
2021 පෙබරවාරි මස 05 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමාරටුව මහා 

 නගර සභා රැසවීම් ශාලාපේදි ෙවත්වන ලද  පමාරටුව මහා නගර සභාපේ  

2021 පෙබරවාරි 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 

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

28. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

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

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

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

35. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්ිකා කුයර් මහත්ි  
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36. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  

37. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

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

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

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

44. 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 2021.02.05 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

 

01. වාර්තාව පිළිගැනීම හා සලකා බැලීම  

          2021.01.07 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,වාර්තාව සම්මත කිරිමට යපර ඔබතුමා යේ ප්රකාශ ක් සංයශෝධන  

කිරිමක් යහෝ ඉල්ලා අස්කිරිමක් කි න්න බැහැ නමුත් යම් ප්රකාශයේ සටහන් වුන කරුණක් 

තිය නවා කිටු වාර්තා හා කාලයේලාව සම්බන්ධව ඒකට අයප් වියරෝධතාව  ප්රකාශ කරනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.01.07 ින සභා රැස්වීම් වාර්තා ව 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 2021.01.07 ින පැවති මහ සභා රැස්වීම් වාර්තාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි .     

 

02. ගරු නගරාධිෙතිතුමාපේ නිපේදන -  

02(1)    නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල ගරු මන්ිතුමායේ නැන්දණි  අභාවප්රාප්ත වී 

ඇති බැවින් අද සභාවට සහභාගි වි  යනාහැකි බව දන්වා තියබනවා. 
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02(2)   නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  මහ නගර සභා මන්ි ගරු තිසර රසාංජ්න යමන්ඩිස් මහතා අද ින සභාවට 

සහභාගි යනාවන බව දන්වා එවා තියබනවා. 

 02(3)   නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,  මහ නගර සභා මන්ි ඩී.ඩබ්.රන්ු නියරෝෂන මහතා අද ින සභාවට සහභාගි 

යනාවන බව දන්වා එවා තියබනවා. 

 

03.      සභාව අමතා එවන ලද ආයාචනා,පෙත්සම්,ෙැමිණිලි හා සංපේශ සභාව හමුපේ තැබීම. 

 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,ගි  සභායේි ප්රකාශ කල පරිි අපි සභාවට අදාල යනාවන කිසිවක් ඇතුලත් 

යනාකරන බැවින් ඒ අදාල පරිි ආ ාචනා යපත්සන් ඉිරිපත් කරන යලස කාරුණිකව ඉල්ලා 

සිටිනවා 

3(1)     මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මා විසින් අද සභාවට ඉිරිපත් කරනවා ිට මාස කීප කට යපර ඔබතුමාව 

දැනුවත් කරලා ඉල්ලිමක් කලා අනතුරු දා ක යපාල් ගසක් සම්බන්ධය න් යපත්සමක් ඉිරිපත් 

කරනවා. ස්තුතිවන්ත යවනවා අනුර ප්රනාන්ු මහතාට එතුමාත් දැක්කා යම් සිේධි .ඇත්තටම 

අනතුරු දා ක තත්ව ක් තියබනවා . 

3(2)     මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යසායිසා පුර නිවාස සංකිර්ණයේ පිංචි C 7 G 3 නිවාසයේ පිංචි වසන්තා 

පේිනි මහත්ි යේ අභි ාචන ත් යපත්සමත් ඉිරිපත් කරනවා. එතුි  යම් යපත්සයමන් 

ඉල්ලා සිටින්යන් අපිටත් ටිකක් අපහසුතාව ක් පත්යවයි. නමුත් කැලි කසල බැහැර කිරියම්ි 

යපාලිතින් රවය යේලා ලබා ිම සම්බන්ධව යලාකු ගැටලුවක් මතුවුනා . 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා කතුමා යේලන එකක් සම්බන්ධව අපි යකායහවත් කි ලා නැහැ. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යපාඩි යගවල් වල සිටින පුේගලය ෝ ඒ නිසා හරිම අපහසුතාවය න් 

පත්යවන්යන්.       
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            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා කතුමා, ඒ අ ට අපි කි ලා තිය න්යන් ඉුල් ටික අයින් කරලා ගසලා යදන්න   

විතරයි. මම  ඊයේ මයේ අත්යදයකන්ම අල්ලලා කාන්තාවක් පාවිචිචි කරන  ම් යේවල් 

යකාලවල ඔතලා තිබුන 5 ක් මයේ අතින් අයින් කලා.යම්ක ඒ තරම් යලාකු ප්රශණ් ක් යනායවයි. 

ඊයේ රාි අපි 11.00 ට විතර කනයකාටත් කෑම යකාළ  යහෝදලා ගසලා දැම්මා.අපි කි ලා 

තිය න්යන් ගසලා භාරයදන්න විතරයි. අපි කාටවත් කි ලා නැහැ යේලලා යදන්න කි ලා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමතනි අදහසක් විි ට ගිහිල්ලා තිය නවා ජ්නතාව අතරට යේලලා 

යදන්න කි න එක. මම ඒ යපත්සම ඉිරිපත් කරනවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා කතුමා, අපි යබදපු  යකායල් පැහැිලිවම සදහන් කරලා තිය නවා. 

            මහා නගර සභා මන්ත්රී - එල් රවිනාත් පේ. ගුණපසවකර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , ඒ ප්රශ්ණ  සම්බන්ධවමයි ඔබතුමා ඔ  විියේ තීන්ුවක් අරයගන 

තිය නවා නම් ඉතාමත්ම සංයතෝෂයි. යමාකද මටත් පැිණිලි රාශි ක් ලැබුනා ඉඩම 

යකාට්ඨාශයේ සහ කඩලාන යකාට්ඨාශය න්. වි යශ්ෂය න් කෑම යකාල සම්බන්ධව ජ්නතාවට 

මුණ ිලා තිය න ප්රශ්ණ . විපක්ෂ නා ක තුමා කිේයේ යසායිසා නිවාස සංකිර්ණයේ තිය න 

ප්රශ්න . නමුත් සමහර ප්රයේශ වල උඩ තට්ටුව යරන්ට් කරලා ඉන්න අ  කි නවා යම් ඉුල් 

යහෝදලා  යේලන්න තැන් නැහැ කි ලා. යම්ක සමහර යවලාවට සංනියේදන ප්රශ්ණ ක් යවන්න 

පුලුවන් අයප් යස්වකයින් යම්ක දන්යන් නැහැ.මට යම්ක සිේද වුනා මයේ යගදර මස් යගනාපු 

බෑේ යම් අ  ප්රතික්යෂ්ප කලා යගනි න්න යහෝදල යේලලා යදන්න කි ලා. යම්ක මට වුනා නම් 

යවන අ ටත් යවන්න පුලුවන්. යම්ක සන්නියේදන ප්රශ්ණ ක් යවන්න පුලුවන් ඔබතුමා 

සත්භාවය න් කරන්න පුලුවන්. නමුත් ඒක වැරි පිලියවලට සමාජ්ගත යවලා තිය නවා. පැම්පස් 

සහ මාක්ස් යගන ාම සම්බන්ධව ප්රශ්ණ කුත් උේගත යවලා තිය නවා. ඒ ප්රශ්ණයේි යම් 

අහිංසක යස්වකයින් කි ලා තිය න්යන් යම්වා යගනි න්න අපට එපා කි ලා තිය නවා යම්වා 

පුච්චන්න කි ලා. මම දැන්වත්ව ඉඩයම් ඒක තැනක යම් වා පුච්චපු යවලායේ අල්ලපු යගදරන් 

කම්ප්යල්න් එකක් ආවා යපලිතින් පුච්චනවා යපාලිසි ට දැනුම් යදනවා කි ලා. එතන ප්රශ්න ක් 

ඇති යවලා මයගන් අවිත් ඇහුවා අපි යමාකද කරන්යන් නගර සභායවන් යගනි න්යනත් නැහැ 

පුච්චන්නත් බැහැ කි ලා. යම් සම්බන්ධව අපි වහාම පි වරක් ගන්න ඕන යම්ක මුලු යමාරටුයේම 

ප්රශ්ණ ක් යවලා තිය නවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, අපි අදාල යවන්නාවු කාර්  කරලා තිය න්යන්. එතන සම්පුර්ණය න්ම හැම 

යකනාම පැම් පස් යදනවා. ඔවුන් ඉුල් අින දවසටත්, යපාලිතින් යගන නිසා පැම්පස් අපි 

ගන්නවා. යවනම බෑේ එකක වත්තක ති ායගන එකතු කරලා අවසාන එක්යකනා පැම්පස් ටික 

යගනි ලා යවනම තැනත් තිය නවා දාන්න.අත පි දන යකාල පවා ඒකට දාල යදන්න කි ලා 

තිය න්යන්.මම ඒක අනිවාර්්් ය න්ම දන්නවා. මම ඒක දැනුවත් කරන්නම්. ආසාදන ට පත් 
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වුන යකයනක්යේ විෂබිජ්  නැති කිරිම සඳහා අධික උෂ්ණත්වය න් පුලුස්සලා දාන එක. 

වවදයවරු ිගින් ිගටම කි නවා යම් පැම්පස් එක යමාන විි කින්වත් පුලුස්සා දැිමකින් 

යතාරව යවන මුකුත් කරන්න එපා කි ලා. පුලුස්සා දැිම කිරියම්ි ඒ රසස් ත් එක්කම විෂබිජ් 

කාටවත්  න්යන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පුලුසස්ා දැිම කරන්න කි න්යන්.වවදය වරුන්ට පිටින් 

අපිට  න්න බැහැ. මම යම්ක මැිහත් යවලා ආසායවන් කරන නිසා එතන ඉන්නවා. යකායහාම 

කිේවත් දාන්න යදන්යන් නැහැ කි ලා ිනකට පැම්පස් 300-400 ක් එතනට එනවා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, බාදා කිරිමක් යනායවයි දැන් පහල යගවල් වල පුච්චන්න පුලුවන් කමක් 

තිය යි.හැබැයි යසායිසා පුර 3-4  වයේ තට්ටුවල ඉන්න අ ට පල්යලහාට ඇවිල්ලා පුච්චන්න 

යදන්යන් නැහැ.ඒකට යමාකක් යහෝ ක්රම ක් ය ාදන්න පුලුවන්ද කි ලා සලකා බලන්න කි ලා 

ඉල්ලිමක් කරනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, දැන් ඔබතුමන්ලායේ අතට පිකාව එනවා. එහි තිය නවා කල යුතුයත් කුමක්ද 

කි ල පැහැිලිවම. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එල්. රවිනාත් පේ ගුණපසවකර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , ඔබතුමාට පහසු යවන්න මම යම් කි න්යන්. ඔතන තමයි වටහා ගැනියම් 

ුර්වලතාව ක් තිය නයන්. එකවරක් යසෝදා ගසා යදන්න කි ලා කි නයකාට යම් යස්වකයින් 

හිතන්යන් යම්ක සම්පුර්ණය න්ම යසෝදා යේලා යදන්න කි ලා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,අපි ඒක නිවැරි කරමු. යබායහාම ස්තුතියි. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , මටත් ඒ කරුණ සම්බන්ධය න් මටත් පැිණිලි ඇවිල්ලා තිය නවා. ඊට 

අමතරව අපි දැක්කා ඔබතුමා ඉතා වටිනා පත්රකාවක් මුරණ  කරලා යගවල් වලට ලබාිලා 

තිය නවා එ  ක්රමාණුකූලව ඉටු කිරිම සම්බන්ධය න් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වන අතර හැබැයි 

ජ්නතාවයේ පැත්යතන් පැිණිලි ලැබිලා තිය නවා යම් කාල සටහන අනුව සිුයවන්යන් නැහැ 

කි ලා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , අපි එතන හිටියේ නැහැ රවිනාත් මහත්ම ා යමතන ඉන්නයකාට.අපි කයල් ඔ  

යේ යනායවයි. යදනයකාටම අපි කිේවා තව සති ක් ඉන්න තාම පටන් ගත්තා විතරයි. රවිනාත් 

මහත්ම ා යමතන හිටි ා නම් මම යපත්සමවත් භාර ගන්යන් නැහැ . යම් වැයේ කරයගන 

 නයකාට ප්රාතිහාර දාන්න බැහැයන්. හාස්කම් යපන්නන්න බැහැයන්. 

 



                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.02.05 
 

6 
 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිණි ප්රනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි ,වැරි ට යත්රුම් ගන්න එපා යගනාපු පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් කයල්.කුණු 

යගන ාම සම්බන්ධය න්  නිවැරි කාල සටහන අනුව යගනි න්යන් නැහැ කි න එක පැිණිලි 

ඉිරිපත් යවලා තිය නවා.  යමාරටුව ප්රයේශයේ තැන් තැන් වල ඒ යහ්තුව නිසා ජ්නතාව කුණු දමා 

 නවා කි ලා.ඒවයේම යස්දා යේලා ිම සම්බන්ධව ජ්නතාව තුල වැරි මත ක් යගාඩනැගිලා 

තිය නවා. රැකි ාවට  න කාන්තාවන්ට  යම  යලාකු අපහසුතාව කට පත් යවලා තිය නවා. 

යහ්තුව යගදර වැඩ කරන අතර තුර ඔවුන් ප්රශ්ණ කරන යද ක් තමයි නගර සභාවට ඒයගාල්ලන් 

බු යගවනවා නම් නගර සභායවන් යස්වකය ෝ දාලා යවනම ප්රයේශ ක යම්වා යහෝදලා යේලල 

ඒ කටයුතු කරන්න බැරිද කි න එක ප්රශ්ණ කරනවා. ඔබතුමා හමුයේ පැිණිල්ල ඉිරිපත් 

කරනවා සලකා බලන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , යම්ක පළයවනි දවයස් කරන යකාට සාක්ික ක් තිය නවා මයේ යගදර කුණු 

යතිලා යගනිච්යච් නැහැ මැක්සි මන්ීතුමායේ,තිලකසිරි මන්ීතුමායේ තව මන්ීවරු 

කණ්ඩා මකයේ කුණු යගනිච්යච් නැහැ.  

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිණි ප්රනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , යචෝදනාවක් යනායවයි. අපි ප්රසංසා කරනවා ඔබතුමායේ යම් කටයුත්ත 

කළමනාකරණ  කර ගන්න කරන උත්සාහ  සම්බන්ධව. නමුත් ජ්නතාවයේ  පැිණිල්ලක් 

ඉිරිපත් කයල්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යමාන විි කින් වත් අපි යමයින් යේශපාලන වාසි ගන්න බලනවා 

යනායවයි. යම් තාක්කල් යම් ප්රශ්ණ  අපිට මුල සිටිම ආවා.නමුත් අපි යම් සභාවට ඇවිල්ලා කථා 

කරන එක අපි අතරම තමයි යවන්යන්. අපි එතන උේයඝෝෂන කරන්න වත් යසනග ගැවයසන 

තැන් වලට ගිහිල්ලා උසිගන්වන්න වත් උත්සහ කයල් නැහැ. සභායේ කථා කරලායම් සම්බන්ධව 

සමත කට පත්යවන්නයි නිවැරිව දකින්නයි යමානව හරි කථා කරල විසදාගන්න තමයි 

කරන්යන් සභායේ කථා කරන්යන්. 

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා කතුමා, මම යම් ගැන කථා කරන්න උත්සහ ගන්නවට වඩා මම යම් කි න්යන් 

ඔබතුමන්ලා/තුි න්ලා යපාේඩක් එන්න නගර සභායේ යම් කරන වැයේ බලන්න. එතනි 

කාටත් පැහැිලි යවයි ඔ  කි න අතයලාස්සට යම් සි ලු යදනා යම්ක කරනවද කි ලා පැහැිලි 

යවයි.මට පුලුවන්නම් යපන්නන්න ඔ යගාල්ලන්යේ යගදර ඉන්න මැස්යසෝ ප්රමාණ ට  වඩා 

මැස්යසෝ එතන ඉන්නවා නම් යම්ක කරන්යන් නැතුව බැහැ එතනට  න්න යවනවා.යම්ක හරි ට 

ඇද ගන්න බැරි වුනා නම් තමයි නගරාධිපතිතුමායේ යජ්ාබ් එක හරි ට කරලා නැත්යත්. පාලක 

මන්ිවරුන්යේ යජ්ාබ් එක හරි ට යවන්යන් නැත්යත් අපිට කුනු ටික අින්නත් බැහැ එතනට 

ජ්නතාවයේ කුණු ටික අපිට හරි ට ඇදගන් බැරි වුයනාත් තමයි අපි යෆ්ල්. අපි යහාඳටම දන්නවා 

ිනිස්සු යහෝද යහෝද යදන ඒවා අපි අතින් අල්ලලා දානවා. හැබැයි යහෝදලා යදන්යන්.අපි භාර 
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ගන්නවා යමතන.දැනට සති 3 යි ින කිප යි. දැනට ප්ලාස්ටික් යපේ යබෝතල් විතරක් යටාන් 3 ½ 

ක්.ඒවා නිකං යනායවයි සභාවට ලැයබන මුදලත් එක්ක තමයි එලි ට  න්යන්. කඩදාසි දැනට 

යටාන් 3 ½ කට වැඩියේ තිය නවා අද දවයස ් යගනි න්න. යපාලිතින් යවනම යබ්ල් කරල 

තිය නවා. අපිට යමාකුත්ම කර ගන්න බැරි ටික යබ්ල් කරලා තිය නවා. කරි ානට පහුගි  

ටියක්  ැේවා. ඇත්තටම කි නවා නම් මම ස්තුතිවන්ත යවනවා මයේ ගරු මන්ිතුමන්ලා, 

ඔබතුමන්ලා යම් දක්වන සහය ෝග ට ඒ වයේම අපි යකාච්චර සහය ෝග  දැක්වුවත් අහිංසක 

යස්වකය ෝ නිදහස් දවයසත් යමතනින් ගියේ රාී 12.15 ට. ඒයගාල්යලෝ යමානවා වුනත් 

කි න්යන් සර් යම්ක යහාඳ වැඩක් අපි කී  වුනත් යම්ක කරමු කි ලා.ඔක්යකාම කි න්යන් 

එයහමයි. ඔසඳ මන්ිතුමායේ යගෝලය ක් ඉන්නවා එ ා කි න්යන් අයන් සර් මාව යමතනින් 

අයින් කරන්න එපා. ඒ තැනට පත්යවලා දැන් කට්ටි  වැඩ. තිලකසිරි මන්ිතුමායේ යගෝලය ක් 

ඉන්නවා එ ා කි නවා සර් මාව යමතනින්  වන්න එපා. ඒයගාල්ලන්යේ ඇඟට ඇවිල්ලා 

තිය නවා. යම්ක හරි ටම තව සති යදකක්  නයකාට කුණු වර්ීකරනයකාට යම්ක ආයේ. මට 

කිේයේ විල්යලෝරාවත්යත් ිනිස්සු යම්වා යගදර  දානවා කි ලා.මම කිේවා යගනල්ලා දාන්න. අපි 

දන්නවා තාම යම් පිලියවලට සති යි. කිසි ප්රශ්ණ ක් නැහැ. මම දන්නවා යම් තව සති යි යදකයි 

ඉතාම යහාඳ වැඩක්. 

3(4)     මහ නගර සභා මන්ත්රි  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් වයේ වැදගත් පණිවිඩ ක් සමාජ්ගත කරන යකාට යදමළ භාෂාව කථා 

කරන අ  ගැන ටිකක් සලකා බලන්න කි ලා. යගාඩක් කට්ටි  මයගන් ඇවිල්ලා අහනවා යම් 

යමාකක්ද කි න්යන් කි න එක. එනිසා ින් ඉිරි ට වැදගත් පණිවිඩ ක් සමාජ්ගත කරනයකාට 

රවිඩ භාෂාව කථා කරන අ  ගැනත් සලකා බලන්න කි ලා මම ඉල්ලිමක් කරනවා. 

3(5)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - පි.ගාවින්ත්ර මත්පතසව  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , මම ඊයේ ආවා නිදහස් උත්සව ට  ඒ යවලායේ මම ගි ා කුණු යබ්ල් 

කරන ස්ථාන ට බලන්න. මට හිතුනා ඔබතුමා යම් තරම් කැප කිරිමකින් යම් වයේ බුේධි ක් 

ය ාදවලා කරන්යන් ඇයි.කුණු යසෝදලා යදන්න බැරි එක ඇත්ත නමුත් එ  පුරුු යවනයකාට ඒ 

යබ්ල් ක්රමය න් යකාපමණ කුණු කන්දක් අයින් කරනවද කි න එක. මම හිතනවා යම් කථා 

කරන මන්ිවරු දැකලත් නැතිව ඇති. ඒක බලන්න ඕන. මම පුුම වුනා යම් වයේ ලක්ෂ ගානක් 

ඔබතුමා යම් නගර සභාවට ඉතුරු කරන්යන්. ඒකට විරුේධව කථා කරනවා යනායවයි යම් කිසිම 

මන්ිවරය ක්. ඒක තව තවත් වර්ධන  කරලා අයප් ජ්නතාවට සහන  සලසන්න තමයි අයප් 

මන්ිවරු දැනුවත් කරන්න තමයි යම් කි න්යන්. ඔබතුමා ,යකාමසාරිස්තුමා, යල්කම්තුමා යම් 

මන්ිවරු හැයමෝම යම් කරයගන  න වැඩ පිලියවල තව අඩුපාඩු තිය නවා ඒ අඩුපාඩු 

යපන්වන්නම් අපි. අපි ඉිරි කටයුතු කරයගන  න්න කි ලා කි නවා. යම් යබ්ල් මැින් යදක 

දැක්කම මම පුුම ට පත්වුනා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. සම්පුර්ණ යලෝේ එකක් දානව යපාඩි යබ්ල් 

මැිමට.ඒක  යබායහාම වැදගත් කථාවක්. යම් සි ලු මන්ිවරුන්යේ කථා විරුේධව හිතන්න එපා. 

අයප් අදහසුත් අරයගන යම  ඉිරි ට කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවයේම යම් 

කුණු  යසෝදන්න කි න්යන් ඇයි යම්වා යබ්ල් මැින් එකට දාන්යන් කවුද සත්තු යනායවයි යම්වා 

අල්ලනයකාට පිරිසිුව තිය න්න ඕන. 
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3(6)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - පි.ගාවින්ත්ර මත්පතසව  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , රාවතාවත්ත ලක්ෂපති  පායර් යසල්ලප්යපරුම ප්රනාන්ු මාවයත් විශාල 

වශය න් බල්ලන්යේ කරදර ක් තිය නවා කි ලා 15 යදයනක් අත්සන් කරලා ලිපි ක් භාරිලා 

තිය නවා. ඒ වයේම ඒ පායර් පිංචි යවලා සිටින ජ්නතාවක් ඉන්නවා බල්ලන්ව මරණවට, 

බල්ලන්ව ගිහිල්ලා දානවට එයහම අකමැති කට්ටි කුත් ඒ පායර් ඉන්නවා. යම් යදයගාල්ලන්ටම 

සහන ක් යවන්නට ඕන. එමනිසා පශුවවදයතුි යේ මාර්ගය න් යම් සඳහා කටයුතු කරන්න 

කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , යම  නගර සභාවට විශාල පාඩුවක්.මම ඇවිල්ලා කි නවා ඔබතුමා 

හදනවා ප්රිික්ස් පුරවනවා. යක්යසෝන් එක ළඟ පාර හැමදාම කැඩිලා.ජ්ල  පිරිලා වාහන ක් 

මාරුයවන්න බැරි තත්ත්ව ට පත්යවලා.  

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, යකාවිේ නිසා එතුමා නියරෝධාන  යවලා සිටි නිසා හුදකලා තත්ත්ව  නිසා වැඩ 

නැවතුනා නැවත ඇරපු ගමන් එම පාරවල් කාපට් කරනවා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පි.ගාවින්ත්ර මත්පතසව  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , ඔබතුමාට වියශ්ෂ ස්තුති ක් කරන්න තිය නවා.ඔබතුමාට කයේ  නවා 

කි ලා හිතන්න එපා කවුරුවත් යමතන. මම වැඩ කරන යකනාට ගරු කරනවා උදවු කරනවා.මම 

අසනිප තත්වය න් ආයරෝගය ශාලායේ ඉන්න යකාට ලක්ෂපති  පාර මුල සිටි මීටර් 200 ක් 

පමණ කාපට් කරලා ලස්සනට හදලා තිය නවා. අනිත් එක රාවතාවත්ත පළයවනි පටුමයේ 60/1 

නිවස ලඟ සිට චිත්රා යසායිසා මැතිණි යේ නිවස දක්වා ඒ ජ්නතාවයගත් මයේත් ස්තුති  

ඔබතුමාට පුද කරන අතර චිත්රා යසායිසා මැතිණි  කි නවා දැන් යදවන පටුමග පළයවනි පටුමග 

සම්බන්ධ යවන්න එ ායේ නිවසින් යකාටසක් කඩලා යදනවා ඒ යකාටස සම්බන්ධ කරයගන 

පාර පලල් කර ගන්න කි ලා. එමනිසා ගරු ඔබතුමායේ කාරුණික අවධාන  ය ාමු කරන්න 

කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(7)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - එච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනාන්ත්රු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , යනාිරන කසළ ප්රතිචක්රිකරණ වැඩ පිළියවල සම්බන්ධය න් යම් 

සභායේ අදහස් කීප ක් පළවුණා මට අවස්ථාව යදන්න යම් අදහස ඉිරිපත් කරන්න. ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි විපක්ෂයේ මන්ිවරුන් මතු කයලත් යම් නගරයේ වැසි න් මතු කරන 

කාරණාවන් තමයි. ඒක රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා කිේවා වයේ අනවයබෝධ  නිසා ඇති වුණා 

කාරණාවක්. යම්කට යහ්තුව ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පුරවැසි න් විතරක් යනාවයි යම් සභායේ 

ඉන්නවා සමහර මහජ්න නිය ෝජිතය ාත් තවම යම් වැයේ ගැන හරි අවයබෝධ ක් යනාමැතිව. 

කසල ප්රතිචක්රිකරණ  වැඩ සටහන වසර ගණනාවට යපර යම් සභායවම සිටින සමහර මන්ිවරු 

යහාරණ අගලවත්ත වයේ ප්රයේශ වල ගිහිල්ලා ඒවා පරික්ෂා කරලා බැලුවා. නමුත් යම් අත ළඟ 

තිය න කටයුත්ත තවම යනාබලපු මන්ිවරු ඉන්නවා. එම නිසා යම් සභාවට ය ෝජ්නාවක් 

යගෞරවය න් ඉිරිපත් කරනවා පුලුවන් නම් යම් සභා කාල  ඇතුලත මන්ිවරුන්ට ඒ ස්ථාන ට 

ගිහිල්ලා එ  නරඹන්න අවස්ථාවක් සලසන්න එතයකාට  ම් අවයබෝධ ක් ඔවුන්ට ලබා ගන්න 

පුලුවන්  එම නිසා ඒ සදහා අවස්ථාවක් ලබා යදන්න කි ලා  ඉල්ලා සිටිනවා. 
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3(8)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.එල්.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , චන්දන සම්පත් මහත්ම ා දැන් ඉිරිපත් කරපු ලිපි ක් මම සභාගත 

කරනවා. 

3(9)     නිපයෝජ්ය නගරාධිෙති  - ඩී.සමන්ත්රත සිල්වා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , යනාිරන කසළ වැඩ පිලියවල ඉතාම අග  යකාට අපි සලකනවා. යම් 

යලෝක පරිසර තත්ත්ව ත් සමග යම්ක ඉතාම කායලෝචිත වැඩක් . යම් ඇති යවලා තිය න 

තත්ත්ව ත් එක්ක ඔබතුමා විශාල කැපකිරිමක් කරලා ඔබතුමාට තියබන අත්දැකිම් සමග 

ඔබතුමායේ තිය න උවමනාව කි න එක අපි සැබැවින්ම දන්නවා. ඒක  නිසා තමයි අද අපි 

යවනත් නගර වලට වඩා කසළ කළමනාකරළණ  එක්ක  ම් තැනක අපි සිටිනවා. 

වියශ්ෂය න්ම ඔබතුමා නා කත්ව  අරයගන විපක්ෂයේ මන්ිවරුන්යේත් සහය ෝග  ඇතිව 

ඔබතුමා කැපවීයමන් ඒක උනන්ුයවන් කරන එකට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත යවනවා. ඒවයේම 

හිටපු යසෞඛ්ය කිටු සභාපති ප්රිප් ශ්රි න්ත මන්ිතුමාත් වර්තමාන සභාපති ඔසඳ අයබ්යකෝන් 

මන්ිතුමාත් ඒ කරපු කැපකිරිම ඇත්තටම අපි අග  කරන්න ඕන ඉතාම වටිනවා. මම හිතනවා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් කසළ පැක් කරන ප්රමාණ  ඒ මැින් වල යපාඩි අඩුවක් මයේ දැක්ම 

අනුව දකිනවා මැින් වල ප්රමාණය කුඩා නිසා විශාල කාල යේලාවක් ගත යවන තත්ත්ව ක් 

යප්නවා. ඒවයේම යස්වක ප්රමාණ ක් වැඩිපුර දාන්නත් යවනවා. අපි යමෝල්යපට ගිහිල්ලා බැලුවා 

නම් ඒ තැනක තිය නවා  කඩ තහඩු ප්යල්ේ කරලා හදන තැනක්. රවින්ර මන්ිතුමාලටත් 

හදන්න පුලුවන විශාල අන්න ඒ ගැනත් අවධාන  ය ාමු කරන්න හැකි ාවක් තිය නවා නම් 

ඔබතුමායේ අවධාන  අනුව සමහර කසළ තව පවිත්ර යවන්න ඕන කි ලා හිතනවා නම් යපාලිතින් 

රවය යලාකු ගණන්  න්යන් නැහැ යවාින් ප්යල්න්ට් එකක් දා ගත්තා නම් තිය න  ම්  ම් 

ගැටලුත් අපිට  නිරාකරණ  කර ගන්න පුලුවන්.  ටැප් එකක් සවි කරලා මැිම දාන්න විතරයි 

තිය න්යන්. එතයකාට යම  ඉතාම සාර්ථකව කරයගන  න්න පුලුවන් යම් සඳහා සහය ෝග  

දක්වන ආණ්ඩු පක්ෂය න් සභාපති වරුන් යදයදනා ඇතුලු සි ලුම මන්ිවරුන්ටත් විපක්ෂයේ 

මන්ිවරුන්ටත්,  යකාමසාරිස්තුමා, යල්කම්තුමා ඇතුලු, ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂකතුමා , 

 සන්ත මහත්ම ා ඒ සි ලු යදනාට යමාරටුව ජ්නතාවයේ යගෞරවනී  ස්තුති  පුදකර සිටිනවා. 

3(10)     මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , සත්ුති ක් පුද කරනවා යකටි කාල ක් තුළ යසායිසා පුර ක්රිඩා පිටියේ 

පස්ටික තුනී කරලා තණයකාල ටික කපලා සැලකි  යුතු සංවර්ධන කටයුතු ප්රමාණ ක් සිු වුනා. 

විුලි ආයලෝක  නැවත ප්රතිසංස්කරණ  කළා ඒ සම්බන්ධව මැිහත් වුණා ඔබතුමාටත් 

වියශ්ෂය න් ක්රීඩා කිටුයේ සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත යවනවා එතුමා පුේගලිකව එම 

ස්ථානයේ රැඳි සිටිින් අධික්ෂණ  කරින් වියශ්ෂය න් ක්රීඩාපිටි භාරකරු යලස කටයුතු කරන 

ුින්ද මහත්ම ා, ුල්සිරි මහත්ම ා, ඉංජියන්රුතුි  ඒ සි ලු යදනාටම යසායිසාපුර ජ්නතාව 

යවනුයවන් ස්තුති  පුද කර සිටිනවා. 

3(11)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , විශ්රාික යම්ජ්ර් එල්.යේ.සි. පිරිස් මහත්ම ා අයගෝස්තු මායස් ඔබතුමාට 

ඉිරිපත් කරලා තිය න ලිපි ක්.  ලක්ෂපති  පුරන්අප්පු මාවයත් පළයවනි යබෝක්කුව අසලින් 
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දකුණට ඇති මාර්ග  ඉතාම අබලන් තත්ත්ව ට පත්යවලා මාර්ග  කැළෑ වැවිලා , ප්රධාන 

කාණුයේ යකාටසක් බැම්ම කඩා වැටිලා තිය නවා යම  ප්රතිසංස්කරණ  කර යදන්න කි න 

ඉල්ලිම කරලා තිය න්යන්. නිර්යේශත් ලබා ිලා තිය නවා තාක්ෂණ නිලධාරි මහත්ම ා යම් 

යවනතුරු ඒ කටයුතු සිු යවලා නැහැ.යම් පිළිබඳ අවධාන  ය ාමු කරලා යම් ඉටුකර යදන්න 

කි ා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(12)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්. සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , මීට මාස යදකකට කලින් ඉිරිපත් කරපු ලිපි ක්. නැවත සභාගත 

කරන්න සිු යවනවා. අජිත් යරාෂාන්, 3 වන පටුමග, කල්දමුල්ල පාර ,යමාරටුව. විහාරස්ථානයේ 

විහාරාධිපති විසිනුත් අත්සන් කරලා තිය නවා. ඉතාම කුඩා පාරක් කාණුවක් හාරන්න බැරි 

තත්ත්වයේ තිය න්යන්. භුගතව බට ය ාදා තමයි කරන්න තිය න්යන්. යම් සම්බන්ධව කටයුතු 

කරන යමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(13)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , මට පුේගලිකව ඇති වුණ කාරණාවක් තිය නවා කැස්බෑව පස් 

කතන්දර  පිළිබඳ කටයුත්යත්ි මා ලිඛිතව ඉල්ලිමක් කලා 2021.01.06 වන ින කැස්බෑව නගර 

සභාවන අයපන් ඉල්ලිමක කරලා තියබනවා නම් එම ලිපියේ පිටපතක් ලබා යදන්න කි ලා. මට 

පිළිතුරක් ලැබුයන් නැහැ. නැවත මම යකාමසාරිස්තුමාට ලිපි ක් යදනවා ඔබතුමා විසින් සභාවට 

ඉිරිපත් කරපු යගාවිජ්න සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුයවන් ලබා ිලා තිය න අවසර පත්ර  

පිළිබදව පිටපතක් ලබා යදන්න කි ලා. ඒ පිලිබදවත් කිසිු පිලිතුරක් ලැබිලා නැහැ.අපි ලිඛිත 

ඉල්ලිම් කලාම ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු ලිඛිතව අපිට ලැයබන්න ඕන.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි කසළ කළමනාකරණ කටයුත්ත පිළිබඳව කිසිු යකයනක් විරුේධ නැහැ. 

කල යුතු වයාපෘති ක් දැන් අවුරුු ගණනාවක් ඔබතුමාලා යම්යක් පාලකය ෝ නමුත් ප්රමාද යවලා 

පටන් ගැනිම තමයි අපට තිය න ප්රශ්ණ . කසළ කලමනා කරණ  ගැන ප්රතිචක්රිකරණ  ඒක 

පටන් ගන්න තිබුන කාල සීමාවත් පැනලා. ප්රමාද වී යහෝ පටන් ගැනිම පිළිබඳව සතුටු යවනවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ගුණ පුර්ණ ක් කරන්න  නවා යනායවයි. යම්ක පටන් ගන්න යකාට ඔබතුමා 

යම් සභායවත් නැහැ. යම් සභායේ කසළ කලමණාකාරන  පටන් ගන්නයකාට නිශාන්ත 

ප්රිනාන්ු මන්ීතුමා විතරයි හිටියේ. වත්ත නැති වුනාට පස්යස් තමයි යනාිරණ ඒවත් 

කලමනාකරණ  කරන්න ගත්යත්. එතයකාට ඔබතුමා නැති නිසා දන්යන් නැහැ. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , කසළ කළමනාකරණ  කි න්යන් නගරාධිපතිතුමා කුණු ටික අරයගන 

ගිහිල්ලා වත්තකට දාන එක යනායවයි. ඒක ඊට වඩා පුලුල් එකක්. ජ්ාතික වැඩ පිළියවලක් එක්ක 

 න්න ඕන එකක්. ජ්නතාව සම්බන්ධයවන්න ඕන. 

-සභා ප ෝෂා- 
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නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, මම දන්නවා වියරෝධතා ඇති කරන්න ගත්තු විි . යනාදන්නවා යනායවයි. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , අපි යම් වයාපෘති ට විරුේධ නැහැ.වයාපාති  ක්රි ාත්මක කරේි ඇතිවන 

ගැටලු පිලිබදව තමයි යම් මන්ීවරු කථා කයල්. මට තව කරුනු කීප ක් තිය නවා මම යසෞඛ්ය 

කිටුයේි කථා කරන්නම් යස්වකය ෝ සම්බන්ධය න්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,යසෞඛ්ය කිටුයේි ඔබතුමා කථා කරන්න. 

3(14)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ. ද සිල්වා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , වරිපනම් යගවන ජ්නතාවට සෑම වසරකම ජ්නවාරි 31 වන ින වනතුරු 

එයස් යගවන යන්වාසික හා වයාපාරික ස්ථාන වලට නගර සභායවන් ලබා යදනවා වට්ටමක්. යම් 

යකාවිේ ප්රශ්ණ ත් එක්ක විශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා වරිපනම් යගේවා.වට්ටම් ලබාිම යපබරවාරි 

මායස් දක්වා ිරිඝ කිරිම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත යවනවා. 

3(15)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ ද සිල්වා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , යකාවිේ යරෝගින් යමම ස්ථාන ට රැයගන එන්යන් කරන්න අවශය 

යසෞඛ්ය කටයුතු කරලද කි න එක. එින සභා නිලධාරින් ඒ යේට්ටුයේ ගියේ නැහැ අනිත් 

එයකන් තමයි ගියේ. අපි ඒ වැඩ පිලියවලට අකමැති නැහැ. ඒවයේම අයප් අංශයේ ගිණිනිවන 

ඒකක ක් ස්ථාපන  යවලා තිය නවා. අපි දන්න විි ට ගිනි නිවින ඒකකයේ පැ  24 පුරාම ඒ 

යස්වයින් රැි සිටිනවා. එම කාමරයේ විුලි පංකාවක් පමණයි තිය න්යන් එ  වායු සමීකරණ  

කර යදන යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(16)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ ද සිල්වා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , කල්දමුල්ල ප්රයේශයේ පාරවල් කාපට් කරන්න කි ා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, කාපට් කරන වැඩ පිලියවල සකස් කරලා තිය න්යන්. යම් යකායරෝනා 

වසංගත ත් ඒකක තමයි ප්රමාද යවලා තිය න්යන්. එම නිසා යවන මුකුත් කරන එක අපරාධ ක් 

යවනවා. 

3(17)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.අනුරසිරි පේ. ද සිල්වා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , කල්දමුල්ල 3 වන පටුමග මම පත්වුනු කායල් ප්රික්ස් ය ාදා සකස් කලා. 

ඒ ප්රයේශයේ විහාරස්ථානයේ ස්වාින් වහන්යස් මට කිේවා.ඒ වයේම කාණු පේධති ක් නැහැ. 

එ  සකස් කර යදන යමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 
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3(18)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ත්රු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගි  මායස් අධික යලස සුලං හැමීම යහ්තුයවන් ඉිබැේද බටහිර ග්රාමයස්වා 

වසම තුල නිවාස 50-55 කට අධික ප්රමාණ කට අලාභ හානි සිුවුනා. ඒ දැනගත්ත යමායහායත්ම 

ගරු නගරාධිපතිතුමා එතනට පැිණලා ප්රයේශ  භාර මන්ිවර ා විි ට මාත් සමඟ ආපදා වලට 

ලක්වුනු  සෑම නිවසකටම ගායනම ගිහිල්ලා පරික්ෂා කලා. ඉඳිබැේද ජ්නතාව යවනුයවන් ඔබ 

තුමාට ස්තුතිවන්ත යවනවා. යම් ආපදාව සිුවුන යමායහායත් සිට යම් යමායහාත දක්වා ප්රයේශි  

යල්කම් කාර් ාල  සමඟ සම්බන්ධ යවලා, ඒ යමායහායතම ගරු අග්රාමාතයතුමට කථා කරලා යම් 

ජ්නතාවට කඩිනින් සහන ක් ලබායදන්න ඔබතුමා මැිහත් වුනා. ඒයක් ප්රතිඵල ක් විි ට 

ආපදාවට ලක්යවලා ින ක් ඇතුළත අපට ආපදා යගවන්න පුලුවන් කම ලැබුනා. 

3(19)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - ජි.සුරංග එන්ත්ර. අපොන්ත්රසු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,2021 ජ්නවාරි මාසයේ මාසික සභායේි මා විසින් ලිඛිත පැිණිල්ලක් 

ඉිරිපත් කලා යමාරටුයේ නගර සභායේ අ ුම්පතක අනුමැති  ි නගරාධිපතිතුමා අත්සන් කල 

යුතු තැනක භාහිර පුේගලය ක් අත්සන් කරලා වයාජ් සැලසුමක් අනුමත කරනවා. යම් කාරණාව 

මම ඉිරිපත් කයල් මයේ සයහෝදරි ට වුන අකරතැබ්බ ක් සම්බන්ධය න් ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි නමුත් සභාගත කල පැිණිල්ලට අදාල යේ විගණන අංශ ට තමයි ය ාමු 

කරලා තිය න්යන්. අයප් නීතිනිලධාරි තුි ක් ඉන්නවා නමුත් අපට උපයදසක් යදන්න යම් 

යමායහායතත් නැහැ. එතුි  යවනුයවන් කවුරුවත් සහභාගි යවන්යනත් නැහැ. නමුත් සභායේ 

වගකීමක් වන්යන් යමාරටුයේ ජ්නතාවට සාධාරණ ක් ඉෂ්ඨ යවන්නට ඕන. නගරාධිපතිවර ායේ 

වයාජ් අත්සනක් ය ාදනවා ඒ යවනුවට.යම් සම්බන්ධය න් නීතයානුකුල තමන්යේ නිවයස ්

වරිපනම් අංක  , තැපැල් අංක  තිය නවා ඒ අදාල පුේගල ට යපාලිසි ට යහෝ නීතිතම  

පැිණිල්ලක් කරල කටයුතු කරනවා. විගණන අංශයේ නිලධාරි තුමා මට කි නව යමහි දැනුමත් 

විමක් තිය නවද නැේද කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම්ක වයාජ් යලස සඳහන් කරලා 

තිය න්යන්. අපි යපාලිසියේ පැිණිල්ලක් කරලා නිතිම  කටයුත්තක් කරලා ඉිරි කටයුතු 

කරන්න. යම් සම්බන්ධය න් යමාරටුව ජ්නතාවට  ම් අසාධාරණ ක් සිුයවනවා. ගරු 

නගරාධිපතිතුමා සභාව තමයි අපකීර්ති ට පත් යවන්යන්. නමුත් අයප් පාලන කාල  තුල වයාජ් 

නගරාධිපතිවරය ක් තමයි අත්සන් කරලා තිය න්යන්. යම් සම්බන්ධය න් කඩිනින් කටයුතු 

කරන යලස යම් සභායවන් යගෞරවය න් ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(20)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමාර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මන්ිවරුන්ට සිුවන අසාධාරණ ක් සම්බන්ධය න් ඉිරිපත් කරන්යන්. 

යම් යකාවිේ 19 වවරස් තත්ත්ව  මුලු මහත් යමාරටුවම දැඩි යලස යරෝගාතුර යවින් පවතිනවා. 

අයප් වසං වල විශාල යරෝගින් සංඛ්යාවක් යම් යවනයකාට වදනිකව වාර්තා යවින් පවතිනවා. 

ඒ අවස්ථාවට පත්වන සමහර ිනිසුන්ට ලඟ ආශිතයින්ට ප්රායේශි  යල්කම් කාර් යලය න් ලබා 

යදන බඩුමල්ල පවා ලබායනායදන තත්ව ට පත්යවලා තිය නවා. ඊට යහ්තුව සම්බන්ීකරණ  

තියබන ුර්වලතාව  නිසා. ගයම් සිටින මන්ීවර ට පණිවිඩ ක් එන්යන් නැහැ ගයම් 

නියරෝධා න  යවන්යන් කවුද කි ලා. නියරෝධාන  කාල  නිමා වුනාට පස්යස් නියරෝධා න  

වුන මනුෂයයගන්  ගයම් සිටින මන්ීවර ට යහාඳ යදහි කැපිල්ලක් තමයි ඉතුරු යවන්යන්. ඒ 

කාල සීමාව තුල අපි උදවු කලා ,අපි වැඩ කලා, අප ජ්න්ද  ුන්නා නමුත් අපිට කරදර ක් වුනු 

යවලාවට ගයම් සිටින මන්ීවර ා විි ට ඒ සම්බන්ධය න් මැිහත් වුයන් නැහැ කි ලා. ඔබතුමා 
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යම්ක ිගින් ිගටම කථා කලා හැබැයි අපි දකිනවා යකාවිේ රැස්විම යනාපැවත්විම ප්රශ්ණ ක්. ඒ 

නිසා යකාවිේ රැස්විම කඩිනින් පවත්වන්න කි ලා  මම ඉල්ලිමක් කරනවා. ඒවයේම අපිට 

යතාරතුරු ලබා යදන්නට බි  දක්වන, අකමැත්තක් දක්වන යසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර් ාල  

ලක්ෂපතියේ දකුන වසයම් යකයනකුට කථාකරලා කි නවා PCRඑක කලාට පසුව ඒ ප්රිපල 

අනුව ප්රශ්ණ ක් නැහැ එ යගාල්යල් යනගටිේ කි ලා. තව ින යදකකින් පසුව කි නවා 

ඔ යගාල්යලා යකායහවත්  න්න එපා යපාසිටිේ කි ලා. කාර් ාලයේ නිලධාරි කුට වැරිමකින් 

තමයි නැහැ කි ලා කිේයේ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔයහාම තත්ව ක් තිය න්යන්. සමහර 

යවලාවට ඒ දවස් යදකට යම් වවරස  ඒ අ  ගම පුරාම යබදාහැරලා තිය න්න පුලුවන්. යම්ක 

නගරාධිපතිවර ායේ යදෝෂ කින් සිු වුනානම් ඕන තරම් කතන්දර කි න්නට ඉිරිපත් යවනවා.ඒ 

නිසා යම් සම්බන්ධය න් අවශය ස්ථාන දැනුවත් කරන්න. සමහර ජ්නතාව බඩගින්යන් ඒ අ ට 

පිහිට යවන්න යකයනක් නැහැ. ගයම් මන්ීවර ා විි ට ඔවුන්ට පිහිට යවන්න ඕන. ඒ පිහිට 

යවන්න පුලුවන් අවස්ථාව සම්පාදන  කරලා යදන්න කි ලා ඔබතුමායගන් යගෞරවය න් ඉල්ලා 

සිටිනවා.යම්ක කි න්න යවන යකයනක් යහෝ යවන තැනක් නැහැ. අයප් ප්රධානි  ඔබතුමා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, මාධය ආවරණ  කරන මහත්ම /මහත්ින්ට යම් කාරණ  පිලිබදව ඔබ 

ආවරණ  කයලාත් යහාඳයි යනයගටිේ වුන යකයනක් යපාසිටිේ කි ලා පණිවිඩ ක් ගිය ාත් ඒක 

භ ානක නැහැ. යපාසිටිේ යකයනකුට යනයගටිේ කිේයවාත් ඔහු විසින් යකාපමණ වවරස  

යබදා හැරලද කි ලා දන්යන් නැහැ. යම්ක ආවරණ  කරන්න. ඒ තුලින් බලායපායරාත්තු 

වන්යන් කාවත් අපහසුතාව ට පත් කරන්න යනායවයි යම් පණිවිඩ ත් එක්ක නිවැරි භාව  

ඇතිකරගත යුතු කාරණා වලට නිවැරි භාව  ඇති කරයගන කටයුතු කරන්න නිලධාරින් 

දැනගතයුතුයි. අති භ ානකයි යම . මාධය ආරණ  කරන අ ට කි නවා ගරු සුජිත් පුෂ්පකුමාර 

මන්ිතුමායේ නින් එතුමා කරපු යහලිදරේව මාධයට යහලිදරේව කරන්න. 

3(21)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී. සජිත් ුමින්ත්රද පිරිසව  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කසල කළමනාකරන  යවනුයවන් පක්ෂ විපක්ෂ යේද කින් යතාරව 

යපාු ප්රතිපත්ති ක් විි ට රටක් ජ් ගන්න ඕන ප්රශ්ණ ක්. යම් ප්රශ්ණ  ජ් ග්රහණ  යනාකිරියම් 

ප්රතිපල ක් වශය න් තමයි කාලාන්තර ක් තිස්යස් දාපු මීයතාතටමුල්ල කන්ද නයා  ගියේ. 

ඉිරියේිත් යම් ප්රශ්ණ  මතුයවනවා. එනිසා ජ්නතාවට යම් වටහා ගැනියම් ගැටලුව නිසා විශාල 

ප්රශ්ණ ක් මතුයවලා තිය නවා. අපි කසල හුනාගැනිම, යවන්කිරිම, වර්ගිකරණ  අද 

යවනයකාට වජ්ව විවිධත්ව  , පරිසර විවිධත්ව  දක්වා ගිහිල්ලා හරිත නිශ්පාදන හරිත ආදා ම 

යම්ක ගිණුම් කරණයේ එන හරිත ප්රතිලාභ දක්වා ගිහිල්ලා තිය නවා. යම් නගර සභායේ ආදා ම් 

 ම් යකයනක් කලාට අයප් තිය න සංකල්පත් එක්ක එකතු කලා නම් ඒක අපි කල යුතු යද ක්. 

ඔබතුමා ගස් කපනයකාට මම එපා කිේයේ මයේ ඇයේ තිය න යද ක් නිසා. යමතන තව ුරටත් 

සුමට කර ගන්න තැන කිප ක් තිය නවා.අපි එයහම කරයගන ගිය ාත් අපිට ිනන්න පුලුවන්. 

යම් ප්ලාස්ටික්, යපාලිතින් යහාඳට වර්ගිකරණ  කරන්න පුලුවන් යම්ක හරි ට අුනගත්යතාත් 

අපිට සම්පත් බවට පත් කර ගන්න පුලුවන්.අපිට ජ්පානයේ යහාඳට උදාහරණ තිය නවා. ඒ නිසා 

ලංකායේ ඔබතුමායගන් අවස්ථාවක් ඉල්ලා ගන්නවා ප්රාය ෝගිකව මැිහත් යවන්න අවස්ථාවක් 

ුන්යනාත් මට ඔබතුමායේ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න මයේ පැත්යතන් දැනුමක් තිය නවා 

නම් යදන්න කැමතියි. වියශ්ෂය න් යම් ලංකායේ කසල කළමණාකරණ  සම්බන්ධව  ම් 
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ප්රාය ෝගික යකයනක් ඉන්නවා නිමල් යේමතිලක මහත්ම ා. එ ාවත් අපි යගන්නායගන 

සම්බන්ධිකරණ  කර ගමු.ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ ගැන කටයුතු කරන්න කි ලා කිේයේ. නගර 

සභායේ ගස් ටික ආරක්ෂා කර ගන්න අපි කටයුතු කරමු. 

3(22)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුමින්ත්රද පිරිසව  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඩබ්.ආර්.ප්රනාන්ු, අංක 50, පලයවනි පටුමග ,යකාරලවැල්ල පාරිසරික 

වශය න් ගැටලුවක් තිය නවා කි ලා ලිපි ක් ඉිරිපත් කරලා තිය නවා මම සභාගත කරනවා. 

ඒවයේම යකායරෝනා කිටුව රැස්විම වැදගත්. යමාකද යදවන රැල්ලත් එක්ක භ ානක තත්ව ක් 

ඇති යවනවා. මැයරන ප්රමාණ ත් වැඩි යවලා තිය නවා. තුන්වන රැල්ල ඉතාම වැඩි වුයනාත් 

එයහම යමාරටුවට හරිම බරපතල තත්ව ක් ඇති යවන්න පුලුවන්. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, අපි සභාව නිම වුනාට පසුව සි ලු යදනා ඒ ස්ථාන ට  මු. ඒ එක්කම සජිත් 

ුින්ද මන්ිතුමා කි පු විි ට අපිට මීට වඩා සැලකි  යුතු වන්නාවු ප්රාය ෝගික දා කත්ව ක් 

ලබා යදනවානම් ඔබතුමා ඔ  කථා කරපු යේ යේගවත් කර ගන්නට අපිට පුලුවන් යවනවා යම් 

සභාව ඉවර වුනාම කට්ටි ම  මු. 

3(23)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඒ.එච්.සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා යම් යවනයකාට යකාවිේ 19 වවරස  මර්ධන  

කිරිම යවනුයවන් එන්නතක් අයප් රයට් හුන්වා යදින් ක්රි ාත්මක යවින්  නවා. මම ඉල්ලා 

සිටින්න කැමතියි යකාළඹ ආශ්රිතව පලාත් පාලන ආ තන වල වියශ්ෂය න්ම  කැලි කසළ ඉවත් 

කරන  සහ කාණු ශුේධ කරන අයප් සයහෝදර යස්වක න් යවනුයවන්  ම් ප්රමුඛ්තාව ක් එන්නත 

ලබා ියම්ි දක්වන්න කි ලා අපි යසෞඛ්ය අමාතයාංශය නුත් රජ්ය නුත් ඉල්ලිමක් කරමු 

ඔබතුමායේ ප්රධානත්වය න් කි ල ඉල්ලිම මම කරන්න කැමතියි. කසළ කළමනාකරණ  සමග 

සජිත් ුින්ද මන්ී තුමා ඉතාමත් අදහස ්දැක්වියම්ි යහාද අදහස් දැක්විමක් කලා. නමුත් ප්රශ්ණ  

තිය න්යන් එතුමා ගසක අත්තක් කැපිම සම්බන්ධව තාත්තාව දමා  ාමට තරම් පරිසර ට 

සංයේි යවලා තිබුනා.නමුත් යම් පුරන්අප්පු චතුරශ  පුරන්අප්පු විුහයල් දරුවන්ට යසල්ලම් 

කරන්න තිබුන තැනක් හවස් වරුයේ යම් ප්රයේශයේ තරුණ න් යසල්ලම් කරපු තැනක්. ඒක 

වයට් ගස් යගාඩක් තිබුනා ඒ ටික නැති කරලා ඒ වයේම එතුමන්ලායේ ආණ්ඩුව  ටයත් 

ය ෝජ්නාවක් කලා පාඨලි චම්පික මහත්ම ා උඩින් සැහැල්ලු යර්ස් බස්  න්න. යමාරටුයේ ඒවා 

 න්න ලෑස්තිවුයන් මැද යප්මන්ට් එයක් ගස් ඔක්යකාම කපායගන ගි ා එයහම තමයි ය ෝජ්නා 

කරලා තිබුයන්. මම යපෞේගලිකව දන්නවා එතුමා පරිසර ට ආදයරයි.එතුමා පුේගලිකව කථා 

කරත් එතුමායේ ඒ හැගිම තිය නවා. එතුමන්ලා බලය  හිටපු කායල් එතුමන්ලායේ පැත්යතන් ඒ 

පරිසර විනාශ කුත්  තිබුන නිසා ඒ ගැනත්  ම්කිසි සංයේි බවක් දක්වන්න පුලුවන් නම් යහාඳයි 

කි ලා ගරු නගරාධිපතිතුමා මම විශ්වාස කරනවා. 

3(24)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - පේසර රවින්ත්රර ප්රනාන්ත්රු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ලිපි ක් ඉිරිපත් කරලා තිය නවා ගුවන් විුලි හා රූපවාහිනී චිත්රපට 

පසුබිම් ගා න ශිල්පි නිහාල් යනල්සන් මහත්ම ා විසින්. ගරු නගරාධිපතිතුමනි 2021.01.09 වන 

ින මායේ උපන් ින  යවනුයවන් ඔබ ඇතුලු යමාරටුව මහ නගර සභාව සි ලු මන්ීවරුන් මා 
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හට ුන් විශිෂ්ට තයාග  සඳහා ස්තුති කිරිම පිනිස යමම ලිපි  ඔබයවත ය ාමු කරි. යම් ලිපි  

සභාගත කරනවා. 

3(25)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, උස්වත්ත ප්රයේශයේ පවුල් 12 ක් පමණ නියරෝධාන ට පත්යවලා ඊයේ 

දවයස් නිමාවට පත්වුනා. යසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර් ාලය න් ඒ සහතික පත්ර  ලබා ිලා 

තිය නවා. නමුත් ලබන සුඳා පටන් ගන්නා වාර විභාග  සඳහා ඒ දරුවන් ය ාමු කිරියම්ි 

පාසැල්වල විුහල්පතිවරුන් කි නවා ළමයින්ව එවන්න එපා කි ලා ඒ සම්බන්ධව යදමාපි න් 

මැසිවිලි නගනවා. ඒකට අපි යමාකක් යහෝ විසුමක් ඔබතුමායගන් ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

3(26)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - පක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ත්රු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ක්රිඩා කිටුයේ නව සභාපති වර ා වශය න් මම දැනට පවත්වායගන  න 

ක්රිඩා පිටි සම්බන්ධව ස්ථාන පරික්ෂාවක් කලා. ඇත්තටම ඉිබැේද ඩේලස් ප්රනාන්ු ක්රිඩාංගනයේ 

ස්ථාන පරික්ෂාව කරේි යත්යරනවා නගරාධිපතිතුමනි එහි තියබන භාණ්ඩ දැනටම ගලවායගන 

ගිහිල්ලා මන්ිතුමා ඔබතුමත් වගකි න්න ඕන යම් ප්රකාශ ට යමාකද රුපි ල් 2000/- කට  බුක් 

කරන තැනක යකෝටි ගානක් වටින යේක්ෂකාගාර ක් හදන්න ඔබතුමාත් අවසර ලබා ිලා 

තිය නවා. ඇත්තටම යම් සභායවන් අපිට එස් ටි එෆ් එයකන් දාන්න යවනවා ආරක්ෂා කිරිම 

සඳහා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,ඔ  එක වයාපාති  මම අවසර ක් ිපු එකක් යනායවයි. යම් වයාපෘති වලට 

අවසර ිම සඳහා කටයුතු කරන්න සිු යවච්ච යේවල්. යම්ක අත්පත් කරයගන ගැසට් කරපු 

යේවල් අත්පත් කරලා ගැසට් කරලා යම් සි ලු යේවල් පවතින්නාවු රජ්  අපි සංක්රාන්ති සම ක් 

තිබුනා ඒ සම  කායල් අත්පත් කරයගන කටයුතු කරන්න. මම ආවාට පස්යස් කයල් ඒ අත්පත් 

කරපු ඒවාට ලියුම් අරයගන හදලා ඉවර කරපු ඒවා අපට භාරයදන්න ඕන නිසා ලියුම් අරයගන 

කරන්න තිය න එක විතරයි. මම කරපු එකක් යනායවයි. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ත්රු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඇත්තටම ඔබතුමාත් දකින්න ඇති අපි ස්ථාන පරික්ෂාව කරනයකාට උඩ 

පැවිලි න් එයක් ගිනිකුරු 1000 කට වඩා තිබුනා. මම හිතන්යන් අයප් මන්ිතුමා යබායහාම 

බහුශුත පුේගලය ක්. ස්වාධිනව ගහට යකාළට ආදාර  කරන යකයනක් වශය න් එතුමාට මම 

දන්යන් නැහැ ඇත්තටම නගරාධිපතිතුමනි රු.2000/- කට ක්රිඩාංගන ක් යවන් කරන තැනකට 

යකෝටි ගානක ෆැිලි න් එකක් ගහන්න යමායළ් අමාරුවක් තිය න යකයනක් ද.ඔ  ඉිකිරිම 

කරන්න තිබුනා යසායිසා ක්රිඩාංගනයේ. දැනට හිඟන්යනෝ යදන්යනක් පිංචි යවලා ඉන්නවා.ඒ 

යදන්නායේ අවසන් කටයුතු කරන්න යවන්යනත් නගර සභායවන්. ඔබතුමා වැරිච්ච යේවල් 

කථා කරන්න එපා. අද ඩේලස් ක්රිඩාංගන  යම්න්යට්න් කරන්න එස් ටි එෆ් එයකන් දාන්න 

යවනවා  දැනටම ඔක්යකාම යේවල් ගලවායගන ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔබතුමා කි න්න ලක්ෂ 190 ක් 

වි දම් කරලා ජ් ගත් පුර හැුවා. අද රු.190/- බඩු නැහැ ජ් ගත්පුර ග්රවුන්ේ ඒයක්. ඔබතුමා ඒකට 

උත්තර යදන්න. ඔබතුමායේ බුේධි ට නිගා කරනවා යනායවයි. යම් ඉස්සරහ සථ්ානයේ වාහන 
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ගාල් කරල ලයිට් බිල යගවා ගන්න පුලුවන්ද කි න්න ඔබතුමා. නගරාධිපතිතුමනි ජ් ගත්පුර 

වියශ්ෂ පරික්ෂණ ක් කරන්න කි ලා මම සභාවට ය ෝජ්නා කරනවා. 

3(27)   මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ශිපරෝමි ඉන්ත්රදිකා කුපර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුමුල්ල, ශ්රී යේමරත්න මාවයත් මාර්ගයේ පැති කාණුව (ගැඹුරු කර 

සකස් කර ගැනීමට) සහ මාර්ගයේ අබලන් වූ ස්ථාන අළුත්වැඩි ා කර යදන යමන් ගම්වාසින් 

විසින් ඉිරිපත් කර ඇති ඉල්ීම ඉිරිපත් කරනවා. 

 

04.  ප්රශවණ  -       නැත 

 

05.       පයෝජ්නා - 

05(1)   නගරාධිපති ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා විසින් කල් දී ඇති ය ෝජ්නාව සභාවට ඉිරිපත් කරන 

ලි. 

“ මහා නගර සභා මන්ිවරුන් විසින් ඉටු කරලු ලබන කාර් භාර  හා මහජ්න යස්වාවන් වඩාත් 

කාර් ක්ෂවම ඉටු කිරිම සඳහා යමන්ම තම යකාට්ඨාශ වල හා යපාුයේ බල ප්රයේශයේ මහජ්න 

ගැටලු හා අවයතා පිළිබඳව යතාරතුරු ලබා ගැනිම සඳහා මහ නගර සභා මන්ීවරුන්ට සභා 

අරමුදල් භාවිතා කර වදනිකව ජ්ාතික පුවත්පතක් ලබා ිමට කටයුතු කළ යුතු  ැයි ය ෝජ්නා 

කරන්නී  .” 

එම ය ෝජ්නාව මහ නගර සභා මන්ි ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතා විසින් ස්ිර කරන ලි. 

අංක 05(01) ය ෝජ්නාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි . 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, අංක 5(1) ය ෝජ්නාව ආණ්ඩුකාරතුමා යවත ය ාමු කිරිමට කටයුතු කරනවා. 

  

 06.  2021 ජ්නවාරි මස සවථාවර කමිටු වාර්තා සලකා බැලීම. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිටු වාර්තා ඉිරිපත් කරන්න කලින් අදහසක් දක්වන්න තිය නවා. ගි  

සභා වාරයේි ඔබතුමා විසින් ඉිරිපත් කලා කිටු වලට කිටු සාමාජික මන්ීවරුන්ට අමතරව  

ඕනැම මන්ිවරය කුට සහභාගි යවන්න පුලුවන් කි ලා. ඒ කිටුයවන් ගන්න නිර්යේශ සභාවට 

ඉිරිපත් කරන්යන් සලකා බැලිමකට පමණක් කි න එක. ගරු නරාධිපතිතුමනි ඔබතුමායගන් 

ඉල්ලිමක් කරනවා එ  සංයශෝධන  කිරිමක් කරන්න කි ලා. පහුගි  කාල සීමාව තුළම අපි 

ඔබතුමාට සහය ෝග  ලබා ුන්නා මුදල් කිටුයේිත් සමහරක් කරුනු වලට පමණයි අපි 

විරුේධව කටයුතු කයල්. මම දන්න විි ට සමහරක් අපි විපක්ෂයේ ඉන්නයකාට මුදල් කිටුවටම 
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ජ්න්ද  ිපු නැති අවස්ථා තිබුනා. නමුත් අපි ඇවිල්ලා ඒ සම්ප්රදා  යවනස් කිරිමක් කලා හරි යේට 

හරි කි න්නත් වැරි යේට වැරි කි න්නත්. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තමුන්නාන්යස් ගි  

සභාව තුලින් මන්ිවරුන්යේ ඒ අයිති   අයහෝසි කරලා තිය නවා. නගරාධිපතිතුමනි මම යම් 

ගැන විමසිමක් කලා යකාළඹ මහ නගර සභායවන්, යදහිවල ගල්කිස්ස, කැසබ්ෑව මහානගර සභා 

වලින්. සි ලුම යදනායගන් විමසිමක් කරලා අද උදැසන පළාත් පාලන යකාමසාරිස්තුමායගනුත් 

උපයදසක් ගත්තා. එතුමාත් පැහැිලිවම කි නවා යම් සභාව නිය ෝජ්න  කරන්යන් ජ්න්ද  

යදන්න පුලුවන් කම තිය න්යන් සභිකයින් හ  යදයනකුට විතරයි. ඉන් අනතුරුව යම  සභාවට 

එන්නට ඕන. සභායේ සම්මත ක් එන්නට ඕන. ඒ අවස්ථාව යමතනින් පැහැර හැරීමක් යවනවා. 

මම ඉල්ලිම කරන්යන් යමතනි අපි ඕනවට වඩා  න්න ඕනත් නැහැ. සමහරක් කිටු වලි පැ  

2-3 කථා කරන අවස්ථාවල් තිය නවා. අන්න ඒක සීමා කරලා නා ක න්ට තීරණ  කරන්න 

යදන්න යවලාවක් ිලා යම් යවලාවල් වලටයම්යක්  ම් අඩුපාඩුවක් තිය නවා නම් යපන්නන්න 

සමහරක් ඒවායේ යපන්නන්න යේකුත් ඇත්යතම නැහැ. ඒ නිසා ඒ සංයශෝධන  ඇති කරන්න 

යවලාවක් ලබා යදන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. එයහම නැත්නම් යකාමසාරිස්තුමා සාක්ි දරයි ඒ 

හ   යදනා ජ්න්ද  ිලා ඉවරයවලා 

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂ නා කතුමා නැහැ ඡන්ද දීමක් නැහැ. ඔබතුමා වරේදවායගන ඡන්ද  ිම සභායේි 

යකයරන්යන්. 

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

            ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ජ්න්ද  දීම පමණක් යනායවයි අදහස් දැක්විමට සුලු යවලාවක් ලබා 

යදන්න කි ලා ඉල්ලිමක් කරනවා. එයස් යනාවුයනාත් නගරාධිපතිතුමනි අපි  ම්කිසි කායලක 

යම් තාක් ුරට යම් සභාව පැවැත්යම් සිට. යම් තාක් ුරට ඔබතුමා විපක්ෂය න් සිටි ා. ඔබතුමා 

දැනට වසර 14 ක් විතර නගරාධිපති ධුරයේ සිටි ා. පහුගි  සභාව යවනකම්ම අපි 

සම්ප්රදා ානුකුලව, නීතයානුකුලවත්  යම් ආකාරය න් කටයුතු කරයගන ආවා යම  අද සිට 

කැඩි ා  නවා නම් යම් සභාවක් නිය ෝජ්න  කරන මන්ිවරු විි ට අපිට යකාන්දක් යකලින් 

ති ායගන ඒකට ජ්න්ද ක් යදන්න බැරි කමක් තිය නවා නගරාධිපතිතුමනි. තමුන්නාන්යස් 

තරහා ගන්නට එපා. අපිට යවන්යන් සි ලුම කිටු වලට විරුේධව ජ්න්ද  යදන්න. යමාකද 

මන්ිවරුන්ට අදහසක් දක්වන්න කාලසිමක් ලැයබන්යන් නැහැ. ඔබතුමා අනිත් අතට කි යි 

මන්ිවරුන්ට යපරලා ඇයි මන්ිවරු එන්යන් නැත්යත් කි ලා කිටුවට ඔබතුමායේ පැත්යතන් 

කි යි. නමුත් ඒ ආවයි කි ලා ජ්න්ද  පාවිච්චි කරන්න හැකි ාවක් නැහැ. අදහසක් දක්වන්න 

පුලුවන් කමක් විතරයි තිය න්යන්. අනිත් එක මන්ිවරුන්ට ප්රාය ෝගික නැහැ යම් මන්ිවරු 47 

යදනාට ඇවිල්ලා එකට වාඩියවලා ඉන්න, එතනට ඇවිල්ලා කාල  ිඩංගු කරන්නත් බැහැ ඒකත්  

ප්රාය ෝගික නැහැ. ඒ නිසා නගරාධිපතිතුමනි කිටු වාර්තා ඉිරිපත් කරන්න කලින් ඒ අවස්ථාව 

ලබා යදන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. නැත්නම් අපිට කණගාටුයවන් වුනත් යම් අවස්ථායේි 

නීතයාණුකුල භාව ක් දකිනකම් විරුේධව ජ්න්ද  යදන්න යවනවා. ඒක ඒකම කි ලා ඉවරයවලා 

යම් සභාව යම් විි ට පාලන  කරන්න  න්න එපා. මායසකට සැර ක් යම් මහ සභාවක් 

රැස්යවන්යන් යමාරටුව ජ්නතාව බලායගන ඉන්නවා මහජ්න නිය ෝජිතයින් විි ට ඒ අ  

යමානවද කරන්යන් යම් සම්බන්ධය න් කි ලා. ඒ නිසා නගරාධිපතිතුමනි ඒ අවස්ථාව ලබා 

යදන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. ඔබතුමා කි නවා යම් අ ට කථා කරන්න එපා කි ලා. නමුත් 
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මුදල් කිටුවට කථාකරන්න ඕනයන්. ඒ නිසා අනිත් කිටු වලටත් ඒ ආකාරය න්ම ඒ අවස්ථාව 

ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලිම කරනවා. තමුන්නාන්යස් කල්පනා කරලා බලලා තීරණ ක් ගන්න 

කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

            ගරු මන්ිවරුනි, යම් පිලිබදව පැහැිලිවම කිවයුතු යද ක් තිය නවා. ඔබතුමන්ලා ඔ  කි න  

කුමන යහෝ යේශපාලන පක්ෂ ක මන්ිවරු 47 යදනාටම කිටුවක් නිය ෝජ්න  කරන්න 

පුලුවන් කමක් නැහැ අදහස් ප්රකාශ කරන්න පුලුවන්. ඒ පුලුවන් යවන්යන් ඒ කිටුයේ තමන්යේ 

යේශපාලන පක්ෂ  මත  යනාදරන අ ට පුලුවන් ඇවිල්ලා මම රවිනාත් යේ ගුණයස්කර 

නගරාධිපතිතුමායේ කායල් මම මුදල් කිටුයවත් ඉඳ ගන්නවා. යසෞඛ්ය කිටුයවත් ඉඳගන්නවා 

අදහස් ප්රකාශ කිරියම්ි එදා තිබුන එක යනායවයි දැන්  අපි යම් ක්රි ාත්මක කරන්න  න්යන් ඒක 

තමන්යේ යේශපාලන මත  විතරක් යනායවයි මන්ිවරුන්යේ මත  කිටුවට එනවා. එයහම 

ඇවිල්ලා කි නවා නම් යම්කට අපි ප්රතිවියරෝධ  දක්වනවා යම්ක යවනස් කල යුතුයි කි ලා ඒක 

යකලින්ම එනවා කිටු වාර්තාවත් එක්ක සභාවට. සභාවට ආවට පස්යස් තමන් විරුේධ යවන 

හැම එයක්ිම ඒක  නවා තමන්ට පුලුවන් ජ්නතාවට කි න්න මම යම්කට විරුේධ වුනා කි ලා 

හැබැයි කිටුවට එන්යන් නැතුව ඒක කරන්න බැහැ. හැබැයි මුදල් කිටුයේි පැහැිලිවම 

2020.12.11 වන ින ගත්තු යම් තිරණ ට එකඟ වුනා. සභාව අපි කිේයේ අවස්ථාව යනාි ඉන්න 

යනායවයි. විරුේධ විම සඳහා සභායේ පුලුවන් විරුේධ යවන්න. හැබැයි තමන්යේ මත  ජ්නතාවට 

අතරට  න්න පුලුවන් යවන්යන් යම් කථා කරන අපි, කථා කරන එක යනායවයි ලි විල්ලයි 

ජ්නතාව අතරට යගනි න්යන්.හැන්සාේ එක  න්යන්. වාර්තාකරණ  යවන්යන් ඒක. පැහැිලිවම 

කි නවා ඕනැම වාර්තා කරුයවකුට තමන්යේ වියරෝධතාව  යදන්න පුලුවන් හැන්සාේ එකත් 

එක්ක.නැත්නම් තමන්යේ කිටු වාර්තාත් එක්ක යදන්න පුලුවන්. ඒ ඇයරන්නට කිසිම ප්රශ්ණ ක් 

යමතන යවලා නැහැ. තමන්යේ මත  යගනි න්නට පුලුවන් . යමතන ජ්න්ද විමසිම සිුයවනවා 

අනිවාර් න්ම. හැබැයි අදසහ ප්රකාශ කිරිම ඔබතුමා ඔයහාම උදාහරණ කි නයකාට අපිට 

අත්යපාත එේයවත් පලාත් සභාවම තමයි.නීති නිලධාරිම තමයි.සම්ප්රදා ක් විි ට 

පාර්ලියමන්තුව, පලාත් සභාව යම්ක කරන තැන් ඕන තරම් තිය නවා නුවරඑළි , 

දඹුල්ල,මාතයල් යම් වයේ යගාඩාක් තැන්වල යම්ක යකයරනවා. අපි යනායකරුනා කි ලා 

නීතයානුකුල තිය න එකක් යනාකර ඉන්න ඕනත් නැහැයන්. හැබැයි නීතයානුකූල එකක් කරලා 

නැත්නම් කරන්නත් පුලුවන්.යනාකර ඉදලා තිය නවා නම් නැවත කරන්නත් පුලුවන්. යම්ක 

කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැයන්. යමතනින් කායේවත් මත කටවත්, තමන්යේ අයිති ටත් 

කිසිම අනාරක්ිත භාව ක් යමයින් නැහැ. යමහි තිය න එකම යේ කිටුවට සහභාගි යනාවි, මම 

නගරාධිපති විි ට එතනට එනවා යනායවයි විපක්ෂනා කතුමා මම 1997 සිට යම් නගර සභාවට 

ආවා යනානවත්වාම. 2002  සිට ආපු නැති දවසක් නැහැ හැමදාම එනවා. මන්ි කායලත් ආවා 

නගරාධිපති කායලත් ආවා. හැබැයි සමහර අ  හිතායගන ඉන්නවා නම්  සභාව දවස විතරයි අයප් 

ජ්නතාවයේ දවස කි ලා අන්න එතනයි වැරැේද. කිටු වලට තමන්යේ මත  ප්රකාශ කිරිම, 

වියරෝධතාව  ප්රකාශ කිරිම, නිවැරි කිරිම කරන්න එන්න පුලුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි කිේයේ 

කිටුව නිය ෝජ්න  කරන්යන් නැති යේශපාලන පක්ෂ වලට කරුණාකරලා එතනට එන්න. 

ඇවිල්ලා එතනට එන්න කි ලා. ඒකත් කරන්යන් නැතිව සභායේ කාල  යම්ක සම්ප්රදා ත් එක්ක 

 න වැරැේද නිවැරි කිරිමට අපිට උපයදස් ිලා තිය න්යන් පලාත් සභායවන්. පලාත් සභායේ අ  

හිතනවද දන්යන් නැහැ ඒ අයිති  නැති කරලා කි ලා. කිටුයවි ඒ අයිති  අපි යදනවා. හැබැයි 

47 ම එන්න ඕන කි ලා එකක් නැහැ. 
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මහා නගර සභා මන්ත්රී - යු.එල්.පසවනක දමයන්ත්රත සිල්වා මහතා 

            ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම සඳහන් කරන්යන් අපි ගි  වාර වල කරපු විි ට යම්ක කරයගන 

 න්නව බැරි යහ්තුවක් තිය නවද? බැරි කමක් නැහැයන්. සමහරක් යවලාවට අයප් මන්ිවරු 

කිටුවට සහභාගි යවන්යන් නැහැ කි ලා දැන දැනම ඕක කරන්නත් පුලුවන්යන් අනිත් පැත්තට. 

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

   ගරු විපක්ෂ නා කතුමා එයහම කි න්න එපා. 

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

            ගරු නගරාධිපතිතුමනි,තව එකක් පහුගි  අ වැ  විවාදයේි තමුන්නාන්යස්ලා අපි කථා කරලා 

තීරණ ක් ගත්තා. අන්තිමට සාධාරණව යබදලා අපිට හම්බවුයන් යකටි කාල යි ඒයකනුත් 

මන්ිවරු කීප යදයනක් අමනාප වුනා අපිත් එක්ක. ඒ කාල යේලාව යබිම සම්බන්ධව අපි 

එයහම කරලා 12-01 යවනයකාට අපි නැවැත්තුවා බජ්ට් එක. හැබැයි යදහිවල ගල්කිස්ස රාී 09 

වනතුරු අ වැ  විවාද  පැවතුනා. ඒක නිසා නගරාධිපතිතුමනි, මම ඉල්ලිමක් කරන්යන් යම් 

කරුණට එකඟතාව  දක්වන්න අපි සුලු යේලාවක් හරි අරයගන යම් ගැන සාකච්ජ්ා කරලා ගමු. 

එතයකාට කිටුයේ එක්ක වුනත් කමක් නැහැ. සභායේදීත් වුනත් කමක් නැහැ.  

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

            ගරු විපක්ෂනා කතුමා මුදල් කිටුවටත් යවනත් කරුණු ආවා 60 කට වැඩියේ. ඔක්යකාම ඉවත් 

කලා. ගරු ඉංජියන්රුතුි යගන් තමයි වැඩිපුර ආයේ. සම්පුර්ණ ඉවත් කලා. මම කිේවා නයා  

පත්ර ට එවන්න. අසාධාරණ ක් කරන්න බැහැ.  ම් විි කට ක්රමවත්ව හදන යවලාවක අපි දැන් 

යබායහෝ යවලාවට අවශයතා පදනම කසළ යහෝ යමාකක් යහෝ යද ක් ඇයරන්නට අපි කර්මාන්ත 

කිටුවට එන්යන් ඇස්තයම්න්තු කරන්යන් නැතුව මුදල් කිටුවට එන්යන් නැතුව වැයේ 

කරන්නට හදනවා. හදන එක ආපස්සට රිවස්  න්න බැහැ මට. මම රිවස්  න්න කැමති නැහැ. 

ඉස්සරහට  න්න හදනවා. දැන් කි නවා සම්ප්රදා ක් විි ට සභා ආවරණ අනුමැති   ටයත් 

අත්සන් කරන්න දැන් ඒක නවත්තයගන එන්න හදනවා. සභා අවරණ  අනුමැති   ටයත් කරපු 

එක සම්ප්රදා ක් විි ට කරා කි ලා ිගටම ිගටම කරන්න ඕන නැහැ. ඒවයේම සම්ප්රදා ක් 

විි ට කරපු යේ නිවැරි කරන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන. ඒ ඇයරන්න කි යි පහුගි  - 

පහුගි යේවල් වලට කි නවා වයේම ඒක කලාට යම්ක කරාට කමක් නැහැ කි යි. හැබැයි හරි 

යේ කරන්න ගි ාම ඒක යහාඳයි අර හරි කයේ කලාම යම්ක එපා. එයහම යදකක් කරන්න බැහැ 

සභාවකට. ඒක නිසා ගරු මන්ිවරු ජ්නතාව යවනුයවන් පත් යවලා තිය නයකාට අදාල 

යවන්නාවු කිටුව නිය ෝජ්න  කරලා අපි නම් ඉස්සර ගරු අනුෂ ගුණයස්කර ගරු 

විපක්ෂනා කතුමා ඉගැන්නුයේ කිටු පටන්ගන්න කලින් කණ්ඩා ම් රැස්විමක් තිබ්බා. ඒ අදාල 

යවන්නාවු යමාකක්ද කි න්යන් මම ඉඩම් කිටුවමයි නිය ෝජ්න  කයල් මම ඇහුවා යමාකක්ද 

කිටුවට ගිහිල්ලා කි න්න යවන්යන් අපි ඒක කිේවා අපි ඒක කලා. ඒ වයේ කණ්ඩා ම් රැස්විම් 

යදකක් ති ා ගන්න. නයා  පත්ර ට එකකුත් කිටු වලට යපර නයාපත්ර ට යදකක් ති ාගන්න. 

තමන්යේ ඒ කිටුවට නිය ෝජිත ා හරහා  තමන්යේ මත  යදන්න. ඒ මත  එනවා 

සභාවට.එතයකාට ඒක තමයි සභාව අනුමත කරන්යන්. ඒකට තමන්ට විරුේධ යවන්න පුලුවන්. 

ඒ ඇයරන් අදහස් කි න්නත් විරුේධ විමත් යමතනට යදන්න දැන් පුලුවන් කමක් නැහැ යමාකද 



                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.02.05 
 

20 
 

මම මුදල් කිටුයේ 60-70 ක් විතර ඉවත් කලා. ඉවත් කරපු එක මට නැවත රිවස් කර ගන්න 

බැහැයන්. ඔබතුමා පලාත් සභායේ හිටි  ඔබතුමා දන්නවා පාර්ලියම්න්තුයවත් කාරක සභාවල 

තිය න බල . ඒකත් එක්ක ඉස්සරහට  නවා ඇයරන්න අපිට පුලුවන් කමක් නැහැ.ඇවිල්ලා මත 

ඉිරිපත් කරන්යන් නැතිව සභාව දවස අයප් පරම අයිති  කි ලා හිතන එක වැරියි. ඒක 

සම්පුර්ණ වැරියි.පලාත් සභායවන් ිලා නැහැ. මම මුදල් කිටුයේ නැති කර ගත්තු යේවල් 

සහභාගි වුන අ  දන්නවා. පැහැිලිවම ඒ වයේ යද ක් වුනා. 

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

            ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් කාරණාව සම්බන්ධය න් ඔබතුමාට යපාුජ්න එක්සත් යපරමුණ 

යලස සහ යම් පාලනයේ නා ක ා විි ට මත තියබනවා. හැබැයි ඔබතුමා පිලිගන්න ඕන විරුේධ 

පක්ෂ  විි ට ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ විි ටත් සමඟ ජ්න යපරමුණටත් එක්සත් ජ්ාතික 

පක්ෂ ත් ඒ පක්ෂ වලටත් මත තිය නවා. අපි කවුරුත් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  වර්ධන  කරන පැත්තට 

ිස ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  හකුලන පැත්තට එකඟ නැහැ. සභාව තුල පවත්වායගන ආපු සම්ප්රදා  න්, 

සමහර සම්ප්රදා  න් යවනස් කරන්න තියබ් එකඟතාව  ඇතුයල්. එනමුු සමහර සම්ප්රදා න් 

තියබනවා එයස් යවනස් කරන්න බැහැ යමාකද ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  තුල කාටත් කායගත් අයිතින් 

සුරැයකන ආකාර ට ඕන යම් සභාව කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ යලස 

පනත් වල ිල තියබන බලතල වලට අනුව ස්ථාවර කිටු වලට නිල සාමාජිකය ෝ යලස 

සම්බන්ධ යවින් ඒ ස්ථාන  තමන්යේ අදහස මත  පලකරනවා. යමයතක් සම්ප්රදා  ඒක. 

ඒවයේම තමයි යමයතක් ඕනෑම මන්ිවරය කුට ඕනැම කිටුවකට සම්බන්ධ යවන්න පුලුවන්. 

හැබැයි ජ්න්ද අයිති  ලැයබන්යන් නැහැ. අවසානයේ ස්ථාවර කිටුවල නිර්යේශ  මහ සභාවට 

එනවා. ඒ නිර්යේශ  යමයතක් පැවතිච්ච හැම කිටුවකම නිර්යේශ  එන්යන් කිටුව තුල ජ්න්ද 

විමසිමකට ලක් කරලා යනායවයි. කිසිු කිටුවක් තුල කිසිු කරුණක් සම්බන්ධය න් ජ්න්ද 

විමසිමකට ලක් කරලා යනායවයි යම් සභාවට එන්යන්. ඒක තමයි යමයතක් ආපු ක්රම . ඒ නිසා 

අපි කවුරුත් කැමතියි අපි එකියනකායේ දැනුම යවනස්, පක්ෂ යවනස් අපිට ඕන වඩාත් යහාඳ 

වඩාත්ම නිවැරි තින්ුව ගන්න. දැන් අපි පිලිගත්ත විික්රම  තමයි වඩාත් නිවැරි තින්ුව 

ගැනිමට හැකි යවන්යන් දැනුම සහිත අ  කරගනු ලබන විවාද  තුල ඒ විවාද  හරහා තමයි 

වඩාත්ම නිවැරි යේ මතුයවන්යන්. අද යවන්යන් වැඩිපුර ජ්න්ද තියබන එක අනුමත යවන එක. 

නමුත් වි  යුත්යත් විවාද  තුල මතුයවච්ච වඩාත් නිවැරි අදහස ඉස්සරහට එන එක. හැබැයි ඒ 

විවාද  තුල එන වඩාත් නිවැරි අදහස ගන්න නම් මහජ්න නිය ෝජිත ාට අවස්ථාව තිබි  යුතු 

මයි. ඒ සථ්ාවර කිටුයේ තියබන කරුණු පිලිබදව තමන්යේ අදහස පල කරන්න.ඒ කි න්යන් 

ඕනෑම ස්ථාවර කිටුවක තියබන කරුණු පිලිබදව ඒ ප්රයේශයේ ඉන්න යකනා තමයි ඒ කාරණාව 

පිලිබදව වඩාත් යහාඳින් දන්යන්. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි අප ඉන්න ස්ථාවාර  තමයි යම් 

ස්ථාවර කිටු වල  ම් කරුනු එකක් පිලිබදව කථා කලයුතු මන්ිවරය ක් සිටි නම් ඔහුට කථා 

කරන්න අවස්ථාවා ි  යුතුයි. ඒක පක්ෂ  විසින් තින්ු කරන්න ඕන ඒ කරුණු පිලිබදව 

වැඩිය න්ම යහාඳට කථා කරන්යන්. යම් සභායේ ඒ විෂ  පිලිබදව පක්ෂයේ එක් අය ක් මතට 

පල කරනවා පක්ෂව / විපක්ෂව දැන් ඔබතුමා කප්පාු කරන්න හදන්යන් යමන්න ඔබතුමා 

කි න්න හදන්යන් කිටුවට එන්න කිටුව තුල ප්රකාශ කරන්න අන්න ඒක තමයි සභායේ අදහස 

ඒක යනායවයි ඒ නිර්යේශ  සභායේ අනුමැති  ි තමයි ඔබතුමා පනවන්න පක්ෂ කට එක 

නිය ෝජිතය ක්  ඒ සභායේ මත . යමන්න යම් අවස්ථාව තමයි අපි ඉන්න මත . ඒ අවස්ථාව ඔබ 

ලබා යදන්න සුදානම් නැත්නම් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද ට ගරු කරලා ඒ පිලිබදව අයප් වියරෝධ  පල 

කරලා අදාල ක්රි ාමාර්ග වලට  න්න සිේධ යවනවා.අපි කැමතියි ඔබ අපට යම් සභායේ පක්ෂ 
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යනාසලකා මහජ්න නිය ෝජිත ාට එ ායේ අයිති  ලබායදනවාද නැේද කි න එක කි න්න. යම් 

කිටු පිලිබදව අදහස ් පළකරන්න ඉඩක් නැත්නම් අපි යමතන ඉදලා වැඩක් නැහැයන්.අපිට 

ති න්යන් යමතනින් නික්ම  න එක. යම් ප්රාජ්ාතන්ත්රවාි කප්පාුවක්.  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා  ඔතන හිටි යන්.හිටපු කායල් යහාඳට කලා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ හැමදාම නිවැරිව තිතට කරපු යකනායන්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා , හැම යේම වැරිව දකින එකයන කයල්. 

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

            ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වැරිව දකින්යන් නැහැ. යමක් නිවැරි යවන්යන් කරන තර්ක විතර්ක 

සහ යපන්වා යදන වැරි මතයන්. ඔබ ඒ කිසි එකක් පිලි යනායගන  න යකනාට  න්න ිලා 

තිය න්යන් දැන්. නිහඩව හිටි යන්. යබායහෝ යේවල් ඇතුයල් නිහඩව හිටි ා. හැබැයි ඔබ සි ල්ල 

ගිලිනවා.ඉංජියන්රු අංශ  ගිලිනවා, නීති අංශ  යසෞඛ්ය අංශ  සි ල්ල ගිලිනවා. ඔබ යම් 

නිලධාරි තන්ත්ර ම ගිලිනවා. ඔබ සභායේ භාග ක් ගිලිනවා. දැන් විපක්ෂ ත් ගිලින්න  න්යන්. 

විපක්ෂ  ගිලින්න යදන්න බැහැ. ඒ නිසා ගිලින්න කලින් කට ඇරගන්න කි ලා අපි  නවා 

එලි ට. යම් යවලායේ කල හැකි යේ ඒක නම් ඒක කරනවා. ඔ  ගිලින එක නවත්වල අපි කාටත් 

අදහස් පල කරන්න යදන්න යමාකක්ද තිය න බාධා. ඔබට පිලිගත යුතු තර්ක ක් නැහැ.ඔයබ් 

පක්ෂය ක් අයප් පක්ෂය ක් ඒ දක්ෂ ට යදන්න ඒ එක ගැන අදහස ඉිරිපත් කරන්න. කාල  

පිලිබද ප්රශ්න  සලකනවා නම් අපි යකාපමන කාල ක් නිකං  වනවද. ඔබට සුු හුනු ගානවා නම් 

ඕන තරම් කාල  යදයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබ කි න්න යම්කට එකඟද නැේද කි ලා.අපි 

ඊලඟ ක්රි ා මාර්ග ට  නවා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - රවිනාත් පේ ගුණපසවකර මහතා 

            ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම හිතන්යන් යම  ඉතාමත්ම බැරැරුම් ප්රශ්ණ ක් ඔබතුමායේ අවධාන  

ය ාමු වි  යුතු. කැමතියි ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරන්න යම් සභාව පාලන  කරන යකාට 

අපි හරි ාකාරව පාලන  කරන්න ඕන. යවලාව සම්බන්ධව අපි සැලකිලිමත් යවන්න ඕන. 

වියශ්ෂය න්ම යමවැනි අවස්ථාවක යකාවිේ වසංගත ත් එක්ක යම් රැස්විම්වල කාල සීමාව 

පුලුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕන. හැයමෝයගම  හපත පිණිස. මම  ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු 

කරනවා 2002 වර්ෂයේි මම ඔ  මුලාසනයේ ඉන්න යකාට ඊට යපර මහසභා රැස්විම් 

පවත්වනයකාට උයේ පටන් ගත්තු රැස්විම රැ 6-7 යවනකම්  නවා. සමහර යවලාවට අපි අඩාලව 

කල්තබල ඊට පහුයවනිදට  නවා.  යදවනි රැස්විම යවනයකාට මට යත්රුනා අපි කිසිම 

කලමනාකරණ ක් නැතිව යමයහම රැස්විම් කිරියම්ි ඇති වැදගත් කමක් නැහැයි කි ලා. 

එතයකාට මන්ිවරු හිටියේ 29 යි. 29 යදයනක් දවස් 1 ½ක් විතර කථා කරනවා. පසුව මම 

පලාත් සභා මන්ිවරය ක් විි ට අවුරුු 9 ක් විතර ඉදලා ඒ තිබුන අත්දැකිම් එක්ක අපි තින්ු 
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යකරුවා යම් රුස්විම් කලමනාකරණ  කරන්න ඕන කි ලා. ඒ අවස්ථායේි දැඩි යලස මාව 

වියේචන  කලා. වියශ්ෂය න්ම එවකට හිටපු මා ිත්ර සුයර්ෂ් ගරු මන්ිතුමා එතුමායේ 

පක්ෂය න් මම විුහල්පතිවරය ක් කි ලා නමුත් අපි ඒ අවස්ථායේ  ම් යේවල් අපිට කරන්න 

සිේද වුනා මම  හිතන්යන් ඒ කිරිම තුලින් අපිට පුලුවන් වුනා අයප් රැස්විම් සවස 5.00 වයේ 

යවනයකාට නතර කරන්න. දැන් ඒ රැස්විම් තවත් යහාදට ගිහිල්ලා සවස 2 -3 ව යේ යවනයකාට 

නතර කිරියම් ප්රවනතාව ක් තිය නවා ඒක ඉතාමත්ම යහාඳයි. මම හිතන හැටි ට යම් 

ය ෝජ්නාව  ඔබතුමා යේන්න ඇත්යත් සමහර යවලාවට යම් කිටු වල අනවශය විි ට අපි කාල  

ගන්නවා. එකම ප්රශ්ණ ක් ගැන පැ  ගානක් එක මන්ිවරය ක් කථා කරනවා. අපි දැන් යම් 

කාල කලමණාකරන  ගැන හිතන්න ඕන. එම නිසා මම ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරනවා. 

අපි සම්ප්රදා  යවනස් කරන්න ඕන. ඔක්යකාම නිති යපාත අනුව කරන්නත් බැහැ. එතයකාට අපි 

යම් කිටු රැස්විම් ඔ  ආකාරය න්ම ති න්න පුලුවන් නමුත් ඒකට හැම මන්ිවර ාම පැිණිම 

අපහසුයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි රැස්විම් 11 ක් විතර තිය නවා. අපිත් වෘත්තික න් රැකි ා 

කරනවා ස්යවච්ජ්ා යස්ව ක් කරන්යන්. යම් හැම කිටුවකටම ඇවිල්ලා පැ  2-3 ක් ඉන්න අපට 

අපහසුයි. අපි ඔ  රැස්විම් වාර්තා කි වලා බලලා මහ සභායේි අපට යනායත්යරන් යද ක් 

තිය නවා නම්, වියේචන  කල යුතු යද ක් තිය නවා නම්, ියුණු කල යුතු යද ක් තිය නවා 

නම් අපට උපය ෝගි කරන්යන් යම් මහ සභාව. එම නිසා ඒ අයිති  මන්ත්ර්වරුන්ට කරුණාකරලා 

යදන්න. යම් මහ සභායේි ඉිරිපත් වන යම් කිටු රැස්විම් සම්බන්ධව  ම් වියේචන ක්, යහාඳ 

යේ නම් යහාඳයි කි න්න යදන්න. හැබැයි ඔබතුමා යම් මහ සභාවට කලින් පක්ෂ නා කයින් 

සමඟ යපාඩි සාකච්චාවක් කරලා යම් සම්බන්ධව කළමනාකාරන  කර ගන්න විනාඩි 10-15 අපි 

යදන්නම් යම් ප්රශ්ණ  ගැන කථා කරන්න හැම කිටුයේම. ඒ අනුව යකරුයවාත් මම හිතනවා 

හැයමෝටම හිතත් සංයතෝෂ ක් එනවා. ඒ අ ට  ම් යවලාවක  ම් යද ක් ඉිරිපත් කරන්න 

අවශය නම්  වියශ්ෂය න්ම යම් යකෝවිේ වසංගත ත් එක්ක යසෞඛ්ය කිටුයේි  ම් මත ක් යහෝ 

ඉිරිපත් කරලා ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරලා යහාඳ යද ක් කිරිමට ඔබතුමාව යපළඹවිම 

ඒක වැදගත්. එවැනි යේවල් ගැන කල්පලා කරලා බලලා අයප් තිය න යෙඩිසන්ස් අනුගමන  

කරන්න. කරුණාකරලා නැති කරන්න එපා නමුත් ඔබතුමා ගන්නවා නම් ම් උත්සාහ ක් කාල  

කළමනාකරණ  සම්බන්ධව මයේ නම් විරුේධත්ව ක් නැහැ. ඒක කලයුතුයි. නමුත් 

මන්ිවරුන්යේ තිය න අයිති  නැති කරන්න එපා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ීවරුනි, මම හිතනවා  ම් විි ක යපාඩි පටලවා ගැනිමකුත් තිය නවා වයේ යප්නවා. 

වියශ්ෂය න්ම ගරු ඔබතුමායේ කාලයේ සමහර යවලාවට පාන් යගඩි  සත 25 කින් ඉහල 

දැම්යමාත් රයට්  ම්  ම් යේවල් සභාවට ය ෝජ්නා ඉිරිපත් කරනවා. ප්රයේශ ට බලපාන යේවල් 

අපි ය ෝජ්නා 25-30-40-50 ය ෝජ්නා දාපු අවස්ථාත් තිය නවා. අද කණගාටුවට කරුණක් යම් 

අවස්ථාව ඔ යගෝල්යලෝ ගන්යන් නැත්යත් යමාකද කි න එක ප්රශ්ණ ක්. විවාද කල හැක්යක් 

සභාවකි ය ෝජ්නාවක් ඇයරන්න කිටුවක් යනායවයි ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා ඇති. කිටුවක් 

ස්ථාවර කිටු කි ලම ඇතුලත් කරලා තිය න්යන් මහ නගර සභා ආඥාපනයත්  හා අතුරු 

වයවස්ථා යේ පැහැිලිවම විවාද කරන්න යනායවයි. ස්ථාවර කිටු කි ල අදහස් කරන්යන් 

පැහැිලිවම ඒ මාස  තුල සභාව විසින් කරන්න  නයන් යමාකක් ද කි ලා සාකච්ජ්ා කරලා ඒක 

නිවැරි ිශාවකට යගනි න එක තමයි සථ්ාවර කාරක සභාව කි න්යන්. ඒක පාර්ලියම්න්තුයවත්, 

පලාත් සභායවත් එයහමයි. යමයහ විතරක් යනායවයි ග්රාම සංවර්ධන සිතිය ත් එයහමයි 

මරණාධාර සිතිය ත් එයහමයි. ය ෞවන සමාජ් පටන් ගත්තම ක්රිඩා අනු කිටුව කි ලා කිටු 
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තිය නවා යගාඩක්. ඒ වයේ තමයි ආ තන ක් ගත්තම එයහම තිය නවා. ගණකාධිකාරි 

යදපාර්තයම්න්තුව, ඉංජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුව, යසෞඛ්ය යදපාර්තයම්න්තුව යම් ඔක්යකාම එක 

යදපාර්තයම්න්තුවක් යනායවයි. ඒවායින් ගන්න යේවල් තමයි අදාල තැන සාකච්ජ්ා කරලා වැයේ 

කරන්යන්. යමතන යපාඩි පටලැවිල්ලක් තිය න්යන්.අද දවයස්ි කථා කල යුතුයි යකාවිඩි ගැන. 

ඌ වගන්ති   ටයත් ය ෝජ්නාවක් යදන්න පුලුවන්. ඇයි බැරි යම් අවසථ්ාව ගන්නයකා. යම් 

ඇවිල්ලා යවනම එකක්. යම් කිේයේ පැහැිලිවම සභායේ ඒ කිටුව නිය ෝජ්න  කරන 

පාර්ෂව ක් නැත්නම් අයප් කණ්ඩා ම් නා ක න් ලිඛිතව දැම්මා ඒ ඔබයේ අදහස ඉිරිපත් කිරිම 

සඳහා යකයනකු එවන්න. අපි කිටුවට පැ  4-5 ක් ිලා ස්ථාන පරික්ෂාවල් වලට වාහන ලෑස්ති 

කරලා යවනදට වැඩියේ යවනස් ස්වභාව කින් කරන්න  න්යන්. හැබැයි ඔබට අවශයතාව ක් 

තිය නවා නම් අනිවාර්්් ය න්ම කථා කල යුතු යද ක් ඌ වගන්ති   ටයත් දාන්න පුලුවන්. 

ඇයි බැහැ කි න්යන්. පස්යදයනක් අත්සන් කරලා අවශයතාව  පදනම් කරලා ඒක කල යුතු 

යද ක් නම් ඒක මට පිලිගන්න එපැයි. මට ඒ ක ප්රතික්යෂ්ප කරන්න බැහැයන්. එයහම මම 

ප්රතික්යෂ්ප කයලාත් ඒ අනුව ප්රජ්ාතන්ත්රවාි අයිති , පනයත් අයිති , අතුරු වයවස්ථා අයිති  

උල්ලංඝන  කිරිම සඳහා  ා යුතු තැන් යගාඩක් තිය නවා. හැබැයි යමානව විි කටවත් අයිති  

උල්ලංඝන  කිරිමක් යනායවයි. හැබැයි අයිති  එක දවසකටවත් ජ්නතාවයේ පරමාධිපතය 

අයිති  එක දවසකට විතරක් සීමා කිරිමක්  නවා නම් මම හිතන්යන් මහජ්න නිය ෝජිත ායේ 

වගකිම ඒක යනායවයි. සථ්ාවර කිටු වලට පත්වුන යකනාට එිනට විතරයි ඒ කි න්යන්. 

නිය ෝජ්න  යනාවන කිටුවක් තිය නවා නම් ඒකට විතරයි සහභාගි කරවා ගන්යන්. පක්ෂ 

මතට තමයි එතනට යේන්යන්. යමතන මයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කවුරුත් කථා කරනවද 

ඒයගාල්ලන්යේ මත . විපක්ෂ නා කතුමා කථා කරනවද එතුමන්ලායේ මත . ජ්නතා විමුක්ති 

යපරමුයණ් මන්ිවරු කථා කරනවද එතුමන්ලායේ මත  නැහැ එතුමන්ලායේ පක්ෂයේ ගන්න 

මත  කි න්න තමයි කිටුට යකයනක් එවන්න කි වන්යන්. ඔක්යකාම අ ට එන්න කිේයේ 

නැහැ. එයහම සහභාගි වුනා කි ලා ප්රශ්ණ ක් නැහැ.යම්ක පටලවා ගත්ත එකක් තිය න්යන්. යම් 

ඔක්යකාමටම එන්න කි ලා නැහැ. එන්න එපා කි ලා යනායවයි තිය න්යන්. මත  අරයගන ඒ 

මත  තමන්යේ වියරෝධතාව  ඒ අවස්ථායේි ඉිරිපත් කරනවා. ඉිරිපත් කරන වාර්තාව සභාවට 

ආවම තමන්ට පුලුවන් අත උස්සලම කි න්න අපි යම් යම් අයිතම් වලට විරුේධයි. නැත්නම් 

කිටුවටම විරුේධයි. ඒ අයිති  තිය නවා. හැබැයි ජ්නතාව අතරට තමන්ට යගනි න්න ඕන 

නිසා තමයි කිටුවට ඇවිල්ල තමන්යේ අදහස යදන්න කි ලා. ඒක තවුරටත්  ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  

ඇති කරන්න තමයි කිටු හැියම්ි ගරු විපක්ෂ නා ක තුමා අනිවාර්්් ය න්ම මන්ිවරය ක් 

කිටුවක් නිය ෝජ්න  කල යුතුම යවනවා. එතයකාට අපිට පුලුවන් කමක් නැහැ හැම 

එක්යකනාම කිටුව නිය ෝජ්න  කරන්න  න යකාට සමහර යවලාවට සමහර යේශපාලනව 

පක්ෂ වලට කිටු 9  ම යදන්න පුලුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ අ ට කිේයේ ඒ සඳහා 

යකයනක්ව එවන්න ඒක තමන්යේ යේශපාලන ස්ථාවර අදහස යලස අපි සලකන්නම් 

කි ලා  ය ෝජ්නාව අපි යගනල්ලා ඒකට ඒකට එකඟ යවල ඒ කටයුත්ත කලා. කථා කරන්න ඕන 

එකක් තිය නවා නම් නයා  පත්ර ට ඇතුලත් කරල නයා  පත්ර ට ය ෝජ්නාවක් විි ට 

යගනල්ලා විවාද කරන්න පුලුවන් තරමට නීති ටම හදලා යේන්න ඒකට මම එකඟයි.හැබැයි 

යම්ක කාටවත් අසාධාරණ ක් යවන එකක් යනායවයි. යමතන යමාන යවලාවක වත් කි න්යන් 

නැහැ ඇයි තමන්ට මහ සභාව දවසට විතරමද ජ්නතාව යවනුයවන් කථා කරන එක තිය න්යන්. 

ඇයි කිටුවට එන්න බැරිද? මහජ්න නිය ෝජිතය ක් යවලා තිය න්යන් මහ සභාවට විතරක් 

 න්න යපායරාන්ු යවලාද? යම් මහ සභාව දවස ඇර යවන දවසක ආණ්ඩු කුමන යහෝ 

මන්ිවරය ක් කරන වැරැේදක් ගැන කථා කරන්න යහා ලා බලන්න කාටවත් එන්න බැරිද? 
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කිටුවකට ඇවිල්ලා ජ්නතාව යවනුයවන් අදහසක් කරන්න බැරිද? මම දන්යන් නැහැ ඒක 

යමාකද කි ලා. යමාකද අපිත් විපක්ෂයේ ඉන්න යකාට ඒ පුරුේද තිබුයන් නැහැ. අපි ආවා  ඒක 

කලා සමහර යවලාවට වරිපනම් හදනයකාට පි න් වයේ වරිපනම් යකාල යබදල තිය නවා. අපි 

ඒ කටයුත්ත කරලා තිය නවා. දැනටත් අපි කරනවා. උඩ හිටි ට සමහර අ  දකින්යන් නැහැ 

හැම තිස්යසම. එක්යකෝ කුණු යගායේ ගිහිල්ලා කුණු යගායේ ගිහිල්ලා කුණු යතෝරනවා නැත්නම් 

වරිපනම් එකක් කථා කරනවා , ප්ලැන් එකක් කථා කරනවා. යම් ඔක්යකාම කරනවා. තාම අර 

පුරුේද තිය නවා. අපිට පුරුේද තිය නවා. මම ඉස්යකෝයල් උයේ පාන්දර ගියේ කාටවත් පන්ති  

අතුගාන්න යනාි පන්ති  අතුගාපු යකනා මම. අපිට පුරුේද තිය නවා. පුරුේදයි, සම්ප්රදා යි, 

නීති යි පටලවා ගන්යන් නැතුව අපි ඉස්සරහට  මු. යම්ක යහාඳ වැඩක් යම් කරන්න  න්යන්. 

කායගවත් අයිති  නැති කිරිම යනායවයි. යම්යකන් කි න්යන් නැහැ ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  නැති 

කරනවා කි ලා. යම් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද ක් නැති එකක් වැඩිපුර ඇති කරලා යදන්න  න්යන් යම්. 

යම්ක තමයි යලෝකයේ එස් 5 කි ලා කිය න්යන්. යමතන කාටවත් කි න්යන් නැහැයන් ඔ ායේ 

ය ෝජ්නාව ගන්න බැහැ එයහම එකක් නැහැ යමතන. ඒ නිසා කරුනාකරලා යම්ක යම් පටලවා 

ගැනිමක්. ඔක්යකාම අ ට එන්න කි න්යන් නැහැ. නිය ෝජ්න  කරන්යන් නැති කිටුවක 

ඉන්නවා නම් පක්ෂ ක එයකයනක් එවන්න.යම්ක යලාකු වරදක්යන් යම් කි න්යන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ විස්තර ක් කරනවායන්.ඒ විස්තර  ඇතුයල් අපි පිලිගතයුතු 

කාරනා වයේම පිලියනාගත යුතු යේවලුත් තිය නවා. යම් ස්ථාවර කිටු ටිකත් කථා කරලා යම් 

සභාව සවස 3.00 ට කලින් ඉවර යවනවා. අපට තිය න යපාු අත්දැකිම සවස 3.00 දක්වා වත් 

යම් සභාව  න්යන් නැහැ. යමාකක්ද තිය න ගැටලුව මන්ිවරය කුට තමන්යේ අදහස ඉිරිපත් 

කරන්න යදන්න පක්ෂ  විසින් තින්ු කරනවා යමන්න යම් අයිතම් එක එ ායේ භුි  එ ායේ 

ප්රයේශ  එ ාට අවයබෝධ  වැඩියි ඔ ා විතරක් කථා කරන්න. කාල  ඉතා යහාඳින් 

කලමනාකරණ  යවනවා. අපි අච්චර මහන්සි යවන්න වැඩක් නැහැ. ඔක්යකාම එන්න කිටුව 

කිටුක් නිය ෝජ්න  කරන්න අදහසක් ඉිරිපත් කරන්න ඒක සංකිර්ණ කර ගන්න ඕන නැහැ 

යමච්ච්ර සරල කාරණාවක් ව තිබිේි. ඒක අර්තකතන  කරන්න ඕන නැහැ මහජ්න නිය ෝජිත ා 

එන්න ඕන මහ සභාවට විතරද එතනට ලක් කරන්න  න්න ඕන නැහැ. අපි කි න්යන් අවස්ථාව 

යදන්න ඒ අදාල අයිතම් එක ඔහුයේ අදහස ඉිරිපත් කරන්න. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, යම්ක ඇත්තටම කි නවා නම් ඔබ මම නම් මම ඒකට වඩාත්ම එකඟ යවන්යන් 

යවන මුකුත් නිසා යනායවයි අද යම් සභායේ සිටින සි ලුම නිලධාරින් කට අරින්න පුලුවන් 

යවන්යන් මම අවසර ක් ුන්යනාත් විතරයි.  හැබැයි කිටුවට ඇවිල්ලා නිලධාරින්යේ කට ඔබට 

ඇර ගන්න පුලුවන්. ඒක යලාක් විමක් නැහැ. යම් අවස්ථාවක් ගන්න යනායගන ඉන්න එපා. 

යමහිි ඕනැම නිලධාරිය කුට කථා කරන්න පුලුවන් ඔබතුමා කිටුවට ඇවිල්ල නිලධාරි ායගන් 

අවශයයේ ගන්න, කථා කරන්න අවස්ථාව තිය නවා. යමතනි නැහැ. ඔබතුමාට ිල තිය න්යන් 

මීට වඩා යහාඳ ප්රජ්ාතන්ත්රවාද ක්. 

 

 



                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.02.05 
 

25 
 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නැහැ නගරාධිපතිතුමා ඒ අවස්ථාවත් යදන්න. ඊට අමතරව මන්ිවරුන්ට 

යකටි කාල සීමාවක් ලබා යදන්න නිශාන්ත මන්ිතුමා කිේවා වයේ ඒ අවස්ථාව යදන එක ගැන 

සාධාරණයි. මන්ිවරුන්යේ එතන ගරුත්ව ත් ආරක්ෂා යවනවා එතන නිය ෝජ්න ත් යවනවා. 

සමහරක් මන්ිවරු එතන නිය ෝජ්න  යවන් නැති යකාට ඒ අ යේ අදහස් නගරාධිපතිතුමා 

කිවුවා මරණාධාර සිති ක යවන්න පුලුවන් අදහස් අනුකිටුවක් ඇවිල්ලා දාන්නවා කි ලා. ඇයි 

අපි අනු කිටුයවත් ඒවා කථා යවනවයන්.අනු කිටුවට දැම්මත් යම්ක වැරි නම් අපි කථා 

කරනවයන් සභයව. යම්ක ිගින් ිගටම තර්ක කරන්න යද ක් නැහැ නගරාධිපතිතුමා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා ක තුමා, යමතනි ඇත්තට උවමනාව මහ සභායවි උවමනා කරන්යන් අපි 

යම්කට යමන්න යම් අදහස දැක්වුවා කි ලා ඒක ඉිරිපත් කිරිමයන්. ඒකට අපි කිටුයවි 

අවස්ථාව ිලා තිය නවයන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිටුයේ ඒ අවස්ථාව අපි අරයගන යමතනට ුන්නට පස්යස් මහ සභායේ 

කථා කරන්න  ම් ප්රශ්ණ ක් තිය නවා නම් මන්ිවරුන්ට හැම මන්ිවර ම කිටුව 

නිය ෝජ්න  යනාකරන නිසා 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා ක තුමා, අපි කරාට පස්යස් පාර්ලියම්න්තුව කලායන්. අපි කිවුවා යම් නගර 

සභායේ හරි ටම අඩක් කථා කරන අ  පමණක් එන්න. එක සභාවක් අපි එයහම 

කලායන්.පාර්ලියම්න්තුවත් හරි ට ම ඒක දවස් 3 කට පස්ය ස් කලායන්. 3/1 ක් පාර්ලියම්න්තුවට 

එන්න කි ලා යගන්න ගත්තා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ කයල් යකාවිේ කාලසීමාවක් නිසා ඒ කයල්. ඒක ිගටම එයහම 

යවන්යන් නැහැයන්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා ක තුමා,අපිත් කයල් යකාවිේ කාල සිමාවක් නිසායන්. ිගටම එයහම යවන්න 

ඕන නැහැ.නමුත් ඇයි යම් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  ගන්යන් නැහැ. යමතන ඇවිල්ලා කි න එක යම් 

වාර්තාවට  න්යන් නැති එකද ප්රශ්ණ . වාර්තාවට  නවයන් එතන කි න එක.යමතනද ඒක 

සම්මත කරනවයන් අපි. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යම් කිටු වාර්තා ඔබ කි න විි ට අපි ගත්යත් 11.00 ට විතර එයහම 

නම් 11.15 යවනයකාට සභාව ඉවරයියන්. මම කි න්යන් සි ලුම මන්ත්ර්වරුන්ට ගරුත්ව  
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ආරක්ෂා කර ගන්න, ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  ආරක්ෂා කර ගන්නඅපි ඉල්ලිමක් කරන්යන් ඔබතුමායගන් 

ඒ අවසථ්ාව මන්ීවරුන්ට ලබා යදන්න එක කිටුවකට විනාඩි 10-15 ක් යදන්න. එයහම වුයනත් 

විනාඩි 2-3 කට සීමා කරන්න කි න්න. අපි කථා කරන්න  න්යනත් නැහැ. ඒ වයේ ක්රම කට 

 මු කි න ඉල්ලිම කරනවා.  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂනා ක තුමා, මම ඕකට එකග යවලා මම යකායහාමද යම් සභාව යමයහ වා 

ගන්යන්.මම කි න්යන් ඇයි ඔබට තිය න අයිති  ඔබ ගන්යන් නැත්යත්. උදාහරණ කට සුයේශ ්

ගරු මන්ීතුමා යසෞඛ්ය කිටුයේි මම අහන්නම්යකා යකායහාමද ලියුම ුන්නද පස් දැම්මද ඕක 

ඉතිං ය ෝජ්නාවක් විි ට දැම්මම යකායහාමද අයින් කරන්යන්. විවාද ක්ම කරන්න පුලුවන් ඇයි 

තමන්යේ අයිති  ගන්යන් නැත්යත්. ප්රශ්ණ මාලාවක් දාන්න පුලුවන්. ය ෝජ්නාවක් දාන්න 

පුලුවන්. අපිත් විපක්ෂයේ ඉන්නයකාට අයප් සමහර ය ෝජ්නා ගත්ත ඒවා තිබුනා යනාගත්ත ඒවා 

තිබුනා හැබැයි සභාවට , ජ්නතාවට බලපාන යද ක් අපි ඉවත් කලාම ඒක මහයලාකු ගැටලුවක් 

යවනවයන් මටත්. ඇයි යම් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  ගන්ය න් නැත්යත්. යම් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  

ඔ යගාල්ලන්ට ඕනවටත් වැඩි  ලැබුන ප්රජ්ාතන්ත්රවාද . එක පැත්තකින් එයහම කි නවා 

වයේම අනිත් පැත්යතන් දාන්න ය ෝජ්නා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පක්.ඩි.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දන්න යකනාට තාමත් ඒ අවසථ්ාව තිය නවා කිටුවට ගිහිල්ලා ඒ අදහස 

කථා කරලා ඒක කරන්න. හැබැයි සභායවි තමන්යේ අදහස ඉිරිපත් කරන යකනාට ඇයි බාදා 

කරන්යන්. ඇයි නවත්වන්යන්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා , බාදා කිරිමක් යනායවයි යම් තිය න්යන්. සභාව දවස විතරක් ද තමන්යේ 

ජ්නතාව යවනුයවන් වැඩ කරන්න ඕන දවසක් විි ට සලකන්න ඕන. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පක්.ඩි.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සභායේ තමුන්නාන්යස් යකටි කරලා ලඝු කරලා කරන්න හදන්යන්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා , නැහැ මම යකටි කරන්න හදන යකයනක් යනායවයි.යබායහාම ිගු  න්න 

කැමති යකයනක්. ඒ නිසායන් බැහැ කි න යේවල් කරන්යන්. යම්ක ඔබතුමා ලයේ අයිති  නැති 

කරන එකක් යනායවයි.  

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පක්.ඩි.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කරුණාකරලා අපට ඔයබ් අදහස යදන්න යම් කිටු වල තිය න අයිතම් 

පිලිබදව අපිට කථා කරන්න අවස්ථාව යදනවද නැේද කි ලා. 
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නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා , යකායහාමත් යම් සභායවි මට යදන්න බැරි යහ්තුව කි න්නම්. මම මුදල් 

කිටුයේ සභාපතිවර ා විි ට යම් සි ලුම කිටු අවසානයේි ඉතිරිවන  මුදල් කිටු යේි මම 

කරුණු 40 කට වැඩි  සම්පුර්ණම යවනත් කරුණු අයින් කලා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - පක්.ඩි.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පක්ෂ ක් විි ටත් යම් සභායේ දීර්ඝ කාල ක් යම් කටයුත්යත් නි ැලුණු 

මන්ිවරය ක් විි ටත් ඔයබ් තීන්ු වලට කිසියස්ත් එකඟ යවන්න බැහැ සහ යමතන සිට යම් 

සභායේ සිටින එයක් යත්රුමක් නැහැ. යම් කිටු පිලිබදව ඔබතුමා ගත්තු තීන්ුවට ජ්නතා විමුක්ති 

යපරමුයණ් කණ්ඩා ම විි ට වියරෝධ  පල කරින් යමතනින් නික්ම  නවා.  

(යම් අවස්ථායේි ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ නිය ෝජ්න  කරන මහ නගර සභා මන්ිවරුන් වන 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන් සභා ගැයබන  පිටව 

ගි හ.) 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් සම්බන්ධය න් අතුරු වයවස්ථායේ සඳහන් වන නීති  සම්බන්ධව 

කථා කරන්න කැමතියි. අතුරු වයවස්ථායේ පලයවනි කාණ්ඩ  සභා රැස්විම්   ටයත් 8 කරුන මම 

කි වනවා.වාර්තා එක් එක් රැස්විම් වාර්තා සංසරණ  කරනු ලැබි  යුතුයි. ඒ වාර්තා කි වන ලද 

යස් සලකා ස්ිර කරන්යන්ද  න්න ප්රශ්න ඊලඟ රැස්වියම්ි යහෝ ඉන් පසුව පැවති රැස්වියම්ි 

ඉිරිපත් කල යුතුයි. වියරෝධතාව ක් යහෝ නිවැරි කිරිමක් යනාමැති වුව යහාත් වාර්තා ගත කර 

ඇති වාර්තාව ස්ිර කරනු ලැබි  යුතුයි. එතයකාට සභා රැස්වි යම්ි වියරෝධතාව ක් ඉිරිපත් 

කිරිමට අයිති ක් තිය නවා කි ලා යම් අතුරු වයවසථ්ායේ සඳහන් වන බව ඔබතුමාට පැහැිලි 

යවනවා කි ලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි යම් අවසථ්ායේ සත් භාවය න් යම් මන්ිවරු සි ලු 

යදනාම ඔබතුමායගන් යම් ඉල්ලිම කලා. නමුත් ඔබතුමා යම් ඉල්ලිම සලකා බලන්යන් නැත්නම් 

අපි නිති  අනුව කථා කරනවා.  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි  , ඔබතුි  ඔ  කථා කරන්යන් සභා වාර්තා ගැන. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එයහම එකක් කි ලා නැහැ. 8 කි න්යන් කිටු වාර්තාත් එක්ක. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි  , යම් අතුරු වයවස්ථාවත් ඒකම අපිට සභාව පවත්වායගන  න්නාවු කාරනා 

එක්ක එවපු අත්යපාත් තිය නවා. මම ඔබතුි ට  යම්කට දීර්ඝව පිලිතුරක් ලබා යදන්නම්. 
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මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මන්ිවරු හැටි ට අපිට ලබා ිලා තිය න්යන් යම් අනු කිටු වාර්තා 

අතුරු වයවස්ථා සම්බන්ධව අපි වගකියමන් බැයදනවා. අයප් ගයිේ ලයින් එක යම්ක. ඒ අපට 

ලබායදනවා නම් ඔබතුමායේ වගකීම. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි  , යමතනි එක් එක් වාර්තා කි ලා තිය නවා, ස්ථාවර කිටුව ඔබතුි  කථා 

කරනවා ඉඩම් කිටු වාර්තාව, ඔබතුි  කථා කරන එක වාර්තා යවන්යන් යකායහද අයප් 

සභායේ.ඔබතුි  නීතිඥ මහත්ිය ක් විි ට. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉඩම් කිටු වාර්තායේ. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි  , නැහැ එයහම නම් ඔබතුි  පරිශිලන  කරලා නැහැ. ඉඩම් කිටුයේි 

ඔබතුි  අයිතම ක් සම්බන්ධය න් කථා කලාම සභා වාර්තායේ බලන්න ඔබතුි  යම් අයිතම්  

 ටයත් කථා කලා කි ලා යම  ය ෝජ්නාව   ටයත් යනායවයි  න්යන් සජිත් මන්ිතුමා ඔබතුමා 

යත්රුම් අරයගන ඇති කි ලා මම විශ්වාස කරනවා. සභා වාර්තායේ  නවා අයිතම   ටයත් කථා 

කරනවා කි ලා සභා වාර්තායේ  නවා. සභා වාර්තායේ ඇතුලත් යවනවා ඒ කාරණ . එක් එක් 

වාර්තාවල උදාහරණ ක් ඔබතුි ලයේ ඒ වාර්තාව තිය නවයන් යමතනට එන ඒ වාර්තායේි 

ඒකට  වියරෝධතාව ක් ඒකට අදහස් දැක්විමක් කි න එක අතනි සඳහන් යවලා යමතනට 

එනවා. නැත්නම් අපි කි මු මහ සභා වාර්තාව ට එනවා.මහ සභා වාර්තායේ ඔබතුි  කි න එක 

අදාල යවලා නැත්තනම් යවනත් විි කට වැරිලා සදහන් යවලා තිය නවා නම් ඔබතුි ට ඒ 

පිලිබදව කථා කරන්න පුලුවන්.  

මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුමින්ත්රද මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඔබතුමා හැමදාම යම් සභායේ කි නවා ඔබතුමාට ඔතනට එන්න අයප් යම් 

සභාව තුල ක්රි ාත්මක වුනු කටයුතු රුකුලක් වුනා කි ලා. අනුෂ ගුණයස්කර මහත්ම ා මුදල් 

කිටු වාර්තායේ කථා කරන්න අවශය කර්මාන්ත කිටුව මම තමයි කථා කයල්.කථා කරන්න 

ලැයබන්යන් කිටු වාර්තාවල පැන නගින කරුනු.ඔබතුමා පිලිගන්නවා යමතනට එන්න 

ශක්තිමත් පදනම වුයන් අනුෂ ගුණයස්කර මහත්ම ායේ කාරනාව නිසා කි ලා.දැන් අපිත් 

ඉල්ලන්යන් ඒකයි. සභාව උත්තරිතරයි. ඒ උත්තරිතර සභායේ අපිට කථා කරන්න අවශයයි. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියරෝධතාව ක් යහෝ නිවැරි කිරිමක් කරන්න සභා වාර්තාව සලකා බලා 

අපිට කරුනු ඉිරිපත් කිරිමට අවස්ථාවාක් අපට ලබා යදන්න. ඒක අතරු වයවස්ථාව අනුව අයප් 

අයිතිවාසිකමක්. 
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මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුමින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  මුලික නිති ට අතුරු වයවස්ථාවට අපි ගරු කරන්යන්. ඒ නිසා ඔබතුමාට 

ඒ අත්යපාත් එක්ක සංසංදන  කරලා යම්ක අර්ථකථන  කරන්න බැහැ. ඒ අයිති  අපිට ඕන.  

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  සභාව විනාඩි 10 කට නවතලා යකාමසාරිස්තුමාට කි මු පලාත් පාලන 

යකාමසාරිතුමායගන් යම් සම්බන්ධව උපයදස් ලබා ගන්න කි ලා. අපි එතනට  න්න ඕන නැහැ 

නගරාධිපතිතුමා අපි ට අයප් ප්රශ්ණ විසදගන්න පුලුවන්. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒකට සාධාරණ ක් 

කරන්න කි ලා ඉල්ලන්යන්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, යම්යක් තිය න එකයි ඔබතුමා කි න එකයි අතර බරපතල ප්රශණ් ක් තියන්යන්. 

එක් එක් රැස්වියම් වාර්තා ඒ රැස්විම ඉඩම් කිටු රැසව්ිමක් මම ඒ කථා කරන එක වාර්තා යවලා 

එන්යන් යකායහටද සභාවට තමයි එන්යන්. ඒ සභායේි වාර්තා යවලා එනඑක ඔබ අතට එනවද 

එනවා. ඒ  එන එයක්  ම්කිසි විි කට ඔබ කි න යේ වාර්තා යවලා යනාතිබුයනාත් කරන යේ 

තමයි යම් තිය න්යන්. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒක යනායවයි යම් තිය න්යන්. අවසාන යප්ලි  වියරෝධතාව ක් යහෝ 

නිවැරි කිරිමක් යහෝ යනාමැතිව වාර්තාගත කර ඇතිපරිි වාර්තාව ස්ිර කරන්න. ඒ යම් 

වාර්තායේ නිවැරි තාව ක් තිය නවා නම් ඒ වියරෝධතාව  සභාගත කරන්න කථා කරන්න අපට 

අවස්ථාව තිය නවා තිය න්න ඕන කි ලා යම් අතුරු වයවස්ථායේ තිය නවා.  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඒක මහ සභායේි කරන්න ඕන කි ලා යකායහද තිය න්යන්. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම් තිය න්ය න් සභා රැස්විම් පලයවනි කණ්ඩයේ සභා රැස්විම කි න 

යකාටයස් 8 යවනි සබ් යපායින්ට් එක 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඔබතුි  අයප් නයා  පත්ර  බලන්නයකෝ.පලයවනි අයිතම  බලන්න. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වාර්තාව පිලිගැනිම හා සලකා බැලිම. 
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නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි ,එතනි ඔබතුි  කි න එකක් නැත්නම්.ඔබතුි  ආ තන කිටුවට ඔබ තුි  

කි නවා යම්ක වි  යුතු යද ක් කි ලා යම්කට අයප් වියරෝධතාව  තිය නවා යම්ක යවනස් වි  

යුතුයි කි ලා කි නවා.ඒක ආයේ නැහැ කි ලා කි මු. ඒක සඳහන් යවලා නැහැ. තමන්යේ මත  

සඳහන් යවලා නැති වුනාම ඒ පිලිබදව කථා කලාම ඒක  න්යන් වාර්තාවට. ඒ අවස්ථාව 

තිය නවා.ඒක මහ සභා වාර්තාවට  න්යන්. යදසැම්බර් වාර්තායේ තිය නවා අදාල කිටු වලින් 

කථා කරපු එක මහ සභා වාර්තාවට ඇවිල්ලා. එතයකාට මහ සභාවාර්තාව පිලිගැනිම හා සලකා 

බැලිම කි ලා කිේවම, කි න්න පුලුවන්යන් අපි යම් අයිතම  කථා කයල් නැහැ. අපිට පිලිගන්න 

බැහැ.ඒක නිවැරි කරන්න කි ලා කි න්න පුලුවන්. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමායේ දැනුවත් භාව ට ගරු කරනවා. නමුත් ඔබතුමායේ අභිමත . 

අභිමත  සහ නීති  කි න්යන් යදකක්. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඔබතුි  කි න එක වැරියි. ඒ වාර්තායේ අපි කි මු ඔබතුි ලයේ 

වියරෝධතාව ක් තිබුනා කි ලා. ඒ වියරෝධතාව  සඳහන් යවන්යන් නැහැ යම්යක්. ඒ 

වියරෝධතාව  සඳහන් යවලා නැති එක මහ සභා වාර්තාවට එනවා. මහ සභා වාර්තායේ ඒක 

ඇතුලත් යවනවා නින්. දැන් ඔබතුි ලට ඕන යවන්යන් යමතනට ඇවිල්ලා කැහැ ගහන එකද 

නැත්නම් වැඩ කරන්නද ඕන. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා එතන ගත්ත සාධනී  පි වර ගැන අපි විරුේධත්ව ක් නැහැ අපි 

කි නවයන් සභායේ අපිට කථා කරන්න අයිති ක් තිය නවයි කි න එක. ඔබතුමා කිටුව සක්රි  

කිරිමට යගන ඇති පි වර සම්බන්ධය න් අපි ඔබතුමාට ප්රසංසා කරනවා.ඒක යහාඳ පි වරක්.  

නමුත් යම් සභායේ අපිට කථා කරන්න අයිති ක් තිය නවා කි ලා යම්යක් සඳහන් යවනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි ,යමතනි යපන්වන අයිතම් වලින් කථා කරන හැමඑකක්ම වාර්තාවට සඳහන් 

යවනවා. කිටුවක කථා කරන එකක් වුනත් යම් වාර්තායේ සඳහන් යවනවා.  

මහා නගර සභා මන්ත්රී - බී.සජිත් ුමින්ත්රද පීරිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යමතනි වියශ්ෂය න් අයප් ආත තන අතර තිය න අපි පිලිගන්යන් 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථායවන් අපට තිය න මුලික අයිති ත් එක්ක  බලපාන නීති  තමයි මහ නගර 

සභා ආඥා පනත. ඒකත් එක්ක තමයි අතුරු වයස්ථාව යගාඩනැයගන්යන්. යමතනි අර්ත 

නිරුපන ක් ගන්න සංවර්න හා තුලන ේණ ක් ඇති යවනවා. අපට යම්කට අර්ත නිර්පන ක් 

ගන්න උසාවි ට සමහරක් යවලාවට  න්න යවනවා. අයප් තිය න කිටු සභාවට එන්යන් 

යමාකටද ? අපිට සභාවට එවන්යන් නැතුවම එතනම වැයේ ඉවර කර ගන්න තිබුනායන්. සභාවට 

එවන්යන් සභායේ තිය න උත්තරීතර භාව ත් එක්ක නීතයානුකුල කර ගන්න.  
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නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

      ගරුමන්ිතුමා,යම්ක අහන්නයකා. යම් තිය න සභා වාර්තාව 2020.12.10 යම් 

වාර්තායේඔබතුමාකථා කරලා තිය නවා 3(22) අයිතම   ටයත් කථා කරන එක 

සම්පුර්ණය න්ම යම්යක් තිය නවා. තමන් කථා කරපු යේ සභා වාර්තාවට එනවා. ඒක අපි 

අතපසු කරන්යන් නැහැ. වියශ්ෂ කාරණාවක් මට අතපසු යවච්ච  මතු කරන්න තියබනවා. සභාව 

පැත්යතන් වැදගත් වන නිසා මම ඒක මතුකරනවා.  

- සභා යඝෝෂා   - 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - ඩී.එම්.සජිත් පුෂවෙකුමාර මහතා 

    ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යම් 8 වන අයිතම  ගැනයන් යම් කථා කරන්යන්. යමහි මහ සභාව 

පිලිබදව තිය න්යන්. යම්යක් කිටු පිලිබදව නැහැ. එක් එක් රැස්විම් වාර්තා එක පැත්තකින් 

ලිහිණි මන්ත්ර්තුි  කි නවා යම් කථා කරන්යන් මහ සභාව ගැන කි ලා.හරි මහ සභාව ගැන 

තමයි කථා කරන්යන්. මහ සභායේ රැස්විම් වාර්තාව ගැන තමයි යමතන තිය න්යන්. කිටු 

රැස්විම් සම්බන්ධය න් යමතන නැහැ.ගරු නගරාධිපතිතුමා යම්යක් කිටු රැස්විම් සම්බන්ධය න් 

නැහැ. කිටු සම්බන්ධය න් විපක්ෂ නා කතුමා කිේවා  වයේ අපිට තීන්ුවකට එන්න 

පුලුවන්.හැබැයි යම් අතුරු වයවස්ථායේ නැති එකක් සම්බන්ධය න් උලුප්පලා යපන්වලා අපි 

ිනුවා කි ලා යමතනින් එලි ට  න්න කවුරුහරි එයහම එකක් ලබා ගන්න හදනවා නම් එයහම 

බැහැ. හියත් භාග ක් ති ායගන අර්ත නිරුපන  කරන්න බැහැ. එක පැත්තකින් ඔබතුි  

කි නවා යම්ක පටන් ගන්යන් මහසභායවන් කි ලා. හරි මහ සභායවන් තමයි පටන් ගන්යන්. 

එක් එක් රැස්විම් කි ලා යම්යක් යකායි යවලාවක වත් සඳහන් කරලා නැහැ අදාල කිටු පිලිබදව 

තමයි යම්යක් සඳහන් යවන්යන් කි න්යන්. ස්ථාවර කිටු කි ලා කි නවානම් ඒක යම්යක් 

සඳහන් යවන්න ඕන. එයහම සඳහනක් නැහැ. 

- සභා යඝෝෂා  - 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරුමන්ිතුමා, අපි යම්ක යබ්ර ගන්නයන් කථා කරන්යන්. ිනන පරින එක යනායවයි. 

තර්ක ක යදපැත්තක් තිය නවයන්. 7 ඒ පිටුයේ තිය නවා යරෝම ඉලක්කම් යදක ස්ථාවර කාරක 

සභා. ඔබතුි  දැන් කි න්නයකෝ. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යදවන කාණ්ඩයේ සභා රැස්විම් කි ලා තිය නවා.යමතන තිය නවා සභා 

රැස්විම් දැනුම් ිම. ඝන පුර්ණ , රැස්විම් අඩාලව කල් තැබිම, පුවත්පත් වාර්තා කරු ඒවයේ 

යකාටස් ගණනාවක් සඳහන් කරනවා. ඒ යකාටස් වලඅනු යකාටසක් තමයි වාර්තා. 

- සභා යඝෝෂා  - 
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නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරුමන්ිතුමා, සභා වාර්තා කි න එකට එක් එක් සභා වාර්තා කි න එකට ඔබතුි ට අදහසක් 

කි න්නම්.යමාරටුව මහ නගර සභායේ යදසැම්බර් මාස ට සභා වාර්තා යදකක් එනවා. සභා 

වාර්තා කි න එයකන් අදහස් කරන්යන් කිටු වාර්තා යනායවයි. එතන කි නවා එක් එක් රැස්විම් 

වාර්තා කි න එයකන් අදහස් කරන්යන් මහ සභාවල් තුනක් ති න්නත් පුලුවන් අපිට හතරක් 

ති  න්නත් පුලුවන් අපිට. ඇයි  ඒ. අපි කි මු දැඩි අවශයතාව ක් මත  අපි ති නවා වියශ්ෂ 

මහසභාවක් ඒ අතයර අපි ති නවා වියශ්ෂ වු අ වැ  සභාවක් ඊට පසුව ති නවා මාසික මහ සභා 

රැස්විමක්. එක් එක් රැස්විම් වාර්තා වලින් අදහස් කරන්යන් පැහැිලිවම අන්න ඒක. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී -  ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම් සභායේ සජිත් මන්ත්රත්ුමා කිේවා ඔබතුමා විපක්ෂයේ ඉන්නයකාට 

අනුෂ මහත්ම ා කිේවා කි ලා යමයහම කථා කරන්න. යම් සභාව ුවන්යන් නගරාධිපතිතුමා 

සම්ප්රදා ක් මත  න්යන්. නිතිය න් ඉඩක් නැහැ. අපිට සම්ප්රදා න් යවනස් කර ගන්න ඕන නම් 

ඔබතුමා එක්ක කථා කරල යවනස් කර ගන්න පුලුවන්. කවුරු හරි කි නවානම් අතුරු 

වයවස්ථායේ යමයහම තිය නවා කි ලා ඒවා යබාරු කථා. යම් මහ සභා වාර්තාවල් වල කිටු 

වාර්තා ගැන කථා කරන්න පුලුවන්ද ස්ථාවර කිටු වාර්තා කි ලා පැහැිලිව සඳහන් යවලා 

තිය නවා. ඒ නිසා තමන්ට නැති යේවල් උලුප්පලා යපන්නන්න හදන්න එපා. අපිට ප්රශ්ණ ක් 

තිය නවා නම් කථා කරලා ගන්න පුලුවන් විසුම ගමු. නැති තර්ක යගාඩ නගලා මම තමයි මට 

තමයි පුලුවන් මම අහවලා ඒවා යපන්නන්න හදනවා නම් ඒවටත් යබයහත් තිය නවා අපි ගාව. ඒ 

නිසා කරුනාකරලා යබායහාම  යගෞරවය න් ඉල්ලනවා විපක්ෂනා කතුමා කිේවා වයේ කථා 

කරලා විසදගමු. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අපි රැිලා ඉන්යන් තාමත්  සාධාරණ ක් බලායපායරාත්තුයවන් යහ්තුව 

යම් ඉන්න සි ලුම මන්ීවරු ආණ්ඩු පක්ෂ  විපක්ෂ  කි ලා යනායවයි අපි යම් කථා කරන්යන් 

පසුයපල ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂ යේ ඉන්න මන්ත්ර්වරුන්යගනුත් හැම යප්ලියේම ඉන්න අයප් 

මන්ත්ර්වරු සම්බන්ධවත් එනිසා නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ගත්තයි කි න තිරණ ක් එක හඩින්ම 

ඉන්න එපා මම යම්ක කරනවා කි ලා. එතනි අපි සම්ප්රදා ටත් ගරු කරලා යමයතක් කල් සභාව 

පවත්වායගන ආපු විි ට ඔබතුමා අවුරුු 13-14 ක් නගරාධිපතිවිි ට ඉදලා ඒ ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  

අයිති  ඉඩ ුන්නා. අද ඉදලා යම්ක නැති කරන්න  නවා නම් ඒක සම්පුර්ණ වැරි වැඩක්. අපි 

යමතනින් නැගිටින්න  න්න බලායපායරාත්තුවක් තිය නවා හැබැයි අපිට ඊට කලින් විසුමක් 

යදන්න අපි ඉන්න කැමතියි ඒ විසුමත් එක්ක. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු විපක්ෂ නා කතුමා , එක එක සභා රැස්විම් ගරු රවිනාත් මන්ිතුමාට මතක ඇති යම් සභා 

රැස්විම් ශාලාව හදනයකාට ජ්නයසයත් කරනයකාට සභා රැස්විමට විනාඩි 2 ක් හරි යේලසනින් 

 න මම එදා විනාඩි 3 ක් ප්රමාද යවලා  නයකාට සභාව ඉවර කරලා තිබුනා.මහා කාල 

යගෝට්ටි ක් ඇතිවුනා අයප් නිමල් මන්ිතුමා ිවංගත කිත්සිරි මන්ිතුමා අතර මත ගැටුම් ඇති 

වුනා හැබැයි ඒ රැස්විම යමාන විි කින් වත් අසම්පුර්ණ රැස්විමක් වුයන් නැහැ. ඝන පුර්ණ  නැති 



                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.02.05 
 

33 
 

රැස්විමක් වුයනත් නැහැ. නීතයාානුකුල යනාවන රැස්විමක් වුයනත් නැහැ. පැහැිලිවම යම්යක් 

උදාහරණ ක් කිේයවාත් 2013 යදසැම්බර් මායස් 13 වන ින කාලකණ්ඩි අ වැ  වාර්තාව 

සම්මත කරනයකාට යමාන යවලාවකවත් එයක් තිබුනා නම් විවාද කල යුතුයි රැස්විමට එින 

පැිනි සිටි සි ලු යදනා රැස්විම් ශාලායේ සිටි  යුතුයි එතයකාට තමයි ජ්න්ද විමසිම කල යුත්යත් 

කි ලා යකායහ් හරි තිබුනා නම් අපි යෆ්ල්. එයහනම් ඕන යකයනකුට අධිකරණ ට  න්න 

පුලුවන්. එතයකාට එතන තිය න්යන් පැහැිවම අ වැ  විවාද ක් කරන්න කි ලා යකායහ්වත් 

කි ලා නැහැ.කවුරු හරි ඉනනවානම් මට යපන්වන්නයකෝ.ඒකට තමයි තිය න්යන් කාරක 

සභාවක් කි ලා. ඒකාබේධ කාරක සභාව කි න්යන විවාද කරන තැන. තිය න්යන් ජ්න්ද ජ්න්ද 

විමසීම විතරයි. යකාතනකවත් නැහැ අ වැ  පිලිබදව පාර්ලියම්න්තුයේ කරන්යන් ජ්න්ද විමසිම 

කාරක සභා විවාද කරනයකාට කථානා ක යමන්න යම් වයේ පුටුවට  නවා. ගි ාට පස්යස් තමයි 

විවාද කරන්යන්. ඊට පස්යස් ජ්න්ද විමසිම කරන්යන් කථානා ක නැවත උඩට ආවාට පස්යස්. 

එතයකාට යකාතනකවත් නැහැ ඒ අවස්ථායවන් ප්රය ෝජ්න  අරයගන අපිට තිය න්නාවු 

නීතිය න් ප්රය ෝජ්න  අරයගන අපි  ම්  ම් අ  එන්න ඉස්යසල්ලා අපි ඉක්මනින් අ වැ ට 

ජ්න්ද විමසනවා. හැබැයි ඒ අ වැ  ජ්න්ද ිනපු එක යමාන යවලාවකවත් විවාද කට තුඩු ුන් 

නැහැ. ඒක ප්රජ්ාතන්තුවාද  වුයන් නැහැ. ඔබතුතමන්ලා ගි ත් සම්මත කර ගන්න එකයන් 

යවන්යන්.  නවද නැේද කි න එක තීන්ු කරන්න ජ්නතාව යවනුයවන් ඔබතුමන්ලා.හැබැයි මම 

එතුි ට හැමදාම ගරු කරන්යන් වෘත්තිය න් නීනිඥ මහත්ි ක් නිසා. හැබැයි යම්යක් තිය න 

යේවල් විකෘති කරාම ඒක නීති  යවන්යන් නැහැයන්. මටත් යපාත පත කි වන්න පුලුවන් 

යකයනක්. යම්යක් පැහැිලිවම තිය නවා එක් එක් රැස්විම් වාර්තා ඕනෑම මහ සභාවක් මහ සභා 

තුනක් තිය න්නත් පුලුවන් හතරක්  ති න්නත් පුලුවන් හ ක් කරන්නත් පුලුවන්. 

- සභා යඝෝෂා  - 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි එම නිසා යම් සි ලුම ගරු සභාපතිවරු නයා  පත්රයේ නැති එකක් යනායගන    

සි ලුම සභාව දැනුවත් කරලා පක්ෂනා ක න්ට යම් ගැන කි ලා නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ීතුමා 

මුදල් කිටුයේි එතුමා අපිත් එක්කම ඉදයගන හිටි ා. එයහම කරන්න බැහැ කි ලා වචන 

මාත්ර ක්වත් සඳහන් කයල් නැහැ එතුමා. එමනිසා සථ්ාවර කාරක සභාවලි ඔබතුමන්යේ අයිති  

ගන්න. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - එම්.ලිහිනි  ප්රදිනාන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඔබතුමා එතන යගනාපු සාධනි  පි වරට වැරේදක් නැහැ. අපි කි න්යන් 

කථා කරන්න අයිති  තිය නවා කි ලා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි ,ඔබතුි න්ලට ඕන යේ තාම කරලා නැහැ විපක්ෂ ක් විි ට. යේන්න 

ඔබතුමන්ලා ඕන තරම් ය ෝජ්නා යගනල්ලා ඕන තරම් කථා කරන්න. යබාරුවට කාරක සභාවක් 

එක්ක එල්යලන්න එපා. 
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මහා නගර සභා මන්ත්රී - රවිනාත් පේ ගුණපසවකර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අපි යම්ක සෑයහන යවලාවක් ගතකලා නමුත් මම ඔබතුමායේ අවධාන ට 

ය ාමු කරන්න කැමතියි නැවත වරක් අපි සම්ප්රදා න් වලට ගරු කරන්න ඕන සම්ප්රදා න් අනුව 

 න්න ඕන. යමතන හැම යකනායගන්ම මතු වුයන් සභාායවි කථා කරන්න ට අවස්ථාවක් ලබා 

යදන්න කි ලා.දැන් කාරක සභා සම්බන්ධව අතුරු වයවස්ථාව යකායහ්වත් නැහැ කාරක සභාවල 

තිය න වාර්තා සභායවි සාකච්චා කරන්න බැහැ කි ලා. සාකච්ජ්ා කල යුතුයි කි ලත් නැහැ. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ත්තුමා, පැහැිලිවම මම ඔබතුමාට බාදා කරනවා යනායවයි. අනිවාර්්් ය න්ම කිටු 

නිර්යේශ සලකා බැලිම විතරයි තිය න්යන් විවාද කරන්න බැහැ. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී - රවිනාත් පේ ගුණපසවකර  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරන්න හදන්යන් අපි එදා සිට යගනාපු 

 ම් සම්ප්රදා  න් තිය නවා.අපි ඒවා අනුගමන  කරමු.යම් තුලින් මන්ිවරුනයේ තිය න 

අයිති ක් නැති කරන්න එපා. පරමාධිපතය බල  යදන්න.යමතන ිනන්යන් කවුද පරින්යන් 

කවුද කි න එක යනායවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි අවසානයේි ජ් ග්රහන  කරන්යන් 

මන්ිවරුන්යේ අයිති .  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු හිටපු නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා කි න කථාව සම්පුර්ණ වැරි කථාවක්. ඔබතුමාේ කායල් 

මම ඉල්ලන හැම ඉල්ලිමක්ම කිටු වලින් ඉල්ලුවා.  යම් සම්ප්රදා  නිසා. දැන් කිටු වලට 

ය ෝජ්නා කරන්න බැහැ. ය ෝජ්නා කරන්න පුලුවන් මහ සභාවට විතරයි. කිටු වලට ය ෝජ්නා 

බැහැ මහ සභාවට ඉල්ලිම් බැහැ. ඔබතුමන්ලායේ කායල් මම කිටු වලට ඕන තරම් ඉල්ලිම් 

කලා. හැබැයි ඒ ඉල්ලිම අපි කිටු වලට යගනි නවා. යම් සම්පුදා  එදා තිබුයන් නැහැ. මයේ 

අවුරුු 15 තුලටම නැහැ.අපි ඔබතුමායේ එක තමයි කරයගන ආයේ. අපි මහ සභාවට ය ෝජ්නා 

යගනාවම ඉල්ලනවයන් ින ප්රමාණ ක්  ඒ වයේ කිටු වලටත් තිය නවා නයා  පත්ර ට අපි 

ඉල්ලිමක් කරනවා නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ත්ර්තුමා කි පු යේ අපි යම් කරන්න හදන්යන්. යම් 

හදන්යන් ක්රමානුකුල වැඩක් කරන්න. යම්යකන් ඇත්ත්ටම පාඩුව තිය න්යන් ආණ්ඩු පක්ෂ ට. 

ආණ්ඩු පක්ෂ ට ඕන යේ එයවලට කර ගන්න බැහැ. දැන් අපි හිරයවලා. යම්යක් වාසි  

තිය න්යන් ඔබට. ඔබට අහන්න පුලුවන් ඇයි යකායහාමද සභා අනුමැති   ටයත් වැඩ කයල්.අපි 

යදවනුව කථා කරමු ඊට පස්යස් යම්ක කරන්න පුලුවන්ද කි ලා.මම මයේ අයිති  නැති කර 

ගත්තා. අපි ඊලග කිටුයවද බලමු යම් කිටුව නම් යමාන විි කින් වත් කිටු ගැන සාකච්ජ්ා 

කරන්න බැහැ. මම මුදල් කිටුයේ සභාපති විි ට එකක් වත් ගත්යත් නැහැ.මම නයා  පත්රයේ 

නැති ඒවා ඔක්යකාම අයින් කලා.එම නිසා මට නැවත ඒක ගන්න බැහැ.ඊලඟට පුලුවන් නම් අපි 

කථා කරමු.  

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම හිතන්යන් යමතන සිටින යජ්යෂ්ඨ මන්ිවරුන් සහ නවක 

මන්ිවරුන් යබායහෝ යස ් හිතින් කැමති යවනවා ඇති ඒ අ යේ අයිති  රැක ගන්න. අද යම් 
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සභායේ අයප් සයහෝදර පක්ෂ ක් නැගිටගි ා. අපි යමතන තව වාඩියවලා හිටිය ාත් අපි ඒ අ ට 

කරන නිග්රහ ක් යවනවා.අපි යම් වාර්තාවල එකම එක ටයි විරුේධ යවන්න හිටියේ. 

තමුන්නාන්යස්ට සහය ෝග  යදන්න හිටියේ. මම හිතුයේ නැහැ නගරාධිපතිතුමා තමුන්නාන්යස් 

එයිට වඩා ටිකක් හිතන්න තිබුනා මන්ත්ර්වරු ගැන අපි යමච්චර සමඟිය න්  න ගමනකි  දැනට 

අයප් සයහෝදර පක්ෂ ක් එලියේ ඉන්න යකාට මම පාවාිමක් කරා යවනවා. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී -  ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා පැහැිලිව කිේවා යම් සභායේ ගත්ත තීන්ුව එයහම ක්රි ාත්මක 

යවනවා.යවනස් කිරිමක් කරන්න ඕන නම් කථා කරලා යවනස් කරමු කි ලා.මම කි න්යන් 

සාධනී  තැනකට යම් සභාව ඇවිල්ලා තිය නවා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඒ නිසා කණ්ඩා ම් නා ක රැස්විමක් ති ලා සාකච්චා කරමු.දැනට අයප් 

සයහෝදර පක්ෂ ක් එලියේ ඉන්නයකාට යමතන රැිලා හිටිය ාත් මම පාවාිමක් කලා යවනවා.  

මහා නගර සභා මන්ත්රී -  ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමාර මහතා 

ගරු විපක්ෂ නා කතුමා ඔ  සයහෝදර පක්ෂ ට රැස්විම් තිබුනම ඕන තරම් නැගිටලා  න අවස්ථා 

තිබුනා. ඒ සයහෝදර පක්ෂ  ගි  නිසානම් ඔබතුමා  න්න හදන්යන් ඔබතුමා යදපාරක් හිතන්න. 

එයහමනම් අපි ඔබතුමාට කි නවා. අපි ඉන්යන් ප්රජ්ාතන්ත්රවාද  ආරක්ෂා කරන්න විපක්ෂ 

නාකතුමත් දන්නවා.  මන්ිරුන්යේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ඕක තැනක අපි ඉන්යන්. 

හැබැයි අපි ඔබතුමාට බලපැමක් කරනවා යමයහම නැගිටලා  න විපක්ෂ  යම් ගැන ආපහු 

සාකච්ජ්ා කරන්න ඕන නැහැ යමයහමම යගනි න්න. යම් තීන්ුව ිගටම ක්රි ාත්මක කරන්න. 

මහා නගර සභා මන්ත්රී -  යු.අනුරසිරි ජ්යලාල් දසිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා යම් ප්රශ්නයේි අපි නැගිටලා  න්යන් නැහැ. අපි ඉන්නවා. අපි කි නවා 

ලබන මස සිට අපිට කථා කරන අයිති  ලබා යදන්න.අද තමයි යමාරටු ජ්නතාව යවනුයවන් කථා 

කරන්න තිය න දවස. 

  

6 (1) 2021.01.12 දින ෙැවති ඉඩම් හා නගර සංවර්ධනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ තීරණ 

සලකා බැලිම. 

2021.01.12 ින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු 

තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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 
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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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.12 ින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු 

තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි   
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2021.01.12 දින ෙැවති ඉඩම් හා නගර සංවර්ධනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ සියලුම 

තීරණ වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

 

6 (2) 2021.01.12 දින ෙැවති මහජ්න උෙපයෝගීතාව හා ප්රජ්ා සංවර්ධනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු 

වාර්තාපේ තීරණ  සලකා බැලිම. 

2021.01.12 ින පැවති මහජ්න උපය ෝීතාව හා ප්රජ්ා සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු 

වාර්තායේ සි ලුම තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 
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2021.01.12 ින පැවති මහජ්න උපය ෝීතාව හා ප්රජ්ා සංවර්ධන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු 

වාර්තායේ සි ලුම තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

2021.01.12 දින ෙැවති මහජ්න උෙපයෝගීතාව හා ප්රජ්ා සංවර්ධනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු 

වාර්තාපේ සියලුම තීරණ වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

6 (3) 2021.01.13 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හා සනීොරක්ෂාව පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ තීරණ  

සලකා බැලිම. 

2021.01.13 ින පැවති පරිසර යසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම 

කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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 
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10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.13 ින පැවති පරිසර යසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම 

කිටු තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

2021.01.13 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හා සනීොරක්ෂාව පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ 

සියලුම තීරණ වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

 



                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.02.05 
 

40 
 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

6 (4) 2021.01.13 දින ෙැවති ක්රීඩා කටයුතු හා පොු විපනෝද කටයුතු පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ 

තීරණ  සලකා බැලිම. 

2021.01.13 ින පැවති ක්රීඩා කටයුතු හා යපාු වියනෝද කටයුතු පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ 

සි ලුම තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.13 ින පැවති ක්රීඩා කටයුතු හා යපාු වියනෝද කටයුතු පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ 

සි ලුම කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව ජ්න්ද  ප්රකාශ 

කරන ලි. 



                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.02.05 
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01. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

2021.01.13 දින ෙැවති ක්රීඩා කටයුතු හා පොු විපනෝද කටයුතු පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ 

සියලුම තීරණ වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

 

06(5)   2021.01.15 දින ෙැවැති කර්මාන්ත්රත හා ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ  

 තීරණ සලකා බැලීම.     

   

2021.01.15 ින පැවති කර්මාන්ත හා ඉඳිකිරිම්  පිලිබද පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම 

කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
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14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.15 ින පැවති කර්මාන්ත හා ඉඳිකිරිම්  පිළිබඳ සථ්ාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු 

තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

2021.01.15 දින ෙැවති කර්මාන්ත්රත හා ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ සියලුම තීරණ 

වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 
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06(6) 2021.01.15 දින වයාෙෘති සහ පභෞතික සම්ෙත් කළමනාකරණය  පිලිබද සවථාවර කමිටු 

වාර්තාපේ තීරණ සලකා බැලීම.   

2021.01.15 ින පැවති වයාපෘති සහ යභෞතික සම්පත් කළමනාකරණ   පිලිබද ස්ථාවර කිටු 

වාර්තායේ සි ලුම කිටු තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 

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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.15 ින පැවති වයාපෘති සහ යභෞතික සම්පත් කළමනාකරණ   පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු 

වාර්තායේ සි ලුම කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 

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

04. මහා නගර සභා මනී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
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05. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

2021.01.15 දින ෙැවති වයාෙෘති සහ පභෞතික සම්ෙත් කළමනාකරණය  පිලිබද සවථාවර කමිටු 

වාර්තාපේ සියලුම තීරණ  වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

06(7)   2021.01.18 දින ෙැවති ආයතන හා නීතිය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු  වාර්තාපේ කමිටු තීරණ සලකා 

බැලිම. 

2021.01.18 ින පැවති ආ තන හා නීති  පිළිබඳ සථ්ාවර කිටු  වාර්තායේ වාර්තායේ සි ලුම 

කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  

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

16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 

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

18. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
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19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 

20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 

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

22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

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

26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.18 ින පැවති ආ තන හා නීති  පිළිබඳ සථ්ාවර කිටු  වාර්තායේ සි ලුම කිටු තීරණ 

වලට පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

2021.01.18 දින ෙැවති ආයතන හා නීතිය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු  වාර්තාපේ සියලුම තීරණ වැඩි 

ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

06(8)   2021.01.19 දින ෙැවැති ඵලදායිතාවය හා මුදල් උත්ොදනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ  

 තීරණ සලකා බැලීම. 

       

2021.01.19 ින පැවැති ඵලදායිතාව  හා මුදල් උත්පාදන  පිළිබද ස්ථාවර කිටු  වාර්තායේ 

වාර්තායේ සි ලුම කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව ජ්න්ද  

ප්රකාශ කරන ලි. 
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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 - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
26. මහ නගර සභා මන්ී - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 
2021.01.19 ින පැවැති ඵලදායිතාව  හා මුදල් උත්පාදන  පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු  වාර්තායේ 

සි ලුම කිටු තීරණ වලට පහත සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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 
03. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
04. මහා නගර සභා මනී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
07. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්ිකා කුයර් මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි   
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2021.01.19 දින ෙැවැති ඵලදායිතාවය හා මුදල් උත්ොදනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ 

සියලුම තීරණ වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

 

06(9)   2021.01.19 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථාවර කමිටු වාර්තාපේ තීරණ සලකා බැලීම.  

 

2021.01.19 ින පැවැති මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කිටු  වාර්තායේ තීරණ වලට පහත නම් සඳහන් 

මහ නගර සභා මන්ිවරුන් පක්ෂව 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
26. මහ නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.01.19 ින පැවැති මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු  වාර්තායේ සි ලුම තීරණ වලට පහත නම් 

සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් විරුේධව 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  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
04. මහා නගර සභා මනී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
07. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්ිකා කුයර් මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි   

2021.01.19 දින ෙැවැති මුදල් පිළිබඳ සවථාවර කමිටු  වාර්තාපේ සියලුම තීරණ වැඩි ජ්න්ත්රදපයන්ත්ර 

සභා සම්මත විය. 

(යම් අවස්ථායේි පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ 

මහා නගර සභා මන්ි යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ,ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ ,ඒ.එච්.සුයේෂ් 

ඉන්රජිත් කුමාර සහ ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්මීන්.) 

 

07. ලැබීම් පගවිම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශන වැඩ ප්රගති වාර්තාව - 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මහ නගර සභා  මන්ිවරුනි, 2021.01.19 මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 2020 

යනාවැම්බර් හා යදසැම්බර් මාස න් වලට අදාළ මුලය වාර්තාව ඇමුණුම - 01 යලස ඉිරිපත් කර 

තියබනවා. 

 

08. පුේගලික සවවභාවපේ කරුණු - නැත 

 

09. පවනත් කරුණු - නැත. 

                                   සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.02.05 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 


