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2021 ජනවාරි මස 07 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමාරටුව මහා 
 නගර සභා රැසවීම් ශාලාපේදි ෙවත්වන ලද  පමාරටුව මහා නගර සභාපේ  

2021 ජනවාරි මස මාසික සභා රැසවීපම් වාර්තාව 
 

සහභාගීත්වය:- 
01.  නගරාධිපති   - ඩබ්.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 හර්ෂණ අයබ්යකෝන් 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.ඩබ්.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.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් 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  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා 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  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 
30. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු මහතා 
31. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මහතා 
32. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
33. මහා නගර සභා මනී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
34. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න මැන්ිස් මහතා 
35. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
36. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
37. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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



2                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.01.07 
 

 

39. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්ිකා කුයර් මහත්ි  

40. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  

41. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

43. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
44. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

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

46. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
47. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.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.ඩි.තාරක මුණසිංහ 
මහතා විසින් 2021.01.07 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

 

01. වාර්තාව පිළිගැනීම හා සලකා බැලීම  
 

01(1)  2020.11.30 ින පැවති වියශ්ෂ සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

 
මහ නගර සභා මන්ත්රි  - පම්රියන්ත්ර ලිහිණි ප්රනාන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,2020.11.30 වියශ්ෂ සභා රැස්විම් වාර්තායේ පිටු අංක 15 පහල සිට 3 වන 

යප්ලි  ඔබතුමා 2020 කි න එක 2021 වි  යුතුයි.යදවන යප්ලි  අ වැ  බිලි න 3 එතන 2 ක 

වි  යුතුයි. 16 වන පිටුයේ පහල සිට 19 වන යප්ළි  ඉංග්රිසි පාඨ  වැරි ට සටහන් යවලා 

තිය න්යන්. එ  ඉෆ් යු යෆ්ල් ටු ප්ලෑන් ටු ප්ලෑන් ටු යෆ්ල් 17 වන පිටුයේ අවසාන ට ප්රකාශ 

කරපු යේ යමහි සටහන් යවන්යන් නැහැ.  

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

      ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2020.11.30 ින වියශ්ෂ සභා රැස්වීම් වාර්තා  සංයශෝධන සහිතව 
පිළිගත යුතු  යි මා ය ෝජ්නා කර සිටිනවා. 

 
මහා නගර සභා මන්ි  එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා විසින් එම ය ෝජ්නාව ස්ිර කරන ලි. 

 
ඒ අනුව 2020.11.30 ින පැවති වියශ්ෂ සභා රැස්වීම් වාර්තාව සංයශෝධන සහිතව ඒකමතිකව සභා 
සම්මත වි . 
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01(2)  2020.12.10 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2020.12.30 ින පැවති මහා සභා රැස්වීයම්ි තමුන්නාන්යස් යම් සභාවට  
දන්වා සිටි ා කසුන් කි න මහත්ම යේ ඉඩමක් අපට ලැබි තිය නවා කි ලා. වියශ්ෂය න්ම අපි 
නගර සභාවක, ප්රයේශ ක කැලි කසල බැහැර කරනවා නම් තැනකට අපි සතුටු යවන්න ඕන 
මහජ්න නිය ෝජි තයින් හැටි ට. නමුත් නගරාධිපතිතුමනි අපි දැක්කා සිරස රෑපවාහිනි 
නාලිකායවන් ින යදකක් තිස්යසම් ජ්ඹුරලි  කි න ප්රයේශයේ යවළකට යම් පස් ටික 
දානවා.යවළකට පස් ටික දානවා නම් රාජ්ය ආ තන ක වාහන භාවිතා කරලා එතන ප්රශ්ණ ක් 
තිය නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. අවට පිරිස් හිතනයන් රාජ්ය අනුග්රහය න් යම් ඉඩම යගාඩ 
කරනවා කි න හැගීමක් එනවා. ඒ නිසායවන්ම ආ තන  පැත්යතන් මහජ්න නිය ෝජිතයින් 
හැටි ට  ම් කිසි අපකීර්ති කට ලක් යවනවා. අපි කරන යච්තනාව පවිත්ර යච්තනාවක් යවන්න 
පුලුවන් ඒක නිසා.  

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා යම් සම්බන්ධව කථා කරන්න කලින් මම යම  ඉිරිපත් කලානම් 
ඔබතුමා කථා යනාකර සිටියි. යගාවිජ්න සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුව පනතින් උක්ත කරුන 
සම්බන්ධය න් ඔබයේ 2019.12.14 වන ින ලිපි  හා බැයේ. ඒ කි න්යන් කැස්බෑව නගර 
සභායේ ගරු සභාපතිතුමායේ. යම්යක් පැහැිලිවම තිය නවා භුි ප්රමාණ  අක්කර 1 යි රූඩ් 3 යි 
පර්චස් 27ක් ඇති කුඹුරු ඉඩම ප්රමාණ  පහත 3 වන යේදයේ අ,ආ,ඇ වශය න් සඳහන්  කර ඇති 
යකාන්යේසි වලට  ටත්ව 2011 අංක 46 දරණ යගාවිජ්න සංවර්ධන සංයශෝධන පණතින් 
සංයශෝධිත 2000 අංක 46 දරණ යගාවිජ්න සංවර්ධන පණයත් 34. 1  වගන්ති  සඳහන් විධිවිධාන 
 ටයත් ක්රිඩා පිටි ක් ඉඳිකර ගැනිම සඳහා ය ාදා ගැනිමට යමයින් අනුමැති  යදි. යම් අනුමැති  
ිලා තිය න්යන් ගරු සභාපතිතුමායේ ඉල්ලිම මත යගාවිජ්න යස්වා යදපාර්තයම්න්තුව. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නීතයානුකුල පි වරක් අරයගන තිය නවා නම් අපි ඒකට විරුේධ 

යවන්යන් නැහැ නගරාධිපතිතුමනි. ඒකට  ටත්ව අපි යම්කට එකඟතාව  පල කරනවා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ කාරණාවටම අදාලව ඔබතුමා සජිත් මන්ිතුමා මතු කරන ප්රශ්ණ ක් 
මුල් කරයගන තමයි ඔබතුමා යමම සභාවට යම් උත්තර  යදන්යන්. ඔබතුමා යදන උත්තර  තුල 
සහ සිරස මාධය විසින්  මතු කරන ලද කාරණායේ කි න කාරණාත් එක්ක ඇති යවච්ච ගැටලු 
ප්රමාණ ක් තිය නවා ඔයබන් විමසලා නිවැරි කර ගන්න. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබ කි නවා 
යම් සභා වාර්තායේ 12 වන පිටුයේ ඔයබ් පිලිතුයර් ගරු මන්ිතුමා උත්සහා ක් යනායවයි 
අනිවර් ය න්ම යම්ක සිු කරනවා අයප් යකාන්ත්රාත් කරුවකු යලස ලි ාපිංචි යවලා තියබන 
කසුන් මහත්ම ට අ ත් ඉඩම යතත් බිමක් යනාවන, දැම්යම් ඔ  වත්තට.  

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,  ඔබතුමාට පහසු කරන්න යම් කි න්යන්. ඔේ මුලින්ම අපි ඕක දානයකාට 
දැම්යම් කසුන් මහත්ම ායේ යතත් බිමකට යනායවයි. ඔහුට අයිති සම්පුර්ණය න්ම යගාඩ කරපු 
නැති ඉඩමක. දාන අතරතුයර්ි ඒ පලයවනි පි වර යලස අපි දැම්යම් ඒ වත්තට. ඒ නිවුස් එක 
ඊයේ නිවැරි කලා. යම් නිවුස් එක ඊයේ නිවැරි කරලා තව නිවුස් එකක් ගි ා ඒක බැලුයේ නැේද 
දන්යන් නැහැ. ඊට පස්යස් ගරු සභාපතිතුමා මට කිේවා මම අනුමත කරපු ඉඩමක් තිය නවා 
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කරුනාකරලා ඒ ඉඩමට දාන්යන් නැතුව යම් ඉඩමට දාන්න කි ලා. ඒ යවලායේ තමයි සිරස 
මාධය දාලා තිය න්යන්. සිරස මාධයට මම කිේවා ඔබතුමන්ලා පටලවායගන යම්ක නිවැරි 
කරන්න කි ලා.ඊයේ නිවුස් වලට නිවැරි කරලා දැම්මා. ඔේ මම ඔ  කි න එක දැම්යම් ඔ  
කුඹුරට. ඒ කුඹුරට අනුමැති  තිය නවා. කලින් එකට දැම්මම ඒකට ප්රශ්ණ නැහැ. ඒකට මම 
දැම්මා.  යහට මට ඒකටත් දාන්න පුලුවන් යම්කටත් දාන්න පුලුවන්. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මන්ිවරු යලස එකක් තමයි අපිට  ම් අදහසක් ඉිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව යදන්න. අපි කථා කලාට පස්යස් ඔබතුමාට ලැයබනවා ඒවා නිවැරි කරන්න. අපිට 
මතුයවලා තිය න ප්රශ්ණ  තමයි යම  විමසන්න. ඒකට අතරින් අපට බාධා කරනයකාට අපිට 
දැනගන්න බැරි යවනවා. ඒ නිසා මයේ ප්රශ්ණ  තිය න්යන් ඔබ කි න කාරණාත් එක්ක. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා ඔ  වාර්තාව සංයශෝධන ක් ද කරන්යන්. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම් වාර්තාව අද සම්මත යවනවා. ඒ සම්මත යවේි සම්මත යවන්යන් අපට 
එකඟ යවන්යන් බැරි කාරනා පදනම් කරයගන.වාර්තාවට විරුේධව කරුනු ඉිරිපත් කරන්යන් 
යමන්න යම් පදනින් කි ලා.ඒ නිසා කරුණාකරලා අපිට යම් අවස්ථාව ලබා යදන්න. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, වාර්තාවට විරුේධ යවන්න කාටවත් බැහැ. නිවැරි කරන්න පුලුවන් තමන් කි පු 
ප්රකාශ ක් විතරයි.ඔබතුමා ඕක දන්නවායන්. ඔබතුමාට යමාකක්ද මයේ ප්රකාශ ක් නිවැරි 
කරන්න තිය න අයිති . 

   - සභා ය ෝෂා - 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අයිති  යදන්න යම් පිලිබඳව.යම් ඉඩයම් අයිති  
යදන්යනක් සතුව තිය නවා. ඔබට යපෞේගලික ඉඩමකට පස් ගිහින් දානයකාට ඔබට ඔ  කි න 
අනුමැති  තිය නවා නම්, මුලින්ම කරන්න ඕන යම් සභාවට එවලා අදාල නිලධාරින්යේ 
නිර්යේශ  සහිතව ඔබ අනුමැති ක් ගන්න. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,ඔබතුමා මට වැඩ උගන්වන්න එනව ද? මයේ අයිති  ගැන කථා කරන්යන් 
යකායහාමද ඔබතුමා. 

      - සභා ය ෝෂා - 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රීති ප්රශ්ණ ක් අහන්යන්. මුලසුන කි න්න කරුණාකරලා සභා වාර්තාව 
අනුමත යවලා නැහැ වාර්තාව තවම  න්යන්. ඔබතුමා සභා වාර්තාව ඉිරිපත් කලා.තවම අනුමත 
යවලා නැහැ. සභායවන් පැන නගින ප්රශ්ණ ක් නීතයානුකුල යනාවන අන්දින් යස්නක දම න්ත 
විපක්ෂ නා ක තුමාට කථා කරන්න ුන්නා කරුනක් ගැන. ඒක නීතයානුකුල නැහැ.  
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නිශාන්ත මන්ිතුමා කථා කරන ඒවා නීතයානුකුල නැහැ. සභා වාර්තාවට ඇතුලත් යවන්නත් 
බැහැ.තවම සභාව පටන් අරයගන නැහැ. සභා වාර්තාවක් අනුමත කරන්යන් නැතුව සභාවක් ගැන 
කථා කරන්න බැහැ කාටවත්.යමාකක්ද යම් නීති .නිශාන්ත මන්ිතුමා අපට වඩා යජ්යෂ්ඨ 
මන්ිවරය ක්.  

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  සභා වාර්තාව අනුමත කරන්න. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,සභා වාර්තාව අනුමත කරන යවලායේ තමයි ඒ වාර්තායේ අඩංගුව තිය න 
වැරි නිවැරි කර ගන්න අවස්ථාව ගන්යන්. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  මම කරන ප්රකාශ ක් සං යශෝධන  කරන්න බැහැ. ඒකට ප්රශ්ණාවලි ක් 
අහන්න. ඒකට ය ෝජ්නාවක් දාන්න. ඔබට බැහැ යම්යක් තිය න යේවල් කථා කරන්න. මම  කථා 
කරපු යේවල් බැහැ. 

      - සභා ය ෝෂා - 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2020.12.10 ින මහ සභා  වාර්තා ව  සංයශෝධන සහිතව පිළිගත  යුතු  යි 
මා ය ෝජ්නා කර සිටිනවා. 
 
මහා නගර සභා මන්ි  එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා විසින් එම ය ෝජ්නාව ස්ිර කරන ලි. 
 
ඒ අනුව 2020.12.10 ින පැවති වියශ්ෂ සභා රැස්වීම් වාර්තාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි . 

 

02. ගරු නගරාධිෙතිතුමාපේ නිපේදන -  

02(1)    නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  2021 වර්ෂයේ ජ්නවාරි මාසයේ සිට යදසැම්බර් දක්වා කිටු තියබන ින 

සඳහන් කරලා පිකාව ඔබ අතට පත් කරනවා ඇති. 

02(2)   නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  මම යම් කථා කරන්යන් යමාරටුව නගර සභාවට  ම් කිසි අපකිර්ති ක් එනවා 

නම් ඒ අපකිර්ති  වලක්වා ගැනිම ප්රධානි ායේ වගකිමක් සහ පාලක පක්ෂයේ වගකිමක්.ඒ 

නිසාම මම විශ්වාස කරනවා. රවිනාත් යේ ගුණයස්කර ගරු හිටපු නගරාධිපතිතුමා කසල 

අංගන ක් නැති කායලක නීතයානුකුල ගිවිසුම් නැති කායලක ඒ ටි.යක්.චන්රදාස මැතිතුමා, 

යතාම්සන් යේ මැන්ිස් මැතිතුමාලා එයහම නැති යවලාවක අතන යමතන කුණු දානයකාට 

ගිවිසුම් නැති යවලායේිත් අපි කුණු දාන එක නවත්වන්න යනායවයි ගියේ.  



6                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.01.07 
 

 

එතුමට හයි ක් යවන්න ගිහිල්ලා යම් නගරයේ කුණු නිතයානුකුල ගිවිසුම් යනාවන කායලත් අපි 

ගිහිල්ලා උදම් වුනා ඇයරන්න රවිනාත් යේ ගුණයස්කර මැතිතුමාට යම් අයප් කුණු කි ලා 

හිතන්න පාලකය ෝ යවන්න ඉන්න අ  හරි එයහම හීන ක් හරි දකින්න පුලුවන් අ ට විතරයි. 

යවන කාටවත් කරන්න බැහැයි කි න එක මයේ විශ්වාස යි.හීන කින් හරි හිතන්න ඕන තමන් 

පාලකය ක් යවනවයි කි ලා. නැත්තන් එන්න හියතන්යන් නැහැ. ඒ නිසා මම යම් කටයුත්ත 

කයල් යම්ක අයත් ති ායගන ිසක් නැතුව යනායවයි. යකායහන්වත් යහට මයේ යමාරටුයේ 

යකායහන් හරි යගාඩ කරන්න ආයවාත් බල ක් නැතුව අවසර පත්ර ක් නැතුව ඒක වැලැක්විම 

මයේ වගකිමක් ිසක් ඒක යේන එක්යකනායේ වගකීමක් යනායවයි. ඒක මට පුලුවන්. යම් ගරු 

සභාපතිතුමා ඒ ප්රයේශයේ වගකි න පුේගල ා. ගත්ත යේ එතුමා මට කිේවට පස්යස් මම තව 

කායගන්වත් අහන්න ඕන  නැහැ. අයප් නිලධාරින් එයහට  වන්න ඕන නැහැ. යගාවිජ්න යස්වා 

එයක් යකාන්යේසි මත ඒක දානවද නැේද කි න තීරණ   ගන්නට ඕන එයහ ඉන්න T O 

මහත්වරු ිසක් යමාරටුව මහ නගර සභායේ T O මහත්වරු යනායවයි. යමාරටුව මහ නගර 

සභායේ ටී.ඕලා වැඩ කරන්යන් යමාරටුව මහ නගර සභා බල ප්රයේශ ට ිසක් පිලි න්දල 

කැස්බෑව නගර සභා බල ප්රයේශ ට යනායවයි.ඒක මම ඔබට වඩා යහාඳින් දන්නවා. මම 

පරිපාලකය ක් විි ට අවුරුු 15 ක් යමහි හිටපු නිසා මම ඒක යහාඳින් දන්න නිසා මට කිසි 

බ කුත් නැහැ මම යම  දාල තිය න්යන් යගාවිජ්න යස්වා යදපාර්තයම්න්තුව ඒ කටයුත්ත කරපු 

නිසා.හැබැයි අපි බයලන් දානයකාට යම්ක දාන්න තැනක් නැතුව අයප් කුණු කි ලා අපි උදවු 

වුයන් යම් යමාරටුව මහ නගර සභාවට ප්රශ්ණ ක් යවන නිසා ිසක් අපි ගිහිල්ලා කුහක යවලාවක 

මාධය සංදර්ශන කරන්න වැඩිය න්ම මම හිතන්යන් සිරස ආ තන ට මම යගෞරවනී  ස්තුති  

පුද කරනවා යම  නිවැරි කිරිම සම්බන්ධව. එතුමන්ලා නිවැරි කිරිම කලා. ඒ නිවැරි කිරිම තුල 

මට කිවුවා අයියේ අයන් තව තිය න පස් ටික එවන්න මයේ රත්තරන් අයියේ කි ලා උයදත් කථා 

කරලා යම් සි ලුම යේ කි ලා එේවා යම්ක තමයි හිතවත්කම යනායවයි යම්යක්  තිය න්යන් 

අයප් ප්රශ්ණ කට එතුමා ිපු සාධාරණ උත්තර ක්. යමතන කෑ ගහ ගහනව කාණු ශුේධ කරලා 

නැහැ, පස් ටික අතන තිය නවා ඔක්යකාම කෑ ගහනවා දාන්න  නයකාට එතන ප්රශ්න. එම නිසා 

ගරු මන්ිවරුනි යමාරටුව මහ නගර සභායේ යගෞරව  උයදසාම ඒ කටයුත්ත කයල් යමන්න යම් 

නීතයානුකූල ලි විල්ල නිසා. ඒක සිරස පිලිගත්තා. යමතන ඒවා අහන්යන් නැතුව ආපු එකයි 

යමතන ප්රශ්ණ  තිය න්යන්. හරි ටම තවත් නිවැරි යවනවා යමතන හිටි ා නම්.  

 02(3)   නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, ගරු හිටපු නගරාධිපතිතුමා , ඒවයේම යජ්යෂ්ඨ මන්ිවරුනි, යස්නක දම න්ත 

සිල්වා මැතිතුමනි, වියශ්ෂය න්ම අපි සම්ප්රදා ක් පස්යස් ගිහිල්ලා නීති  කඩායගන කඩායගන 

ගිහිල්ලා එක තැනකට එන්න යලාකු උත්සහ ක් දරනවා.  ඒ උත්සහ  යම් සභායේ පත්යවන 

අභිනව කිටුයේ සාමාජික න්යගන් පත්යවන සභාපතිවරුනුත් කිටු සාමාජිකයින් යගනුත් ඒක 

ක්රි ාත්මක කරන්න අපි උත්සහ දරනවා. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ගරු මන්ිතුමා ිගින් ිගටම 

ආවරණ අනුමැති   ටයත් එයහම නැත්නත් හිසි අවශයතාව  මත ගන්නට තියබන හිසි 

අයිතම න් මුදල් වල වැඩ කටයුතු කිරියම්ි පුන පුනා කි න එක නවත්වන්න අපි යම් 

යවනයකාට උත්සහ දරලා සැලසුම් කරලා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න සුදානම් යවලා තිය නවා. 

යම් 48 යදනා අතරින් 47 යදනයි කිටු නිය ෝජ්න  කරන්න යවන්යන් මුදල් කිටුවට 

අනිවාර් ය න්ම සභාපති යවන නිසා පලයවනි වයේ අනිවර්්් ය න්ම ගරු එක් මන්ිවරය ක් 

තවත් නිය ෝජ්න ක් යනාකර  න්නට පුලුවන් කමක් නැහැ එක මන්ිවරය කුට විතරක් 

පුලුවන් යවනවා  න්නට ඒකට යහ්තුව යවනවා මුදල් කිටුව නිය ෝජ්න  කරන්යන් 9 වන 
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කිටුව නිසා මම මුදල් කිටුව අවසාන කිටුව නිසා එක් මන්ිවරය ක් ඇර කිසියවකුටත් 

කිටු යදකක් නිය ෝජ්න  කරන්නට බැහැ මුදල් කිටුවට යපර කර්මාන්ත කිටුවට යවනකම් 

එක මන්ිවරය කුට විතරයි කිටු යදකක් නිය ෝජ්න  යවන්යන් අනිත් කාටවත් එයහම 

නිය ෝජ්න  යවන්න බැහැ. ඒක නිසාම ගරු මන්ිවරුනි අපි යම් ගමන යපාඩි සැලසුමක් කලා 

ඒකට යහ්තුව තමයි අපි කාල  නාස්ති කර ගනිින් අපි අවශයතාව  ඉටු කර ගන්න බැරුව 

මාසික මහා සභා රැස්වියම්ි පමණක් සභාවට එන සමහර මන්ිවරු වියශ්ෂය න්ම කාල  නාස්ති 

කරනවා. කාල  මරණවා. නමුත් මම හිතනවා කිටු වලට මුලිකත්ව  ිලා ින් ඉිරියේි කිටු 

වලට පත්යවන අ ට ඡන්ද අයිති  තිබුනත් කිටු වලට පත්යවන්යන් නැති සමහර යේශපාලන 

පක්ෂ වලට අද ිනයේි අපි නිය ෝජ්න ක්  ගන්නවා අරයගන කිටුවට අදාල අදහස් දැක්විම හා 

කිටුව නිය ෝජ්න  කරින් තමන්යේ මත  ඉිරිපත් කරන්න ින 4 කට යපර අපි නයා  

පත්ර ක් එවනවා ඒ නයා  පත්ර  පක්ෂ මත ත් එක්ක එතනට ඇවිල්ලා තමන්යේ වියරෝධ  

යම්යක් අඩුපාඩුව ගැන කථා කරලා කිටු වාර්තාවක් සභාවට එනවා කිටුව ගැන කථා කරන්න 

අපි ඉඩකඩ ටික යදන්යන් නැහැ. යම්ක යස්නක මහත්ම ාටත් යම්ක අරුම යද ක් යනායවයි 

වසර 20 කට වැඩියේ පලාත් සභායේ ඉදලා පාර්ලියම්න්තුවට යම්ක අරුම යද ක් යනායවයි 

හැබැයි පාර්ලියම්න්තු සම්ප්රදා  ක්රි ාත්මක කරන පුංචි පාර්ලියම්න්තුව වන අපිට පුලුවන් කම 

තිය නවා නීති ට  න්න සම්ප්රදා  පැත්තකට කරලා කාල  කන්යන් නැතුව. ඒ සඳහා  

කිටුවකට ඕන නම් පැ  4 ක් ිලා, 8 ක් ඕන නම් 8 ක් ිලා, ස්ථාන පරික්ෂාවල් කරන්න 

ගිහිල්ලා කිටුයේි තීරණ ගන්න පුලුවන්. උදාහරණ කට ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ ඉන්නයන් 4 

යදනයි.කිටු 9 ක් තිය නවා නම ටම නිය ෝජිකත්ව  යදනවා ජ්න්ද අයිති  නැතුව 4 කට  ජ්න්ද 

අයිති  යදනවා. ඒක අතුරු වයවස්ථායේ ඇති යද ක් අතුරු වයවස්ථායේ නැති යද ක් ඇති කරලා 

හරි යම්ක නීති ට යම්ක  ම් විි කට කලමණාකරණ ක් එක්ක  න්න පුලුවන් වැඩ සටහනක් 

හැුයේ. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ගරු මන්ිතුමාට මම ුරකථනය න් කිවුවා. මම හිතනවා ඒ සඳහා 

තමන්යේ නිය ෝජිකත්ව  නැති මැක්සි ගරු මන්ිතුමාට ජ්න්ද අයිති  හිි යවන්යන් එක 

කිටුවකටයි නමුත් එතුමාට පුලුවන් කිටු සි ල්ලටම ඇවිල්ලා තමන්ට වියරෝධ  යවන ඕනම 

කරුණකට වියරෝධතාව  පලකරන්න පුලුවන් එතයකාට ඒක මහ සභාවට  නවා  තමන්ට 

පුලුවන් ඕනැම මාධයකට ගිහිල්ලා අපි යම්කට විරුේධ වුනා කි ලා කි න්න. යමතන කැහැ ගහ 

ගහ කිේවට යමාරටුව ජ්නතාව දන්යන් නැහැ.ලාංකි  ජ්නතාව දන්යන් නැහැ. සභා වාර්තාවට අපි 

ඒක ඇතුලත් කරනවා තමන්ය ේ වියරෝධතාව . යම්ක නීති  නීති  අපි ක්රි ාත්මක කරනවා. මම 

හිතනවා මම අවුරුු 15 ක් තිස්යස් මාස ගණනාවක් තිස්යස් මට කර ගන්න බැරි යවච්ච යේ මයේ 

ගරු යජ්යෂ්ට මන්ිවරු වියශ්ෂය න්ම මට ිගින් ිගටම යම් ගැන කථා කරලා යම්ක නිවැරි 

කරන්න කි ලා කි පු එකට මයේ යජ්යෂ්ඨ මන්ිවරුන්ට ස්තුතිවන්ත යවනවා. නිශාන්ත 

ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා ඔබතුමා පුන පුනා කථා කරන එක පිලිබදව අපි දැන් යම් අවුරුේයේ කරන්න 

ඕන වයාපෘති පිලිබදව දැන් සැකයසින් ඉන්නවා අපි ඊලඟ කිටුවට සි ලුම යම් අවුරුේයේ 

පලයවනි මාස 4 ි කරන්න ඕන වයාපෘති අනුමත කරලා ක්රි ාත්මක කරලා මැයි මායස් අපි ඉවර 

කරනවා. මැයි මායස් එක අපි අයගෝස්තු මායස් ඉවර කරනවා අපි සම්පුර්ණය න්ම  නවා සි ලුම 

යේවල් අදාල යවන්නාවු කිටුව මගින් සිුකරනවා. අද 2021 වර්ෂ  අපි ආරම්භ කරනවා 2021 ි 

අපි ඒක කරනවා. හැම පක්ෂ කටම අපි තමන්යේ අයිති  තමන්යේ මත තමන්යේ විරුේධ විම 

කිටුව තුල ඇයරන්නට සභාව තුල ක්රි ාත්මක  කරන්නට බැහැ. කිටු වාර්තා සලකා බැලිම 

පමණයි මහ සභාවට පුලුවන් යවන්යන්. මහ සභායේි ජ්න්ද විමසිම් කරන්න වත් මහ සභායේි 

මුදල් කිටුව ඇර අනිත් ඒවට ජ්න්ද විමසිම් කරන්නවත් ඒ ගැන කථා කරන්නවත් නීති  ඉඩකඩ 

නැති එක කිටුවට ිලා කිටුයවන් ඒක ශක්තිමත් කරලා ඒ සඳහා අයිති  නැති ඒ සඳහා 
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සහභාගිත්ව  නැති සි ලුම ගරු පක්ෂ වලට ඒ අයිති  ිලා කටයුතු කිරිම සඳහා අද ිනයේි 

පත්යවන කිටු වලට අවශයතාව  හදලා යදනවා ගරු කණ්ඩා ම් නා කවරු ඒ සඳහා පත් 

යනායවන කිටු වලට නම් කරන්න.  

02(4)   නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  මහ නගර සභා මන්ි ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  අද ින සභාවට සහභාගි 

යනාවන බව දන්වා එවා තියබනවා. 

3.        සභාව අමතා එවන ලද ආයාචනා,පෙත්සම්,ෙැිණිලි හා සංපේශ සභාව හමුපේ           

 තැබීම. 

 
           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,අද ිනයේි යම්ක ආරම්භ කරන්න බැරි වුනත් ඊලඟ ිනයේි කාටවත් 
නැගිටින්න පුලුවන් තමන්යේ අයත් තිය න ලිඛිත ප්රකාශ  ලුහුඩින් ප්රකාශ කරලා ඉිරිපත් 
කරන්න විතරයි. නැගිටලා වාචිකව ප්රකාශ කරන්න එකක් නැත්නම් සභා ගත කරන්යන් නැත. 
පුලුවන් කමක් තිය නවා නම් කරුණාකරලා ඒ යදන විි ට යදන්න යමාකද අපිත් හැයදන්න 
ඔබත් හැයදන්න මම විතරක් හැයදන්න බැහැ සභාවත් හැයදන්යන් නැතුව. මමත් හදා ගන්නම් 
මයේ වැරි.ඔබත් හැයදන්න ඒ විි ට. යමාන විි කටවත් යපත්සම් ආ ාචනා ඉිරිපත් කරේි  
හෑලි කි වන්න බැහැ තමන්ට පුලුවන් යවයි තමන්යේ කරුණ ඉිරිපත් කරලා ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන්න. අනිත් ඒවා ඔක්යකාම සභා වාර්තා වලින් මම ඉවත් කරනවා. 

3(1)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩේ.මැේසි පේ. ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , පසුගි  මහ සභායවත් මම යම් සම්බන්ධය න් ඉිරිපත් කලා ඔබතුමාට 
පැිණිල්ලක්. ඉඩම පීරිස් මාවත නුග ගහ ආශ්රිතව තියබන ඉඩයම් ඒ භුි ප්රමාන  රක්ිත ක් 
හැටි ට යවන් කරලා තිය නවා. නමුත්  ාබද පුේගල ා යම් යමායහායත්ි මැනුම් කටයුතු කරලා 
වැටක් ගහන්න සුදානම් යවනවා යම් පිලිබදව යසා ා බලන්න. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ඉංජියන්රු තුි  යම් සම්බන්ධව යසා ා බලන්න. 

3(2)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩේ.මැේසි පේ ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , කඩලාන  ඩික්සන් යේ ක්රිඩාංගන  ඉිරිපිට තියබන යේේටු යදක නාගරික 
ඉංජියන්රු අංශය න් විටින් විට ඇවිල්ල අලුත්වැඩි ා කරනවා ඒකට යහ්තුව තමයි 
නගරාධිපතිතුමනි ඒ පැත්තට  න විශාල ලී යලාරි හවස් භාගයේි ක්රිඩාංගන ට තමයි දාන්යන් 
යවලාව පහුයනාත්. ඒ  අවස්ථාවට යේේටු කැයඩනවා.  ාබද නිවසට මම යපෞේගලිකව කථා 
කරලා තමයි විුලි  අරයගන ුන්යන්. ඒක නවත්වලා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(3)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩේ.මැේසි පේ ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , ඉඳිබැේද ශාන්ත බ්ලාසියුස් යේවස්ථාන භුියේ පිටුපස යකාටස අපි 
අලුතින් ඉිකරනු ලැබුවා මණ්ඩප ක් හා  ාඤා භුි ක් ඒ අවස්ථායේි විශාල වශය න් ඔබතුමා 
යලාකු දා කත්ව ක් යේවස්තානයේ පි තුමාට ලබා ුන්නා. පි තුමා වියශ්ෂය න් ඔබතුමාට 
ස්තුති කරන්න කි ලා කිේවා. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති තුමා අපිට දා කත්ව  ලබා ුන්නා, 



9                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.01.07 
 

 

ඒවයේම ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මන්ිතුමා ක්රි ාකාරි දා කත්ව ක් ලබා ුන්නා.ඒවයේම 
දා කත්ව ක් ලබා ුන්නා. ඒ වයේම යසෞඛ්ය අංශයේ ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක තුමා 
ඇතුලු ඒ කණ්ඩා මටත්, වියශ්ෂය න් ුල්සිරි මහත්ම ා ඇතුලු ඒ කණ්ඩා මටත් වියශ්ෂ 
ස්තුති ක් යම් යමායහායත්ි පුද කර සිටිනවා. 

3(4)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - එල්.ඔසඳ හර්ෂන අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , ඔබතුමාට වියශ්ෂ ස්තුති ක් පුද කරනවා යමාරටුව ජ්නතාව යවනුයවන්. 
යමපමන කාල ක් තාක්ෂණ  ියුණු යවලා තිය ේි යමාරටුව මහ නගර සභායේ නාගරික 
යකාමසාරිස්තුමා, ආදා ම් ගණකාධිකාරි තුමා ඇතුලු කණ්ඩා ම ඔබතුමායේ මඟයපන්විම 
 ටයත් ඔන්ලයින් තාක්ෂණ   ටයත් වරිපනම් යගවන්න පුලුවන් යවලා තිය නවා ඒ සම්බන්ධව 
සමස්ත යමාරටු ජ්නතාව යවනුයවන් මයේ හදපිරි ස්තුති  හා ප්රසංසාව පිරිනමනවා. 

 

3(5)     මහා නගර සභා මන්ත්රී -  ජි.සුරංග එන්ත්ර අපොන්ත්රසු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , යම් සම්බන්ධය න් 2020.12.23 වන ින ගරු යකාමසාරිස්තුමාට 
ලි ාපිංචි තැපැයලන් ලිපි ක් ලැයබන්න සැලැස්සුවා. යකායරෝනා නිසා ඒ ලිපි  ලැයබන්න 
ප්රමාද යවන්න ඇති. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුයේ වරිපනම් යගවන ජ්නතාවට 
අසාධාරණ ක් වීම සම්බන්ධය න් යමාරටු මහ නගර සභාව තුලින් සැලසුම් අනුමත කරනවා. 
නමුත් තවමත් සැලසුම් වලට වයාජ් නගරාධිපතිවරු , වයාජ් යකාමසාරිස්වරු ඉන්නවා. එයහම 
නම් ගරු නගරාධිපතිතුමනි යමාරටුව බල ප්රයේශ ට අ ත් අයප් කලාප කීප ක් තිය නවා. 

යමාරටුව හංි  සිට අඟුලාන මායිම දක්වා බටහිර කලාප  එ  W වශය න් සනාථ යවනවා. 
ඒවයේම එන් , එස් සහ ඊ වශය න් තවත් කලාප සනාථ යවනවා. නමුත් කල්දමුල්ල බල 
ප්රයේශ  ට ඩබ්ලිේ තමයි සනාථ යවන්යන්. නමුත් යම් වයාජ් සැලසුයම් එස් වශය න් තමයි 
සඳහන් යවන්යන්. අපට වි යශ්ෂය න්ම යම් වයාජ් යලස අනුමත කරන සැලැස්මට තාම 
පුේගලය ක් අපට යසා ා ගන්න බැහැයන්. නමුත් යම් ඉඩම් අයිතිකරුට නගර සභායේ මැිහත් 
යවලා ඔහුට යපාලිසිය න් පැිනිල්ලක් ඉිරිපත් කරලා නීතිම  කටයුත්ත කරන්න පුලුවන්. අපිට 
පුලුවන් යම් සභායේ අගති ක් යවන කාරණාව නිවැරි කරන්නත්  ඒවයේම වැරි කරන 
පුේගල ාට නිසි දඩුවම් ලබා යදන්නටත් යමම ඉඩම් හිි ා වන්යන් වි. යේ.දහනා ක 10/40, 3 
වන පටුමග කල්දමුල්ල යමාරටුව යම් ඉඩම් හිි ාට කඩිනින් නගරාධිපතිවර ා වශය න් යහෝ 
යකාමසාරිස් වර ා යහෝ පැිණිල්ලක් කරලා කඩිනින්  යම් වයාජ් සැලසුම් වලට අනුමැති  
ලබායදන පුේගල න්ට නීතිම  කටයුතු කරන යලස  යම් ගරු සභාවට පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් 
කරනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් මයේ සයහෝදරි යේ ඉඩම් සම්බන්ධය න් අධිකරණ ට 
 ාමට කටයුත්තක් සිු යවනවා. නමුත් මයේ සයහෝදරි ට අසාධාරණ ක් සිේධ යවන්න තමයි යම් 
වයාජ් සැලසුම අනුමත කරලා තිය න්යන් ඒ සම්බන්ධය න් නීතිම  කටයුතු කඩිනින් ගන්නා 
යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(6)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම් අයිතම   ටයත් ඉල්ලීමක් සහා කරුණු කිප ක් තිය නවා ඉිරිපත් 

කරන්න. එම්.යක්.ප්රැන්සිස් මහතා 61/13 සරසවි මාවත අගුලාන ුම්රි  පල පාර ලිපිනයේ එතුමා 

විසින් ිට මාස කීප කට කලිනුත් ඔබතුමාට ලිපි ක් ඉිරිපත් කරලා තිය නවා 2020.07.27 වන 

ින. ඒ ප්රයේශයේ තියබන ප්රධාන කාණුව අවහිර යවලා වල් බිහි යවලා ජ්ල  බැස  ාම 

නිසි ාකාරව සිු යනාවන නිසා යස්වක න් ය ාදා ඒ කාණුව පිරිසිු කර යදන්න කි ලා.නමුත් 

යම් දක්වා ඒ කටයුතු සිුයවලා නැහැ කි ලා තමයි කිේයේ. ඔවුන් යම් පිලිබදව නැවතත් ප්රයේශ 

වාසින්යේ අත්සන් සහිතව යල්ඛ්ණ ක් ඉිරිපත් කර තියබනවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා 
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කරුණාකරලා යම් පිලිබදව අවධාන  ය ාමු කරලා ඒ අ ට උත්තර ක් ලබා යදන්න කි ා 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(7)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තමුන්නාන්යස්යේ ප්රකාශ   ටයත් යම් අයිතම  ින් ඉිරි ට පුලුවන් 

යවන්යන් ඒ අදාල ලිඛිත ලි විලි පමණයි ඉිරිපත් කරන්න.අපි එකඟයි ඒකට. එයහමනම් 

ඔබතුමා කරුණාකරලා යම් නයා  පත්රයේ ිගටම යගනි න්න. මුදල් කිටුව අවසන් වු වහාම 

නැගිටලා ඔතනින්  න්න එපා. යම් නයා  පත්රයේ තිය නවා පුේගලික අදහස්, යවනත් කරුණු 

ඒවට ඉඩ යදන්න. ඒවාට ඉඩ යනාි මන්ිවරුන්ට කථා කරන්න අවස්ථාව යනාි, යම් මහ සභාව 

පමණයි මන්ිවරුන්ට අදහස් දක්වන්න තිය යන්යන් ඒ අවස්ථාව යනාි ඉන්න එපා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

           ගරු මන්ීතුමා, මට ඒක කි න්න එපා . තාම යවලා නැහැයන් . 

3(8)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පිරිස් ඉඩයම් කටිටි කට ඉඩම් ඔප්පු ලබාිලා තිය නවා. අවසාන ට  
ඉතිරි වුන පවුල් කීප ට ප්රායේශි  යල්කම් කාර් ාල  විසින් ඔබතුමාට ලිපි ක් ඉිරිපත් කරලා 
තිය නවා. ඒ නිවාස 6 – 7 ට වාර්ික බු පදනම  ටයත් බු ලබායදන්න. අපි විශ්වාස කරනවා 
අපිට ඒකට එකඟ යවන්න බැහැ. බු ඔප්පු ඒ පවුල් 6 ට පමණක් ලබා  යදනවා නම්, යසසු අ ට 
ස්ිර ඔප්පු ලබා යදන්නත් යම්යක් ඇති පදනම පිලිබදව ප්රායේශි  යල්කම් කාර් ාලය න් අපි හරි 
විමසිමක් කර ගන්න ඕන. සභාවක් යලස අපට එකඟ යවන්න බැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා යම් 
සම්බන්ධය න් කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

3(9)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපති තුමනි, තමුන්නාන්යස් ිට මාස කීප කට කලින් යසායිසා පුර ක්රීඩා පිටි ට පස ්

ටිපර් 4-5 විතර යගනත් යගාඩ බෑවා. අපි විමසිමක් කලාම ඔබතුමා කිේයේ යසායිසා පුර ක්රිඩා 

පිටි  නැවත පස් දාලා නැවත ප්රතිසංස්කරණ  කරනවා කි ලා. හැබැයි දැන් මාස ගණනාවක් 

යවනවා. ඔබතුමා දැන් එතනට ගිහිල්ලා බැලුයවාත් ඒ පස් උඩින් තණයකාළ වැවිලා ඒක උඩට 

කුණු දාන්න පටන් අරයගන ඒ නිසා ිගින් ිගටම යම් කරුණු අපි කිේවා යම්වාට අදාල කරුණු 

සිේධ යවන්යන් නැහැ.එතන දැන් ක්රිඩා පිටියේ යකාටසක් කුණු දාන තැනක් බවට පත්යවලා. අපි 

මන්ිවරුන් යලස ගතකරන අවසන් අවුරුේද. ලබන අවුරුේයේ මාර්තු යවනයකාට අයප් ධුර 

කාල  අවසන්. කරුණාකරල යම් අදාල ගැටලු වලට විසුම් සප න්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

3(10)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ ද සිල්වා මහතා 

 ගරු නගරාධිපති තුමනි, ප්රථමය න්ම මා ස්තුති  පුද කරන්න ඕන යමාරටුව මහනගර සභාව 
යවනුයවන් ඔබතුමාත්, යකාමසාරිස් තුමාත්, යසෞඛ්ය අංශ ත්  න අප රවය යවනුයවන්  න්ත්ර  
යමාරටුව නගර සභායේ ස්ථාපන  කිරිම සම්බන්ධව. ඒවයේම යමාරටුව තුල විශාල 
ජ්නගහන ක් ජිවත්වන නගර ක්. යම් යකාවිඩ් වසංගත  තත්ව ත් එක්ක යමාරටුයේ වරිපනම් 
යගවන්න ඔබතුමායේ නා කත්වය න් යකාමසාරිස්තුමා, නිය ෝජ්ය යකාමසාරිස් තුමා, 

ගණකාධිකාරිතුමා,  යමාරටුව ජ්නතාව යවනුයවන් On Line ක්රම  මගින් වරිපනම් යගවිම් 
අවස්ථාව ඇති කලා. විපක්ෂ මන්ිවරය ක් හැටි ට යපෞේගලික ස්තුති  පුද කර සිටිනවා. 
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3(11)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ ද සිල්වා මහතා 

 ගරු නගරාධිපති තුමනි, 2021 වර්ෂයේ වයාපාර බලපත්ර ගන්න  නයකාට ගි  අවුරුේයේ නිවාස 
බු වැඩි යවලා තිය නවා. යම් අවුරුේයේ වයාපාර බු වැඩි යවලා තිය නවා. එම නිසා යම් 
යකාවිඩ් වසංගත ත්  ටයත් යම් වයේ යද ක් කරන්න  න එක ගැන අපි කණගාටුව  
පලකරන්න ඕන. 

3(12)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ ද සිල්වා මහතා 

 ගරු නගරාධිපති තුමනි, ඒ වයේම කල්දමුල්ල සංවර්ධන  යනාකරන ලද පාරවල් කිප ක් 
තිය නවා  ඒවා යම් වසර තුල සංවර්ධන  කර යදන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා.  

3(13)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිණි ප්රනාන්ත්රු මහත්ිය 

 ගරු නගරාධිපති තුමනි, ඔබතුමා සමඟ අ වැ  තුලි සාකච්ජ්ා කලා මහජ්න උපය ෝගිතා හා 
ප්රජ්ා සංවර්ධන කිටුව නම නැවත සංයශෝධන  කිරිමට ඔබතුමා ඒ අවසථ්ායේි එකඟ වුනා 
මහජ්න උපය ෝගිතාව, ප්රජ්ා සංවර්ධන  හා කාන්තා පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුව. 

             නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

             ගරු මන්ිවරුනි, මහජ්න උපය ෝගිතාව, කාන්තා හා ප්රජ්ා සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුව 
යලස සංයශෝධන  කරන්න කටයුතු කරනවා. 

3(14)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ජී.එම්.නිපරෝෂන්ත්ර රුවමාල් අපොන්ත්රසු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ලිඛිත පැිණිල්ලක් තිය නවා රථ ගාල විවෘත යනාකිරිම නිසා 
යමාරටුයව  ජ්නතාව අති විශාල ුෂ්කරතා වලට මුණ ුන්නා යදසැම්බර් 20 සිට ිගටම.අපි 
ඔබතුමාට මධයම රජ්ය න් හදලා ුන්න රථගාල ඔබතුමාට අඩුම තරින් ඒක විවෘත කර ගන්න 
බැරි වුනා.ඔබතුමා යෆ්ල්. ඔබතුමා හිතායගන ඉන්නවා යම් රථ ගායල් කඩ දාන්න. රථගාල හදලා 
ුන්යන් කඩ දාන්න යනායවයි. ජ්නතාවට තිය න අවශයතාව  සපුරා ගන්න.  

-සභා ය ෝෂා- 

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, ගරු විපක්ෂ නා කතුමා නියරෝෂන් මන්ිතුමා ඉිරිපත් කරන්න යවර වීරි  
දරපු යම් පැිනිල්ල පිලිබදව ඔබතුමාට මම එවන්නම් කරුනාකරලා මන්ිවරුන් දැනුවත් කිරිම 
කරන්න. යම  ඉිරිපත් කරන්යන් යක්.එන්.ප්රි න්ත අංක 309, යල්ඩි යසායිසා පාර, ලුනාව 
යමාරටුව 2021.01.06 නගරාධිපතිතුමා මහ නගර සභාව යමාරටුව. යමම ලිපි  යමාන විි කින් 
වත් කි වන්න බැහැ යමතුමාට. යම් යපත්සම අද මම යම්කට ගන්යනත් නැහැ. ඉිරිපත් කරන්න 
දන්යන් නැත්නම් යකයනක් යගන් අහගන්න ඕන. මම මුලින්ම ය ෝජ්නාවක් ලි න්න ඉයගන 
ගත්යත් ිල්ටන් ද මැල් මන්ිතුමායගන් දන්යන් නැති නිසා.යම්ක මට අයිති එකක්.ඔබතුමාට 
කි වන්නත් බැහැ. 

-සභා ය ෝෂා- 
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3(15)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතා 

  ගරු නගරාධිපතිතුමා, මට සිු වුන කරදර ක් සම්බන්ධව. ඒ අවස්ථායේ මාව කිසිු යපෞේගලික 
යරෝහලකට බාරගත්යත් නැහැ. ඒ නිසා අවසානයේ පිහිට පතන්න වුයන් කළුයබෝවිල රජ්යේ 
යරෝහල.මම ින 3 ක් යරෝහල්ගත යවලා  ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් පවා කලා. යපෞේගලික 
යරෝහලක කලා නම් ලක්ෂ 3 ක ට එහා  න මුදලක්. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි මට දැනුනා 
අපි මන්ිවරු විි ට සභායේ රක්ෂාවරණ ක් යනාමැති වීම යහ්තුයකාට යගන. ඒ යවලායේ 
මයගන් විශාල යල් වහණ ක් සිු වුනා. බැරි යවලාවත් යරෝහයල් භාර යනාගත්තා නම් අද මට 
ලක්ෂ කට වඩා මුදලක් යගවන්න සිු යවනවා. මම ඉන්න තත්ව  අනුව මට ඒක දරා ගන්න 
පුලුවන් කමක් නැහැ. මම ඉල්ලා සිටින්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ 
වැඩි හරි ක් ඇති හැකි විශාල විි ට තිය න අ  යනායවයි. නමුත් යමවැනි අභාගය සම්පන්න 
ඉරනම් වලට අපි කවුරුත් මුණ යදන අවසථ්ා යවන්න පුලුවන්. ඒ නිසා මම ඉතාමත් 
යගෞරවය න් ඉල්ලා සිටිනවා රක්ෂණයේි මන්ිවරය කුට සභාව වැ  කරන මුදල මුදල් 
යරගුලාසි යහෝ යවන  ම් ප්රශ්ණ ක් නම් අපිට යදන දීමනායවන්  ම්කිසි මුදලක් අඩු කරලා, මම 
අනිත් මන්ිවරුන්යගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒකට එකඟ නම්. ය ෝජ්නාවක් විි ට පසුව ඉිරිපත් 
කරන්නම්.අයප් ිමනායවන් කී ක් යහෝ අඩු කරලා රු.1000.00 ක් වුනත් කමක් නැහැ. අපි 
කවුරුත් බලායපායරාත්තු යනාවන අවස්ථාවල ඒ වයේ අසිරුතාවලට මුණ යදන්න පුලුවන්. එම 
නිසා මම  ඉල්ලා සිටිනවා ජිවිත රක්ෂණාවලි ක් අපට ලබායදන්න කි ලා. 

3(16)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ජී.එම්.මපහවෂව රුේමාල් ඩයසව මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂ ස්තුති ක් කරන්න තිය නවා. අඟුලාන සුමනාරාම, ලක්ෂපති  
ක්යෂ්ත්රාරාම , කල්දමුල්ල සුධර්මාරාමාධිපති අතිපුජ්ය අඟුලාන යේමානන්ද නාහිි න් පසුගි  
මස 14 වන ින අපවත්විම සිුවුනා. ඒ අවසථ්ායේ සිට ඔබතුමා මැිහත් යවලා ආදාහන කිටුව 
කැඳවලා විශාල යවයහසක් දරලා දා ක සභායේ අ ට ඒ ඒ කටයුතු භාර ිලා විශාල කාර්  
භාර ක් ගරු නගරාධිපතිතුමා ඔබ තුමා ඉටු කලා. ඒ වයේම ඔබතුමා රු.60000/- ක මුදල් 
පරිතයාග ක් ආදාහන කිටුව යවත ලබා ුන්නා. ඒවයේම ගරු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා 
රු.25000/- ක පරිතයාග ක් ආදාහන කිටුව යවත ලබා ිලා විශාල සහය ෝග ක් ලබා 
ුන්නා.ගරු නගරාධිපතිතුමා ඇතුලු කාර්  මණ්ඩල  දක්වපු සහය ෝග  අභිනවය න් පත්වු 
දා ක සභායේ සභාපති යලසත් යකාේඨාශ භාර මන්ිවර ා යලසත් ඔබතුමා, නිය ෝජ්ය 
නගරාධිපතිතුමා ඇතුලු සි ලුම මන්ිවරුන්ට/මන්ිවරි න්ට මයේ ස්තුති  ප්රකාශ කරනවා. 

3(17)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිලාශිනී මහත්ිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යසායිසාපුර සම්බන්ධව ගැටලු යදකක් තිය නවා. ක්රීඩා පිටියේ 
පවත්වායගන  න ජිම් එකට මුහුු සුලගත් සමග එන ලුනු වලට  කඩ වලින් තනා තියබන නිසා 
නිතර ක්රි ා විරහිතවිම් සිු යවනවා.ක්රීඩා කරන කුෂන් එක අබලන් තත්ව ක පත් යවලා 
තිය නවා. වයා ම් කරන උපකරණ වලින් 2-3 පමණයි භාවිතා කරන්න පුලුවන් යවන්යන්.ඒ 
සම්බන්ධව යසා ා බලන්න කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(18)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිලාශිනී මහත්ිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යසායිසා පුර ප්රධාන මාර්ගයේ ඉහල යකාටස පිටස්තර යවලුන්යේ 
යතෝතැන්නක් බවට යම් යවනයකාට පත් යවලා තිය නවා. හවසට රථ වාහන විශාල ප්රමාණ ක් 
නවත්වායගන ජ්නතාවට ගමන් කරන්න බැරි තත්ව ක් ඇති යවලා තිය නවා ඉහල යකාටස. 
පිටස්තර මතුගම,කළුතර වයේ යවළුන්. ඒ පිලිබඳව යසා ා බලන්න කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. 
පිටස්තර යවලුන්යේ ප්රශ්ණ  විසඳනයකාට තවත් ප්රශ්ණ ක් මතුයවලා තිය නවා නිදැල්යල් 
ගැවයසන ගවයින් විශාල ප්රමාණ ක් යසායිසා පුර යකාේඨාශ ට මුදා හැරලා තිය නවා. ගවයින් 
රාි කාලයේ ක්රිඩා පිටියේ ගත කරනවා. මුලු මාර්ග ම හරස් කරයගන තමයි සිටින්යන්. ඒ 
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වයේම සවස 6.00 න් පසුව පායර් ගමන් කරන්න බැරි තත්ව  මතු යවනවා. ඒ පිළිබදව සැලකිලි 
මත් යවන යලස ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(19)    මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කටුබැේද සිරිබර මැණියක් පුර ස්ටැලින්ද සිල්වා මහතා විසින් ඉිරිපත් 
කරපු යපත්සම ඉිරිපත් කරනවා. ඒවයේම මම ඉල්ලිමක් කරනවා මම  ගි  සභායේි ඉිරිපත් 
කලා යකෝවිළ පායර් යකලවර රනිල් කුයර් මහතායේ යපත්සමක් ඉිරිපත් කලා ඒ සම්බන්ධව 
කඩිනින් පි වර ගන්න කි ලා නැවත වතාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

3(20)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මමත් මයේ කෘතයේිත්ව  පල කරන්න අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
පහුගි  කාල  මුලුල්යල්ම මන්ිවරුන් යබායහෝ යදයනක් වියශ්ෂය න්ම පක්ෂ විපක්ෂ 
යේද කින් යතාරව යම් හැම යදනාම ඉල්ලිමක් කලා අලුත් තාක්ෂණ ට ගැලයපන විි ට 
යමාරටුව නගර සභාවත් නවිකරණ  යවන්න ඕන කි ලා. එ   ථාර්ථ ක් බවට පත් කරන්න 
කටයුතු කල සි ලුම යදනාට ස්තුති  පුද කර සිටිනවා. නාගරික යකාමසාරිස්තුමා නිය ෝජ්ය 
යකාමසාරිස්තුමා,ගණකාධිකාරි තුමා ඇතුලු සි ලු යදනාට අපි ස්තුතිවන්ත යවනවා. ඒවයේම 
ඊලඟ පි වර යලස යකාමසාරිස්තුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා නගර සභායේ නවයකරණ  
ඉිරි ට යගනි න්න අපි මතක් කරන කාරණ ක් තමයි අයප් සැලසුම් අංශ ත් ඔන් ලයින් හරහා 
කරන්නත් ඒ වයේම ගබඩා කරණ ත් කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වයේම මම 
ඉල්ලිමක් කරනවා යම් නිලධාරින් 3 යදනා ඇතුලු ඒ කටයුත්තට සහභාගි වුන සි ලු යදනායේ 
යපෞේගලික ලිපියගානුවලට අග  කිරියම් ලිපි ක් අපට  වා ගන්න පුලුවන් නම් එ  වැදගත් 
යවනවා.  

3(21)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  කසල කලමනාකරන  සම්බන්ධය න් අපි හැයමෝයගම අදහස් මුුන් 
පත් කරලා යමාරටුව නගර සභාව කසල කළමනාකරන  සම්බන්ධව යහාඳ තැනක ඉන්නවා 
වයේම අලුතින් කසල සම්පතක් විි ට යම් කසල කළමනාකරණ  සම්බන්ධව යහාඳ තැනක 
ඉන්නවා ඒකට කටයුතු කරපු මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක තුමන්ලා, ඒවයේම නිලධාරින්ට යස්වක 
මණ්ඩල ට සි ලුම යදනාට ස්තුති  ප්රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් බවට පත් කර ගන්නවා.තව 
තවත් යම් කසල සම්පතක් බවට පත් කර ගන්න කසල යවන් කරන හිතක් නිකසල රටක් කි න 
සංකල්ප ට අනුව අපට කරන්න ශක්ති  ධධර්   ලැයබ්වා කි ා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

3(22)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පාර්ලියම්න්තුව යහෝ යේවා පලාත් සභාව යේවා වියශ්ෂය න් හැන්සාඩ් 
ගත කරනයකාට ඒ සමසත් කාරණ  හැන්සාඩ් ගත කරනවා. අයප් කථා යකටි කරලා දාන්න 
ගිය ාත්  ම් ප්රශ්ණ ක් යවනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමායගන් ඒ සම්ප්රදා ම කරලා  යකටි කරාම 
අපි කථා කරන යේවල් සමහර යවලාවට යවනස් යවනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා හැන්සාඩ් 
එක සි ලුම කාරනා ඇතුලත් කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(23)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉිරිපිට තියබන පුරන්අප්පු චතුරශ්ර ත්, කටුබැේද මාකේ එයකත් 
තියබන ඒ පස් තමයි ඒ ස්ථාන ට  ැේයේ.පහුගි  කායල් යම්ක හදනයකාට ිනිස්සු කිප 
යදයනක් ඇවිල්ලා ඇහුවා පස් යගනි න්න අයප් අත්තිවාරම පුරවා ගන්න විි ක් නැහැ. යගයි  
ි  සීරාව තිය නවා. ඒක ආරම්භ කරපු ිනිස්සු විි ට අපි කිේවා වයාපෘති  ආරම්භ කරාට 
අපිට අයිති ක් නැහැ. ඒ නිසා ඉල්ලා සිටිනවා කටුබැේද තිය න ඉඩම් යගාඩ කරනවා වයේම 
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යම් පැත්යත් ඉන්නවා අත්තිවාරම් පුරවා ගන්න බැරි ිනිස්සු යගාඩක්. ඒ නිසා යමාරටුයේ 
ිනිස්සුන්ටත් ඒ අවසථ්ාව ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(24)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කටුබැේයේ මං තීරුව නගර සභාවට පවරා ගැනිමක් කලා එහි කටයුතුත් 
යහාඳට යවනවා. එහි යස්ව  කරනවා චින්ද ජ් ලාල් ඔබතුමාලයේ පාක්ශිකය ක්. 
2015.02.17 යවනිදා ඔහු ඉඩම් හා යගාඩ කිරියම් සංසථ්ාවට අනුයුක්ත වුනා ඔහු යහාඳින් වැඩ 
කරයගන  නයකාට මට ඉල්ලිමක් කලා යමතනට එන්න අවස්ථාව ලබා යදන්න කි ලා. ඒ 
පදනම මත ඔහුට යම් යවනයකාට ඊටීඑෆ්, ඊපීඑෆ් අනුයුක්ත කලා. යම් යවනයකාට ඒ 
වයාපෘතිය න් රු.40000/- ක මුදලක් ලැබුනා.ඔබතුමාට ස්තුති යවනවා නැවත වතාවක් ඒ 
වයාපෘති  පවරා ගත්තට පස්යස් අයප් වයාපෘති වලට අනුයුක්ත කරලා තිය නවා. ස්ිර කිරිමක් 
එනයකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔහුට ප්රමුඛ්තාව  ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 
වයේම 40000/- ක් පඩි ගත්ත අ  දැනට 28000/- ක් තමයි ගන්යන්. ඒ පිලිබදව සලකලා ඉඩම් 
යගාඩ කිරියම් සංස්ථාවට කි ලා ඒ වැටුප් තල ට සමාන කරන්න  ම් අතියර්ක ිමනාවක් හරි 
ලබා ගන්න ඉල්ලිම කරනවා. ඒවයේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි ආරක්ෂක යස්වයේ ය ාදවලා  
සිටින  යස්වක න්වත් ස්ිර කරන්න කි න ඉල්ලිමත් කරනවා. 

 3(25)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් යකායරෝනත් සමග යමාරටුයවත් සිටිනවා,මැදයපරිග රටවල 
රැකි ාවල ය ි සිටින ජ්නතාව ඔවුන් විශාල වියේශ විනිම  ප්රමාණ ක් ලංකාවට එවනවා. අද 
ඔවුන් අසරණ යවලා සිටිනවා ලංකාවට එනයකාට යකායරෝනාව ගරානාවක් කර ගත්ත පිරිසක් 
සිටිනවා. ඒ නිසා යමාරටුයේ පිරිසත් යම්යකන් අසරණ යවලා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඒ 
පිරිස සහන ිලකට ලංකාවට ඇවිල්ලා ලුනාව නියරෝධා න මධයසථ්ාන ක් පිහිටුවලා ඒ අ ට 
සහන ක් ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලිම කරනවා. 

3(26)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නගර සභාවට අ ත් ඒ සම්පත ලබා යදන්න අවස්ථාව ලැබුනා මහ නගර 
අමාතයාංශය න් අපිට ලැබුනා. යම්ක අපට ආය ෝජ්න විි ට යේන්න පුලුවන් වුනා. ඒක අපිට 
සම්පතක්.ඒ වයේම ඒ සම්බන්ධ වුනු සි ලුම යදනාට ස්තුතිවන්ත යවනවා පක්ෂ විපක්ෂ 
යේද කින් යතාරව.එ  ජ්නතා අයිති ට ඉක්මනින් පත් කරන්න අවශයයි. ඔබතුමායේ සිහින ක් 
වුන ඒ ශ්රවනාගාර  වැඩ සටහනින් ඔබතුමා පාස් . ශ්රවණාගාර  සකස් කරේි ඒ ගස් වලට 
හානි ක් යනාවන අන්දින් ඒ සිහින ක් ඔබතුමාට  ථාර්ත ක් කර ගනිින්,   වියශ්ෂය න් මම  
දැක්කා අයප් තරුණය ක් අයප් තිබුන යබෝධින් වහන්යස් නමක් ගලවා යගන අලුත් තාක්ෂණ ට 
අනුව අරයගන ගිහිල්ලා තව තැනක හිටවනවා. ඒවයේම යමහි තිබුන බුලු ගහ අයප් 
යගාඩනැගිලිවලට අපහසුතා පැියනන්න පුලුවන් නමුත් ඉිරියේි ගස් වලට හානි යනාවන 
ආකාරය න් සිු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(27)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ශිපරෝි ඉන්ත්රදිකා කුපර් මහත්ිය 

                ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තාපසාරාම පාර, යමාරටුමුල්ල යකාේඨාශ  යමාරටුව ගම්වාසින් විසින් 
ඉිරිපත් කරපු යපත්සමක් තිය නවා. පාර යදපස කාණු පේධති  ගැඹුරු කරලා සකස් කර 
යදන්න කි ලා ඉල්ලිමක් කරලා තිය නවා. වයාපාරික ස්ථාන වලට ජ්ල  ගලා යගන එන බව 
තමයි කි ා තියබන්යන්. 
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3(28)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ශිපරෝි ඉන්ත්රදිකා කුපර් මහත්ිය 
 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නයා  පත්ර  සම්බන්ධව මහනගර සභා පනයත් 277 වන වගන්තියේ ඇ 

 ටයත් ඔබතුමා දන්නවා නයා  පත්ර  අවසාන  දක්වා අරයගන  ා යුතුයි කි ලා. පසුගි  සතියේ 
පුේගලික ස්වභාවයේ කරුනු ඉිරිපත් කරන්න බැරිවුනා එම නිසා ඔබතුමාට යගෞරවය න් 
කි නවා එම අවස්ථාව ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවයේම පසුගි  අ වැයේි අපට 
තමන්යේ ප්රකාශ න් කරන්න කාල  ලැබුයන් නැහැ කි න තැන මම ඉන්නවා. අවුරුේදකට එක 
වරක් ලැයබන අ වැ   මන්ීවරුන්ට තම අදහස් ප්රකාශ කරන්න කාල  ලබන අ වැයේි වත් 
අපට කථා කරන්න කාල  ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවයේම වසර 3 ක් තිස්යස ්
අරගල ක් කරලා තමයි කාන්තා මන්ිවරි න් යවනුයවන් කාන්තා කිටුවක් ස්ථාපිත කර 
ගැනිමට. මම ලංකාව වයේම ගිහිල්ලා ප්රකාශ කලා ඔබතුමාට යගෞරව ක් වශය න් මම 
කි න්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි  ම් යහාඳක් සිු වුයනාත් අපි අනිවාර් ය න්ම අග  කරනවා. 
මනුෂයය ෝ විි ට අපි හැමදාම ඉන්න ආපු පිරිසක් යනායවයි. අපි දන්නවා ඔබතුමායේ සමහර 
තැන් වල අඩුපාඩු තිය නවා අපි ඒවා යපන්නා යදනවා. නමුත් අද කාන්තා කිටුව  ම්කිසි 
කිටුවක් ඇතුලට දා ගන්න හරි අපිට අවස්ථාවක් ලැබුනා ඒකට යබායහෝම 
ස්තුතියි.සංවර්ධනය ි ඔබතුමා අසාධාරණ කම් යනාකර යමාරටුව මහ නගර සභායේ ඔබතුමා 3 
වන වතාවටත් නගරාධිපතිවර ා යලස පත් යවලා සිටින නිසා සාධාරණව කටයුතු කරන්න. 
යමාරටුමුල්ල යබෝධිරුක්ඛ්ාරාම සංවර්ධන වයාපෘති කි පායර් ජ්නතාවට ඔබතුමායගන්  ම් 
අකාරුණික කමක් සිුවුනා ඒ වයේ යේවල් නැවත කරන්න එපා කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, නිශ්චිත වශය න් නම් යනාකලත් අනිකුත් යේශපාලන පක්ෂ වලට 
වියශ්ෂය න්ම මැක්සි මන්ිතුමයි නිශාන්ත මන්ිතුමයි, කණ්ඩා ම් නා ක ා විි ට නිශ්චිතව 
නම් යනාකලත් අනිත් සි ලුම කණ්ඩා ම් වලට ඕනෑම යවලාවක ඒ නිය ෝජ්න ත් පක්ෂ  
යවනුයවන් ලබා ිමට ඉඩ කඩ තිය නවා. නම් ලබා ියම්ි අපහසුවට පත් යවන නිසා නම් අවශය 
යවන්යන් නැහැ. පක්ෂ නිය ෝජ්න  කිරිම සඳහා ඕනෑම යවලාවක ඇවිල්ලා තමන්යේ 
ප්රතිවියරෝධ  හා අදහස් දැක්විම සඳහා නම් වලට වඩා පක්ෂ නිය ෝජ්න  සඳහා ඒ කිටු 4 
ඔබතුමාලට විවිර යවනවා. 
 

3(29)    මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩේ.ශ්රියානි පහවමලතා ප්රනාන්ත්රු මහත්ිය 

             ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව නගර ටම බලපාන විි ට මම පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් 
කරනවා. යමාරටුව නගරයේම පන්සල් 47 ක් , පල්ලි 23 ක් , යකෝවිල් 3 ක්, සහ මුල්ලිම් පල්ලි 2 
ක් ආගික ස්ථාන නගරයේ 75 ක් තිය නවා. නගරාධිපතිතුමනි මම වියශ්ෂය න්ම කි න්න 
කැමතියි යපාු ප්රශ්ණ ක් එයගාල්ලන්යේ උත්සව අවස්ථා තිය නවා , ඒවයේම මංගලයන් යම් 
හැම අවස්ථාවකම ඒ අ  ලිපි ඉිරිපත් කරලා තමයි ඒ අවශයතා ඉටු කර ගන්න උත්සහ 
කරන්යන්. නගර සභායවන් යකයරන්නාවු යපාු කාර්්්  න් සඳහා වියශ්ෂ ඉල්ලිමක් කල 
යුතුයි. යම් ක්රම  අපට ඉතාමත්ම උචිත යවන්යන් නැහැ. සදාචාරාත්මකව අපි බැලුයවාත් 
ආගික සථ්ාන අපි දකින්යන් සමාජ්යේ ඉහල තල ක තිබුනු ස්ථාන හැටි ට.අපි ඒ 
කාලවකවානු සඳහන් කරයගන ඒ අ ට පීඩන ක් ඇති යනාවන ආකාරය න් සිු කලයුතුයි 
කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

 

3(30)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩේ.ශ්රියානි පහවමලතා ප්රනාන්ත්රු මහත්ිය 
             ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි දකිනවා මැතිවරණ කාලයේි යේශපාලන රඟපෑම් තුල මම යමයහම 

දකිනවා බණ්ඩාරනා ක මැතිතුමායේ කායල් අපි දැක්කා යේශපාලන කතන්දර ක් තුල සිංහල 
මේ භාෂාව ඉස්සරහට යගනාවා , ඉංග්රිසි භාෂාව තල්ලු කලා. නමුත් අපි ඒයක් පල භුක්ති විිනවා 
දැන් අපි දකිනවා ඉංග්රිසි භාෂාව විතරක් යනායවයි යදමල භාෂාව පවා පලයවනි පංතියේ සිට 
උගන්වන්න නි ිතයි. ඒවයේම අපි දකිනවා සමාජ්  තුල සංස්කෘතික වටිනාකම් තිය න 
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ස්ථාන හා ස්වභාවික විපත් හුන්වන්න ඒ අදාල යේවල් විශ  නිර්යේශ  තුලට යගනවිත් 
තිය නවා. යම් තුලින් අපි පාඩමක් ඉයගන ගන්න ඕන. යමාකද යේශපාලන  කි න්යන් අපි 
දකිනවා යේශපාලන ඉහළ තලවල ඉන්න අ  මුලු සමාජ් ම පාලන  කරනවා. ඒ අ යේ මත 
අනුව  ම් කිසි පනත් යේනවා. ඒ පනත් තුල රයේ අනාගත  තීරණ  යවනවා. යමාරටුව 
පුයරෝගාිත්වයේ නගර  තුලින් හඩක් නගන්න ඕන යම් දරුයවෝ ජ්න්ද  දාන්යන්, ඉයගන ගත් 
අ  කි ලා , යගාවිය ෝ කි ලා ජ්න්ද  දාන්යනත් නැහැ. හැයමෝයගම කතිර ට එක සමාන 
වටිනාකමක් තිය න්යන්. ඒක නිසා අපි හඩක් නගන්න ඕන පාසැල් අධයාපනයේ 1 වසයර් සිට 
යේශපාලනයේ පැතිකඩ හුන්වන්න අලුත් විශ  ධාරාවක්, පරිසර විෂ  හා සමාජ් අධයන  
විෂ ට ඇතුල් කරලා අයප් යම් අන්ධ, යමෝඩ, අනුන්යේ වචන වලට රැවයටන මානසිකත්වය න් 
මුදවලා ඉතා  හපත් අනාගත ක්,  හපත් රටක්, සමෘේධිමත් අනාගත ක් යගාඩනඟා ගන්න 
උදවු වන පිනිස නා ක න් බිහිකරන පිණිස යහාඳ මානසිකත්ව ක යගාඩ නගන්න පාසැල් 
අධයාපන  තුලින් ඉටු කරන්න කි ලා ඔබතුමා ප්රමුඛ් යමාරටු නගර සභායවන් සි ලුම 
මන්ිවරුන ්යගන් යම් හඩ නගන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

04.   ප්රශවණ  -       නැත 

05.        පයෝජනා - 

05(1)  මහ නගර සභා මන්ි ඒ.එච්.සුයේශ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා විසින් කල් දී ඇති ය ෝජ්නාව සභාවට 
ඉිරිපත් කරන ලි. 

 “ ලක්ෂපති  බියෂාප් යටරස් පායර් වරිපනම් අංක 11 සමන්ත ද සිල්වා මහතායේ නිවස අසලින් 
ආරම්භ වන අංක 15/2 එච්.එස්.යෆාන්යස්කා මහතායේ නිවස අසලින් අවසන් වන අතුරු මාර්ග  
පළවන පටුමග නින් නම් කරන යලස යමම සභාවට ය ෝජ්නා කර සිටින්නී .” 

 එම ය ෝජ්නාව මහ නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා විසින් ස්ිර කරන ලි. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,අංක 5(1) ය ෝජ්නාව කර්මාන්ත හා ඉිකිරිම් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට ය ාමු 
කරනවා. 

05(02) නගරාධිපති, ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා විසින් කල් ි ඇති ය ෝජ්නාව, සභාවට ඉිරිපත්     
කරන ලි. 

‘‘යමාරටුව මහා නගර සභා බල ප්රයේශ  තුළ මාර්ගගත සජීවි දර්ශන සහිතව පවත්වායගන  නු    
ලබන මහා පරිමාණ යර්ස් ඔේටු ඇල්ලීයම් වයාපාර (යර්ස් බයි යර්ස්) නතර කිරිමටත්, එම 
වයාපාරික ආ තන වලින් 2021 වර්ෂයේ සිට වයාපාර බු අ  යනාකිරිමටත් කටයුතු කළ යුතු 
 ැයි ය ෝජ්නා කරන්නී .’’ 

අංක 05(02) ය ෝජ්නාව ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා විසින් ස්ිර කරන ලි. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ය ෝජ්නාවට මම විරුේධ නැහැ. පැහැිලිවම සුුව නවත්වන්න ඕන 
කි න තැන මම එකයහලාම ඉන්න පුේගලය ක්. මයේ ජිවිත කාල  තුල ඇතුලට ගිහිල්ලා 
එලි ට ඇවිල්ලා තිය න්යන් අවස්ථා 2 යි. ඒ සුුවට යනායවයි යකයනක් හමුයවන්න.ඊට 
අමතරව වියේශ රටවල  නයකාට නැේ වල කැසියනෝ වලට  න්යනත් නැහැ. 
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ඒ සම්බන්ධව අවයබෝධ ක් මට නැහැ. ඒක ප්රතික්යෂ්ප කරන පුේගලය ක්.ඔබතුමා යම් යේන 
ය ෝජ්නාව අපිට ක්රි ාත්මක කරන්න පුලුවන් ය ෝජ්නාවක් ද කි න එක බලන්න ඕන. යමාකද 
යහ්තුව මධයම රජ්යේ පනතකින් පාස් යවලා එන ඔේටු ඇල්ලිමක් නිසා. එයකි විශාල මුදලක් 
කැසියනෝ තුලින් මධයම රජ්  අ කර ගන්නා අවස්ථාවක් යවනවා. අපිට නවත්වන්න පුලුවන් යම් 
වයාපාර බු විතරක් යවන්න පුලුවන්. ඉතුරු ඒවා ඔක්යකාම පාලන  යවන්යන් මධයම රජ්ය න්. 
ඒ නිසා යම් ක්රම  යහාඳයි හැබැයි යම් ක්රම  ක්රි ාත්මක යවනවා නම් මුලු ලංකාවටම යම් නීති  
යේන්න යවයි. අන්න එතනට පුලුවක් කමක් තිය නවා නම් ය ාමු කරන්න අපි අත් යදකම 
උස්සලා තමුන්නාන්යස්ට ඒ සහය ෝග  ලබා යදනවා. යපාඩි පැහැිලි කිරිමක් කරන්න පුලුවන් 
නම් යම් ක්රම  අපි කරන්යන් යකායහාමද කි ලා දැනගන්න කැමතියි. යම් ය ෝජ්නාවට එකඟයි. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි වියශ්ෂය න්ම මම හිතනවා, යසන්ක දම න්ත විපක්ෂ නා ක තුමා කි පු 
කාරණ  පිලිබදව අපි අවධාන  ය ාමු කරයගනම තමයි යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කයල්. 
වියශ්ෂය න්ම අපි දන්නවා මහරගම කි න ආසන  තුල එක වයින් ස්යටෝර්ස් එකක් වත් 
නැහැ.එයහම වයින් ස්යටෝර්ස් නැති ආසන තිය නවා. යර්ස් බයි යර්ස් නැති ආසන තිය නවා.ඒ 
ජ්නතාවයේ ප්රතිවියරෝධ  ඒ ආ තන තුල තිය න වියරෝධතාව  පුජ්නී  ස්ථාන වල තිය න 
වියරෝධතාව  මත රජ්යේ කුමන ප්රතිපත්ති වලට ගි ත් පුලුවන් කම තිය නවා ඒවා නතර කිරිම 
සඳහා. වියශ්ෂය න්ම මම දන්නවා යම් සඳහා බු වයාපාරික  කටයුතු සඳහා අ  යනාකිරිම සඳහා 
අපි ගන්නා ලද තීරණ  මත ඒ වයාපාර  පවත්වායගන යනා ෑම සඳහා අධිකරණ ක්රි ාවලි කට 
 ාමට අපිට අවස්ථාව තිය නවා පලාත් පාලන ආ තන ක් විි ට. වයාපාර ගැනිම බු 
යනාගැන්විම සඳහා ඔහුට තිය න අයිති ට වඩා අයිති ක් තිය නවා මහජ්නතාවයේ එියනදා 
ජිවිත වල පවුල් ඒකක වල ඇති යවන්නාවු  තත්ව  යම් තුල අයප් ය ෝජ්නාව නිසා ඇති 
යවන්නාවු නිසා  ම් කිසි ස්ථාවර භාව කට පත් යවන්නට යබායහෝ යස් ඉඩකඩ තිය න නිසා මම 
හිතනවා අයප් ය ෝජ්නාව  හපත් කාලීන කරන්නට පුලුවන්. යමන්න යම් කාරනාව යහ්තුකර 
යගන මම යම් ය ෝජ්නාවට වියශ්ෂය න්ම බු අ  කිරිම නතර කරන්නම කි ලා දැම්යම් අපිට 
යකයනකුට නීති ට යේන්නට තිය න එකම ඉඩකඩක් තමයි බු අ  කිරිම. එයහම නැත්නම් බු 
අ  යනාකිරිම කි න කාරණ  මුල් කරයගන තමයි අපිට ඒ කාරණ ට  න්න පුලුවන් යවන්යන්. 
මම යපාඩි උදාහරණ ක් කි න්නම් නම කිේවට කිසියස්ත්ම මාත් එක්ක උරණ යනාවන 
යකයනක් නිසා කි න්නම ඕන. අපි කවුරුත් දන්නවා ගස් කපන නන්දන කි න්යන් ලංකායේම 
ගහක් ඉරක් ඇදලා හරි ටම ඒ ඉරට කපලා හරි ප්රසිේධි ක් තිය න බව මුලු ලංකාව දන්න 
යකයනක්. සාමානයය න් මම  හිතනවා එක සැර ක් අපි රාවතාවත්ත යපාු සුසුන භුියේ 
තිය න යකාේටම්බා ගහ  ටින් පිච්චි තිය න අවස්ථාවක අපිට බ  හිතුනා ගහ යකායහ්ට 
වැයටයිද කි ලා. කපායගන ඉවත් කරයගන  න්න හැබැයි අපි මුදල් යදන්යන් නැහැ ඉවත් 
කරයගන  න්න විතරයි යදන්යන් කි ලා. අපි හිතන තරම් යද ක් ගහට යවලා තිය න්යන් 
නැතුව රු.80000/- කට ගහ විකුණලා තිබුනා. එදාම රාි මම මරණ යගදරකට ගිහිල්ලා 
එනයකාට යර්ස් බයි යර්ස් එකකට ගිහිල්ලා සත පහක් වත් අයත් නැතුව පයින් එනයකාට මම 
යගදරට ගිහිල්ලා දැම්මා. ඔහුට උදවුවක් කරන්න ගිහිල්ලා මම මයේ කාර් ාලයේ යදන්යනක් ඔහු 
යවනුයවන් ඇපකර කට අත්සන් කලා ියරෝද රථ ක් ගැනිම සඳහා අන්තිමට අයප් කාර් ාලයේ 
යස්වකය ෝ යදන්නාට වුයන් ආපදා ණ  අරයගන ියරෝද රථයේ ඇපකර  යගවන්න. ඒ තරම්ම 
ආර්ික  අතින් ිනිසුන්ව කඩායගන වැයටන තමන් ිනනවා කි ා හිතලා යපනි යපනිම තමන් 
ඔේටු අල්ලලා යගදර එනවා බස් එයක් එන්න සල්ලි නැතුව පයින් එන අවස්ථා අපි දැකලා 
තිය නවා. යම් නිසා මම හිතනවා යම් ය ෝජ්නාව අපිට ක්රි ාත්මක කරන්නට යමාරටුව තුල තවත් 
ආසන ඕන තරම් තිය නවා යර්ස් බයි යර්ස් නැති. යමාරටුව තුලත් ක්රි ාත්මක කර ගැනිම සඳහා 
ගරු ඔබතුමන්ලා සි ලු යදනායේ සහය ෝග  එකඟතාව  යම් සඳහා ලැයබයි කි න 
බලායපායරාත්තුව තබා ගනිින් ය ෝජ්නායේ මුලික විි ට කරුණු දැක්විම කරනවා. 

 



18                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.01.07 
 

 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුලින්ම යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කිරිම සම්බන්ධය න් ඔබතුමාට 
පුනයානුයමෝදනා කරනවා. මම හිතන විි ට යම් ය ෝජ්නාවට සි ලු යදනාම එකඟතාව  පල 
කරනවා. යමාකද යහ්තුව යම් ය ෝජ්නාව අපි දැක්කට වචන හරඹ ක් විතරයි කි ලා ඇතුලත් 
කාරණව අපි දැක්කට යම්  වචන ටිකක් විතරක් යනායවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි. යම්ක ඉපිල 
සිටින දරුවායේ සිට ි ැයදන්න ඔන්න යමන්න හිටින වැඩිහිටි ා දක්වා බලපාන ප්රශ්ණ ක්. 
අනාගතයේ යම් රයේ උප්පත්ති  ලබන්න සිටින දරුවට බලපාන ප්රශ්ණ ක්. යර්ස් බයි කි න එක 
සම්බන්ධය න් අද ආණ්ඩුවට සමහර යවලාවට බු ලැයබන්නට පුලුවන් මත් පැන් සහ සිගරැේ 
වලින් අත්යවන ප්රතිවිපාක ම තමයි ඊට වඩා වැඩි ප්රතිවිපාක ක් යම් සුුව නිසා අත්යවනවා.  අපි 
ගත්යතාත් එයහම මත්පැන් යබෝතල ක් එයින් යබාන්න පුලුවන්  ම්කිසි ප්රමාණ ක් විතරයි. ඒ 
ප්රමාණ  බිේවට පස්යස් යවරි යවනවා. යවරි වුනාට පස්යස් නවත්වනවා. යවරි හිුනට පස්යස ්
තමයි නැවත පටන් ගන්යන්. සිගරැේ එක යබාන්න පුලුවන් ප්රමාණ ක් තිය නවා. හැබැයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා කිේවා වයේ ව ස් යබ්ද ක් නැහැ. ගැණු පිරිි යබ්ද ක් නැහැ, සමාජ් 
තත්ව  යබ්ද ක් නැහැ. යම් සුුවට ඇබ්බැහි යවන පුේගල ා තමන්යේ තිය න මුලු යසස්තම 
සුුව සඳහා වි දම් කරනවා. ඇතිවීමක් නැහැ. ඊලඟ තත්පරයේ ජ් ග්රහන  කරයි කරයි කි ලා 
බලායපායරාත්තුව තුල තමන්යේ තිය න සි ලු වත්කම් ටික පමණක් යනායවයි දරුවයේ කණ 
කර වත්කම් ටික උගස් ති ලා සුු යකලින තත්ව ට පත් යවලා තිය නවා.වියශ්ෂය න්ම යම් බුකි 
සම්බන්ධය න් කි න්නට ඕන. අපට සමහරක් යවලාවට යම් බුකි සම්බන්ධය න් කථා කරන 
යකාට සමහර සුු වලට සමහර පුේගලයේ ඇබ්බැහි යවන්යන් නැහැ. හැබැයි යම්ක ටිකක් වැදගත් 
සුුවක් කි ලා හිතනවා. යර්ස් බයි කි න එකවැදගත් සුුවක්.යහ්තුව යර්ස් බයි අයිති ිනිසස්ු 
ඉන්නවා වැදගත් විි ට. සමාජ්යේ වැදගත් පැලැන්ති ට අයිති ිනිස්සු. ඒයගාල්ලන්ව දැක්කම 
හිතනව ිනිස්සු යම් යර්ස ් බයි එක වැදගත්.යර්ස් තුන්ඩුවක් දාන එක වැදගත්.බුරු ගහන එක 
අවැදගත් යම්ක වැදගත් කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් සුුයවන් හරිහම්බ කර ගත්තු ිනිසස්ු 
අද යම් රයේ විවිධ තනතුරු වල වැජ්යබනවා. හැබැයි ඒ වැජ්යබන්යන් අහිංසක ිනිසුන්යේ රීරි 
මාංස උරායගන බිලා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව.ඒ නිසා තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් 
ය ෝජ්නාව ඉතාමත්ම කායලෝචිත ය ෝජ්නාවක්. සමහර යවලාවට යම් ය ෝජ්නාව යදස 
බලනයකාට සමහර යවලාවට අපි දන්නවා ඔබතුමා කිේවා වයේ අපි යපෞේගලිකව දන්න පවුල් 
තිය නවා. ඒ පවුල්වල සමහර තාත්තලා,අම්මලා,සී ලා, ආච්චිලා තමන්ට කායගන් යහෝ 
ලැයබන යසාච්චම යර්ස් බුකි ට ගිහිල්ලා බාර යදනවා. කවුද ජ් ග්රහන  කරලා තිය න්යන්. ඒ 
නිසා අපි පැහැිලිව කි නවා යම් රජ් ට පලයවනි යවඩි මුර  යමාරටුයවන් පත්තුකර ගන්න 
ලැබුන එක අයප් ජ් ග්රහණ ක් කි ලා අපි දකිනවා. යම් සා විශාල විනාශ ක් යවන එක 
පුේගලය ක්ව යදන්යනක්ව මහා ධන කුයේරය ෝ බවට පත් කරන්නට මුලු මහත් සමාජ් ක්ම 
විනාශ වන ක්රි ාවක් තමයි යම් යර්ස් බයි කි ලා කි න්යන්. සමහර යවලාවට ඒ පුේගල න්ට 
යේශපාලනම  ශක්ති  ගන්න යම් සා විශාල මුදලක් හම්බකරලා ඒක වි දම් කරලා  ගන්යන් 
යේශපාලන ශක්ති . ඒක වි දම් කරලා රයේ විවිධ වැදගත් රයේ මර්මස්ථාන වලට ඒ ිනිස්සු 
 න්යන්. හැබැයි ඒ වැදගත් මරමසථ්ාන වලට ගිහිල්ලා ඒ මර්මසථ්ාන වලටත් ඒ සුුව 
යගනි නවා. සමහර යවලාවට ක්රිඩාවටත් යම් සුුව යගනි නවා. ඒ නිසා ක්රිඩාව විනාශ යවනවා.ඒ 
නිසා සමස්ත සකලවිධ ප්රජ්ාවම විනාශ යවන ක්රි ාවක් තමයි යම් සුුව කි ලා කි න්යන්. යම් 
ඉිරිපත් කරපු ය ෝජ්නාව මම හිතන්යන් ඔබතුමායේ කාල සිමාව තුල ඔබතුමා ඉිරිපත් කරපු 
යහාඳම ය ෝජ්නාව විි ට මම දකින්යන්. පැහැිලිවම ජ්නතාවට  හපතක් කරන්න පුලුවන් 
ය ෝජ්නාවක් විි ටයි මම දකින්යන්. මම ඉල්ලිමක් කරනවා යමාරටු පුරවරය න් යම් යර්ස් බයි 
ටික අයින් කරන්න පුලුවන් නම් අපිට අයප් ජ් ග්රහන  ඒක තමයි. යමාරටුයේ ඔබතුමා පත්වුනු 
අලුතම කාටවත් බැහැ කි පු යද ක් කලා. හරක් මරණ එක නැවැත්තුවා යමාරටුයේ.හරක් මරණ 
එක නවත්වනවා ති ා මරණ මනුෂයාව ිහා බලන්නත් බ යි නගර සභා යේශපාලඥය ෝ. මන්න 
අරයගන නගර සභාව ඉිරි ට ඇවිල්ලා කිේවා කපනවා ඔක්යකාම කි ලා. එයහම කාල 
වකවානුවක් පහු කරලා හරක් යේ ජිවිත  යමාරටුව තුල විනාශ යවන එක නැවැත්තුවා ඔබතුමා  
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ඒ සා විශාල ශක්ති ක් ඔබතුමාට තිබුනා.අපි සාධනී  ලක්ෂන සාධනී  යලස දකින්නට ඕන. 
අපිත් අත උස්සලා කර ගත්ත යලාකුම පුනය කර්ම ක් තමයි නගර සභා මන්ි වරු හැටි ට. ඒ 
වයේම පුනයකර්ම ක් තමයි යම්ක. ඒ වැනසුයන් තිරිසන් සත්තු. යම් ය ෝජ්නාව යේන්යන් 
ඔබතුමා මනුසත්තු ආරක්ෂා කර ගන්න පවුල් පිටින්, අනාගත පරම්පරාව. අයප් අහිංසක දරුවන්ව 
ආරක්ෂා කර ගන්න.දරුයවෝ කී යදයනක් බඩගින්යන් ඉන්නවද යම් නිසා. අයප් අම්මලා කී 
යදයනක් කුළු හලනවද යම් නිසා. කාන්තා හිංසන  ගැන කථා කරනවා අපි. කාන්තා නම් 
ඉල්ලනවා කිටු වලට. ඒවා යනායවයි යකයරන්න ඕන යමන්න යම්වා. කාන්තාවන් යලාකුම 
අපහසුතාව ට පත් යවන්යන් යම් සුුව නිසා.තමන්යේ ස්වාිපුරුෂ ා සුු ගහනවා නම්, බීලා 
එනවා නම් ඒ කාන්තාව තරම් ුක් විින කාන්තාවක් නැහැ නගරාධිපතිතුමනි. ඒ නිසා ඔබතුමා 
යම් කයල් යලාකු පිංකමක්. ඔබතුමාට සතුටු යවන්න පුලුවන් යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කිරිම 
සම්බන්ධය න් . ඒ පිංකමට දා ක යවන්න අත ගහන්න ලැබිම අපිටත් යබායහාම සතුටුයි. යම් 
ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කරලා නවතින්යන් නැතුව යමාරටුයේ ප්රධාන පුරවැසි ා හැටි ට ඔබතුමා 
යපරමුණ ගන්න යම් යර්ස් බයි ටික යමාරටුයවන් ගලවලා අයින් කරන සටනට අද පලයවනි යවඩි 
මුර  පත්තු කරලා සටන පටන් ගමු. ඒ සටනට ශක්ති ක් යවන්න අනිවාර්්් ය  න් අපි 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි යගෞරවය න් ඉල්ලනවා යම් ය ෝජ්නාවට ගරු කරන ගමන් යමාරටුයවන් 
යම් පවුල් විනාශ කරන, අනාගත පරම්පරාව විනාශ කරන මුලු මහත් මනුෂය සංහති  විනාශ 
කරන යම් සුුව යමාරටුයවන් අයින් කරමු කි න යගෞරවනි  ඉල්ලිම කරින් නිහඩ යවනවා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මාලනි බුලත්සිංහල මහත්ි යේ ගීත ක යකාටසකින් අවතීර්ණ යවන්න 
කැමතියි. 

 “ මළ යපායත් අකුරු බෑ කී ිනිසා , 
    ඉංග්රිසි පත්තර ක් මුල සිටලා අගට බලනවා, 

                අග සිටලා මුලට බලනවා යකායහන් ඉයගන ගත්තද මන්දා, 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා යම් ඉිරිපත් කරලා තිය න ය ෝජ්නාව සරළ නැහැ. ඉතාමත් 
අභිය ෝග ජ්නක ය ෝජ්නාවක්. යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කිරියමන්ම ඔබතුමා උඩුගම් බලා 
පීනන්න සුදානම් යවනවා කි න පණිවිඩ  තමයි යම් ය ෝජ්නාව ඇතුයල් තිය න්යන්. අශ්ව න්ට 
ඔේටු තබන සුුවට විශාල ඉතිහාස ක් තිය නවා. සුේදායේ කාලයේ සිට තමයි පටන් අරයගන 
තිය න්යන්.ඔවුන් විවිධ ආකාරය න් යම් රට හුරායගන කනවා.ණ  ිලා, ඔවුන්යේ 
නිශ්පාදන න් බලහත් කාරය න් පටවලා ,ඉඩම් යකාල්ලාකාලා ,රටවල් තුල යුේධ හදලා ඔ  
වයේ.යමාරටුව තුල මාසික වැටුපක් ලබලා ජිවත් වන පිරිසට වඩා ධදනිකව ආදා මක් කරලා 
ජීවත් වන පිරිස යම් සුුවට ඇබ්බැහි යවලා ඉන්යන්. මම යම් ය ෝජ්නායේ තිය න පුලුල් වැදගත් 
කම සඳහා අදහස් දක්වන්යන්. යම් මුදල් වැඩි හරි ක්  න්යන් අයප් රටට යනායවයි පිට රටට. 
ඒකයි මම කිේයේ සුේදා අපිව හුරායගන කනවා කි ලා. සාමානයය න් අපි රු.20/- ක් ිලා 
යලාතැරැයි ක් ගත්තම ඒ මුදල කැරයකන්යන් අයප් රට ඇතුයල්  ම් සුබසාධන වැඩකුත් සිේධ 
යවනවා. විවිධ යේවල් වලට උදවු කරනවා. නමුත් යර්ස් බයි යර්ස් වලින් යමාකක්ද යවන සැප . 
අහිංසක ිනිසායේ 50/- 100/- යකාල්ල කාලා ඒක වියේශ රටවල සයතක් ුවන ිහා බලායගන 
ඉදලා ඒ මුදල පරිනවා වයේම එහි වැඩි ප්රමාණ ක ප්රතිශත ක්  න්යන් වියේශ රට වලට. ඒ 
නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි දන්නවා මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා ඉන්න කායල් රට තුල විශාල 
ආන්යදෝලන ක් තිබුනා කැසියනෝ වලින් විශාල හානි ක් යම් රටට සිේධ යවනවා කි ලා.ඒ 
හැබැයි අයප් යපාඩි ිනිසාට ගිහිල්ලා කරන්න පුලුවන් යසල්ලමක් යනායවයි ඒක. හැබැයි වඩාත් 
භ ානකම බරපතලම සුරාකෑම සිේධ යවන්යන් අහිංසක යේ යපාකේ එකට ගහනයන් යම් යර්ස ්
බයි යර්ස් කි න එක.ඒ නිසා ඔබතුමා යම් ගන්න ප්ර ත්න ට අත් යදකම ඔසවලා සහ  යදනවා 
විතරක් යනායවයි යමාරටුව ආසන  යම් වයසන ට එයරහිව ඒ යවඩි මුර  අපිට පත්තුකරන්න 
පුලුවන් වුයනාත් අපි ඓතිහාසික කාර් භාර ක් කලා කි ලා අපි ඉතිහාසගත යවයි ගරු 
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නගරාධිපතිතුමනි. වියශ්ෂය න්ම යම් යර්ස් බයි යර්ස ් වයසන ට එයරහිව යමාරටුව මහ නගර 
සභායේ මන්ිවරු 48 යදනාම ජ්ාතික අපරාධ ක් යලස සලකලා යමාරටුව ආසන  ආශිර්වාද ක් 
කරයගන ඒකමතිකව යර්ස් බයි යර්ස් යමාරටුයවන් තුරන් කරන්න කි න ය ෝජ්නාවට ගරු 
කරින්  අත උස්සලා ඉතිහාස ගත යවනවා ජ්ාතික වයසන ක් යම් රයටන් පරේදන්න යමාරටුයේ 
අපි යපරමුණ ගත්තා කි න ආදර්ශ ට ශක්ති  ධධර්  ඔබ සි ලු යදනාටත් ලැයබ්වා කි ා 
ප්රාර්ථනා කරින් ගරු නගරාධිපතිතුමනි නැවත වතාවක් ඔබතුමාටත් සුභාශිංශන පලකරින් 
ය ාජ්නාවට පක්ෂව අදහස් දැක්විම අවසන් කරනවා. 
 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එසව.පේසර රීන්ත්රර ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  මහජ්න නිය ෝජිතයින් විි ට ගතයුතු ඉතාමත් යහාඳ තීන්ුවක් තමයි 
යම්. බුු දහයමත් කි ලා තිය නවා ිනිසුන් ුකට පත්යවන කරුනු 3 ක් ගැන. සුරායවන් , 
පරපණ නැසීයමන්, ඒ හා සමානවම සුුයවන් ුකට පත්යවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි මයේ 
යකාේඨාශය ත් තිය නවා යම් ස්ථාන ක්. එයක් තියබන සි ලු කරුනු මම යහාඳින් දකිනවා. ඒ 
අ  ප්රසිේධ ස්ථාන තමයි  යම් වයේ යේවල් වලට යතෝරා ගන්යන්. පාසැල්  න දරුවන්යේත් යම  
ඇස් වලට දකිනවා. අපි යනාදන්නාවා වුනාට ඔවුනුත් යනාය කුත් මාර්ග වලින් යම්වාට ඇබ්බැහි 
යවනවා. මයේ යකාේඨාශයේ හිටි ා ඉතාම අසරණ මනුෂයය ක්. ඒ මනුෂයට යකෝටි 5 ක 
ිනුමක් ඇුනා. එක පුයතකුට ලැබුනා ලක්ෂ 50 ක්. ඔහු  ඒ ලක්ෂ 50  මාස ක්  නයකාට ඉවර 
කලා. දැන් උන්මාද කින් යපයලනවා. ඔ  වයේ යේවල් අනන්තව තිය නවා.කාන්තාවන් 
දරුවන් අසිිතව අසරණ යවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම්ක යමාන අභිය ෝග ආවත් යම්ක 
තමයි ගතයුතුම ක්රි ාව. වියශ්ෂය න්ම කි න්න කැමතියි  මීට වසරකට ආසන්න කාල ක් මයේ 
මුහුණු යපායත් යම් සම්බන්ධව අදහසක් පල කරා. යබායහෝ යදයනක් ඒකට අදහස් පල කරා. 
ජ්නතාව එකට යපල ගැයසන්න කැමතියි කි ලා ඒයගාල්යලෝයේ පනිවිඩයේ තිබුනා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපි සි ලු යදනාම එකතුව යම් ය ෝජ්නාව ිනවමු ජ්නතාව උප න ආදා ම 
ඔවුන්යේම පරිහරණ   සඳහා වි දම් කරන්න යම  පිටුවහලක් යේවි. 
  
මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ගස් කපන නන්ද ගැන කිේවට පස්යස් මට යපාඩි අදහසක්       
මතුවුනා.         

      ඔේටු යපායල් යර්ස්     - ගස් කපන නන්යද ප්යල්ස්  
      පඩි  වුනා ිස්ප්යල්ස් - යගදර අ ට යක්ස ්

 
 ඒවයේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් පිලිබදව සුනිල් එිරිසිංහ ශුරින් කි නවා. 

 ිනිසකු පිට නැඟි අසරුයවකි -  ඒ බර යගයි වහලට බරකී 
 පාන්දරින් පැරුනු ඒ ිනිසා     -  හැන්දෑයවත් අසු පිටට නගී 
 

වියශ්ෂය න් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් යශෝචනී  තත්ව  වියශ්ෂය න් ක්යෂ්ත්ර කීප ක් හරහා 
ලංකාවට වයේම යමාරටුවට වයේම යම් ආර්ික ට දරුවන්ට වයේම බලපාන කාරණ ක් යවලා 
තිය නවා.යම් ය ෝජ්නාව අපිට ක්රි ාත්මක කරන්න පුලුවන් වුනා නම් එක පැත්තකින් වටිනවා 
අනිත් පැත්යතන් යස්නක මන්ිතුමා කිවුව විි ට අයප් පැත්යතන් අපි ගන්න ප්රායේශි  ක්රි ා 
මාර්ග පුංචි පාර්ලියම්න්තුයවන් ගන්න ක්රි ා මාර්ග අයප් 225 යදයනක් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  
නිය ෝජ්න  කරන එයක්  ම් විි කින් පනත් එක්ක ගැටුමක් ඇතිවුයනාත් ඒකත් නිරාකරන  
කර ගන්න අපි සි ලු යදනාම කටයුතු කර ගත යුතුයි කි න එක පිලිබද මම මයේ අදහස ඉිරිපත් 
කරන්න කැමතියි. මට මතකයි ඊටත් කලින් සමහර කාරණා ආරම්භ කරේි වැඩි යදයනක්යේ 
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යම්කට සහය ෝග  නැහැ. යජ්ම්ස් ෆැකර් ඇවිල්ලා කැසියනෝ වයාපාර  ඩී.ආර් වියේවර්ධන 
මාවත , යකාළඹ විශ්ව විදයාල මාවත, මුත්තයි ා යපයදස යම  වයාප්ත කරන්න පනතකින් 
ආණ්ඩුයේ සහය ෝග  යදනයකාට ඒකට විරුේධව ආණ්ඩු පක්ෂය න් ඉදලා විරුේධව ජ්න්ද  
ුන්යන් චම්පික රණවක ඇමතිවර ාත් ඒවයේම රතන හාමුුරුයවාත් පමණයි. ඊට පස්යස් යම  
මතවාද ක් වශය න් ඇවිල්ලා යම්ක නි ාමන පනතක් දක්වා යේන්න. ඒ නි ාමන පනතින් සිේධ 
වුයන් යම් තුලින් ඔවුන්යේ විවිධ විවිධ ඉලක්ක තිබුනා, ඒ වයේම සිගරැේ අයලවි කරන අ යේ 
විෂන් එක තමයි යතාල් යදකක් තිය න ඕනැම යකයනක්ට සිගරැේ අයලවි කරන්න තමයි ඒ 
අ යේ අයලවි කරන ප්රතිපත්ති . ඒවයේම යම්යක් ව ස් යේද ක් නැහැ අලුත් සම්ප්රදා ට අනුව 
සල්ලි තමයි යදයි න්යේ මල්ලි කි ලා ඒ ගරා ගැනියම් ගරානාව තමයි ඔවුන්යේ සම්ප්රදා  
තිය න්යන්. එදා යජ්ම්ස් ෆැකර්ට ඔස්යෙලි ායේ ඉදලා දැවැන්ත මුදල් කන්දරාවක් යේනයකාට 
ඒක නැවත වතාවක් ජ්නතාවට යවන පිඩන  අපට හරවන්න පුලුවන් වුනා ආණ්ඩු පක්ෂයේ පුංචි 
කණ්ඩා මක් විි ට. අද අපි සංයතෝෂ යවනවා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉදලා සමස්ත පිරිසම 
එකතුයවලා ඒවයේම විපක්ෂ ත් එකතුයවලා ස්ථාවර කර ගන්න පුලුවන් වුයනාත් සුනිල් 
එිරිසිංහ මහත්ම ා ගිත ට අලුත් අර්ථ කතන ක් එකතු කරන්න අපට පුලුවන් යවයි. එයස ්
කරන්න ශක්ති  ධධර්  ලැයබන්න කි ලා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා.නගරාධිපතිතුමනි මට මතකයි 
යමාරටුයේ ගව  ාතනාගාර ය ෝජ්නාව මම යේනයකාට ය ෝජ්නාව ජ් ග්රහන  කරන්න සමහර 
යවලාවට එවකට හිටපු මන්ිවරුත් එ  ස්ි ර කරපු මන්ිවරුත් කිවුවා යබෝධින්වහන්යස් කපලා 
මස් කඩ  ති න්න කි ලා.ඒක අපහස කට කි නවා යනායවයි.ඒ තරමට උවුන්යේ දැඩි 
පීඩන ක් තිබුනා යම් කරුන සාර්ථක යවන්යන් නැහැ. සමහර යවලාවට යම්යක් රැවුම් 
යගරවුම්,ආගි  අභින ,ශාස්ි  අභිනය න් අපිට තර්ජ්න ඉිරිපත් කරා. අපි ඒ තර්ජ්න වලට බ  
වුයන් නැහැ. යමාරටුයේ ජ් ග්රහන  යවන්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි එදා යසාත්ති  බමුණා 
ුන්න කුසතන අටිට අතුරපු  යබෝධිමුලයේ තමයි මැයරන්න හිටපු හරක් ගැට ගහැේයේ. එදා 
බුුරජ්ානන් වහන්යස් අනිිස පුජ්ාව කරපු සමාන ුරකින් තමයි හරක් මැරුයන්. එදා සුජ්ාතා සිටු 
යේවි  ුන්නු කිරිපිඩු පාත්ර  උඩුගම් බලා  ේි යමාරටුව යබාල්යගාඩ ගඟ පුරා පැතිරුයන් 
හරක්යේ යල්. ඒ නිසා ඒක අපිට නැවත වතාවක් හරවන්න ශක්තිමත් අදහස ඒ අභ  දාන  
යදන්න පුලුවන් කමක් ඇති වුනා අපට. හරක් 27 ත් මැරිච්ච යමාරටුයේ මැයරන්න නැති තැනට 
පත් කරන්න ය ෝජ්නාව යගනාපු යකයනක් විි ටත් ඒවයේම නගර සභාව එ ට ශක්ති  ුන්න 
සි ලු යදනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත යවනවා. ඒ වයේම යමාරටුයේ ඉන්නවා කුඩු යබාන තරුණය ෝ 
දහසක්. ඒවායේ එක එක වර්ග තිය නවා. ඒවා නැතුව සාමානය ඒවා පාවිච්චි කරනවා දවසට 
ලක්ෂ 20 ක.ඒ තරුණය ෝ ඉන්න තැන් වලට කි නවා යහාර යපාේ කි ලා. මායසට යකෝටි 6 
යි.අවුරුේදට යකෝටි 72 යි. ලංකායේ ඉන්නවා  හැත්තැදහසක් යකෝටි පන්දාස් පන්සි  අනුවක 
කුඩු ගහනවා අර කි පු යහයරායින් විතරක්.ලංකායේ සමස්ත ආදා යමන් තරුණය ෝ වි දම් 
කරන්යන් විශාල ප්රමාණ ක් ඒකට . යම්ක අපි වර්ධන  කරනවා වයේම යම්කත් මර්ධන  
කරලා තරුණය ෝ යබ්ර ගන්න. ශක්ති  ධධර්  ලැයබවා කි ා ප්රාර්ථනා කරින් නිහඩ යවනවා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පි.ගාවින්ත්ර මත්පතසව  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ඉිරිපත් කරලා තිය න යම් ය ෝජ්නාව මා යබායහාම අග  
කරනවා. අයප් අදහස් දක්වපු මන්ිවරු ප්රකාශ කලා ඉතා වැදගත් ඒවා. මම යහාඳට බලලා 
තිය නවා 13 න් අවුරුේදක් යම් පුටුයේ වාඩියවලා ඉදලා කරපු යේවල් යමානවද කි ලා. 
තමුන්නාන්යස් අත ගහපු කිසි යද ක් පස්සට ගියේ නැහැ කි න අදහස හියත් තිය නවා. 
තමුන්නාන්යස් යල්සි යේම් එකක් යනායවයි පටන් අරයගන තිය න්යන්.එ  ඉිරි ට යගනි න්න 
අයප් සිටින ගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා සි ලුම ඇමති මණ්ඩයල් තමුන්නායස් එක්ක 
ඉන්නවා. තමුන්නාන්යස් යමාරටුයේ ප්රධාන සංවිධා ක වශය න්,යපාු ජ්න යපරමුයණ්  කටයුතු 
කරනවා තමුන්නාන්යස්ට පමණයි යම් කරනවානම් කරන්නත් පුලුවන්. යම් යේ කරන්න පුලුවන් 
තවත්  යකයනක් යමාරටුයේ ඉපයදන්යන් නැහැ. තමුන්නාන්යස් පටන් ගත්ත කිසිම යද ක් 
යදවැනි කයල් නැහැ හරි ාකරව ඉටු කලා එ  මන්ිවරුන්යගන් කි වුනා. තමුන්නාන්යස් ට යම් 
මන්ි මණ්ඩල  පමණක් යනායවයි බණ්ඩාරනා කතුමා කි පු සඟ, යවද, ගුරු, යගාවි, කම්කරු 
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පංච මහා බලයේග ම තමුන්නාන්යස්යේ පස්යසන් ඉන්නවා. යමාරටුව අසරණ ජ්නතාව යබ්ර 
ගන්න,ජ්නතාවයේ පවුල් යබ්ර ගන්න,යමාරටුයේ දරුවන් උගත් බුේධිමත් දරුවන් යලස පත් කර 
ගන්න තමුන්නාන්යස් ගත්ත යම් පි වර අති යශ්ර්ෂ්ඨයි. එමනිසා අපයේ සහය ෝග  ිවිහිිය න් 
යදනවා කි ලා මම යපායරාන්ු යවනවා. යම් යර්ස් බයි යර්ස් නැති කරන්න අතිගරු 
ජ්නාධිපතිතුමායේ සිට සි ලුම යදනාට ශක්ති  ධධර්  ලැයබ්වා කි ා ප්රාර්ථනා කරනවා. 
 
මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ය ෝජ්නාවට විවාද ක් නැහැ හැම යදනාම එකඟයි. යපාඩි 
ගැටලුවකට තිය න්යන් ය ෝජ්නායේ අන්තර්ගත  තිය න්යන් සභායේ ආදා ම වුන යර්ස් බයි 
යර්ස් නතර කිරිමට වයාපාර ආ තන වලින් 2021 අවුරුේයේ වයාපාර බු අ  යනාකිරිම කි න 
ය ෝජ්නාව. යම් ය ෝජ්නායේ හර  එන්යන් යම් ස්ථාන වලින් අපි  බු අ  කරන එක නවත්වමු. 
දැන් අපට තිය න ගැටලුව තමයි අපි කවුරුත් එකඟයි යර්ස් බයි යර්ස් නවත්වන්න. ඒකට පක්ෂ 
යනාවන කිසියවක් යම් සභායේ නැහැ.එක විටක මම යම් සභාවට යගනත් යපන්නුවා චිේ එකක්. 
එයක් හිටි ා අශ්වය ෝ,බලයලෝ හිටි ා. ඒ බල්යලෝ හිටි ා අයප් ක්රිඩක න්යේ නම් වලින්. ලසිත් 
මාලිංග නම් කරලා තිබුනා ුවන බල්යලකුට. මම රංගන යහ්රත් මහත්ම ාට පුේගලිකවත් කථා 
කලා. ඒ නිසා අපි කවුරුත් දන්නවා මහා පරිමාන ජ්ාවාරම්කාර වයාපාරිකය ෝ රටට, ජ්නතාවට 
යහණ ගැහැවුවත් තමන්යේ ආදා ම ඉහල දමා ගැනිම යවනුයවන් කටයුතු කරනවා.යම් කටයුතු 
කරන ිනිස්සු කවුද, ඉන්යන් යකායහද,තනතුරු යමානවද, අපිට තිය න ප්රශ්ණ  ඒක. කාල ක් 
යබායහාම ලගින්, සිපව , කරට අතදායගන ඉඩ හැුයේ යම් රට පාලන  කරපු පාලකය ෝ. 
මාරුයවන් මාරුවට. යම් රයේ ප්රධාන වගකිව යුතු අමාතයාංශ යහාබවපු අ . දැන් අපිට තියබන 
ගැටලුව තමයි යමාරටුව මහ නගර සභාව විි ට ඔවුන්ට බලපත්ර නිකුත් කරන රජ්  පැත්යතන් 
අපට කිසිු විශ්වාසනී ත්ව ක් නැති තත්ව ක් තුල අපි ය ෝජ්නා කරනවා අයප් බලපත්ර 
යනායගන ඉන්න. ඔබ යම් අභිය ෝග  භාර ගන්න එක ඉතා යහාඳ එකක්. ඒ යවනුයවන් අපට 
කල හැක්යක් යමාකක් ද අපි ඒ ශක්ති  යදනවා. කිසි විවාද ක් නැහැ. හැබැයි ගැටලුව එන්යන්  
ප්රශ්ණ  තිය න්යන් කමක් නැහැ බයි 10-12 ක් තිය යි ඕයකන් පන්දාස් ගාන ආවත් යපාඩි 
ආදා මක් අපිට ඒක පි වා ගන්න යලාකු අමාරුවක් කි න එක යනායවයි හැබැයි යම්වා 
පවත්වායගන  න්න රජ්  බලපත්ර තිය ේි අපි අයප් ආදා ම නතර කර ගැනියමන් මම 

කි න්යන් යසතක් නැහැ. ඒ ලක්ෂ 1 ½ ක් - 2 ක් අපිට අහිි වීම කි න කාරණාව යනායවයි. 
හැබැයි අපි කථා කරලා අයප් ආදා ම පැත්ත යමාකක් හරි ගානක් පරිතයාග කරලා උත්සහ 
කරනවා වාද විවාද කරනවා ආණ්ඩුව පැත්යතන් ලයිෂන් එක නිකුත් කරනවා. ඒ නිසා යම් 
විවාදයේි අපිට වැදගත් යවන්යන් ආණ්ඩුයේ අදාල අමාතයාංශ යම් බලපත්ර නිකුත් කරන ඒ  
අමාතයාංශ වලට අපි වහාම  වන්න ඕන යමාරටුයේ වයාපාර පවත්වායගන  නවා නම් නගර 
සභායේ බලපත්ර සහිතව යවන්න ඕන.අපි බලපත්ර යනායදන්න තින්ු කලා නම් අනිවාර්්් ය න් 
අපි යම් යර්ස ්බයි පවත්වායගන  න්න අවස්ථාව යදන්යන් නැහැ කි ලා කි න්න හයි ක් යම් 
සභාවට තිය න්න ඕන. අපි බලපත්ර යනායදන කිසිු වයාපාර ක් පවත්වායගන  න්න බල ක් 
නැහැ. හැබැයි අපි බලපත්ර යනායදේි යර්ස් බයි පවත්වායගන ගිය ාත් නගරාධිපතිතුමනි ඔබ 
ප්රමුඛ් යම් සභාව අභිය ෝග  දැන් අපි ඉස්සරහ තිය න්යන්. යම් ය ෝජ්නාව සම්මත වීමන් යම් 
අභිය ෝග  අපි භාරඅරයගන තිය න්යන්. අපි බලපත්ර යදන්යන් නැහැ දැන් යම්ක සම්මත 
යවනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව බලපත්ර යදනවා බයි පවත්වායගන  න්න ඔවුන් පවත්වායගන ගිය ාත්. 
අපි වගකිම ගන්නවා අන්න යම් ප්රශ්ණ  ඔබ ඉස්සරහ තිය නවා. අපි හෑල්ලු යවනවද 
,වැයටනවද, අපි සභාවක් යලස අපිට  ගත හැකි ඉහලම නීතිම  ක්රි ාමාර්ග ඇතුයල් මට ඔන්න 
ඔ  ගැටලුව තිය නවා. බයලන් යගාඩනැගිලි වලට පැනලා බලපත්ර නැහැ කි ලා අපිට අයින් 
කිරියම් හැකි ාව තිය නවද කි ලා හිරවියම් තත්ව ක් තිය නවා. ඒ නිසා අඩුම තරයම්  
නගරාධිපති විි ට ඉහල බලධාරින් එක්ක සාකච්ජ්ා කරලා මම දන්නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
බණ්ඩාරගම පැත්යත් මස් කඩ නැහැ.  අරක්කු විකුණන තැන නැහැ.යම් අදහස අරයගන ගිහිල්ලා 
අදාල අමාතයතුමා එක්ක සාකච්ජ්ා කරලා යමාරටුයවන් යම්ක ඉවත් කරලා යදන්න. අපි බලපත්ර 
ගන්යන් නැත්නම් අපිට එයගාල්යලෝ එකග යවන්න ඕන ඒ බලපත්ර අපි යනායදන තැන්වල 
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වයාපාර කරයගන  න්න බලපත්ර යනායදන්න. අන්න ඒ ඉල්ලිම ඇතුයල් අපට ඒයගාල්ලන්ට ඒ 
බලපත්ර යමාරටු සීමාව ඇතුයල් යනායදන්න කටයුතු කයලාත් අපිට යම් කටයුතු වල අභිය ෝග ට 
අපි හිතනවා ඔබ මුණයදයි.  යබායහාම යහාදයි අපි කවුරුත් කැමතියි. යම්ක මතුයවන්න බලපාපු 
කාරනා යමානවා වුනත් දැන් සමහර මන්ිවරු කථා කරන යකාට අපිට යවන යවන අදහසුත් 
ආවා. ය ෝජ්නාවට 1000% ක් එකඟයි. හැබැයි අදහස් පලකරන සමහර මන්ිවරු ඔවුන්ට 
තියබන විවිධ ඉතිහාස අපි දන්න නිසා විවිධ යපෞේගලික යේදනාවල් යම් ය ෝජ්නාවට අන්තර්ගත 
කර ගන්නවා. කමක් නැහැ. එයහම ගැටලුවක් නැහැ අපි ඔවුන් ගැන දන්න නිසා.යම්ක යහාඳ 
යද ක්. ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ විි ට අයප් පක්ෂපාතිත්ව  යම් ය ෝජ්නාවට පල කරනවා. 
 

  මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා අදහස් ප්රකාශ කලා වයේ නගරාධිපතිතුමා 
අපිට යපාඩි සංයශෝධන ක් කර ගන්න පුලුවන් නම් යලාකු වටිනාකමක් තිය නවා. අපි වයාපාර 
බු යනාගන්නවා කි න්යන් යම්කට විසුමක් යනායවයි.නමුත් අපි ගත්යත් නැතත් එයගාල්ලන්ට 
වයාපාර  පවත්වායගන  න්න පුලුවන්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා යපාඩි 
සංයශෝධන ක් කරන්න කි ලා.නැත්නම් අපි බු මුදල් යනායගන සිටියි. වයාපාර  කරයගන  යි. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - සුනිල් නන්ත්රදසිරි මාසපකෝරාල මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කිරිම තුල ස්තුතිවන්ත යවනවා. අපි ඔබතුමාලා 
නිය ෝජ්න  කරන විල්යලෝරාවත්ත ප්රයේශ . අද යමාරටුමුල්ල පුවක් අරඹ හන්ිය න් පටන් 
ගත්තම මීටර් 100   100  තැන් 3 ක වැඩිය න්ම ිනිසුන් පිඩන ට පත් යවන්යන් අයප් ප්රයේශ . 
අද යර්ස් බයි යදකක එනවා රෑට යහට උයේට යදන්න ණ  යදනවා. රු.50000/- ක් යවනකම් ණ  
යදනවා අයප් කිප යදයනකුට. නම කි න්යන් නැහැ. හැබැයි ඒයගාල්යලෝ ිනන සල්ලිත් 
ඒවයගයි. ඉඩම් ගත්තා බයිසිකල් ගත්තා. එයහම අරයගන සති යදකක් ගියේ නැහැ. ඉඩම් වික්කා 
බයිසිකල් වික්කා අද මුකුත් නැහැ ඒවා. අන්න ඒ ආකාරයේ තත්ව ක් තමයි ඒ අ ට යවන්යන්. 
නිශාන්ත මන්ිතුමා කිේවා වයේ ක්රිඩකයින්යේ නම් දාලා තිය නවා. මුලින්ම යර්ස් බයි එකට 
එන කේටි ට බයිේ එක්ක යපාඩි යෂාේ එකක් ුන්නා ඒයගාල්ලන්ව යගන්න ගන්න. දැන් ඒවා 
නැහැ.වඩුවා නන්නත්තාර වුයන් යම් යක්ස් එක නිසා. ඒයගාල්යලෝ යගදර  න්යන් අශ්ව ායේ 
අම්මට බැන බැන. අන්න එයහම යුග ක් අපි ජිවත් වන ප්රයේශයේ එන්යන්. ගව ාතක පනතක් 
තිය ේි පාර්ලියම්න්තුයේ අපි යමයහ නැති කලානම් අපිට යම්ක නැතිකර ගන්න බැරි යවන 
එකක් නැහැ. බු නැවැත්තුවාම අපිට අහිි යවන්යන් රු.5000/- යි. ඒ ගැන යනාහිතා යකායහාම 
හරි නවත්වමු කි න ස්ිර අිටනින් යුතුව ක්රි ා කරින් නැවත වතාවක් යම් ය ෝජ්නාව යගන 
ඒම සම්බන්ධව සුභාශිංශන කරින් නිහඩ යවනවා. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, ය ෝජ්නාවට පිලිතුරු කථාව කිරිමට අවසර පතනවා. වියශ්ෂය න්ම මම 
විශ්වාස කරනවා ගාවින් මත්යතස් මන්ිතුමා ප්රකාශ කරා අභිය ෝග ක් භාර ගැනිම පිලිබඳව 
මයේ ජීවිතයේ මම අභිය ෝග වලට මුණ ිලා අභිය ෝග භාර අරයගන ඒවා සක්රි ව ක්රි ා කරින් 
ඒ කටයුතු කලා කි ලා මයේ මතක  අවි කරනවා. වියශ්ෂය න්ම අවුරුු 125 ක් තිබුන පැරණි 
ගව න් මරණ ස්ථාන  නතර කිරිම සඳහා මම මීට අවුරුු 8 -10 කට යපරි ගත්ත තීරණ  අද 
යවනයකාට වර්තමානයේ රජ් ක් විසින් ක්රි ාවට නගන්න තරමටම  සක්රි  යවලා තිය නවා. ඒ 
විතරක් යනායවයි ඒ අවස්ථායේි යපාලිසියේ එස් අයි මහත්ම ා අපිව දාලා ුවනයකාට සජිත් 
ුින්ද පිරිස් මන්ිතුමා විතරයි මාත් එක්ක හිටියේ මට තාම මතකයි. මම අතින් අල්ලලා එස් අයි 
මහත්ම ාට කිේවා කරුණාකරලා යමතන ඉන්න කි ලා. එතුමා ගියේ නැහැ අපි යදන්නා 
යකායහාම හරි ඒක කඩායගන ඉවර කරලා මරණ තැන නැති කලා. ඒ විතරක් යනායවයි මට 
මතකයි අවුරුේද දවසක සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මන්ිතුමාත් මමත් ගිහිල්ලා අවුරුේද දවයස් කුණු 
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යගාඩවල් ිනිස්සුන්ට දකින්න යහාඳ නැති නිසා අස් කරන්න  නයකාට යපාඩි බහින් බස් වීමක් 
යවලා අපි දන්යන් නැහැ ඒයගාල්යලෝ කවුද කි ලා කුණු පාරට දාන  ඒක නතර කරන්න ගිහිල්ලා 
යමාරටුවැල්යල් ඒ වාහන  අපි හරස් කරලා නැවැත්තුවාම ටී 56 හතරක් අරයගන බහිනයකාට 
ිනිස්සු ඔලුවට අත ති ායගන හිටි ා දැන් යවඩි ති යි කි ලා බලනයකාට මහජ්න බැංකුයේ 
සල්ලි අරන් එන එක තමයි නතර කරලා තිය න්යන් ඔවුන් හිතුයේ අපි නගරාධිපති යනායවයි 
කි ලා යවඩි ති න්න ඔන්න යමන්න තිය ේි ඒක යබ්ර ගත්තා. හැබැයි මට ඕනකම තිබුයන්  
හරි ටම අවුරුේද දවයස් සරමක් අින්න ඕන නිසා මම සරමකුත් ඇදයගන හිටියේ හැබැයි 
ඒයකන් ජ් ග්රහන  කලා. අද කුණු නැති නගර ක් බවට පත්වුනා. තිලකසිරි මන්ීතුමා 
ය ෝජ්නාවට  ම් යද ක් එකතු කලා වියශ්ෂය න්ම මහරගම ගාිණි වියේයස්කර මැතිතුමා 
එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ පතාක ය ෝධය ක් එතුමා යබෞේධ දර්ශන  පිලිබදව අතිශ ම විශ්වාස  
තබන අනයාගම් වලට ගරු කරන මැතිතුමා මහරගමට ඒ දවස් වල  ම්  ම් තැන්වල එකක් 
යවන්යකාට 10 ක් දානයකාට එතුමා එකක්වත් දාන්න යනාි ඒ කටයුත්ත කලා මට මතකයි. ඒ 
වයේ තැන් ඕන තරම් තිය ේි අපි බැරි යවලාවත් තිලකසිරි මන්ිතුමා යම් මුදල සභායේ යේන 
ය ෝජ්නාවක් විි ට සභායේ වියරෝධතාව  මුලින්ම ප්රකාශ කිරිම නිසාම තමයි සභාවට අ  කරන 
බු මුදල අ  යනාකිරිමට කටයුතු කරන්නට ඕන. එයහම කරලා තමයි අපි ආරම්භ කරන්නට 
ඕන.එයහම ආරම්භ යනාකයලාත් සභාව බු මුදල අරයගන යම්කට ඔබ අනුමැති  ිලා මුදල් අ  
කරයගන ඔබ කි නවද අපිට යම්ක නවත්වන්න කි ලා නීතිම  ප්රශ්ණ ක් එන නිසා තමයි  බු 
මුදල් අ  කිරිම නතර කයලාත් අපිට පුලුවන් වයාපාර ට යපාඩි තහංචි ක් පමුනුවන්න ඒ නිසයි 
බු මුදල් නතර කිරිම කි ලා මම හිතන්යන් මම ය ෝජ්නාවට ඇතුලත් කයල්. ඒක යනාකර අපි 
කරන්න ගිය ාත් අපි සදාචාර සම්පන්න යනාවන සභාවක් බවට පත් යවනවා. මම හිතනවා මුලු 

ඔක්යකාම එකතුව ගත්තත් ලක්ෂ 1 ½ ක් වත් අපිට එකතු කර ගන්න බැහැ. නමුත් දවසකට ලක්ෂ 
150 ක් විතර යම් හැම තැනම. සමහර විට පරින්න පුළුවන් හැබැයි ලක්ෂ 25 නම් ඉක්මවා  න 
එක අනිවාර්්් ය න්ම සිු යවනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා සමහර යවලාවට යමතනට 
ඇවිල්ලා වරිපනම් වලට අයදෝනා යදන වයාපාරික බු වලට රු.350/- යදන එකට අයදෝනා යදන 
අ  එක දවසකට රුපි ල් 5000/-  10000/- පැරිලා  න අවස්ථා තිය නවා. මම  හිතනවා යම් 
සි ලු යේ කල්පනා කරන්න. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා යම් තත්ව  ඉතාමත්ම නරක 
තත්ව ක්. මට මතකයි ධමිපාල සිරියස්න ජ්නාධිපතිතුමා සිගරැේ එකට තහංචි දැම්මට වඩා 
සිගරැේ එක බියම්ි යවන්නාවු පල විපාක  තුල යවන්නාවු කාරණ  සිගරැේ යපේටි ට 
අන්තර්ගත කලා. ඒ නිසා අපිට පුලුවන් යවනවා සිගරැේ බිම නතර කරන්න කි න පනිවිඩ  
සිගරැේ පැකේ එකට ඇතුලත් කරන්න. ඒ නිසාම තමයි යම් වයාපාර  යර්ස් බයි යර්ස් නතර කිරිම 
සඳහා අපි යගනි න වැඩ සටහනට මුලින්ම දා ක යවන්න ඕන ආ තන  විි ට නගර සභාව අපි 
ඒ බු මුදල අ  යනාකිරිමට කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ නිසා අපි සි ලු යදනා යම් තුල කල්පනා 
කරලා යම් සි ලු යදනා යම්කට එකඟයි. මම හිතනවා ඒ එකඟතාව  තුල අපි ලබාගත් ජ් ග්රහණ 
යගාඩක් තිය නවා. ගරු යස්නක දම න්ත මයේ විපක්ෂනා කතුමා, නිශාන්ත ප්රිනාන්ු 
මන්ිතුමා, හිටපු පලාත් සභා මන්ිතුමා,උප නගරාධිපතිතුමා ඇතුලු වන්නාවු සි ලු යදනා හිටපු 
ජ්නාධිපතිතුමා  මඩු වහන්න  නයකාට අපි සි ලු යදනා ඒකට ඒ සඳහා එකම ආණ්ඩු පක්ෂ  
නිය ෝජ්න  කලත් එතුමා ඒකට දා කත්ව  ිලා අපි එතයකාට ආණ්ඩු පක්ෂයේ නුනත් මහ 
නගර සභායේ නගරාධිපතිවර ා විි ට ඒ කටයුත්ත කරනයකාට මටත් වඩා අඩි ක් වත් පස්සට 
ති න්යන් නැතුව ඉස්සරහට ති ලා ඒ කටයුත්යත් නා කත්ව  ිලා ඒ විතරක් යනායවයි මාව 
අේටාලය න් බිමට දාන්න ඒ අවශය ම වන ලියුම යේන්නත් එතුමා යමාන යවලාවකවත් 
පැකිලුයන් නැහැ. මම හිතනවා යමතන තිය න්යන් කවුද කරන්යන් කි න එක යනායවයි කල 
යුත්යත් යමාකක්ද කි න එක කවුද, හරි කි න එක යනායවයි යමාකක්ද හරි කි ලා යහා න්නයි 
කාල  උදායවලා තිය න්යන්. ඒ නිසා යම් නතර කිරිමට මහ යලාකු කාර්  ක් යනායවයි. යර්ස් 
බයි යර්ස් වලට  යගදර යනෝනත්, තාත්තා යර්ස් බයි යර්ස්  න්නැත්නම් තාත්තත් දරුවනුත් 
යම්කට එකතු යවන්යන් කරන යගදරට වඩා යනා න යගදර අ ත් යම්කට එකතු කරලා අයප් හඩ 
විවර කලා නම් මම හිතනවා ඔ  කි න අ  යවන තැනක දාගත්තට අපිට කමක් නැත. ඒ අ  ඒ 
තීන්ුව ගත්තායේ අයප් තින්ුව තුල අපි කටයුතු කරන්නට ඒ තරම් යලාකු ප්රශ්ණ ක් නැහැ. 
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එයහම යවලා අදටත් නැති ඒවා නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා මතක් කලා. ඒ වයේ මයේ 
සයහෝදර මන්ිවරු මතක් කලා.  

ඒ මතක් කිරිම තුල අපි ආවර්ජ්න  කලාම හරි අපි  න්යන් යමාරටුයේ කටයුත්තට නා ාකත්ව  
යදන්න ිසක් ලංකාවකට නා කත්ව  යදන්න යනායවයි. ලංකාවටම නා කත්ව  යම් තුල 
ලැයබන්නට පුලුවන් යවයි කි ලා මම විශ්වාස කරනවා.ිනිස්සුන්ට හම්බකර ගන්න ඕන තරම් 
ක්රමයේද තිය නවා. හැබැයි ිනිසස්ුන්ට නැති යවන්න  ම්  ම් විි කට අවශය කරන පසුබිම 
හදන්න මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ අපිට බැරිනම් මම හිතනවා ඒක මහත් වු අයප් යනාහැකි ාවක් 
බවට පත් යේවි. ඒ නිසා  අපි සි ලු යදනා අයප් යසෞඛ්ය කම්කරුයවා අපි යමාන තින්ු ගත්තත් 
යසෞඛ්ය කම්කරුයවෝ ටික එකතු යවලා කළමනාකරණ  කරලා කසල යේනවා වයේම 
යපාලිතින් ටිකත් යගනල්ලා දැන් කැට කරන්න පටන් අරයගන තිය නයකාට මට මතක් යවනවා 
ගරු යස්නක දම න්ත මැතිතුමා මහා විලක් විි ට යම්ක හරි ටම පැ  72 ක් වර්ෂායවන් 
 ටයවලා තිය ේි වයින් ස්යටෝර්ස් එකක් දාන්න ලහි-ලහියේ  හදනයකාට කුණු බක්කි යදකක් 
එතන ති ලා පනුයවෝ යකෝටි ගානක් හදලා වයින් ස්යටෝර්ස් එකටත් පණුයවෝ ගිහිල්ලා අපි එතන 
අයප් යස්වකය ාත් අරයගන  ම් කිසි පිකටින් එකක් කලාට පස්යස් මට විරුේධව ලක්ෂ 200 ක 
වන්ි ක් ඉල්ලලා නඩුවක් දැම්මා නඩුවට වුයන් යමාකක්ද කි ලා වත් මම තාම දන්යන් නැහැ 
මට නම් මුකුත් වුයන් නැහැ. හැබැයි වයින් ස්යටෝර්ස් එක දැම්මා අපි ඊට වඩා ජ්ව ක් අරයගන 
යම් කටයුත්ත කරන්නට ඕන මම හිතනවා ඒ වයේමයි ඔ  මස් කයඩ් නතර කරන යකාට ලක්ෂ 
500 ක් ඉල්ලලා මහාධිකරණයේද යකායහද නඩුවක් දැම්මා මම දන්යන් නැහැ තාම තිය නවද 
කි ලා හැබැයි මම යමතනම තාම ඉන්නවා මස් කයඩ් නැහැ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා 
අනිවාර් ය න්ම යම් සි ලු මන්ිවරු එක්ක එකතු යවලා පාරට ගන්න ඕන සි ලුම යගෞරවනී  
ස්වාමීන් වහන්යස්ලා, යගෞරවනී  පි තුමන්ලා, යගෞරවනී  යේවගැතිතුමන්ලා, යගෞරවනී  
කුරක්කල් තුමන්ලා,යගෞරවනී  මේලවිතුමන්ලා අපි නා කත්ව  ුන්නා මට මතකයි එදා අපි 
අේටාල  උඩ ඉන්නයකාට කිසිම යේද ක් නැතිව ඒ.ටි.ආරි රත්න මැතිතුමා ආවා, මහ 
නා කතුමන්ලා ආවා, පි තුමන්ලා ආවා, යේවගැතිතුමන්ලා ඒ සි ලුම යදනා ඇවිල්ලා මාධය 
සාකච්ජ්ා පවා ති ලා අපිට ධධර් ,ශක්ති  ුන්නා ඒ  නිසා ආගික නා කයින්ට මුල්තැන ිලා 
අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ විි ට යම් කටයුත්තට පණ ුන්යනාත් මම හිතනවා ඒක එච්චර 
යලාකු යද ක් යනායවයි අපි බලවත් යස් අයප් වියරෝධ  පාලා ඒක නවත්වන හදනයකාට රජ් ට 
පුලුවන් යවන්යන් යමතනින් අයින් කර ගන්න කි න එක විතරයි එයහම නැත්නම් බලපෑම කර 
කර වයාපාර පවත්වායගන  න්න ඒ පලාත් පාලන ආ තන  වියරෝධතාව  තිය නවා නම් ඒක 
කරන්න පුලුවන් කමක් කාටවත් නැහැ. ඒයහම වියරෝධතාව ක් තිබුන ඒවා අයින් වුන යේවල් 
ඕනතරම් තිය නවා නැතුව යනායවයි. ඒක නිසා යම් සි ලු යේ කරන්නට 2021 වර්ෂ  තුල යම් 
සි ලු යදනාටම ඒක කරන්නට අවශය යවන්නාවු තව තවත් කරුණු එකතු කර ගනිින් යම්කට 
එකතු යවන්න ලැයබන්න කි න විශ්වාස  තබා ගනිින් වියශ්ෂය න්ම යම් සි ලු යේ කිරිම 
සඳහා ඔබ සි ලු යදනායගම එකඟතාව ලැයබ්වායි කි ලා පිළිතුරු කථාව නිමා කරින් මයේ 
කථාව සමාප්ත කරනවා.  

 අංක 05(02) දරණ ය ෝජ්නාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි . 
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06. 2020 පදසැම්බර් සවථාවර කිටු වාර්තා සලකා බැලීම. 

06(1) 2020.12.11 දින ෙැවැති මුදල් කිටු වාර්තාපේ කිටු නිර්පේශයන්ත්ර සලකා බැලිම. 

 මහ නගර සභා මන්ත්රි - එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුව එක්කම වරප්රසාද ප්රශ්ණ ක් ඒ එක්කම 
 නවා.වියශ්ෂය න්ම යම් දවස් වල චන්ද යකාේඨාශ මේටින් සංවර්ධන කටයුතු කරන්න කිටු 
පත්කරයගන  නවා. යම් කිටුවල බලතල ක්රි ාත්මක යවේි මම හිතන්යන් මහජ්න 
නිය ෝජිතයින්යේ සම්බන්ධ විමක් යවනවා.මම අහනවා ඔබතුමායගන් පුවක්අරඹ යකාේඨාශයේ 
මැතිවරණය න් තරඟ කරලා ිනපු පුේගල ා විි ට මට කිසිම කැඳවීමක් යහෝ ය ෝජ්නා 
අදහසක් ගැනිමක් සිු කිරිමක් යවන්යන් නැහැ. ඒක ඔබතුමා දැනුවත්ව යවනවද? නැත්නම් 
එයහම අයින් කිරිමක් කරනවද.මට ප්රශ්ණ ක් නැහැ. ඒක සදාචාරාත්මක අයිති ක් නැහැ 
මහජ්නතාවයේ ඡන්දය න් පත්වුනු පුේගලය කුට මම යනායවන්න පුලුවන්. මාව අයින් කලත් 
අනිත් අ ව අයින් කරන්න එපා කි න පදනයම් ඉන්යන්.ඒ නිසා මම කාවවත් පුේගලය ක් ඒක්ක 
කථා කිරිමක් බලයපායරාත්තු යවන්යන් නැහැ නිසා මම හිතනවා ඒ සම්ප්රදා  යහෝ ඒ 
මහජ්නතාවයේ කැමැත්යතන් පත්වුන පුේගල ා යමාන පක්ෂ ක් නිය ෝජ්න  කලත් මහ නගර 
සභායේ සි ලුම මන්ිවරුන් විි ට. ඒ බලතල ක් මට තිය නවා යම් යවනකම් මට එයහම 
යද ක් ලැබිලත් නැහැ මයගන් ය ෝජ්නාවක් වත් අරයගනත් නැහැ කිටුවට කැදවිමක් කරලත් 
නැහැ කිසිම නිලධාරිය ක් දැනුවත් කිරිමක් කරලත් නැහැ. මම ඔබතුමායගන් අදහසක් 
දැනගන්න කැමතියි යමාකක්ද යමතන වුයන් කි න එක. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා ක තුමා මම හිතනවා යම් යවලායේි අපි යපාඩ්ඩක් නීති ක් එයහම නැත්නම් 
යමාකක්ද කි න එකට වඩා අපි ිලා තිය න්යන් මහ නගර සභාව තුල ඒ යකාේඨාශයේ හුනා 
ගන්නා ලද ය ෝජ්නාවලට අපි මුලිකත්ව  ිලා ඒ කටයුතු පවත්වායගන  නවා. අලුත් වැඩක් 
කරන්නට අපි කල්පනා කලා ඒ කරනයකාට මම ප්රධානිය ක් විි ට මම ඔබතුමාට යරස්යපක්ේ 
කරන යකයනක් මට යත්රුයන් නැහැ යම් සථ්ාවර කිටු තුල යගානු කරන බජ්ේ ිසක් 
නගරාධිපතිවරය ක්යේ බජ්ේ ලංකායේ කිසිම සභාපතිවරය කුයේයේ බජ්ේ ඉිරිපත් යවන්යන් 
නැහැ. ඉිරිපත් යවන්යන් ඒකාබේධ යවන්නාවු කාරක සභාවල් වල ය ෝජ්නා එක්ක ඇතුලත් වන 
අ වැ ක් ඒ ඇයරන්න ඒකට ඇතුල් යවන්නාවු ය ෝජ්නාත් එක්ක ඇතියවන අ වැ  විතරයි 
ඉිරිපත් යවන්යන්. එයක් මම හිතනවා ප්රතිවියරෝධ  දක්වලා තිය න්යන් අ වැ  යල්ඛ්ණයේ 
තිය න  ම්  ම් සාධක වලට නම් ඒ සාධක ඉවත් කර ගැනිමට අපිට පුලුවක් කමක් තිබුනා. එක 
පැත්තකින් මට යලාකු ප්රශ්ණ ක් යවනවා විරුේධ යවච්ච අ වැ  යල්ඛ්න කට ප්රතිපාදන යවන් 
කරන්යන් යකායහාමද කි ලා මට යලාකු ගැටලුවක් තිය නවා. යම්වා පාර්ලියම්න්තු සම්ප්රදා  
ක්රි ාත්මක වන තැන යනායවයි පලාත් සභා ක්රි ාත්මක වන තැනක් යනායවයි යම  පලාත් 
පාලන ආ තන ක්රි ාත්මක යවන වැඩ සටහනක්.මට යලාකු ප්රශ්ණ ක් යවනවා අ වැ කට 
විරුේධව ජ්න්ද  යදනයකාට ඡන්ද  ිපු අ ට මුදල් යවන් කරින් කරනවට වඩා යකාේඨාශ ට 
මුදල් යවන් කිරියම් කටයුතු කිරිම  මම හිතනවා ප්රාය ෝගිකයි  කි ලා. ඒක මම හිතනවා දැන් 
යකායහම යගනාවත් අපි යකාටඨාශ ට මුදල් ය ෝජ්නා යවන විි ට තමයි අපි කටයුතු කයලත් 
යමයතක්.හැබැයි යලාකු ප්රශ්ණ ක් තිය නවා අපිට අපි  ම්කිසි විි ට නමයශිලි යවනවට වඩා, 
මන්ිවරුන්යේ ආත්ම යගෞරව  එදා බජ්ේ එක යවලායවි මම යගාඩක් බලායපායරාත්තු වුයන් 
මයේ අ වැ ට සි ලු යදනා අත උස්සයි කි න යච්තනාවක් මයේ තිබුයන් නැහැ මට යලාකු 
වුවමනාවක් තිබුනා ඒයක් තියබන වැරැේද එලි ට අරයගන ඒකට එකතු කරන්න තිය න යේවල් 
කරා නම් මට තිබුනා හිතන්න ඕක ඔයහාම යනායවයි යස්නක දම න්ත මැතිතුමා අපි ඉන්ධන 
ිමනාව එකවරම, ුරකථන ිමනාව අවුරුේදකට එක වරක් පමණයි අපි සම්මත කරන්යන්. එක 
කාල ක් තිබුනා යම් ගන්න ිමනාවටත් විරුේධ යවනවා. මම කථා කරලම කිේවා ඔ  ගන්න 
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එකට විරුේධ යවන්යන් නැතිව අයිතම ට විතරක් අනුමත කරන්න කි ලා. දැන් ඒක අයින් 
කරලා තමයි මුදල් කිටුවට එන්යන්. ඒක අපි යපෝස්ටර් පවා ගැහැවුවා ඉන්ධන ිමනාව ගන්නවා 
ගන්න එකට විරුේධ යවනවා යමන්න යම් අ  කි ලා. අතුල පීරිස් මන්ිතුමා යම්කට ලහි-ලහියේ 
වැඩ කරනයකාට නමක් දා ගන්න  ම්  ම් අ  ගැහැේවා. ඒක නිසා මට යලාකු ප්රශණ් ක් 
යවනවා වැඩ සටහනට විරුේධ යවනවා. වැඩ සටහන ක්රි ාත්මක කරන්න මුදල් යදනයකාට ඒයක් 
පරස්පරභාව ක් තිය නවා. යම්ක පාර්ලියම්න්තු සම්ප්රදා  යනායවයි ඒකනිසා මම ඔබතුමාට යම් 
යදකම පිලිබදව ඔබතුමාට යලාකු අවයබෝධ ක් තිය න නිසා මම හිතනවා මාව යත්රුම් ගන්න. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පැහැිලියි තමුන්නාන්යස්යේ අදහස නමුත් පලාත් සභා අපි නිය ෝජ්න  
කරන කායල් පලාත් සභා බජ්ේ එකට අපි සහය ෝග  ලබා යදන්යන් නැහැ පක්ෂ ක් විි ට 
හැබැයි පලාත් සභායේ සි ලුම මන්ිවරුන්ට එක හා සමාන සැලකිල්ලක් තිය නවා. යම් සභාව 
නිය ෝජ්න  කරන සි ලු මන්ිවරුන්යේ මහජ්නතාවයි ඡන්ද  යදන්යන් මහජ්නතාවයි 
බලායපායරාත්තු යවන්යන් ඒ අ යේ යස්ව . යමතනි සලකන්න  බැහැ පක්ෂ විපක්ෂ යේද ක් 
විි ට සලකන්න යනායවයි. මහජ්නතාව වැඩි ජ්න්දය න් පත් කරලා සිටින පුේගල ට ඒ ගම 
නිය ෝජ්න  කරන පුේගල ා ිහා ඔබතුමා බලන්න ඕන. මහජ්නතාවට වගකි න්යන් මහජ්නතාව 
කැමැත්යතන් පත් කරලා සිටින පුේගල ා. ඒ නිසා ඒ අ ට ඒ අවස්ථාව ලබා යදන්න මම 
හිතන්යන් නැහැ යම් සභා 2-3 ක් සිටියි වැඩිම වුයනාත්. පලාත් සභා යප්නයතක් මායනක 
නැත්නම්.පලාත් සභා එනකම් තමයි යම්තන හිටියේ.වැඩි පුර යම් සභාව නිය ෝජ්න  කරන්න 
මයේ අදහසක් නැහැ පැහැිලිවම. යම්කට ඊලඟට නගරාධිපති යකයනක් යවන්න අයප් 
කණ්ඩා යම් යකයනක් ඉන්නවා නම් ඒ අ ට අවසථ්ාව යදන්න ඕන ඒ සඳහා සුදානම් යවන්න. 
මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා යම් සභායේ අපි අ වැ ට විරුේධ වුනා කි ලා ගත්යතාත් 
තමුන්නාන්යස් දන්නවා ඒක යේශපාලනික වශය න් ගත්යතාත් යක්න්ති කින් පලිගැනිමක් 
කි න යච්තනාවක් අපි තුල එනවා. එයහම යවන්න එපා.තමුන්නායස්ව යම් තුන්යවනි පාර 
නගරාධිපති ඊලඟ පාර තරග කරලා තමුන්නාන්යස් එනයකාට ගයම් බැහැලා  නයකාට යම් 
හැයමෝයගම නගරාධිපතිවර ා හැටි ටයි තමුන්නාන්යස්  න්න යවන්යන්. ඒ නිසා ඒ 
ආකල්පය න් බැහැරව යේශපාලන යකෝණ කින් බලන්යන් නැතුව විපක්ෂ ක් විි ට 
තමුන්නාන්යස් ඔ  පැත්යත් වාඩියවලා හිටිය ාත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ යම් පැත්යත් ඉන්න යකාට 
තමුන්නාන්යස්ලාට විරුේධ යවන්න අවස්ථාවල් තිය නවා. මම එතයකාට කි න්යන් නැහැ අයප් 
පැත්යත් හිටියේ එ  පුටුයේ වැඩියවලා අයප් නගරාධිපතිවර ාටවත් මම කි න්යන් නැහැඒ විි ට 
කි න්යන් නැහැ.නමුත් සාධාරණ  හැයමෝටම තිය න්න ඕන. ඒ නිසා ඒ ගැන කටයුතු කරන්න 
මම කිසිම මන්ිවරය ක් එක්ක අකමැත්තක් නැහැ.තමුන්නාන්යස්යේ අදහස පැහැිලියි. මුදල් 
කිටුයේ යමම අයිතම න් සඳහා  අපි එකග යවනවා අංක 19, 20, 21, 23, 32, 37, 38, 40, 
42(1), 42(2), 43,46  අනිත් ඒවා ප්රතික්යෂ්ප කරනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - පී.ගාවින්ත්ර මත්පතසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් යමාරටුව යේශපාලන වශය න් යමාරටුව ජ්නතාව කාබාසිනි ා 
කයල් පැරිෂුේ කාරය ෝ යමාරටුවට ආවා. සංවර්ධන සිති පිහිටුවායගන  නවා යමාරටුව පුරාම.  
යදාලවත්ත කි න මන්ිතුමා ඒක පිහිටුවලා අපි ආරාධනා කරනවා සංවර්ධන නිලධාරි ලවා. අපි 

ඒකට  න්යන් නැහැ.තමුන්නාන්යස් සංවර්ධන කිටු පිහිටුවන්න ඉස්යසල්ලා දැනට මාස 1 ½ 
කට කලින් ලක්ෂ 10 ක් ප්රතිපාදන යදනවා ශාඛ්ාවක් පිහිටුවන්න කි ලා. අන්න ඒක තමයි 
ුරදර්ශිව කටයුතු කරලා තිය නවා කි ලා අපිට ඇයගවුයේ. සංවර්ධන නිලධාරි කි නවා ගයම් 
සංවර්ධන වැඩ ලි ායගන ඇවිත් යදාලවත්ත මහත්ම ාට කි ලා සංවර්ධන  කර ගන්න. පැරිෂුේ 
කාරය ෝ එපා එනවා නම් ස්ිර අ  එන්න. යු ඇන් පි එයකත් පැරිෂුේ කාරය ෝ අපිව කාලා 
ඉන්යන්.යමාරටුයේ එක්යකයනක් යමාරටුවට එන්න ඕන.මයේ පැතුම ඒකයි. තමුන්නාන්යස් තව 
ටික ිනකින් පාර්ලියම්න්තුව නිය ෝජ්න  කරනවා.යමාරටු පුේගලය ක් විි ට තමයි ඔබතුමා 
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 න්යන්. තමුන්නාන්යස් අවංකයි , නිහතමානයි, ගමට ලැියි. යමාරටුව ජ්නතාව යපෝෂණ  
කරනවද ඒකයි අයප් පැතුම. නමුත් අරවත්ත යදාලවත්තලා යම්කට ඕන නැහැ.මයේ කථාව 
වරදවා යත්රුම් ගන්න එපා.එක එක්යකනාව යමාරටුවට දාන්න එපා ඔබතුමායගන් කාරුනිකව 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුව සම්බන්ධව මතු යවන කාරණාවක් නිසා,ඔබතුමාට 
ය ෝජ්නාවක්  කරන්න කැමතියි. කසළ කළමනාකරන ට අනුව යපාලිතින්,ප්ලාස්ටික් ටික 
යහාල්සිම් ආ තන ට  නවා එතයකාට අපට යලාකු ආදා මක් එකතු යවනවා. පුනරාවර්ථන 
වි දමක් ඉතිරි යවනවා ලක්ෂ 10 කට ආසන්න ප්රමාණ ක්. මම දැක්කා තැන් කිප ක අයප් 
යසෞඛ්ය යස්වකය ෝ යමාරටුයේ යගෞරව  රකින පිරිසක් විි ට මම දකිනවා. ඔවුන් ජ්නතාව 
යදන යපාලිතින් ප්ලාස්ටික් ටික අරයගන නැවත වතාවක් බිම දායගන වාඩියවලා ඉන්නවා.මම 
කි න්යන් ඔවුන් ඒකට අවතීර්ණ යවලා නගරාධිපතිතුමනි. ඔවුන්ට රු.150/-ක ිමනාවක් ලබා 
ුන්නා. එම මුදල රු.200/- ක් කර ගන්න අපිට පුලුවන් කම ලැබුයනාත් ඔවුන්යේ අභියේරණ ට 
තව ුරටත් වැඩියවන්න යහ්තුවක් යවයි. මම ය ෝජ්නා කරනවා 150/- මුදල 200/- ක් කරන්න 
කි ලා. 

 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුව සම්බන්ධය න් යපාු අදහසක් අපි ඉිරිපත් කරනවා. 
කාරනා වියුක්තව ගන්යන් නැතුව. අපට තවමත් අයප් මුදල් වි දම් පිලිබදව සෑහිමකට පත් 
යවන්න බැහැ. එනිසා අයප් විරුේධ බව ඉිරිපත් කරන්යන් ඉතා යකටිය න්. තවමත් යම් යල්ඛ්ණ  
වල අපිට ලබා නුුන්නට සභාවක් විි ට අපි ඉන්යන් යලාකු ණ  බරකින්. අඩුම තරයම් අපි 
ිලි න 80 කට එහා පැත්යත්  ණ ක ඉන්යන්. අපි සමහර අයිරා වලට  න්යන් ණ  ගන්යන් 
සංවර්ධන වයාපෘති තමයි. ඒ වයාපෘති යහාඳින් යහා ලා බලපුවම සමහර ඒවා අතයාවශය ඒවාම 
යනායවයි. අපි ඉන්න තත්ව ත්  එක්ක ගත්තම සමහර පාරවල් අතයවශය ඒවා යනායවයි. එක 
පාරක ගි ා තාප්ප යදපැත්යතම ිටර් 40 ක් විතර එක යග ක් වත් නැහැ. ගල් අල්ලලා. සති 
යදකයි තාප්ප ක් කඩායගන වැටුනා පාර උඩට. අපි වි දම් කල යුතු වඩාත් යහාඳම 
කලමණාකරන ක්  සහිතව යනායවයි මුලය පැත්ත තිය න්යන්. සමහර වයාපෘති එනවා ඒ මුදල් 
හම්බ කරන්න තියබන උවමනාවමද කි ලා. යම් වාර්තාව ගත්යතාත් 2019 සමුපකාරය න් ගත් 
යතල් වල යගවිම් දැන් එනවා. ඒ නිසා ආ තන ක් යලස අපි තාම සමත් නැහැ මුලය 
කලමනාකරණ ට. අපි යපාු ස්ථාන වලට ගි ාම ඒවා යහාඳින් ගලපායගන නැති නිසා අපි මුදල් 
කිටුවට වියරෝධ  පල කරනවා. ඒවායේ යගාඩක් ප්රශ්ණ තිය නවා අපි ඒවා ඇද ගන් න  න්යන් 
නැහැ. අහන්නම ඕන ඉිරිපිට තිය න විරපුරන්අප්පු ක්රිඩාංගනයේ අදාල යගාඩනැගිල්ල පිලිබදව 
අවධාන  ය ාමු කරනවා. යම් පිලිබදව. මයේ අර්තය න් ගත්යතාත් මම යම්කට විරුේධයි. අපට 
තිබුන  හපත් ඉස්යකෝයල් දරුයවෝ හරි ඇවිල්ලා යසල්ලම් කරන්න තිබුන අවසථ්ාව නැති කරලා 
ඉිකරපු ඉිකිරිමක්. ඒ ඉිකිරිම ඇතුයල් අපි ආදා මක් උප නවා යවනුවට ලක්ෂ ගානක ලයිේ 
බිලක් එනවා. අපිට කිේවා සුර්  ගැස් වලින් විුලි  යදනවා කි ලා. ඒ නිසා වහාම සැලකිල්ලට 
ලක් කරන්න යම්වා සභා වි දම් වලින් නඩත්තු කරනවාද අපි ඒවායින්  අදා ම් උත්පාදන  
කරලා කි න එක සැලකිල්ලට ගනිින් යපාු යේ ගත්තම මුදල් කිටුවට අපි විරුේධ යවනවා 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි.  

 



29                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.01.07 
 

 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, අද දවයස්ි  යපත්සම් අයිතම   ටයත් ඇති තරම් තමන්යේ වියරෝධතාව න් 
සි ලුම යේවල් කිේවා. ලබන මායස් යවනයකාට ගරු නිශාන්ත කණ්ඩා ම් නා කතුමා ඔබතුමා 
අපිට කිටු සඳහා ඕනෑම යකයනක්ව එවන්න අදහස් දැක්විම සඳහා. ගරු මැක්සි මන්ිතුමාට 
ඕනැම කිටුවකට ඇවිල්ලා අදහස් දැක්වි  හැකියි. ඊලඟ සභා වාරයේි අදාල අයිතම න් කාල  
ලබා යදනවා . 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සමායවන්න ඔබතුමා යේ අවංක උත්සහා ට අකුල් යහලනවා යනායවයි. 
ඒක යහාඳයි කිටු සක්රි  කර ගන්න ඕන. පණයත් තිය න ප්රතිපාදන වලට අනුව  
ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඕන මන්ිවරය කුට කිටුවට ඇවිල්ල අදහස් පල කරන්න 
පුලුවන්. හැබැයි යම් කිටුවල පත්යවන සභාපතිවරු අතිශ  බරපතල ප්රශණ් ක්. සභාපති 
සම්පුර්ණ කිටුව යනාසලකා හරිනවා. යම් කිටුයේ තියබන හැම අයිතම ක් පිලිබදවම ඉතා 
යහාඳ අවයබෝධ ක දැනුමක ඔහු සභාවට එන්න ඕන. නැත්නම් අපි යකාපමණ උත්සහ කලත් 
වැඩක් නැහැ. අපි ඒක අවධාරණ  කරමු. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - එම්.ශිපරෝි ඉන්ත්රදිකා කුපර් මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පුේගලික ස්වභාවයේ කරුණු වලට අපි හැමටම ලැබුනා මන්ිවරය ක් 
විි ට පත් යවලා ලැබුනු එකම වරප්රසාද  පාසැල් දරුවන්ට අභයාස යපාත් ඔබතුමා ලබා ුන්නා. 
යම් වසයර්ත් අභයාස යපාත්  ලැයබනවද කි ලා දැනගන්න කැමතියි. 

 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඔබතුි  විතරක් යනායවයි අපි සි ලුම පක්ෂ වලට  යපත්සම් පැිණිලි 
අයිතම   ටයත් කාල  යදනවා  අවසාන වශය න් පුේගලික කරුණු ඉිරිපත් කිරිමටත් කාල ක් 
යදනවා. ඒක නයා  පත්ර ට කාල ත් එක්කම එනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , පැහැිලිවම ඔේ. පාසැල් පටන් ගන්නට යපර අපි යදනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - එම්.ශිපරෝි ඉන්ත්රදිකා කුපර් මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ඉවත් කලා ගසක්. ඒකට යමාකක්ද කයල් කි ලා දැනගන්න 
කැමතියි. මම අත්සන් කරපු යකයනක් විි ට මමත් ඒකට වගකි න්න ඕන නිසා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ගස යමෝයලන් ඉරලා යම් යවනයකාට අපි ඉිකිරිමක් කරනවා එයක් 
යසාල්දර කට සහා පඩි යපලකට ගත්තා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - එච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා මතක් කරපු කිටු සම්බන්ධය න් 
ඒකට වැඩිමනත් වශය න් ඔබතුමා ආඥා පනත අනුව යහාඳ තීරණ ක් අයප් සභායේ කාල  
ඉතිරි කිරිම සඳහා ගත්තු තීරණ  කිටුයේි සාකච්ජ්ා කරන්න. එතුමා කිේවා  සභාපතිවරු ඒ 
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පිලිබදව දැනුවත් යවලා ඉන්නවා වයේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි කිටු සභාපති යකයනක් 
වශය න් මම අත්දැකපු කාරණ ක් තමයි යබායහෝ යවලාවට කිටුවට නිලධාරින්යේ පැිණිම 
සහ ඒ වාර්තා ඉිරිපත් කිරිම යබායහාම ුර්වල මේටමක තිය න්යන්. ගරු නාගරික 
යකාමසාරිස්තුමායේ අවධාන ත්  ය ාමු කරනවා. ඔබතුමා ගන්න අවංක උත්සහ  සාර්ථක කර 
ගන්න සමහර නිලධාරින් කිටුවට ඇවිල්ලා තමයි වාර්තාව සුදානම් නැහැ පස්යස් යදන්නම් ඒ 
වයේ කාරනා කි න්යන්. ඒ නිසා මන්ිවරුත් ඒ පිලිබද අවධාන  ය ාමු කරනවා වයේම 
නිලධාරිනුත් ඒ අවධාන  ය ාමු කරනවා නම් අපි සි ලු යදනා එකතු වුයනාත් යම් උත්සහ  
ඉතාම සාර්ථක කර ගන්න පුලුවන් කි ලා මා විශ්වාස කරනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - ඩේ.මැේසි පේ ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට මා ආරම්භයේි ඉඩම පි රිස් මාවයත් ගහ පිලිබද ප්රශ්ණ ක් 

ය ාමු කලා එයක් පරණ  බිම් කැබැල්ල  පර්චස් 3.75 යි වර්තමානයේ පර්චස් 4 ½ කට වැඩිය න් 
බිම්සවි  ඔප්පුයේ සඳහන් යවලා තිය නවා. මම අවශය ලිපි යල්ඛ්ණ භාර ිලා තිය නවා කටයුතු 
කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - බී.සජිත් ුින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වීරපුරන් අප්පු චතුරශ්රයේ මතුවුන කාරණ  තමයි සුර්   යකෝෂවල සක්රි  
කරන එක කරලා නැෂනල් ක්යරඩික්ේ එකට එකතු කරලා ඒ මුදලින් තමයි ඒක කරලා තිබුයන්. 
එතුමා කි පු අදහස ලක්ෂ ගානක්  නවද කි ලා මම දන්යන් නැහැ. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, යකායරෝනා කායල් ඒක ඔසඳ හර්ෂන මන්ිතුමාටත් යම්ක බලපෑවා. ඒකට  
අවශය කරන මීටර් ප්රමාණ  ලැබිම යබායහාම ප්රමාද විමක් වුනා යකායරෝනා නිසා. සුර්  
යකෝෂය න් ගනිේි අපි ගන්න ප්රමාණ  වයේම එලි ට දාන ප්රමාණ ත් එක්ක විුලි පේධති 
ප්රමාණ ත් එක්ක එලි ට යදන ප්රමාණ ත් එක්ක  මීටර් යවන්න ඕන. ඒ මීටර  ප්රමාද වීමක් 
යවලා තිය නවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - ඩේ.මැේසි පේ ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට ිනපතා ලැයබන පුවත් පත දැන් ටික කායලක සිට ලැයබන්යන් 
නැහැ. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, යම් සති  අවසාන යවනයකාට පුවත්පත ලැයබයි. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි - සුනිල් නන්ත්රදසිරි මාසපකෝරාල මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කරුණාකරලා අයප් ඉන්ෂුවරන්ස් එක සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න. 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, යස්නක දම න්ත ගරු මන්ිතුමා දන්නවා පලාත් සභායවත් ,පාර්ලියම්න්තුයවත් 
ඒක කලා නම් අපිට ඒක පුලුවන් කි න තැන ඉන්නවා. හැබැයි යම්කට පරික්ෂණ ක් තිය න 
නිසා අයප් ය ෝජ්නාව සක්රි  කරලා නැවත ආණ්ඩුකාර තුමා යවත ය ාමුකරලා තනි තිරණ ක් 
ගන්න තැනක් තිය න නිසා මහ ඇමති යකයනක් නැහැ, මන්ි මණ්ඩල ක් නැහැ, කැබිනේ 
එක්ක නැති නිසා එතුමාට කරුනු වාර්තා කලාම නිලධාරින් ඒකට එකඟ නිසා මම හිතනවා අපිට 
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ගන්න පුලුවන් කි ලා මම යහට-අනිේදාම ගිහිල්ලා යම් කාරණ . ඉන්ෂුරන් එකක්  යම් වයේ 
වසංගත කාල සීමාවක් තුල අතිශ  වැදගත් යවලා තිය නවා ඒ සඳහා අවශය කරන කටයුත්ත 
කරනවා. 

2020.12.11 ින පැවති මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු නිර්යේශ න්ට 

පක්ෂව  පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ජ්න්ද  ප්රකාශ කරන ලි. 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.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 හර්ෂණ අයබ්යකෝන් 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.ඩබ්.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.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් 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  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා 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  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2020.12.11 ින මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක19,අංක20, අංක21, අංක23, අංක32, අංක37, 

අංක38, අංක40, අංක42(1), අංක42,(2), අංක43, අංක 46  පක්ෂවත් අනිකුත් සි ලුම කිටු 

නිර්යේශ න් වලට විරුේධවත් පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ජ්න්ද  ප්රකාශ 

කරන ලි. 

01. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
02. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 
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03. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
05. මහා නගර සභා මනී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න මැන්ිස් මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
09. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

12. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  

13. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

15. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
 

2020.12.11 ින මුදල් කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු නිර්යේශ න් වලට විරුේධවත් පහත නම් 

සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ජ්න්ද  ප්රකාශ කරන ලි. 

 

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

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

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 

2020.12.11 ින මුදල් කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු නිර්යේශ න් වැඩි ජ්න්දය න් සභා සම්මත 
වි . 

 

07. 2021.01.01 දින සිට 2021.12.31 දින දේවා කාල සීමාවට අදාලව ෙහත සඳහන්ත්ර සවථාවර කිටු 

වලට සාමාජිකයින්ත්ර ෙත් කිරිම. 

 

07(1) ඉඩම් හා නගර සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ඉඩම් හා නගර 

සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.යක්.පී.සුසන්ත යප යර්රා මහතා 
 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.කුමාර රාජ්රත්න  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
4.   මහ නගර සභා මන්ි -     පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
5.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 
6.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර්  මහත්ි  
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07(2) මහජ්න උපය ෝගිතා,කාන්තා හා ප්රජ්ා සංවර්ධන පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් 

පත් කිරිම 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් මහජ්න 

උපය ෝගිතා,  කාන්තා හා ප්රජ්ා සංවර්ධන පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා 

සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ද මහතා 

 2.   නිය ෝජ්ය නගරාධිපති -     ඩී.සමන්ත සිල්වා  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.නාලිනි යේමවති ප්රනාන්ු මහත්ි  

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩබ්.පී.ප්රභාිනි වික්රමසිංහ මහත්ි  

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩබ්.ශ්රි ානි යහම්ලතා ප්රනාන්ු  මහත්ි  

 

07(3) ආ තන හා නීති  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ආ තන හා 

නීති  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 

 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඒ.එච්.සුයේශ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.ලිහිණි  ප්රනාන්ු  මහත්ි  

 

07(4) පරිසර යසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

 
නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පරිසර යසෞඛ්ය 

හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     එස්.වී.එම්.නීෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     එච්.ප්රිප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන්  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩබ්.මැක්සි යජ්රාඩ් ප්රනාන්ු මහතා 

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     ජි.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපාන්සු මහතා 
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07(5) ක්රිඩා කටයුතු හා යපාු වියනෝද කටයුතු පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

  
නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ක්රිඩා කටයුතු හා 

යපාු වියනෝද කටයුතු පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 

 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.ලලිත් ප්රනාන්ු  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනි  මහත්ි  

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු  මහත්ි  

 

07(6) වයාපෘති හා යභෞතික සම්පත් කළමණාකරණ  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් 

කිරිම 

 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් වයාපෘති හා 

යභෞතික සම්පත් කළමණාකරණ  පිළිබඳ සථ්ාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා 

සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.සුදත් ක්රිශාන්ත යපයර්රා  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     එ ෆ්.බී.නිලංක සිල්වා  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     රවිනාත් යේ. ගුණයස්කර මහතා 

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     බී.සජිත් ුින්ද පිරිස් මහතා 

 

07(7) ඵලදායිතාව  හා මුදල් උත්පාදන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ඵලදායිතාව  හා 

මුදල් උත්පාදන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩී.ඩබ්.රන්ු නියරෝෂන  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     එස්.යේසර රවින්ර ප්රනාන්ු මහතා 

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.තිසර රසාංජ්න ප්රනාන්ු මහතා 
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07(8) කර්මාන්ත හා ඉඳිකිරිම් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් කර්මාන්ත හා 

ඉඳිකිරිම් පිළිබඳ පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඒ.ිපා චාන්දනි ආරි වංශ මහත්ි  

 2.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.සුරංග එන් අයපාන්සු  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     පී.ගාවින් මත්යතස්  මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  

6.   මහ නගර සභා මන්ි -     ඩබ්.රවීන්ර රංගන ප්රනාන්ු  මහතා 

 

07(9) මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට කිටු සාමාජිකයින් පත් කිරිම 

 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මහ නගර සභා මන්ිවරුනි,මුදල් කිටුවට සභාපති යලස නගරාධිපති නිල බලය න් 

පත්වන අතර  මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටුවට පහත නම් සඳහන් මහා නගර සභා මන්ිවරුන් 

යත්රි පත් වී ඇති බව දන්වා සිටිනවා. 

 1.   මහ නගර සභා මන්ි -     එස්.යේසර රවින්ර ප්රනාන්ු  මහතා 

2.   මහ නගර සභා මන්ි -     එච්.ප්රිප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු  මහතා 

3.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.ලලිත්  ප්රනාන්ු මහතා 

4.   මහ නගර සභා මන්ි -     යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

5.   මහ නගර සභා මන්ි -     යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 

 

 

08. 2021 වර්ෂය සඳහා මාසික සභා රැසවවිම් හා සවථාවර කිටු රැසවවිම් සඳහා දින නියම කර ගැනිම. 

(2021.01.01 සිට 2021.12.31 දේවා) 
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37                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.01.07 
 

 

09. පුේගලික සවවභාවපේ කරුණු -  නැත. 

 

10. ලැබීම් පගවිම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශන වැඩ ප්රගති වාර්තාව - 

 
නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

2020.12.11 මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 2020 ඔක්යතෝම්බර් මාස ට අදාළ මුලය 

වාර්තාව ඇමුණුම - 01 යලස ඉිරිපත් කර ඇත. 

 

09. පවනත් කරුණු - නැත. 

                                    

සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු, 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.01.07 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 

 

 

 


