් ඒ 

අවශය කරන කාරණ ත් අපි කරන්න ඕන. 2 වන අි ර  ටයත් අපි යමතන ආරම්භ කළා. ඒක 

 ම් ප්රාථික මට්ටමක තමයි තිය න්යන්, ඒකත් ඉක්මනින් ඉවර කරලා අපි යම් ප්රශ්න ට 

විසුමක් යදන්න ඕනෑ. අපි නගර සභාවක් විිහට ඒකට ය ාමු වුණාට යවනත් නගර සභා 

පැත්යතන් ගත්තම යම්කට ය ාමු යවලා නෑ. ඒ නිසා ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරනවා 

යහාල්සිම් එකට  න අතරවායරදී අයනක් යදාරටුත් විවර කර ගන්න. ඔබතුමායේ කාර්  භාර  

කළා. අයප් පැත්යතනුත් අයප් තිය න ශක්ති  දා කත්ව  අපි යදන්න කැමතියි.   
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03(14) මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. ප්රසන්ත්රන මදනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ආ ාචනා, යපත්සම් හා පැිණිි  ටයත් පැිණිි යදකක් තිය නවා 

නගරාධිපතිතුමනි ඉිරිපත් කරන්න. යමාරටුව විශ්ව විද ාල  ඉිරිපිට පැරණි මාතෘ හා ළමා 

සා න  පිළිබඳව. මීට කළින් ය ෝජ්නාවක් මා විසින් ඉිරිපත් කළා.  ඊට පසුව මත්රවය පාව්ච්චි 

කරන්නන්යේ පාරාදීස ක් යවලා කි ලා මා විසින් දැනුවත් කළා. මා  මහා සභාව දැනුවත් කරේි 

නාගරික යකාමසාරිස්තුමා දන්වා සිටි ා නිල නිවසක් බවට පත් කළ බවට. දැන් එම නිල නිවයස්, 

මහජ්න ා විසින් මා හට පැිණිි කරනවා. වයාපාර කටයුතු එම නිල නිවයස් සිු යවනවා කි ලා. 

නිල නිවයස් ඉිරිපිට. කරුණාකරලා, යමාරටුව විශ්ව විදයාල  ඉිරිපිට තියබන නිල නිවසක් 

බවට පත් කරලා තිය නවා. තැඹිි, යපාල් ඒ වයේ යේවල් විකුණන්න දැන් පටන් අරන් 

තිය නවා. ඒවා තව තව ියුණු යවයි කි ලා සැක ක් තිය නවා ජ්නතාවට. ඒ ගැන යසා ා බලන 

යලස ඉල්ලනවා. 

03(15) මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. ප්රසන්ත්රන මදනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ වයේම මට තවත් පැිණිල්ලක් ලැබිලා තිය නවා. චිල රාජ්පක්ෂ, 

අංක 25, යපාල්යකාටුව පාර, යමාරටුව. රජ් ට අයිතිව ඇති ඉඩමක කර ඇති අනවසර ඉිකිරීමක් 

යහ්තුයවන්, අවධානම් සහගත තත්ත්ව ක් ඇතිවීම සම්බන්ධවයි. ස්ථාන  යමාරටුව, 

යපාල්යකාටුව පායර්, අංක 25 ඉඩමට  ාබද පර්චස් 02 ක් පමණ දක්වා විහියදන ජ්ංගා වළට අ ත් 

ප්රයේශ . මීට කලකට යපර මායේ ඉඩමට  ාබදව තිබූ යමම බිම් යකාටස ඇළ මාර්ග ක් සහ 

වතුර වළකට සම්බන්ධ වී තිබුණී. යමම බිම් යකාටස හුන්වනු ලැබුයව් ජ්ංගාවල  නුයවනි. 

පසුකාීනව යමම ඉඩම යගාඩ වූ අතර, යමම භූි යකාටස අප විසින්. 

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ප්රසන්න මන්ත්රිතුමා, ඕක ිතිල කි ලා යකයනක්ද එවලා තිය න්යන්.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. ප්රසන්ත්රන මදනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, චිල රාජ්පක්ෂ 

 මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. ප්රසන්ත්රන මදනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

නිලධාරි කාර් ාල ක් ඉිකිරීම සඳහා 1997 ප්රයේශයේ ග්රාම යස්වක මහතාට යමාරටුව මහා නගර 

සභාවට ිඛිතව පවරා යදන ලි. පසුකාීනව යමම ස්ථාන ට පැිණි පවුලක් විසින් දැනට 

අවුරුු 04 කට යපර යමම ඉඩම් යකාටස ඔවුන්ට නගරාධිපතිතුමා විසින් ලබා ුන්නා  යි 

පවසින් තාවකාිකව යපට්ටි කඩ ක් ඉි කරන ලද අතර, පසුව ඔවුන් විසින් තනි තට්ටුයව් 

නිවසක්ද ඉි කරන ලි. යමම ඉඩම් යකාටස නගර සභාවට අ ත් බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. 

තවද, පර්චස් 02 ක් පමණ විහියදන භූි ප්රමාණ  ප්රධාන පාරකට මුහුණ ලා පවතින බැවින්, 

වාණිජ් වටිනාකමද ඉතා ඉහළ . යම් වනවිට ඔවුන් තනි තට්ටුයව් නිවස,  තට්ටු යදක දක්වා වැඩි 

කිරීමට කටයුතු කරින් සිටින අතර, යමාවුන් යමම ඉඩමට ඉිරි පසින් ඇති පික යව්ිකාවද ගස් 

සිටුවින් ඉතා යනාමනා යලස අවහිර කර තියබ්ල. කරුණු යමයස් වුවද, වගකිව යුතු බලධාරින් 

විසින් යමම අනවසර ඉිකිරිම සම්බන්ධව කිසිු පි වරක් අනුගමන  යනායකාට නිහඩ 

පිළියවතක් අනුගමන  කරන බව යපයන්. තවද, මා විසින් යම  යමපමණ හුවා දැක්වීමට යහ්තුව 

නම්, යමම ඉඩමට  ාබදව පිහිටා ඇති මායේ නිවසට යමම අනවසර ඉිකිරීම යහ්තුයවන් දැඩි 
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අලාභහානි  සිු වී තිබීමයි. මන්ද  ත් යමාවුන් විසින් යම් ිනවලදී තවුරටත්, ඉිකරින් සිටින 

අනවසර යගාඩනැඟිල්ල ගිලා බැසීමට ලක්වින් සිටින බවද, ඉතා පැහැිිව යපයන්. මීට අදාළ 

ඡා ා පිටපත් කිහිප ක් ද යම් සමඟ අමුණා තියබ්ල.  

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ත්රිතුමා, යම් යවනයකාට ඔවුන්ව අපි යම් නගර සභාවට යදපාරක් යගන්නලා ඔහුට 

කිවයුතු යේ කි ලා තිය න්යන්. අපිට දැන් තිය න්යන් යේ ඉවත් කිරීම පමණයි. අවසාන 

වශය න් ඔ  කාණුව බ්ලයලාක්වීම නිසා යරාී ප්රනාන්ු මාවයත් සිට චතුර ප්රනාන්ු මාවත 

ඔක්යකාම  ටයවලා තමයි යමතැනට වතුර බහින්යන්. කරුණාකරලා ඉවත් කර ගන්නවද, යේ 

කඩනවාද කි ලා අපි අවසාන නියව්දන   වලා තිය න්යන්. යම් කටයුත්තට එතුමා අයප් යගදර 

ආයව් මුින්ම. එතයකාට මම කිව්වා යම්ක මයේ පුේගික යද ක් යනයමයි. සභාවට ඇවිල්ලා 

කරුණු ඉිරිපත් කරන්න මුින්ම. අපි අයිතිකරුවන් ැයි කි ා ගන්නා අ ව යදපාරක් යගනල්ලා 

තිය න්යන්. අවශය කටයුතු කළා. එතුමට යප්න්නෑ, අවශය කටයුතු කරනවා. එතුමා හිතන්යන් 

බලධාරින් නිහඬව ඉන්නවා කි ලා යම් යවනයකාට යදපාරක් යගන්නුවා තුන්යවනි පාර කඩලා 

දාන එක විතරයි කරන්න තිය න්යන්.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. ප්රසන්ත්රන මදනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම යම් ිපි  සභාගත කරනවා. මම අවසාන වශය න් කි නවා යමම 

ඉිකිරීම නිසා යේපල හානි සිුයවින් පවතින අතර, එ ට ආරවුල් ඇති වී කාන්තාවකට පහරදීම 

සම්බන්ධය න් නීති  ක්රි ාත්මක යවලා නෑ. යලාකු ආරවුල් ඇති යවනවා යම් නිසා.  

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ඒවා අපිට අදාළ නෑ.  

 

03(16) මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඩේිේ.පී. ප්රභොෂනි වික්රමසිංහ මහත්මිය 

  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මටත් තිය නවා යම් අයිතම   ටයත් ඔබතුමායගන් ඉල්ීමක් කරන්න. 

යබාරුපන, සමන් මාවයත් අග යකාටයස් ඉි කරලා තිය න කාණුයව් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 

වතුර බහින්න දාලා තිය න්යන් යගාඩක් පුංචි යබෝක්කු යදකක්. මම කිනුත් ඉල්ීමක් කළා 

ඔබතුමායගන්, යලාකු යබෝක්කුවක් දාලා කාණු යදකම සම්බන්ධ කරලා වතුර බහින්න සලසස්ලා 

යදන්න කි ලා. නමුත්, ඒ පිළිබඳව කිසිු ක්රි ාමාර්ග ක් ගත්යතත් නෑ. ය ෝජ්නාවට 

ඇස්තයම්න්තුවක් ඉිරිපත් වුණා විතරයි. ඉතිං යම් යවනයකාට ඒ ජ්නතාව දැඩි අපහසුතාව කට 

ලක් යවලා තිය නවා. මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා යම් පිළිබඳව යසා ා බලලා සුුසු 

ක්රි ාමාර්ග ක් ගන්න කි ලා. ඒ වයේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් යවනයකාට ඒ ප්රයේශයේ 

විශාල මුරු තර්ජ්න ක් තිය නවා. මුරුයවෝ විශාල ප්රමාණ කින් වැඩි යවලා තිය නවා. ඒකට 

යහ්තුව විිහට මම දකිනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කාණුව ටැංකි ක් යවලා තිය න්යන්. ඒ 

ටැංකියේ මුරුයවෝ යබෝයවනවා කි න එක අහන්න යද ක් යනයම්. පුංචි දරුයවෝ යගාඩක් 

ඉන්නවා. ඒක විශාල ප්රශ්න ක් යවලා තිය නවා. ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳව ඔයබ්ල අවධාන  ය ාමු 

කරන්න කි න ඉල්ීම කරනවා.  
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 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

සමායවන්න මන්ීතුමනි,  අපි යම් හැමතිස්යසම යම් සභාවට මාස කට පාරක් ඇවිල්ලා. 

හැමතිස්යස්ම කථා කරන්යන් නගර සභාව කරන්යන් නෑ. නගර සභාව කරන්යන් නෑ කි න එක 

තමයි. හැයමෝයගන්ම කි යවන්යන්. හැබැයි, අන්න විල්යලෝරාවත්යත් මම කාණුවක් හදනවා. ඒ 

කාණුව හදන්යන් යබෝදා කුඹුරත් එක්ක සමාන්තරව කාණුවක් හදනවා. දැනට තාප්ප යදකක් 

බිමට දැම්මා. ඉඩම් වින් අල්ල ගත්තා. එතයකාට මයගන් අහනවා ඇයි යම යහම.  නෑ යම්ක 

කරන්න ඕනෑ. හැබැයි එයහම කරේි මම යම්ක කරනවා. 2018 ඡන්යේ ුන්යනත් නෑ. මම කිව්වා 

ඡන්යද එපා. එයහම තමයි වයාපෘති කරන්යන්. ඔබතුි  යම් කි න තැන හැම යග ක්ම අනවසර 

යග ක්. යලාකුවට තට්ටු යදකට හදලා තිබුණටට. අවසර  කින් හදපු යගවල් යනයම්. ප්රිති ක් 

නෑ. කාණුවකට ති න්න ඕන ඉඩ කඩක් ති ලා නෑ. හැමතිස්යසම යමතැනට ඇවිල්ලා 

යදෝශායරෝපන  කරන්යන්ම නිලධාරින් ඒක බලන්න කි ලා. යදයි න්යේ පිහියටන් 80% ක් 

කඩලා දාන්න යවනවා. අපි කවුරු හරි තමන්යේ නිවස හදලා යමාකක්හරි නගර සභාවට 

කාණුවකට යහෝ ඉඩ ති න්න ඕන තැනකට ඉඩ ති ලා කරන්න කි ලා කවුරුවත් කි න්යන් නෑ. 

අපි ඔක්යකෝම එතනටයි එන්න ඕන. එතනට ආවට පස්යස් අපි කාටත් යල්සියි වැඩ කර ගන්න. 

ඒත් එතැනට එන්යන් නෑ. එනැතට එන්යන් නැතිව ඔක්යකාම වැරැේද කරන්න දීලා ඊට පස්යස් 

කි නවා. කාණුව බහින්නෑ කි ලා හරි යදෝශායරෝපණ ක් කරනවා. ඔබතුි ට මම 

යදෝශායරෝපන ක් කරනවා  යනයමයි, නෑ ඒක කරන්න බෑ කි ලා ඉවත් කරනවාත් යනයමයි, 

යම්ක අනිවාර් ය න්ම බලන්නම්. ගරු සුයර්ෂ් මන්ීතුමා අයප් යබාරුපන මන්ීතුමා නිතය 

මන්ීමා විිහට එතුමාත් යම් පිළිබඳව අපට යදපාරක් විතර අපිට දැනුවත් කිරීමක් කරලා 

තිය නවා. ය ෝජ්නායව් කවුරු දැනුවත් කළත්, යනාකළත් කළයුතු යද ක්නම් අපි ඒක 

කරන්නම්. මම මයේ ගැන පම්යපෝරි කි ා ගන්නවා යනයම්. මමයි, මයේ තාත්තයි එක ලයිට් 

කණුවක්වත්, යටියෆෝන් කණුවක්වත් අයප් පායර් හිටවන්න යදන්යන් නෑ අයප් පාරට අගති ක් 

යවන විි ට. මයේ ගයම් මම ඒ විි ට යගාඩාක් ුරට කටයුතු කරනවා. යමෝල් වල ී යපරළලා 

දානවා. විසි කරනවා. ඒවා මම කරනවා. අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ වශය න් වගකීම තිය න්යන් 

කරන්න දීලා කටයුතු කරන්යන් නැතුව නිකම් ඉදලා කෑ ගහනවාට වඩා,  ඔක්යකාම අ  මැිහත් 

යවනවා නම් යම් වැය්ට යම් විි ට මීට වඩා හරි ලස්සනට කර ගන්න පුළුවන්. මැිහත්වීම තමයි 

නැත්යත්.  

03(17) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්ලයකෝන් මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට අපි ආේඩු පක්යෂ් නිය ෝජ්න  කරන මන්ීවරු වශය න් 

අපිට යලාකු ගැටළුවක් යවලා තිය නවා. යම් සැලසුම් අංශයේ ෆයිල් සම්බන්ධව. සැලසුම් 

අංශයේ සැලසුමක් අනුව තමයි ෆයිල් තිය න්න ඕනෑ. ෆයිල් යහා නවා යහා නවා යහා ා ගන්න 

විිහක් නෑ. ෆයිල් එකක් යහෝ ා ගන්න විිහක් නෑ. මම ගරු නගරාධිපතිතුමායගන් ඉල්ලනවා 

කර්මාන්ත අංශයේ කට්ටි ව යගනල්ලා සැලසුම් සහගතව අවුරුේයේ ෆයිල් යහා ා ගන්න 

පුළුවන් විිහට කබ් ටිකක් හදලා.  අවුරුු 03 ක් ඇතුළත ෆයිල් යහා ා ගන්න පුළුවන් 

ආකාර ට ෆයිල්ස් ටික ගන්න පුළුවන් ආකාර ට සකස් කරන්න.  ඔබතුමා ගිහින් බලන්න 

සැලසුම් අංශ ට හැමතැනම ෆයිල්ස් දාලා. යම් ිනිස්සුන්යේ යේවල්යන්. අපි කවුරුහරි යද ක් 

ඉල්ලුයවාත් අපිට යදන්න යවනවායන්. ඔබතුමායගන් මම යගෞරවය න් ඉල්ලා සිටිනවා, කිසිම 

සැලසුමක් නැති සැලසුම් අංශ ක් තිය න්යන්. ඒක නිසා යම්යක හරි ට සැලසුම් සහගත යලස 

සකස් කර යදන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 
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03(18) මහො නගර සභො මන්ත්රී - දම්රියන්ත්ර ිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමායගන් යකටි ඉල්ීමක් තිය නවා. මාර්ග පිරිසිු කිරීම 

සම්බන්ධය න්, යමාරටුව උතුර සහ දකුණු ප්රයේශවල සමහර පාරවල්වල අඩි යදක පමණ උසට 

තණයකාළ වැවිලා තිය නවා. ඔබතුමායගන් ඉල්ීමක් කරලා තිය නවා නත්තල් සම  හින්දා 

හැකි ඉක්මනින් යම්  පාරවල් ශුේධ කරලා යදන්න කි ලා.  

03(19) මහො නගර සභො මන්ත්රී - ජී.එම්. සුරංග එන්ත්ර. අදෙෝන්ත්රසු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් කරනවා. අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ වශය න් 

ඔබතුමා, අපි යමාන යේ කථා කළත්, අද තමන්යේ වගකීම් පැහැර හරින ඇතැම් නිලධාරින් 

යකාටසක් ඉන්නවා. ඒ වයේම නගරාධිපතිතුමනි, අපි වදනිකව කසළ බැහැර කිරීයම්දී, මාර්ග 

නඩත්තු කිරීයම්දී අයප් නගර සභාවට අ ත් වාහනයේ රි ුරා යේට්ටුයවන් එළි ට ගන්නවා 

රි ුරා වාහනයේ නෑ. තමන්යේ යගෝලය ක් තමයි යම් වාහන  භාවිතා කරන්යන්. ඒ නිසා 

අනතුරක් සිේද වුයණාත්, අපි සි ලුයදනාම වගකි න්න ඕනෑ නගර සභාව වශය න්. ඒ 

සම්බන්ධය න් කඩිනින්, හැකිතාක් ඉක්මනින්, අදාළ නිලධාරින්ව, සුපවයිසර්වරුන්ව දැනුවත් 

කරන්න. වගකිව යුතු නිලධාරි ා වශය න් එතුමා වගකි න්න ඕන. රි ුරා වශය න් වාහනය න් 

යකයනක්ට අනතුරක් වුයණාත් රි ුරා වගකි න්න ඕනෑ. නමුත්, රි ුරා මගින් බැහැලා 

යගෝල ාට වාහන  දීලා  නවා. යම් සම්බන්ධය න් හැකි ඉක්මනින් කටයුතු කරන යලස මම 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

03(20) මහො නගර සභො මන්ත්රී - රවිනොත් ජයශ්රී ගුණදසවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමායේ අවධාන ට මම ය ාමු කරන්න කැමතියි. යකාවි් ටාර්ස් 

යෆෝස් එක ටික දවසකට හමු වුයේ නෑ. මම හිතනවා අපි නැවත වරක් හමුවුණානම් හරි උත්සව 

කාල ක් එන්යන්, ඒ නිසා  වර්තමාන තත්ත්ව ත්, අනාගත ට අපි ගත යුතු ක්රි ාමාර්ග කුමක්ද 

 න්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යකාවි් ටාර්ස් යෆෝස් එක නැවත කැඳවන්න කි ලා ඉල්ලා 

සිටිනවා. යදවන කාරණාව අපට ිනපතා පත්තර  නැවත වරක් ලැයබන්යන් නෑ. ඔබතුමායේ 

අවධාන  ය ාමු කරනවා ඒ කටයුත්ත සම්බන්ධවත්.  තුන්වැනි එක උත්සව අත්තිකාරම් 

සම්බන්ධව යම් මන්ීවරුන් කිහිපයදයනක් ඔබතුමායේ අවධාන ට ය ාමු කළා. ඒ 

සම්බන්ධය න් දැන ගන්න පුළුවන්ද, ඔබතුමායගන් යම් ගන්නා තීන්ුව. යම්ක ලබා යදනවද?, 

නැේද? කි ලා පමණක්. 

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, ඒ ඉල්ීම කරලා තිය නවා. අයේල් මාසයේදී උත්ස  අත්තිකාරම් ඉල්ලපු 

යව්ලායව්දී යකයරෝනා නිසා උත්සව අත්තිකාරම් ලබාදීමට යනාහැකි වූ තත්ත්ව ක් ති නවා. 

දැනට අපි එදා වියශ්ෂය න්ම උත්සව අත්තිකාරම් යදන්න එපා කි ලා චක්රයල්ඛන ක් එවලා 

තිබුණා. යගවල්වල ඉන්න නිසා උත්සව අත්තිකාරම් ඕන නෑ කි ලා. යම්කට එයහම යද ක් 

කරලා නෑ. හැබැයි දැන් උත්සව අත්තිකාරම් යදන්න ගි ාම සම්පූර්ණය න්ම විවිධාකාර 

යවනවායන්. නත්තලට කයතෝික අ  වැඩිපුර උත්සව අත්තිකාරම් ගන්නවා. අවුරුේදට යබෞේධ 

අ  උත්සව අත්තිකාරම් ගන්නවා. දැන් යම්ක යනාගත්ත අ ට යහ්තුවක් තිය නවා. අපි ගන්යන් 

අලුත් අවුරුේදට 2021 ට කි ලා උත්සව අත්තිකාරම් සභාවට දරා ගන්න පුළුවන් උත්සව 
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අත්තිකාරම් ප්රමාණ ක් යවයිද කි ලා යපාඩි සැක ක් තිය නවා. ඒකත් කළමනාකරණ  කරලා 

ලබාදීමට පුළුවන් උපරිම ට ගිහිල්ලා උත්සව අත්තිකාරම් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.  

03(21) මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කාරණා කිහිප ක් මතු කරන්නයි සූදානම් යවන්යන්, එකක් තමයි මීට 

කිනුත් අයප් ප්රභාශනි මන්ීතුි  මතු කරපු කාරණාව. ඒකට බලපාන ප්රධාන කාරණා යදකක් 

තිය නවා. එකක් තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මාළිඟාව පාර ප්රධාන කාණුයව් අග යකාටස. එම 

ප්රයේශවාසීන්ම ඉල්ීමක් කරා, ි ලම ුන්නා. අග යකාටස අනවසර ඉිකිරීමක් තිය නවා සහ 

ඒ අග යකාටයස්  ම් පටුවීමක් තිය නවා. ගඟට වැයටන කාණුයව් අග යකාටයස්  ම් පටුවීමක් 

නිසා පසුගි  කාලසීමායව් එම ප්රයේශ  විතරක් යනයම් පුංචි වැස්සකටත් එම ප්රයේශ   ට 

යවනවා. ඒ නිසා මයේ ය ෝජ්නාව එකක් මාළිගාව පාර අග යකාටයස් ඒ කාණුව. ඒවයේම 

යසත්සිරි මාවයත් මායනල් මාවයත් අග යකාටස, අග යකාටසත්, කිසි ම් අවහිර කිරීමක්. 

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු සුයර්ෂ් මන්ීතුමා, යපා්ඩක් ඉන්න. ඉංජිනි ර් ි ා ගන්යනත් නෑ. CPHI ි ා ගන්යනත් 

නෑ. මම උඩ ඉඳලා බලායගන ඉන්නවා. ඒ කි න්යන් ඕයගාල්ලන්ට වැඩක් නෑ. යදන්නම 

කවුරුත් ි ා ගන්යන් නෑ. යගාඩක් යවලා ඉඳලා යම් බල බල ඉන්යන්. යදන්නා යමාකක්ද 

කරන්යන් කි ලා. මට මීටර් තිබුණට ඕයගාල්ලන්ට මීටරුත් නෑ. මම ඕක මයගන් තව අවුරුු 10 

කින් ඇහුවත් සුයර්ෂ් ඕක මහා සභායව්දී කිව්වා කි ලා මට කි න්න පුළුවන්. ඒයගාල්ලන්ට 

එයහම එකකුත් නෑ. ි ා ගන්යනත් නෑ. ඕක හරිනම් කරන්න ඕන යහට දවයසම යම්ක බලන්න 

ඕන. අද සභාව ඉවර වුණාම. යදයි යන් කි ලා මහ යව්ලාවක්  න්යන් නෑ සභාව ඉවර යවයි. 

ඉවර යවලා යදන්නත් එක්ක ගිහින් බලන්න ඕනෑ. ඒවා යවන්න ඕන. යම්වා යම් මහජ්න 

නිය ෝජිත න්ට කරන්න පුළුවන් යේවල් යනයම්.  මට යලාකු කරුම ක් තිය න්යන් යම් 

කරත්යත් දක්කයගන  න යකාමසාරිස්තුමා පසුවිපරම් කරන්යන් නෑ. හැමයද ක්ම චූන් එකට 

එයවයලට විතරයි. පසුවිපරම් නෑ. පසුවිපරම් තිය නවානම් යම්ක යවන්යන් නෑ. සුයර්ෂ් 

මන්ීතුමා යම්ක කි න්යන් තුන්යවනි පාර සභායව්. හරි යන්ද මම කි න එක. එක පාරක්වත් 

ගිහිල්ලා බැලුයව් නෑ. කාණු යසෞඛය අංශ ට භාර එකක් යනයම් ඉංජියන්රු අංශයේ. එතුමන්ලට 

තිය න්යන් පිරිසිු කිරීම. කාණු තිය න්යන් සම්පූර්ණය න්ම ඉංජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුවට.  

යසෞඛය යදපාර්තයම්න්තුවට යම් යමාරටුයව් තිය න ඔක්යකාම. යම්ස ක් එහාට යමහාට 

කරන්නත් යසෞඛය යදපාර්තයම්න්තුව ඕන. යමාන යේ කරන්න ගි ත් යසෞඛය යදපාර්තයම්න්තුව 

නැත්නම් යමානවත් කරන්න බෑ. සයි් යසෞඛය යදපාර්තයම්න්තුයවන්. ඒක නිසා ඕක බලන්න 

අදම.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුදර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යබායහාම ස්ූතියි ඇත්තටම. ඔබයේ මැිහත්වීම ප්රසස්තයි. ඒ ගැන 

ස්ූතිවන්ත යවනවා. එකක් තමයි ඒ කාරණ . මායනල් මාවත යකළවර අග යකාටස යසත්සිරි 

මාවයත් එතනින් තමයි බහින්යන්. සාමානයය න් අපි දන්න ක්රම  තමයි වතුර බහින සථ්ාන  

පළල් යවන්න ඕනෑ වතුර බහින සථ්ාන . නමුත්, යම් යවන්යන් වතුර බහින ස්ථාන  යකටි 

යවනවා. කිසි ම් අනවසර ඉිකිරීම්. ඒ නිසා මම ඔබතුමත් එක්ක යබායහාම යකළින් ඉන්නවා. 

වැඩි ප්රමාණ ක පිරිසකට අසාධාරණ ක් යවනවා නම් ජ්ල ගැල්මක් යවනවානම්, එතන අනවසර 

ඉිකිරීම නිසා ඒක යවනවා නම් මම යකාන්යේසි විරහිතව ඒක අයින් කරන්න ඉවත් කරන්න මම 
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ප්රයේශයේ මන්ීවර ා විි ට කිසිම ගැටවවක් නෑ. සහ  යදනවා. එකක් ඒ වයේම ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, මම අ වැ  ප්රකාශයේදීත් යම්ක කථා කළා. මම බලායපායරාත්තු යවනවා 

යබාරුපන ප්රයේශයේ අපි පාරවල් හදනවා වයේම. අපි පාරවල් හැුවට වැඩක් නෑ. අභයන්තර 

ජ්ල  බැසීම සඳහා කාණුවක් හැුයව් නැත්නම්. ඒ නිසා මම බලායපායරාත්තු යවනවා. ලබන 

වසර මුල සිට යබාරුපන අභයන්තර ජ්ල  ගලා බසින කාණු පේධති  සැලැසම්ත් තිය න ඒවා 

යමානවද, වැඩිියුණු කරන්න ඕන ඒවා යමානවද, සැලසුම් උදව්වක් ඕන ඔබතුමායගන්, 

වියශ්ෂය න්ම නාගරික ඉංජියන්රුතුි යගන්, ඒ ප්රයේශ ට ඉන්න තාක්ෂණ 

නිලධාරිතුමායගනුත්, ඒ සම්බන්ධය න් මට ඒ අවශය කරන උදව්ව ලබා යදන්න කි ලා. ඒ 

වයේම අවසන් කරුණ නගරාධිපතිතුමනි, ඒක මම ය ෝජ්නාවක් විිහට තමයි යේන්න 

බලායපායරාත්තු වුයේ. නමුත්, ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යපයර්දා ිනයේ අයප් යමාරටුයව් ගා ක 

ශිල්පිය ක් වන ඇන්ටන් සිල්වා මහතා හමුයවලා, ඔහු කරපු ඉල්ීම අනුව, මට ලැබුණා CD 

පට ක්. ඇන්ටන් සිල්වා මහතායේ ඉල්ීම අනුව තමයි මම යම් ප්රකාශ  කරන්යන්, අපි කවුරුත් 

දන්නවා නගරාධිපතිතුමනි, යම් යකාවි් - 19 වවරස  යහ්තුයකාටයගන වියශ්ෂය න්ම අයප් 

රයට් යනයම්, මුළු යලෝක ම සෑම ක්යෂ්ර කටම බලපෑවා වයේ වියශ්ෂය න්ම අයප් රයට් 

කායගත් අවධාන ට ලක්යවච්ච අඩු පිරිසක් තමයි යම් එළිමහන් කලායව් නිරත යවන පිරිස. 

වියශ්ෂය න්ම සංීත කේඩා යම් ඉඳලා, ගා න ශිල්පීන්යේ ඉඳලා, සරුවත් විකුණන, කඩල 

ඇයට් විකුණන යකනායේ ඉඳලා, අද මාස 8 කට වඩා වැඩි කාල ක් ඔවුන්යේ ජීවිකාව අහිි 

යවලා තිය නවා. ඉතිං ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම යම්ක ය ෝජ්නාවක් විි ට දාන්න 

හිටියේ. අපි කර්මාන්ත අමාතයාංශයේ විි ට ගරු ඇමතිතුමත් එක්ක සම්බන්ධ යවලා සාකච්ඡා  

කරලා යම්කට වැඩි පිළියවලක් අපි හදලා තිබුණා. නමුත්, යම් යකායරෝනා යදයවනි රැල්ල 

යහ්තුයකාටයගන ඒක ආයි පස්සට ගි ා. නමුත්, ලබන අවුරුේයේ අපි ඒක කරන්න 

බලායපායරාත්තු යවනවා. කර්මාන්ත ප්රදර්ශන හරහා ස්ව ං රැකි ාවල නිරතයවලා ඉන්න පිරිසට 

ඔවුන්යේ නිෂ්පාදන පාරියභෝගික න්ට අතරමැි න්යගන් යතාරව අයලවි කිරීම සඳහා අවස්ථාව 

ලබා යදන ක්රමයව්ද ක්. යම් වැය්ටත් අපි  ම් උත්තර ත් යහා න්න ලෑස්ති වුණා. මම ඉල්ලා 

සිටින්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂය න්ම අපි සභාවක් විි ට යමාරටුයව්, ඇන්ටන් සිල්වා 

මහත්ත ා වයේම අසරණ යවච්ච මම දන්නවා පුේගිකව ඔබතුමා එතුමට සුවියශ්ි 

දා තක්ව ක්, උදව්වක්  කරලා තිය නවා. ඒක ප්රසිේධ යනාකරපු යද ක්. නමුත්, ඔබතුමා 

යවනුයවන් ඒක මතක් කරන්න ඕන.  මම ඒක යහාඳටම දන්නවා. ඒ වයේම යමාරටුයව් ඉන්න 

යම් වයේ වියශ්ෂය න්ම එළිමහන් ප්රසංග වින් පමණක්ම ජීවත් වන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අ  

සම්බන්ධය න්  ම් මැිහත්වීමක් කරන්න කි ලා ඉල්ලින්, ඇන්ටන් සිල්වා මැතිතුමා මයගන් 

ඉල්ීමක් කළා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගා ක ශිල්පිය ක් සින්ුවක් කිව්යවාත් තමයි සල්ි හම්බ 

යවන්යන්, දැන් මුකුත් එයහම කරන්න බෑ. ප්රසංග සම්පූර්ණය න්ම තහනම්. ඒකත් කවුරුත් 

දන්නවා. CD පටි කිහිප ක් මුරණ  කරලා තිය නවා. එතුමා ඉල්ීමක් කළා. මමම ඒ ඉල්ීම 

එතුමා යවනුයවන් යම් සභායව්දී කරනවා. ඒක එතුමට කරන අයගෞරව ක් යනයම්. මම යම් 

ඉල්ිම එතුමා යවනුයවන් කරනවා. අපිට පුළුවන් මට්ටින් යම් CD පටි එක්ක රුපි ල් 100/- යි. 

අපිට පුළුවන් මට්ටින් යම් CD පටි ිලදී අරයගන හරි එතුමට  ම්කිසි දා කත්ව ක් සුවියශ්ි 

ගා න ශිල්පිය ක්. ඉතිං ඒ නිසා එතුමට ඒ මැිහත්වීම කරන්න කි ලා අයප් සි ලු 

මන්ීතුමන්ලායගන්, සි ලු යදනායගන් ඉල්ලා සිටිනවා එතුමා යවනුයවන්.   

03(22) මහො නගර සභො මන්ත්රී - බි. සජිත් ුමින්ත්රෙ පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂ කාරණ ක් මට අතපසු  යවච්ච මතු කරන්න තිය නවා. සභාව 
පැත්යතන් වැදගත් නිසා මම ඒක මතු කරනවා. ඒ තමයි නගරාධිපතිතුමනි, යම් දවස්වල අයප් 
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සංවර්ධන කටයුතු  නවා. ඒ දවස් වලත් ගි ා. අපි හිතමු කාණුවක් හදනවා කි ලා. ඒ කාණුව 
හදනයකාට, ඒ හදන්න ඕන සියමන්ති ටික අනන්යන් කාපට් පායර්. හැබැයි අන්තිම යවනයකාට 
අමතක යවනවා අයප් යකාන්රාත්කරුට ඒක ටිකක් ශුේධ කරලා දාන්න. යම් නිසා                        
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අනර්ඝත්වයේ වැඩ නිමාව කි න එකටත්, අපිට බලපානවා වයේම , 
යකාිටි වර්ක් එකටත් බලපානවා. යම්ක හැම තැනම තිය නවා. සමහරක් යවලාවට 
යකාන්රාත්කරුවායේ පැත්යතනුත් යම්ක යවනවා. අයප් ජ්නතාව පැත්යතනුත් යවනවා. අපි 
යමෝදර කාපට් ලයින් එක දැම්මට පස්යස් පහුයවනිදාට තමයි ිනිස්සුන්ට වතුර ගන්න මතක් 
යවන්යන්. එතයකාට එයක් තමයි සියමන්ති ටික අනන්යනත්. වතුර ටිකක්වත් ගහන්යන් නෑ. 
එතයකාට නගරාධිපතිතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා අපිට යකාිටි වර්ක් ගයි් ලයින් එක්ක යපාඩි 
මාර්යගෝපයේශ ක් හදා ගන්න පුළුවන් උයනාත් වැඩ කරන කට්ටි ට යම් යකාිටි ටික වැය් 
නිමායවනවාත් එක්ක කරන්න ඕන කි ලා. යම් වයාපෘතිවල ගුණාත්මක භාව  තව වසර 
ගණනාවකට අපිට යගනි න්න පුළුවන් යවයි.  

03(23) මහො නගර සභො මන්ත්රී - පී.එච්. මදහවෂව රුක්සමොල් ඩයසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අඟුලාන යකාට්ඨාසයේ ගි මස දවස් දහ ක පමණ කාල ක් ඇඳිරි නීති 

තත්යව්ත්, ඊට පසුව, දවස් එයකාළහක පමණ හුදකලා තත්යව් ඇතියව්ච්ච අවස්ථායව්දීත් ඔබතුමා 

මැිහත් යවලා, ඒ යකායරෝනා කිටුව කැඳවලා, ඒ අඟුලායන් තිබ්ලබ විශාල ප්රශ්න  ඔබතුමා 

හුනා ගත්තා. ඒ ප්රශ්න  නම් යල්ඩුන්ට එළි ට  ාමට හැකි ාවක් තිබුයේ නෑ. අමාරුම 

යල්ඩුන්ට පමණයි ඒ යපාිස් වසයම්  න්නට තිබුයේ. ඔබතුමා මැිහත් යවලා වවදයවරය ක් 

සමඟ ජ්ංගම රථ යස්වාවක් ලබාදීලා විශාල ජ්නතාවකට ඒ පහසුකම ලබා ුන්නා. ඒ වයේම 

සයුරුපුර මහල් නිවාසයේ පීඩන තත්ත්වය න් හිටපු ඒ අසරණ ජ්නතාවයේ මානසික පීඩනය න් 

ිදීමට ඔබතුමා අනුග්රාහ  දක්වලා සංීත සංදර්ශන ක් පැවැත්වූවා. ඒ සංීත සංදර්ශන  පැවැත් 

වූ අවස්ථායව්දී අපි දැක්කා ඒ ජ්නතාව සෑයහන්න සතුටු වුණා. යමාකද ඒ ජ්නතාව වියශ්ෂ 

පීඩන කින් ඒ අවස්ථායව්දී සිටියේ. ඒ වයේම ඔබතුමා මට කතා කළා. කථා කරලා වි ළි සලාක 

යබදන්න පුළුවන් කි ලා මට කිව්වා. ඊට පසුව ඒක යබදන්න තිබුණු දවසට කළින් දවයස්  ඒ 

කටයුත්ත කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුයේ නෑ.  

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

හුදකලාව අවසන් වූ නිසා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - පී.එච්. මදහවෂව රුක්සමොල් ඩයසව මහතො  

හුදකලාව අවසන් වූ නිසා. ඔබතුමාටත්, අපිටත්, ඒ කටයුත්ත කර ගන්න අවස්ථාව ලැබුයේ නෑ. 

ඒ කටයුත්ත කිරීමට ඊට පසුවදා සූදානින් සිටි ා. ඒ වයේම අයප් PHI මහත්වරුන්, 

යකාමසාරිස්තුමා, යල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මහත්වරුන් විශාල කාර්  භාර ක් කළා අඟුලාන 

ජ්නතාව යවනුයවන්. ඔබතුමා ඇතුළු කාර්  මේඩල ට මම යම් අවසථ්ායව්දී යකාට්ඨාසයේ 

මන්ීවර ා හැටි ට මායේ ස්ූති  පුද කරනවා.  

03(24) මහො නගර සභො මන්ත්රී - එසව. දේසර රවින්ත්රර පුනොන්ත්රු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පුයරෝගාි නගර ට හැමදාම ආභරණ ක් වැනි කලාකරුවන්යේ 

දා කත්ව  ලැයබනවා . දශක 50 ක් පමණ ගා නය න් අයප් රටට යස්ව ක් කරා වූ අවුරුු 68 

ක් ආයු වළදා මායේ යකාට්ඨාසයේ පිංචිව සිටි යපාල් ප්රනාන්ු මහතා පසුගි  16 යවනිදා අපි 

අතරින් විය ෝ වූවා. වියශ්ෂය න්ම මතක් කරන්න ඕනෑ . ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රයට් යසෞඛය 
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ගැටළු තිය න යුග ක යබායහෝ යදයනකුට ඒ අවස්ථාවට සහභාගිවීමට යනාහැකි වුණත්, සි ලු 

යමාරටුව ජ්නතාව නිය ෝජ්න  කරින් ඔබතුමායේ සහභාගිත්ව  ප්රයේශයේ මන්ීවර ා විි ට 

මා විසින් අග  කරනු ලබනවා. ඒ වයේම යදවනි කාරණ  ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් දවස්වල 

යකාවි් ප්රශ්න  හින්දා පාසල් පැවැත්යවන්යන් නෑ දරුවන්යේ. අධයාපන බලධාරින් විසින් ඒ 

අඩුව මකා දමින්, ඔන් ලයින් පවත්වනවා. යම් ඔන් ලයින් පන්ති වලට මුවායවින්, ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි,  ටින් කුමන්රණශිි වයාපාර ක්  නවා ෆ්රී ෆ ර් යේම්ස් කි ලා.  ෆ්රී ෆ ර් 

යේම්ස් යසල්ලමක්. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වැඩිහිටි න් හැටි  ට අපි දරුවන්යේ 

අවධාන  හා දරුවන්යේ යදමව්පි න්යේ අවධාන  ය ාමු කළ යුතුයි යමාකද යම් අධයාපන  

කරන මුවායවන් යම් ෆ ර් ෆ්රී යේම් නිසා දරුවන්යේ මනස සම්පූර්ණය න්ම විකෘති යවලා 

තිය න්යන්. දරුවන්ට යක්න්ති  ාම, යව්ලාවට කන්යන් යබාන්යන් නෑ, අධයාපන  නිසි අයුරින් 

කරන්යන් නෑ.  යම්ක මාධය ටත් යලාකු වගකීමක් තිය නවා. යම්ක ගැන දැනුවත් කරලා අයප් 

අනාගත පරපුර නිසි ආකාරය න් යම් යේවල් වින් වළක්වායගන ඔවුන්ව සුමගට ගැනීම. මුළු 

යලෝක  පුරාම යම් යවනයකාට දැඩි  භීති කට පත්යවලා තිය නවා. යකායරෝනා වසංගත  

යනාය කුත් ප්රතිකාර, යනාය කුත් යේවල් අත්හදා බැීම් කරන වකවානුවක අපයේ යේශී  

යහළ පරම්පරායව් යවද මහයතකු විසින් යකාවි් පැණි ක් සාර්ථක යලස 100% ක්ම යකාවි් 

ප්රතිකාර පැණි ක් නිපදවලා තිය නවා. ලාංකික පුරවැසි න් හැටි ට වියශ්ෂය න්ම යමාරටුව 

ජ්නතාව හැටි ට එතුමායේ ඒ යකාවි් පැණි  සාර්ථකත්ව ට පත් යව්වා යි කි ා ප්රාර්ථනා 

කරනවා. 

03(25) මහො නගර සභො මන්ත්රී - පී. අදශෝක ඉන්ත්රරතිලක ප්රනොන්ත්රු මහතො    

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ආදර්ශ නගරයේ යදවන පටුමග. ඒ මාර්ග  අපි විශාල මුදලක් වි දම් 

කරලා සකස් කළා. සකස් කරපු මාර්ග  කිසි ම් පිරිසක් විසින් පළුු කරලා තිය නවා. 

යටියකාම් නඑයකන් හරි, යවෝටර් යබෝ් එයකන් හරි. ඔබතුමා නිලධාරිය ක්  වලා බැලුයවාත් 

එයහම, යම් ගල් ගලවලා තිය නවා කිසිම ක්රමවත් වැඩපිළියවලක් නැතිව. ආදර්ශ නගර යදවන 

පටුමයේ මැද. ඒක ඉතිං ඔබතුමා මම හිතන්යන්. 

නගරොධිෙති - ඩේිේ.  සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

දැන් මමද ඒක කරන්න ඕන මන්ීතුමා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - පී. අදශෝක ඉන්ත්රරතිලක ප්රනොන්ත්රු මහතො    

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නිලධාරින් කවුරුත් බලන්යන් නෑයන් ඒක.  

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ඔබතුමා ඔක ි ලා ඉංජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුවට ය ාමු කරන්න. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - පී. අදශෝක ඉන්ත්රරතිලක ප්රනොන්ත්රු මහතො    

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ වයේ ියුම් වින් මාර්ග කිහිප ක්ම ඔබතුමා අත්සන් කරලා ිලා 

තිය නවා. ඒවා ක්රි ාත්මක යවලා නෑ තාම. ඒක නිසා අවධාන  ය ාමු කරන්න කි ලා මම 

ඉල්ලා සිටිනවා. යමාකද පාර කැඩිලා ගිය ාත් අපරාධ ක්යන් ඒක.  
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03(26) මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ෙ සිල්වො මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කල්යදමුල්ල ආතර් යපයදයස් අතුරු මාර්ග ක් තිය නවා . එයක් මාස 

තුන හකරකට කළින් මම යම් සභායව් ඒ නිවැසි න් ිඛිතව අත්සන් කරලා ලබාදීලා තිබුණා. මම 

ඒක සභාව සතු කළා නගරාධිපතිතුමනි, අද යවනකම් ඒ අතුරු මාර්ග  කැඩී බිඳී තිය නවා. 

අවුරුේදකට වැඩීයි. දැන් යම් මාස තුකත් එක්ක ගත්යතාත් අවුරුේදයි මාස තුනක් විතර යවනවා. 

ඒක නිසා ඒ නිවැසි න් මයගන් නිතරම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ කැඩිලා තිය න ඒ පාර ප්රිික්ස් වින් 

සම්පූර්ණය න්ම කරන්න හදන්න බැරිනම්. ඒ කැඩිලා තිය න වලවල් ටික හරි ඉක්මනින් 

ප්රතිසංස්කරණ  කරන්න කි ලා. ඊට අමතරව ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ගි  සතියේ 

කල්යදමුල්ල පටුමයේ අතුරු  මාර්ග ක් තිය නවා. ඒක යම් ළඟදී නගර සභායවන් ශුේධ කළා. 

පස් ඒ ටික යගාඩ දාලා . 

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

පස් ඒ ටික ගත්තා මන්ීතුමා.  

 මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ෙ සිල්වො මහතො  

ඔක සති ක් විතර තිබුණම අපිටත් යහාද නෑ. සභාවටත් යහාද නෑ. ඕක අද ඊයේ යවච්ච යද ක් 

යනයම් හැමදාම යවන කථාවක්.  

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

මන්ීතුමා, එතුමා කි න කාරණ  හරි. අපිට විසුමක් අද ින ය දී ලැබුණා. ඒ වත්තට අපිට 

අවශය විි ට අපි මායසකට ලක්යෂටකට වැඩි  පස් යගනි ලා දාන්න තැනක් නැති වුණාම 

වත්තට යගනි ලා මායසට ලක්ෂ එකහමාරක් යදකක් විතර අපි සල්ි යගවනවා. දැඩි ගැටළුකාරි 

යුග ක් තිබුණා. යදයි යන් කි ලා කසුන් මහත්ම ාට පිංසිේද යවන්න අපිට හම්බයවලා 

තිය නවා වත්තක් අක්කර 05 ක අපිට පුළුවන් යවනවා ගිහිල්ලා දාන්න. අපිට දාන්න තැනක් 

නැති නිසයි ඔ  වයේ යපාඩි යපාඩි අපහසුකම් ඇති වුයේ. දැන් ඒක නිසා ඒ කාර්   කරන්න 

පුළුවන්. 

03(27) මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ෙ සිල්වො මහතො  

ඒ වයේම තව කරුණක් තිය නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැන් යම් යකාවි් ප්රශ්න . දැන් යම් 

යකාව්් - 19 ප්රශ්න  යම් රයට් යකාවි් යරෝීන් සි  දහස් ගණනින් වැඩි යවනවා. යමාරටුයවත් 

අයප් අවධානමක් තිබුණා. බ්රැන්යඩක්ස් යපාකුයරන් ආපු යදවන යකාවි් - 19 වසංගත  

යමාරටුයව් අයප් යදසි  ගාණක් යරෝීන් සිටි ා. නමුත්, යරෝීන් පහ යවලා ගි ත්, යකාළඹ 

ිස්ත්රික්කයේ එන්න එන්නම යරෝීන් වැඩි යවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි කි න්යන්, යම් 

අවුරුේයේ, 2020 අවසාන  අපි දකින්යන්. 2021 තව මාස යදාළහක් ඉිරි ට තිය නවා. 2021 

අවධානමක් තිය නවා කි ලා අයප් වියශ්ෂඥ වවදයවරු සහ යසෞඛය ආ තන වින් අපට 

ප්රකාශ කරනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි කි න්යන් යමාරටුව තුළ අපි සභාවක් විි ට යම්යක් 

වගකීම අතට අතරටයගන යකාවි් අපි රැන්ඩම් ඒ කි න්යන් තැන් තැන් වින් 2021 ටත් 

යමාරටුව ආසනයේ සීමා කරන්න. යකාවි් යරෝීන්.  අපි යත්මාවක් කර ගමු, ප්රාර්ථනාවක් කර 

ගමු.  යකාවි් - 19 යරෝග  2021 වර්සයේදී තුරන් කර ගැනීමට ප්රාර්ථනා කර ගමු. අපි 

කි්්ර ාත්මක කයළාත් 2021 දී අපිට සාර්ථක ප්රතිඵල යනලා ගන්න පුළුවන්. ගරු 



23        මාසික සභා වාර්තාව - 2020.12.10 
 

 

නගරාධිපතිතුමනි, අවසාන වශය න් කි න්න ඕන අපි විපක්යෂ් මන්ීවරුන් විි ට වසර 

ගණනාවක් එනවා. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  නිය ෝජ්න  කරින්, ඒ වුණාට අපිට සභායවන් 

යවන්න ඕන යේවල් අපි ඔබතුමාලට නිතරම කි ලා කි ලා තමයි නිලධාරින් එක්ක සම්බන්ධ  

යවලා තමයි අපි යමානවාහරි වුණත්, අවම වශය න් වුණත් අපි කර ගන්යන්. 2021 වර්ෂටේදී 

පළාත් පාලන මැතිවරණ  ගන්යන්, යකාට්ඨාස ක්රම ට තමයි යම් පාර ආයව්.  

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

කි න්න බෑ ඊළග එක යකායහාමද කි ලා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ෙ සිල්වො මහතො  

යකාට්ඨාස මට්ටින් තමයි මන්ීවර ා පත් කර ගන්යන්. යකාට්ඨාස මන්ීවර ා පත් කර 

ගන්නයකාට ඒ මන්ීවර ා පක්ෂ පාට යනාබලා යම් සභාවට පත් යවනවා. එතයකාට යම් වසර 

තුළ නගර සභායවන් අපිට යවන්නා වූ යේවල් නිසි ාකාරව වුයේ නෑ නගරාධිපතිතුමනි, 2021 

වර්ෂ ට යම් විපක්යෂ් මන්ීවරු ඉන්නවා බහුතර ක්. 2021 වර්ෂයේදීවත් විපක්ෂයේද කි ලා 

බලන්යන් නැතිව අදාළ යකාට්ඨාස වලට ඒ සංවර්ධන කටයුතු ලබා යදන්න කි න ය ෝජ්නාව 

විපක්යෂ් මන්ීවරය ක් විි ට මම යම් අවස්ථායව්දී කරනවා.   

 නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

අපි කරායන් ඉතිං. ඇයි ඔ ා දැන් කරන්යන්.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ෙ සිල්වො මහතො  

ඉතිං ඒක නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒක යවන්න කි ලා මම ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වයේම 

ලබන්නා වූ නත්තල අයප් යමාරටුයව් කයතෝික න්යේ උත්සව ක්.  

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

යමාරටුයව් යනයම් යලෝකයේම.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ෙ සිල්වො මහතො  

යලෝකයේ සහ යමාරටුයව්. නත්තල සමරන්න සි ලු යදනාටත්. 2021 වර්ෂ  යකාවි් වසංගත  

හා අයනකුත් වසංගත,  යඩංගු යරෝග  නැති යව්වා. ඒ වයේම යමාරටුයව් සංවර්ධන  ියුණු යව්වා 

කි ා ප්රාර්ථනා කරින් මම නිහඬ යවනවා.  

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, මීළඟට තිය න්යන්, ය ෝජ්නා. සුයේශ් මන්ීතුමා ඔබතුමායේ 

13 (ඌ) වගන්ති   ටයත් ය ාමු කරන්න තිබුණ ය ෝජ්නාව ඊළඟ සබාවට ඉිරිපත් කරන්න. 

04. ප්රශවන     -     නැත   
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05. දයෝජනො - 

 

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

මීළඟට ය ෝජ්නාවක් තිය නවා අතුරු වයවස්ථායව් 13 (ඌ) වගන්ති   ටයත් මන්ීවරුන් 

පිරිසක් විසින් සභාවට ය ාමු කළ ය ෝජ්නාවක් ඉිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව යදනවා. ය ාමු කිරීම 

සඳහා. මා විසින් ඒ ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කරනවා.  

05(01) නගරාධිපති - ඩබ්ලිව්. සමන්ලාල් ප්රනාන්ු, මහා නගර සභා මන්ී, එල්. ඔසඳ හර්ෂණ  

අයබ්ලයකෝන්,  යක්.ඩී. අනුර ප්රනාන්ු, යූ. ලිත් ප්රනාන්ු, එෆ්. බී. නිලංක සිල්වා, එම්. ජ් මාල් 

ශ්රි ාරත්න, ඩබ්ලිව්. ප්රිනිත් ක්රිශාන්ත වියේරත්න  න මහතුන් විසින් 13(ඌ) වගන්ති   ටයත් 

ඉිරිපත් කළ ය ෝජ්නාව නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො විසින්ත්ර සභොවට 

ඉදිරිෙත් කරන ලදි.  

 

“යමාරටුව මහා නගර සභා බල ප්රයේශ  තුළ  එක්රැස්  වන කැළි කසළ අවසන් බැහැරීම සිු 

කිරීම කරනු ලබන බස්නාහිර පළාත් අපරවය කළමනාකරණ අධිකාරි  මගින් පාලන  වන 

කරි ාන කසළ අංගන ට කසළ බැහැර කිරීම යවනුයවන් 2016.08.01 ිනැතිව එම අධිකාරි  

සමග ඇති කරගත් ගිවිසුම් යකාන්යේසි වලට පටහැනිව ක්රි ා කරින් එම ගිවිසුම බලාත්මකව 

යනාතිබුණු 2016.03.01 ින සිට අතීත ට බලපාන පරිි නීති ට පටහැනිව ගිවිසුයම් සදහන් 

ගාස්තු ප්රමාණ  අනුව, බස්නාහිර පළාත් අපරවය කළමනාකරණ අධිකාරි ට මුදල් යගවීයමන් 

මහා නගර සභා ආඥා පනත උල්ලංඝන  කරින් ද, යමාරටුව මහා නගර සභාවට යපාු 

පුරවැසි න්යේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝන  කරින් ද හා යමාරටුව මහා නගර සභාවට සිු කළ 

මුලයම  පාඩුව සම්බන්ධව එවකට යමාරටුව මහා නගර සභායව් නාගරික යකාමසාරිස් 

එම්.එම්.සී.යක්.යක්. මාන්නප්යපරුම මහතා විසින් කටයුතු කළ ආකාර  සම්බන්ධය න් වහාම 

පරීක්ෂණ ක් පවත්වා ඒ සම්බන්ධව ඔහුට එයරහිව නීත ානුකූලව කටයුතු කළයුතු බවට යමම 

ගරු සභාවට ය ෝජ්නා කරි. ” 

අංක 05(01) දරණ ය ෝජ්නාව මහා නගර සභා මන්ී එච්. ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා ස්ීර 

කයළ් .  

ඉහත 05(01) දරණ ය ෝජ්නාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි .  

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

එයහමනම් මම යම් ගැන කථා කරන්යන් නෑ. අදාළ වන්නා වූ කාරණ  සම්බන්ධව කාට හරි කථා 

කරන්න තියබ්ලනම් කථා කරන්න පුළුවන්. නැතිනම් අදාළ වන්නා වූ කිටුව මගින් යම්කට අවශය 

කටයුතු කරන්න පුළුවන්.   
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06 2020 දනොවැම්බර් මස කමිටු වොර්තො සලකො බැලීම.  

06(01) 2020.11.13 දින ෙැවැති මුෙල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු කමිටු වොර්තොදේ නිර්දේශයන්ත්ර සලකො 

 බැලීම. 
 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - එල්. දසවනක ෙමයන්ත්රත සිල්වො  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුව යවනුයවන් අයප් ස්ථාවර . අංක 03 සිට අංක 09 දක්වා අපි 

නිහඬයි. ඒ එක්කම අංක 10 ට අපි විරුේධතාව  ප්රකාශ කරනවා. ඒ වයේම අංක 11 ට අයප් 

විරුේධතාව  ප්රකාශ කරනවා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - දක්ස.ඩී. නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුව පිළිබඳව  ම් අදහසක් කිව යුතුව තියබනවා. ඒක යපාු 

අදහසක් යලස ඉිරිපත් කිරීම යහාඳයි කි ලා හියතනවා. ිි න හැටකට, හැටපහකට 

එහාපැත්යත ඇස්තයම්න්තු තියබනවා. එම ඇස්තයම්න්තු මුදල් කිටුවට ඉිරිපත් කරනවා. ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, මම සභායව් ිගින් ිගටම කිව්වා. යකාමසාරිස්තුමා සමහරක් අවස්ථාවල එකඟ 

වුණා. ිඛිතවත් ුන්නා කි ලා කිවුවා.  ම් සංවර්ධන වයාපෘති ක් ක්රි ාවට නැීයම්දී අනුගමන  

කළයුතු මූික ක්රි ාවි . ඇස්තයම්න්තු අනුමත කිරීම, යකාන්රාත් ප්රදාන , මුදල් යගවීම. 

ඇස්තයම්න්තු යම් සභාවට එනවා අනුමත කරනවා. අපට අවස්ථාවක් යදනවා ඒවාය හි අඩුපාඩු 

ති නවානම් නිවැරි කරන්න. ඊළඟට යටන්ඩර් ක්රි ාවි ට  නවා. යටන්ඩර් ක්රි ාවි  නැවත 

සභාවට එනවා. අපට යදනවා අවස්ථාවක් නැවත එහි තියබන අඩුපාඩු නිවැරි කරන්න. වයාපෘති  

එනවා. නැවත මුදල් යගවනවා. මුදල් ටික යගවනවා. රැඳවුමක් ති ාගන්නවා. යමම යල්ඛනයේ 

ති න යකාන්රාත් මුදල් යගවලා ඉවරයි. සි ලු මුදල් සභා අරමුදල්. මුදල් යගවලා ඉවරයවලා ඇයි 

අපට කි න්යන් අනුමත කරන්න කි ලා. 3 වන පටුමගට යකාන්රාත් ප්රදාන  කරනවා. 5 වන 

පටුමඟට යගවනවා. යම  විශාල වැරැේදක්. 

- සභා යගෝෂා   -  
 

ජ්නයසත පරිගණක පුහුණු පාඨමාලාව උගන්වන සර්ට යගවන යගවීම මාස ගානක් යගවලා 

නැහැ. යගවන්යන් නැත්යත් ඇයි? 

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමනි, යම  වරදක්. මුදල් කිටුවට ය ාමුකරන්යන් නැතුව යම  යගවන් න බැහැ. 

පනයත් ති නවා. නිලධාරීන් ිගින් ිගටම කි නවා. යම  යගවන්න බෑ කි ලා. සභා ආවරණ 

අනුමැති   ටයත් අපි එම යගවීම කරමු. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - දක්ස.ඩී. නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යකායරෝනා තත්ත්ව  නිසා මාසික ආදා ම් හා වි දම් වාර්තා යදන්න බෑ 

කි නවා. ඒකට අපිට එකඟ යවන්න බෑ. මීට මාස කිහිප කට යපර ලැබි  යුතු විගණන වාර්තාව 

අපට ලැබුයන් නැහැ. අපිට ඒක යදන්යන් නැත්යත් ඇයි? 
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නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීවරුනි, ඔ  වාර්තා එවන්යන් මම යනයවයි. මම කි න්නම් නිලධාරීන්ට ඒක යදන්න 

කි ලා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී - දක්ස.ඩී. නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි යමාරටුයව් ජ්නතාවට කි නවා. ඔයබ්ල බු මුදල් වැ වන ආකාර  

පිළිබඳව අපට බරපතල වියව්චන ක් ති නවා. නමුත්, අපි අකමැත්යතන් වුණත් පිළිගන්න 

පුළුවන් ඔයබ්ල පාලන ක්, මහජ්න ායේ පාලන ක්, ඒක නිසා මහජ්න නිය ෝජිතයින්ට කි නවා 

ඔබ අත් ඉස්සුවට කමක් නෑ. පසුව හරි ගිහිල්ලා යම්වා යහාඳින් බලලා ඔයබ්ල ආේඩු පක්ෂයේ 

ඇතුයළ් හරි යම්වට අරගල ක් කරලා යම්වා නිවැරි කරන්න. 

 

- සභා යගෝෂා   - 

2020.11.13 දින ෙැවැති මුෙල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොදේ සියලුම කමිටු නිර්දේශයන්ත්රට 

ෙක්සෂව ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරු ඡන්ත්රෙය ප්රකොශ කරන ලදි.  
 

 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්ලිව්. සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී. සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්. සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්. සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

06. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 

07. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්. ඔසඳ හර්ෂන අයබ්ලයකෝන් මහතා 

08. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්. සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 

09. මහා නගර සභා මන්ී  - යු. සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා 

10. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්ලිව්. රන්ු නියරෝෂන මහතා 

11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්. මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 

14. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.  සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 

15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්ලිව්.එම්. නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී. අනුර ප්රනාන්ු මහතා 

17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ. ලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

18. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්. යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 

19. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී. නිලංක සිල්වා මහතා 

20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී. සුසන්ත යපයර්රා මහතා 

21. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. කුමාර රාජ්රත්න මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. පිිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
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25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී. මල්ිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

26. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ. දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  

 

2020.11.13 දින ෙැවැති මුෙල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොදේ අංක 10 සහ අංක 11 ට 

විරුේධවත්, අංක 03 සිට අංක 09 ෙක්සවො කමිටු නිර්දේශයන්ත්රට ෙක්සෂව හො විෙක්සෂව ඡන්ත්රෙය ප්රකොශ 

කිරිදමන්ත්ර වැළකී සිටි අතර, අදනකුත් සියලු කමිටු නිර්දේශයන්ත්රට ෙක්සෂව ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො 

නගර සභො මන්ත්රීවරු ඡන්ත්රෙය ප්රකොශ කරන ලදි.  

 

01. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.එල්. යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 

02. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුනිල් නන්දසිරි මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 

04. මහා නගර සභා මනී  - බී. සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 

05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිසර රසාංජ්න මැන්ිස් මහතා 

06. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ. අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 

07. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ. යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  

08. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ. ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

09. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්. නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 

10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  

11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  

12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  

14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. ශ්රි ානි යහම්ලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  

15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්. ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  

 

2020.11.13 දින ෙැවැති මුෙල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොදේ සියලුම කමිටු නිර්දේශයන්ත්රට 

විරුේධව ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරු ඡන්ත්රෙය ප්රකොශ කරන ලදි.  

 
 

01. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

02. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්.පී. ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්. සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්ලිව්. රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 

2020.11.13 දින ෙැවැති මුෙල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොදේ සියලුම කමිටු නිර්දේශයන්ත්ර වැඩි 

ඡන්ත්රෙදයන්ත්ර සභො සම්මත විය.   

 

(දම් අවසවථොදේ මහො නගර සභො මන්ත්රී ඩේිේ. මැක්සසි දේ. ප්රනොන්ත්රු මහතො සභො ගැදබහි 

දනොසිටියහ.) 
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07. පුේගික සවවභොවදේ කරුණු -   නැත 

 

08. ලැබීම් දගවිම් පිළිබඳ මොසික ප්රකොශන වැඩ ප්රගති වොර්තොව - 

 

නගරොධිෙති - ඩේිේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, වර්කමානයේ පවතින යකාවි් වසංගත තත්ත්ව  යහ්තුයවන් 

2020 ඔක්යතෝබර් මාස ට අදාළ මුලය වාර්තාව 2020.11.13 ින මුදල් කිටුවට ඉිරිපත් වී 

යනාමැති බව දන්වා සිටිනවා.  

 

09. දවනත් කරුණු  -   නැත 

                                   සභායව් වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

අ.කයළ්/ ඩබ්ලිව්. සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2020.12.10 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


