
 2021 මාර්තු මස 04 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමාරටුව මහා 
 නගර සභා රැසවීම් ශාලාපේදි ෙවත්වන ලද  පමාරටුව මහා නගර සභාපේ  

2021 මාර්තු මස මාසික සභා රැසවීපම් වාර්තතාව 
 

සහභාගීත්වය:- 
01.  නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02.  නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂන මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
26. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 
27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
28. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 
30. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු මහතා 
31. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
32. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
33. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
34. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
35. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
36. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
37. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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



2                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.03.04 
 

 

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

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

41. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

47. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
48. 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.ි.තාරක මුණසිංහ 
මහතා විසින් 2021.03.04 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

01. වාර්තතාව පිළිගැනීම හා සලකා බැලීම  

       2021.02.05 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්තෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.02.05 ින සභා රැස්වීම් වාර්තා ව පිළිගත යුතු  යි මා  ය ෝජ්නා කර 
සිටිනවා. 
 
මහා නගර සභා මන්ි  ජී.එම්.සුරංග එන් අයපාන්සු  මහතා  විසින් එම ය ෝජ්නාව ස්ිර කරන 
ලි. 

 
     ඒ අනුව 2021.02.05 ින පැවති මහ සභා රැස්වීම් වාර්තාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි .     

 

02. ගරු නගරාධිෙතිුමාපේ නිපේදන -  

02(1)    නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ , පාලිත රංග බණ්ඩාර මහතා මහ යල්කම්, යමාරටුව මහ නගර සභායේ 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා ම් නා ක ධුර  සඳහා ඔබව පත්  කරන බව සතුටින් දන්වි 

කි ලා පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මැතිතුමාට ලිපි ක්  එවලා තිය නවා. ඒ ලිපියේ පිටපතක් සභාවට 

ය ාමු කරන්න කි ලා තිය නවා එ  සභාගත කරනවා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එම ලිපි  සම්පුර්ණම සභාවට කි න්න පුලුවන්ද? 
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             නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 නාගරික මන්ි පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මහතා අංක 12, ගාලුපාර, රාවතාවත්ත, යමාරටුව. හිතවත් 

මහත්ම ාණනි, එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා ම් නා ක ධුර  යමාරටුව මහනගර සභාව. 

යමාරටුව මහ නගර සභාව එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා ම් නා ක ධුර  සඳහා ඔබව පත් කරන 

බව සතුටින් දන්වි. ඒ අනුව යමාරටුව මහ නගර සභා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා යම් කටයුතු 

ශක්තිමත්ව ඉිරි ට යමයහ  විම සඳහා ඔබ මැතිවරණ යකාට්ඨාශයේ එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ 

සංවිධා කයේ මඟයපන්විම  ටයත් කටයුතු කරනු ඇතැයි බලායපායරාත්තු වන අතර ඔබයේ 

ඉිරි කටයුතු සාර්ථක යේවා කි ා ප්රාර්ථනා කරි. සත්ුතියි යම ට හිතවත් පාලික රංග බණ්ඩාර 

මහ යල්කම් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ . පිටපත් - ගරු නා ක තුමා ,නිය ෝජ්ය නා ක තුමා, යකාළඹ 

ිස්ික් සභාපති තුමා, යකාට්ඨාශ බල මණ්ඩල සභාපතිතුමා, යල්කම් යමාරටුව මහ නගර සභාව 

යස්නක දම න්ත සිල්වා මහතා කාරුණික දැනගැනිම සඳහා  නුයවන් ලිපියේ සඳහන් යවනවා. 

ඇත්තම කි නවා නම් අයප් ප්රශ්ණ ක් යනායවයි නමුත් වියශ්ෂය න්ම මට මතකයි මයේ 

අවධියේ සිටි කි න්නම් අපි විපක්ෂය න් ඉන්න යකාට පක්ෂය න් එවකට හිටපු යල්කම් යහෝ 

නගරාධිපතිට එවපු ලිපි කින් තමයි අනුෂ ගුණයස්කර මහත්ම ා විපක්ෂ නා ක යවන්යන්. ඉන් 

පසුව මයේ පාලන කාල  ආරම්භ කලාට පස්යස් පලයවනි විපක්ෂ නා ක විි ට ඔ  වයේම 

ලිපි ක් එේවා ධම්ික චන්රනාත් ප්රනාන්ු මහත්ම ාට. ඊළඟ එක එේවා 2011 ි එතුමා පරාජ් ට 

පත් විමත් සමඟම එේවා අයප් විපක්ෂ නා ක විි ට කටයුතු කරන්න කුලරත්න පිරිස් ගරු 

මන්ිතුමාට, ඊට පසුව නාගරිම මන්ි යු.එල්. යස්නක දම න්ත සිල්වා මැතිතුමා එක්සත් ජ්ාතික 

පක්ෂ  කණ්ඩා ම් ධුර  එවකට අකිල විරාේ කාරි වසම් මැතිතුමා එවලා තිය න්යන්. යම් අනුව 

තමයි කටයුතු යවලා තිය න්යන්. නාගරික මන්ි යු.එල්. යස්නක ද සිල්වා මහතා අංක 64/1 

විශ්ව විදයාල මාවත, කටුබැේද යමාරටුව. හිතවත් මහත්ම ාණනි. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ 

කණ්ඩා ම් නා ක ධුර  යමාරටුව මහ නගර සභාව එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා ම් ධුර  සඳහා 

ඔබව පත් කරන බව සතුටින් දන්වි. ඒ අනුව යමාරටුව මහ නගර සභා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ 

කණ්ඩා යම් කටයුතු ශක්තිමත්ව ඉිරි ට යමයහ  විම සඳහා ඔබ මැතිවරණ යකාට්ඨාශයේ 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ සංවිධා කයේ මඟයපන්විම  ටයත් කටයුතු කරනු ඇතැයි බලායපායරාත්තු 

වන අතර ඔබයේ ඉිරි කටයුතු සාර්ථක යේවා කි ා ප්රාර්ථනා කරි. ස්තුතියි යම ට හිතවත් 

නීතිඥ අකිල විරාේ කාරි වසම් මහ යල්කම්. පිටපත් නා කතුමා, සභාපතිතුමා, යකාළඹ ිස්ික් 

සම්බන්ධිකරන කිටු සභාපතිතුමා, යකාට්ඨාශ බල මණ්ඩල සභාපතිතුමා, ිස්ි ක් කළමනාකරන 

තුමා යල්කම්තුමා යමාරටුව  මහ නගර සභාව. 

            ගරු මහ නගරසභා මන්ිවරුනි තවත් ලිපි ක් ලැබී තිය නවා. 

ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු නගරාධිපති යමාරටුව මහ නගර සභාව ගරු නගරාධිපතිතුමනි යමාරටුව 

මහ නගර සභායේ විපක්ෂ නා ක යලස තව ුරටත් යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා කටයුතු 

කිරිම සම්බන්ධය නි. යමාරටුව මහ නගර සභාව නිය ෝජ්න  කරන අත්සන් කර ඇති වියශ්ෂ 

කණ්ඩා යම් මන්ිවරුන් අපයේ ඒකමතික තීරණ  වන්යත් තවුරටත් අපි විපක්ෂ කණ්ඩා ම් 

නා ක යලස යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා කටයුතු කල යුතු බවකි. මහ නගර සභා 

විපක්ෂ නා ක තනතුර සම්ප්රදා ක තනතුරක් වන අතර සම්ප්රදා ක එම තනතුර පත් කරනු 

ලබන්යන් විපක්ෂයේ  ම් පක්ෂ ක් විසින් එම පක්ෂ කණ්ඩා ම් නා ක ා වශය න් නම් කරනු 

ලබන පුේගල කු යනාව විපක්ෂ නා ක පිලිගැනිමට විපක්ෂයේ බහුතර මන්ි වරුන්යේ 

කැමැත්ත ඇති පුේගල ා යේ. ඒ අනුව නාගරික මන්ි යු.එල්. යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 



4                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.03.04 
 

 

විපක්ෂ නා ක වශය න් තවුරටත් කටයුතු කලයුතු බව විපක්ෂයේ බහුතර මන්ිවරුන්යේ 

තිරණ  වන යහයින් ඒ මහතා තව ුරටත් යමාරටුව මහ නගර සභායේ විපක්ෂ නා ක වශය න් 

පිලියගන කටයුතු කල යුතු  ැයි දැනුම් යදමු. ස්තුතියි යම ට විශ්වාසී කි ලා මහ නගර සභා 

මන්ිවරු දස යදයනක් අත්සන් කරලා තිය නවා. තිසර යමන්ිස්,නියරෝෂන්අයපාන්සු,ප්රසන්න 

මයනෝේ,ශ්රි ානි යහ්මලතා,ක්රිෂනි ප්රනාන්ු, ලිහිණි ප්රනාන්ු, ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර්, සජිත් ුින්ද 

පිරිස්, සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා, සහ සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල. යම් අත්සන් ලිපි  බාරිම කි විම 

මයේ වගකීමක් වුනත් මම දන්යන් නැහැ මටත් සම්ප්රදා   ක්රි ාත්මක කරන්න ගි  සභායේ බැරි 

වුනා ඒ අවස්ථායේ බරපතල විි ට හානි සිුවුනා නීති  ක්රි ාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා. මමත් 

දන්නවා විපක්ෂ නා ක කි ලා තනතුරක් නැහැ මමත් ඕක 2002 ගන්න ගිහිල්ලා මහින්ද 

මහත්ම ා කතා කරලා යෆෝන් එකට කිේයේ මල්ලි එයහම එකක් නැහැ පාඩුයේ වැඩ 

කරයගන න්න කි ලා. මම ඒක පිලිඅරයගන නිකං හිටි ා.මම එදා වැි මනා ප ගත්ත 

විපක්ෂය ක් යකනා විි ට. නමුත් ඒක සුුසු යකනාට ුන්නා. ඒක පක්ෂය න් නම් කරලා 

තිබුනා.පක්ෂය න් නම් කරපු යකනා තමයි ිගටම ඇවිල්ලා තිය න්යන්.ඒක මම දන්යන් නැහැ. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ප්රශ්ණ ක් පැන නැගිලා තිය න අවස්ථාව වියශ්ෂය න්ම සඳහන් 

කරන්නට ඕන පුේගලය ෝ පිලිබද කිසිම ප්රශ්ණ ක් නැහැ ඒ එක්කම තනතුරු පිලිබදවත් ආසාවක් 

නැහැ. සංවිධා ක ධුර ක් දරලා ඒකත් ිලා පස්වතාවක් බස්නාහිර පලාත් සභා ධුර  දරලා ඒකත් 

ිලා යමතනට ආයේ. ඒක නිසා මම බලායපායරාත්තු යවන්යන් තනතුර ගැන යනායවයි මම 

පලාත් සභායේ  ඉන්න තැන මම හිතන්යන් නැහැ අද යමතන ඉන්න කිසිම යකයනකටු කිට්ටු 

යවන්න පුලුවන් යවයි කි ලා මම ඉන්යන් පලාත් සභායේ අයප් පක්ෂයේ තුන්යවනි තැන. විපක්ෂ 

නා ක, විපක්ෂ සංවිධා ක, සහ කණ්ඩා ම් නා ක න් ගි ාට පස්යස් ඇති යවන පලයවනි තැන 

ඉන්යන් මම. එතනට යම් සභායේ ඉන්න කිසිම යකයනකුට මම හිතන්යන් නැහැ එතනට කිට්ටු 

යවන්න පුලුවන් කි ලා.මීට වඩා උත්තරිතර සභාවක්. මම මුලිකම යද ක් දැක්කා අපි 

සම්ප්රදා කුලව එනයකාට මම තුන්යවනි පලාත් සභායවත් ඉදලා හතර යවනි පලාත් සභාව 

එනයකාට එනවා මංජු ශ්රි අරංගල නවක මන්ිවරය ක්.හැබැයි එතුමා විපක්ෂ නා ක වුනාම 

එතුමට පලයවනි පුටුව යදන්න වුනා.ඒක තමයි සම්ප්රදා . එතයකාට යම් සභායේිත් විපක්ෂ 

නා ක තනතුරක් ඇත්තටම නැහැ.විපක්ෂය න් කණ්ඩා ම් නා ක විි ට නම් කලායින් පසුව 

සි ලු යදනායේම කැමැත්ත එතන තිබුනා. කිසිම යකයනක් විරුේධ වුනානම් අභිය ෝග ට ලක් 

කලා නම් මට ඒ පුටුව ලැයබන්යනත් නැහැ.මට ඒ තනතුර ලැයබන්යනත් නැහැ පක්ෂ යල්කම් 

ලියුම එේවයි කි ලා වැඩක් යවන්යන් නැහැ මම දන්න විි ට.ඒ ඒතැන තිබුයන් නමුත් එදා අපි 

කණ්ඩා ම ඒකමතිකව තීරණ  කලා වියශ්ෂය න්ම ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සුජිත් මන්ිතුමා 

නිය ෝජ්න  කලා ඒ අ යගත් බහුතර කැමැත්ත තිබුන නිසා තමයි මට එතන වාි යවන්නට 

තිබුයන්. නගරාධිපතිතුමනි මම කි න්යන් යම් තනතුර නීතයානුකුල තනතුරක් යනායවයි අපි 

යමච්චර කල් අරයගන ආවාට. ඕනම සභාවක විපක්ෂ නා ක කි ලා හුන්වාිමක් කරන එක 

සම්ප්රදා කව කරන තනතුරක් විතරයි.ඒ නිසා යම් සම්ප්රදා ක කි න තනතුරට බලපැම් කරන්න 

කිසිම මහ යල්කම් යකයනකුට පක්ෂ නා කය කුට අයිති ක් නැහැ බල කුත් නැහැ. මම 

පැහැිලිවම කි නවා ඒ නිසා මහ යල්කම් වර ා මට ුන්න ලිපි ත් බල ක් නැහැ.මම 

පැහැිලිවම කි නවා මහයල්කම්වර ා මට එවන ලිපි ත් බල ක් නැහැ.බල ක් තිය න්යන් 

නගරාධිපතිතුමනි මහජ්න ජ්න්දය න් යත්රි පත්වුනු මහජ්න නිය ෝජිතයින් විි ට යත්රි පත් 

යවලා එන යම් සභාව උත්තරිතරයි. යම් සභායේ ඔබතුමා නගරාධිපතිවර ා විි ට මහ යල්කම් 
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වර ා ලිපි ක් එවනවා යමතුමාව නගරාධිපති කරන්න කි ලා ඒක පිලිගත්යත් නැත්නම් යම් 

සභාව ජ්න්ද කට අවතීර්ණ වුනා නම් බහුතර  කැමැත්ත ගන්න කි ලා තමයි ඔ  පුටුයේ 

වාියවන්යන්.තමුන්නාන්යස්ට ඒ ආශිර්වාද  තිබුනා තමුන්නාන්යස්ට ඒ තත්ව  කිසි යද ක් මතු 

වුයන් නැහැ. එදා මට ඒ තත්ව  තිබුනා හැබැයි අභිය ෝග කට ලක් කලා නම් ප්රශ්ණ කට බුන් 

යවනවා.ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒක මයේ යපෞේගලික ප්රශ්ණ ක් යනායවයි.මට 

යමතනින් අයින් යවලා  න්න පුලුවන් කම තිය නවා.යගදරට යවලා හරි ඉන්න පුලුවන් කම 

තිය නවා.ඒත් නගරාධිපතිතුමනි යමයක් බහුතර ක් මන්ිවරුන්යේ කැමැත්තට ඉඩ ිමක් සිු 

කල යුතුයි කි න තැන මම ඉන්නවා.වියශ්ෂය න්ම අපි යම් හැම යේකටම කිටු තිබුනත් 

ජ්න්ද ක් විමසනවා.  ම්කිසි තීරණ ක් ගන්න වුනානම් ජ්න්ද ක් විමසනවා. ඒ ජ්න්ද  තමයි යම් 

සභාවට බලපැම ඇති කරන්යන්.ඒ නිසා නගරාධිපතිතුමනි යම්යක් ජ්න්ද තුනක් තියබන 

පුේගලය ක් ජ්න්ද යදකක් තියබන පුේගලය ක් යම් සථ්ාන ට ඇවිත්  ඉද ගත්යතාත් එයහම තාම 

අපි ඉන්යන් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් අපිව යනරපලා නැහැ.අපිව යනරපලා  ඉවරයවලා යම් 

තනතුර ඇති කලා නම් කිසිම තත්ව ක යම් බලපැම් ඇති කරන්යන් නැහැ. ඒ සාමාජිකයින් 

අත්සන් කරලා ලිපි ක් ිලා නැහැ යමපමන ප්රමාණ ක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා කි ලා. සමහර විට 

යදන්යනක් යවන්න පුලුවන්.  ම්කිසි විි කින් ජ්නතා විමුක්ති යපරමුයන් හතර යදයනක් 

ඉන්නවා යම් සභායේ.ඒ අ  ලිපි ක් ඉිරිපත් කයලාත් එයහම බහුතර කැමැත්ත අපිට තිය න්යන් 

කි ලා. තමුන්නාන්යස්ටඑතනි ප්රශ්න කට ගැයටන්න ඉඩ තිය නවා.අපිව යවනම යකාන් 

කරලා තිය නවා නම්.ඒ නිසා නගරාධිපතිතුමනි මම කි න්යන් අද ඔබතුමා ගන්න තීන්ුව 

අනාගත ට බලපානවා.ඒ නිසා යම්ක සම්ප්රදා ානුකුලව කි න්යන්  අපි කාටවත් බැිමක් 

නැහැ.මහ යල්කම් වර ට බලපැමක් නැහැ තමුන්නාන්යස් යම් උත්තරිතර සභාව එතනට 

යගනි න්න එපා.ඔ  පුටුයේ තව යකයනක් වාි යවයි.තමුන්නාන්යස් හැමදාම ඉන්යන් නැහැ. 

එක්සක් ජ්ාතික පක්ෂය න් යකයනක් පුලුවන්.එතයකාට ඒ අ  තමුන්නායස්ව හැල්ලුවට ලක් 

කරන්න  ගනිවි.තමුන්නාන්යස්යේ පාලන  විපක්ෂය න් පාලන  සම්පුර්ණය න්ම ආිපතය ට 

ගන්න ිලා තිය නවා.ඒ නිසා මම දකිනවා හෑල්ලුවට ලක් යවනවා කි ලා.නගරාධිපතිතුමනි 

පැහැදලිවම කි නවා යම් සභායේ ගරුත්ව කුත් තිය න්නට ඕන.හැම යද ක්ම ඒකපාර්ශික 

යවන්න යහාඳ නැහැ. මම දන්නවා තමුන්නාන්යස්  මාත් එක්ක අමනාම යවන එකක් 

නැහැ.ලබැඳි ාවක් යමතන තිය නවා. ලබැඳි ාවට ඉඩ ිම තුල භා ානක තත්ව ක් නිර්මාන  

යවන්නත් පුලුවන්.විපක්ෂ නා ක තුමායේ ආශිර්වාද ත් අපි අරයගන තිය නවා. මට වඩා ඒ 

ආශිර්වාද  තමුන්නාන්යස් අරයගන තිය නවා.මම දැක්කා තමුන්නාන්යස් නගරාධිපතිධුර ට 

පත් යවනයකාට යමතනින් ගමන් කරනයකාට යමතුමට වැඳලා ගි ා ඒක වරදක් යනායවයි. 

එතුමට ගරු කිරිමක් තිය නවා. අයපත් ගරු කිරිමක් තිය නවා. තව මාස ගණනකින් අපිව අයින් 

කරන්න පුලුවන් ජ්න්ද කට  න්න පුලුවන්.  ම් කිසි දවසක අපි එකතු විමට ඉඩ තිය න 

අවස්ථාවක් තිය නවා.ඒ නිසා නගරාධිපතිතුමනි යම් තිය න තත්වය න් එතනට  න්න එපා 

විපක්ෂයේ මන්ිවරුන්ට ඒ අවස්ථාව ලබලා යදන්න විපක්ෂයේ කණ්ඩා ම් නා ක ා විි ට 

යතෝරා ගන්න ඒක කරයගන  න්න. හැම යද ක්ම ඔබතුමා කි න යේ යහාඳයි කි න තත්ව ට 

ගන්නත් එපා යම් සභාව නිය ෝජ්න  කරන යකාට සාධාරණ යේවල් කයල්.තමුන්නානයස්යේ 

වරදක් දැක්කා නම් අපි යපන්නලා ුන්නා. කලින් මුදල් කිටුවට විරුේධව ජ්න්ද  යදනයකාට ඒ 

සම්ප්රදා  අපි නැවැත්තුවා. හරි යේ හරි විි ට කලා. ඒ නිසාම අපි ඉල්ලිමක් කරනවා ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි මහ යල්කම්යේ ලියුමක් පිලිගන්න යකාතනකවත් යම් නගර සභා ආඥා 

පනයත් යකාතනකවත් නැහැ මහ යල්කම්වරය කුයේ ලිපි කට පත් කිරිමක් කරන්න කි ලා 

විපක්ෂයේ කණ්ඩා ම් නා ක යතෝරන්න කි ලා ඇවිල්ලා නැහැ. එතන හිඩසක් තිය නවා. අපි 
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එතනට  න්න ඕන නැහැ ඒ නිසා සභායේ විපක්ෂයේ නිය ෝජ්න  කරන බහුතර මන්ිවරුන්යේ 

කැමැත්තට ඉඩ යදන්න කි න ඒ ඉල්ලිම මම තමුන්නාන්යස්යගන් ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු යස්නක දම න්ත විපක්ෂ නා ක තුමනි, යම්ක ලබැඳි ාවකට කරන එකක් යනායවයි. 

ලබැඳි ාවකට කරනවා නම් අනිවාර්ය  න්ම මම එදා ජ්න්ද විමසීමක් කරනවයන් යපබරවාරි 

මායස් 10 වනිින අවුරුේදයි මාස 18 කට පස්යස් ජ්න්ද ක් ති පු යවලායවි අපි 23  විපක්ෂය  

25 යි ජ්න්ද  ති න්න මහන්සි යවච්ච ප්රමාණ ට වඩා අතිශය මහන්සි විමක් සහ අතිශ  මානසික 

ආතති ක් ඇතිකරයගන තමයි ඔබතුමා යකායහාම හරි නගරාධිපති යවන්න අවසාන දවස දක්වා 

දරපු යවයහස මහන්සි  අපි යනාදන්නවා යනායවයි.එයහම නම් මට තිබුනයන් ඔබ තුමා අද 

කි න යේ කරන්න. එදා ඔබතුමා කි න යේ මට කරන්න තිබුනයන් විපක්ෂනා ක පත් කිරිම 

සඳහා මන්ිවරුන්යේ එකඟතාවය න් ය ෝජ්නාවක් කරන්න තිබුනයන්.එයහම එකක් මයේ 

නැහැ. අවසාන තත්පර  දක්වා යමතනට එනකනුත් මම දන්යන් නැහැ යම් අවසාන බජ්ට් එක 

යවලායවත් නැවත වතාවක්  ම්  ම් විි ට අයප් මන්ිවරුන්යේ යමාකක් යහෝ පුංචි 

කුමන්රණ ක් නිසා නැවත වතාවක් ඔබතුමා කල්පනා කලා පරේදන්න පුලුවන් කි ලා. ඒ 

යවලායවත්  ම් කිසි උත්සහ ක් ගත්තා  අයප් පක්යෂ කිේවම පක්ෂ  කිේයේ බජ්ට් එකක් 

ිනාගන්න බැරිනම්  නගරාධිපතිධුර ක් දරන්න බැහැ කරුණාකරලා යම්ක එයහම එකක් 

යනායවයි.යම්ක සම්ප්රදායික විි ටත් යම් පත්යවලාම තිය න්යනත් ජ්න්යදකින් යනායවයි 

ජ්න්ද කින් විමසන්නත් බැහැ ජ්න්ද කින් විපක්ෂනා කය ක් පත් කරන්නත් බැහැ ඔබතුමාව 

පත් කරලා තිය න්යනත් ඔබතුමායේ පක්ෂ නා කත්වය න් තමයි. මට තිය න ප්රශ්ණ  

ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ නම් යල්කම් තුමා යම් එවලා තිය නයන්. අයප් පක්ෂය න් 

යල්කම් එවලා නැහැයන්.ඔබතුමාව පත් කරලා තිය න්යනත් ඒ යල්කම්. එම නිසා ඒක වැරිද 

ඒක හරිද ඔබතුමන්ලා තීන්ු කරන්න.ඒක මට කරන්න බැහැ. යමාන විි කින් වත් අහන්නත් 

බැහැ. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මට මතක විි ට යම් සභාව නිය ෝජ්න  කලා එක්තරා අවස්ථාවක 

ධම්ික චන්රනාත් මහත්ම ා විපක්ෂ නා ක විි ට. ඒ අවස්ථායේි බහුතර මන්ිවය ක් ජ්න්ද  

ුන්නා කුලරත්ත මහත්ම ට එදා පිලිගත්තා කුලරත්න මහත්ම ා විපක්ෂ නා ක විි ට. යම් 

සභායේ අතීත ක් තිය නවා එදා ධම්ික මහත්ම ාව අයින් කරලා කුලරත්න යමතන වාි 

වුනා.කුලරත්න මහත්ම ා යම් පුටුයේ හිටි ා නමුත් කුලරත්න මහත්ම ා යම් ජ්න්දය න් යත්රි 

පත් වුයන් නැහැ. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු යස්නක දම න්ත විපක්ෂ නා ක තුමනි,ඔබතුමා වරේදයගන තිය න්යන්. මම කි න්නම් මට 

යලාකු අවයබෝධ ක් තිය නවා යම්වා පිලිබදව. විපක්ෂ නා ක විි ට ඉන්න ධම්ික චන්රනාත් 

මහත්ම ට පලයවනි පුටුව යදන්න කිේවම ඒක විතරයි විපක්ෂනා ක කිේවම යම් වරේද ගන්න 

එපා මට යහාඳට මතක  තිය නවා. අවශය නම් වාර්තා යේන්න.එදා කිේයේ විපක්ෂ නා ක වන 

ධම්ික චන්රනාත් මහත්ම ාට මුල් පිටුව යදන්න කිේවම ඒකට සභාව එකඟවුනා ඇයරන්න 
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විපක්ෂනා ක ධුර ට ජ්න්ද ක් විමසුයේ නැහැ.යබාරු කි න්න එපා.සභායේ  වාර්තා යබාරු 

කරන්න හදන්නත් එපා.ඔබතුමා යනාදන්න යේවල් කි න්නත් එපා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසාාංජන පමන්ත්රිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා මතක් කිරිමක් කරන්වන අවශයයි.ඔබතුමායේ වාරය න් පසු 2002 න් පසු 

1997 විපක්ෂ නා ක බවට පත්යවන්යන් මයේ පි ා යතාම්සන් යේ යමන්ිස ් ිවංගත හිටපු 

සභාපතිතුමා ඊට පසුව එතුමා විපක්ෂනා ක බවට පත් යවනවා. ඒ අවස්ථායේි පලාත් සභා 

අයප්ක්ෂත්ව  ලැබිම නිසා එතුමා අසුයනන් නික්ම  නයකාට සුුසුකම තිබුයන් ධම්ික 

චන්රනාත් මැතිතුමාට. නමුත් කුලරත්න පිරිස් මැතිතුමාව ඒ ස්ථානයේ අසුන්ගත කරලා තමයි 

මයේ පි ා එතනින්  න්න ගියේ. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා ,සමායවන්න ඔබතුමා ඔ  වැරි කථායන් කි න්යන්.විපක්ෂ නා ක යනායවයි 

එතයකාට ඔබතුමන්ලා පක්ෂ යන්.1979 න් පස්යස් 1997 තමයි අපි ිනන්යන් එතකන් 

ඔබතුමන්ලායේ පාලන කාල ක් තිය න්යන්. වැරියන් ඔබතුමා කි න්යන්. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසාාංජන පමන්ත්රිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, 1997 තමයි විපක්ෂ කණ්ඩා ම බවට පත්යවන්යන්. එතයකාට ධම්ික 

චන්රනාත් මැතිතුමාට තිබුයන් නැහැ විපක්ෂ මන්ිවරුන්යේ බහුතර කැමැත්ත. එම නිසා 

කුලරත්න පිරිස් මැතිතුමාව අසුන්ගත කරලා මයේ පි ා සභායවන් නික්ම  නවා. එතයකාට 

කුලරත්න පිරිස් මැතිතුමාව සි ලු මන්ිවරුන් කැමැත්ත ප්රකාශ කරලා විපක්ෂනා ක ධුරයේ 

ඉිරි කටයුතු කරයගන  න්න.එයහම අවස්ථාවක් ඇතිවුනා යම් සභාව තුල 2002 න් පස්යස ්

ඔබතුමා කි පු ඔ  සම්ප්රදා  ඒ විි ට තිබුනා. නමුත් අපි මතක් කරන්න ඕන සම්ප්රදා  තිබුන 

හැම අවස්ථාවකම යබිමක් තිබුයන් නැහැ. විපක්ෂයේ යබිමක් තිබුයන් නැහැ. අයප් පක්ෂයේ 

යල්කම් තුමා පත් කරන්යන් අපිත් එක්ක සාකච්ජ්ා කරලා බහුතර මන්ිවරුන්යේ කැමැත්ත 

අනුව යම් සි ලු යදනායේම අශිර්වාද  තිය න පුේගල ව තමයි එතනට පත් කයල්. ඒක අනුව 

තමයි ඔබතුමා ඒක පිලිඅරයගන සභාගත කරලා ඉිරි ට සභාව අරයගන ගියේ. යම් අවස්ථායේ 

යබිමක් තිය නවා ගරු නගරාධිපතිතුමා විපක්ෂයේ මන්ිවරු බහුතර කයේ කැමැත්ත 

තිය න්යන්. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා , යබිමක් යකායහාමවත් යදන්න බැහැ.  

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසාාංජන පමන්ත්රිසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, අයප් කැමැත්ත අනුව යමතන විපක්ෂ නා ක කණ්ඩා ම් නා කවරු ඉන්න 

බැහැ.ඒක සාමානය යද ක්.අපි යකායහාමද ඒ සහය ෝග  ලබා යදන්යන්.අපිට ලබා යදන්න 

පුලුවන් අපි එකඟතාව ක් තිය න යස්නක දම න්ත සිල්වා මැතිතුමාට පමණයි. එයහම නම් 

යමතන මුලාසන  හැටි ට ඔබතුමන්ලායේ ප්රශණ් ක් යනායවයි විපක්ෂයේ ප්රශ්ණ ක් 
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විපක්ෂය න් යබිමක් තිය නවා යමතනද බහුතර කයේ කැමැත්තට ඉඩ යදන්න කි න 

ආ ාචන  පමණයි ඔබතුමන්ලායගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

(යම් අවස්ථා යේි නිය ෝජ්ය නගරාධිපති මුලසුන යහාබවන ලි.) 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුපර්තෂව ඉන්ත්රදික මහතා 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා,මට මතුකරන්න තියබන කාරණාව තමයි යම්ක අයප් ප්රශ්ණ ක් 

යනායවයි විපක්ෂයේ ප්රශ්ණ ක් තිසර මන්ිතුමා ඉතිහාස  මතක් කරපු කාරණක් තිය නවා 

මමත් ඒ සභායේ 97 හිටි ා. යතාම්සන් මැතිතුමා පලාත් සභා වට ඇතුල් යවනවාත් සමඟම ඔ  

සිුවිම වුනා.තිසර මන්ිතුමා කිේවා වයේ ඉතිහාසයේ පලයවනි වතාවට විපක්ෂයේ යබිමක් 

ඇතිවුනා අපි යම් කථා කරන්යන් ආඥා පනයත් ලබා ිපු තනතුරක් සම්බන්ධය න් යනායවයි. 

විපක්ෂ නා ක කි න්යන් සාම්ප්රදායික රීති ක් සම්බන්ධය න් අපි යම්සභාව ඇතුයල් කථා 

කරේි පරිස්සම් යවන්න ඕන යහ්තුව යම් සාම්ප්රදායි රීති  අපිට නීති ක් කර ගන්න බැහැ. අපිට 

අයිති කුත් නැහැ ඒක කරන්නත් බැහැ.මීට කලින් යමයහම ප්රශ්ණ ක් මතු යවලා  නැති නිසා යම් 

සම්බන්ධය න් ආඥා පනතක අතුරු වයවස්ථායේ සඳහනක් නැහැ.මයේ තර්ක  තමයි යම් 

විපක්ෂ කණ්ඩා ම ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ නැතිව අනිකුත් සි ලුම මන්ිවරු 2018 

මැතිවරණයේි තරඟ කරපු පක්ෂ  යමාකක්ද යම් යනෝනලා/මහත්වරු. සි ල්ල තරඟ කයල් 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් යම් මන්ිවරු සි ලු යදනා නිය ෝජ්න  කරන්යන් යම් කථා කරන 

පැයේ පවා නිය ෝජ්න  කරන්යන් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  එතුමන්ලායේ යබිම අපිට අදාල 

නැහැ. නමුත් පක්ෂ ක් විි ට තාම ඉන්යන් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ.පක්ෂ ක මහ යල්කම් 

කි න්යන් පක්ෂයේ සි ලු තින්ු තීරණ ගන්න පක්ෂ ක් විි ට වගකිම් ගන්න පුේගල ා. හැබැයි 

යස්නක දම න්ත ගරු මන්ිතුමා සඳහන් කරපු විි ට එතුමා හිතනවා නම් යල්කම්ට බල ක් 

නැහැ තිය න්යන් සභාවට කි ලා ඒ සම්බන්ධය නුත් විවාද තිය නවා.නගරාධිපතිතුමාට කිසිම 

යදාසක් නැහැ. එතුමා යල්කම් එවපු ලිපි ත් ,විපක්ෂයේ මන්ිවරු 10 ක් අත්සන් කරලා ිපු 

ලිපි ත් එතුමා ඉිරිපත් කලා.යමතනි යම් සම්බන්ධය න් ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි 

අපිට අදාල ප්රශ්ණ ක් යනායවයි. විපක්ෂ ට යබ්ර ගන්න අවස්ථාව දීල  තිය න එක තමයි මයේ 

අදහස. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - පේ.ි.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා,අයප් යනාවන ප්රශ්ණ ක් අයප් බවට පත් යවලා තිය න 

යවලාවක යම් ප්රශ්ණ  පිලිබදව  ම් අදහසක් පල කරන්න ඕන. යම් ප්රශ්ණ ට නගරාධිපතිතුමා 

ප්රමුඛ යම් සභාවට උත්තර නැහැ. උත්තර  තිය න්යන් අදාල පාර්ශවයේ අපිට එවල තිය න 

ලියුමට අනුව ගාවින් මත්යතස් මන්ිතුමාත්, යමයතක් විපක්ෂ නා ක යලස කටයුතු කරපු 

යස්නක දම න්ත මන්ිතුමා ප්රමුඛ කණ්ඩා ම විසින් විසද ගත යුතු ප්රශ්ණ ක්. යේශපාලනයේ 

විවිධ හැල හැප්පුම් තිය නවා අපිට අත්දැකිම් තිය නවා. නමුත් අපි කවුරුත් පිලිගන්නවා විපක්ෂ 

නා ක කි න්යන් නාික තනතුරක් අප ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ විි ට එම නනයිතික 

යනාවන තනතුර පිළි යනාගත්තත් සම්ප්රදා ට අනුව පවතිනවා යම් ධුර .අපිට අනුව නම් විපක්ෂ 

නා ක කි න්යන් ජ්නතාව තුල අරගල කරන යකනා. නමුත් සම්ප්රදා ට අනුව පවතින්යන් යම් 

ආකාර ට නිසා මම ඉතා ඕනැ කින් ඉල්ලා සිටිනවා අද සභායේ මහජ්නතාවයේ ගැටලු 

සාකච්ජ්ා කරන්න තිය න අවස්ථාව යම් යතරුම්ගත යුත්යත් නගරාධිපතිවර ාටවත් , සභාවටවත් 

යස්නක දම න්ත මන්ිතුමායගවත්, ගාවින් මත්යතස් මන්ිතුමයේ වත් හිත රිදවිමක් කරන්න 
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අවශය නැහැ යමාකද යම් සභාවට බැහැ.යම් සභාවට නි ත යලසම නනති  යනාවන ධුර ක 

පත් කිරිම පිලිබදව තින්ු තිරණ ගන්න බැහැ. ඒ ගැනිමට  ාමම කුමන යහෝ පාර්ශ්ව කට වැරි 

යලස හිත රිදවිමක් සහ අසාධාරණ ක් සිු යවනවා. එනිසා ඔබ පාර්ශ්ව යදක සාකච්ජ්ා කරලා 

එකඟ යවන්න පුලුවන් කුමන කුමන යේශපාලන මත ගැටුම් තිබුනත් මන්ිවරු විි ට යම් 

සභායේ කටයුතු ඉිරි ට පවත්වායගන  ායම්ි ඉිරි ට බාදාවක් යනාවන පරිි අපි යකායහාමද 

යම් ගැටලුව යබ්ර ගන්යන් කි ලා යම් සභාවට විසුමක් ුන්නානම් මම හිතනවා යහාඳයි. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුමින්ත්රද පිරිසව  මහතා 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා, අපි සභායවත් සඳහන් කරපු කාරනාත් එක්ක නව මැතිවරණ 

පණතත් එක්ක යකාටඨාශ ක්රම ට බිහියවේි නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිවර ා පත් කර ගන්යන් 

සභායේ ජ්න්යදන් ඒ අනුව තමයි ඔබතුමාවත් යත්රි පත්වුයන්. මහ යල්කම් වර ට තිය නව 

බලතල යපර තිබුන මැතිවරණ ක්රම ට ආවානම් ඒක බලාත්මකයි. අනිත් එක තමයි ගරු වැඩ 

බලන නගරාධිපතිතුමා, අයප් යම් ප්රශ්ණ  සම්බන්ධව යවනත් පක්ෂ ක් විි ට අපි ගිවිසුම් ගත 

යවනවා.පක්ෂයේ සාමාජිකය ෝ අත්සන් කරලා ඔවුන්යේ සාමාජික ගාස්තු දැනටමත් ඔවුන් 

යගවනවා. ඊලඟ කාරණව තමයි මම ඇයරන්න. යම්ක අධිකරණයේ පවතින ගැටුමක් ඒවයේම 

සමඟි ජ්නබලයේග  යහෝ යවන පක්ෂ ක් බිහියවනවා නම් එයක් කෘතයාධිකාරි මණ්ඩල ත් 

එක්ක තියබන ප්රශ්ණත් එක්ක අධිකරණ ට ගි  ප්රශ්ණ ක්.සභා මට්ටයමන් යහෝ පක්ෂ 

මට්ටයමන් ගි  කාර ණ ක්. එනිසා අධිකරණය න් තින්ුවක් යහෝ නිය ෝග ක් යම් තාක් ුරට 

ඇවිල්ලා නැහැ.එනිසා වර්තමන මහ යල්කම් වර ා එවන ලියුම අධිකරණ නිය ෝග වලට එකඟද 

නීතයනුකුලද කි න ප්රශ්ණ  තිය නවා.    

                                                     -   සභා ය ෝෂා  - 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ලිහිණි පම්රියන්ත්ර ප්රනාන්ත්රු   මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා, එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් යල්කම් විසින් යම් සභාවට ලිපි ක් 

එවලා තිය නවා.එතුමා සම්ප්රදායුනුකුලව පක්ෂ  ගත්ත  තින්ුවක් දැනුම් ිලා තිය නවා.එම 

ලිපිය න් යම් සභාව බැිමකට ලක් යවන්යන් නැහැ. යදවන කරුණ එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ 

කණ්ඩා ම් නා ක සහ යමාරටුව මහ නගර සභායේ විපක්ෂ නා ක කි න්යන් එකියනකට 

ස්වාධිනවු තනතුරු යදකක්. යම්ක සම්ප්රදායික එකක් යනායවයි. කණ්ඩා ම් ඇතුයල් යබිමක් 

තිය නව අවස්ථාවකි එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ යල්කම් විසින් කණ්ඩා ම් ඒ තින්ුයවන්  

එකඟවීමට අපිට බැරි කමක් නැහැ. ඒ නිසා යමතන බහුතර කණ්ඩා මක් වන අපි අත්සන් කරලා 

ලිපි ක් ිලා තිය නවා බහුතර අයප් කැමැත්ත් අත්සන් කරලා. යමතන විපක්ෂ ඇතුයල් තියබන 

යබිමක්. යබියමන් වැි වාසි  තිය න්යන් යමාකක්ද කි ලා අපි සභාවට ඉිරිපත් කරලා 

තිය නවා. මම යම් අවසථ්ායේි කි න්න කැමතියි සම්ප්රදායිකව එවපු ලිපි  සහ යම් තනතුරු 

යදක ස්වාධින තනතුතරු යදකක් නිසා යබිමක් තිය නයකාට වැි කැමැත්ත තිය න්යන් කාටද 

අන්න ඒ වැි කැමැත්ත තිය න පුේගල ා තමයි අයප් විශ්වාස  ිනායගන තිය න තැනැත්තා 

විපක්ෂ නා ක තනතුයර් පිහිටවි  යුතුයි. පක්ෂ නා ක ලිපි කින් දැනුම් ුන්නට  ඒ ලිපිය න් යම් 

සභාව බැයදන්යන් නැහැ. යම් ලිපියේ තීන්ුවට එකඟයවන්න අපි බැයදන්යන් නැහැ. 

(යම් අවස්ථායේි නගරාධිපති ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා මුලසුන අසුන් ගන්නා  ලි.) 
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           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඕක ඇත්තටම සිත්ති මසීනා බක්කර් මන්ිතුි  කිේවානම් ප්රශ්ණ ක් නැහැ. 

ඔබතුි  යම් යබිමක් ඉල්ලන්යන් යකාතනින්ද කි න එක මට යත්යරන්යන් නැහැ.යබිමක් 

ඉල්ලන්න පුලුවන් යේවල් තිය නවා බැරි යේවල් තිය නව.ඔබතුි  යම්යක් ඉන්න සි ලුම 

යදනාට වඩා නීති  දන්න යකනා විි ට ඔ  යබිම ඔබතුි  ඉල්ලන එකයි වරද.ගරු 

මන්රතුි  යස්නක දම න්ත මන්ිතුමා රවිනාත් යේ ගුණයස්කර මන්ර්තුමා පිලිප් ගාවින් 

මත්යතස ් මන්ිතුමා තිසර යමන්ිස ් මන්ිතුමා අනුරසිරි මන්ිතුමා ඊට අමතරව රාජ්කාරුනා 

මන්ිතුි  ඒ ඇරුනම ඔබතුි ලයේ පත්විම් බලධාරි ා වන එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ යල්කම්ව 

ඔබ පිලිගන්නවද?  නැේද? ඔබතුි ලා පක්ෂය  යල්කම්යේ ලිපි  පිලිගන්යන් නැතුනම් ඒ 

පිලිගැනිම තුල මට දැන යවලා තිය න්යන් මම නම් කරයගන තිය න්යන් යම් පක්ෂයේ 

කවදාවත් 2002 සිට යමාන යමායහාතකවත් විපක්ෂ නා කය ක් පත් කිරිම සම්බන්ධය න් 

විපක්ෂ ට ප්රශ්ණ ක් තිබු යන් නැහැ. ඒ අදාල යවන්නාවු යදවන බහුතර  තියබන්නාවු අ  

විපක්ෂ ට  නවා ඒ එක්කම යසසු පක්ෂත් එනවා ඒ අනුව පක්ෂය න් පක්ෂ  නා කත්වය න් 

එවන යකනා තමයි විපක්ෂ නා ක යලස පිලිගත්යත්. ඒක රවිනාත් යේ ගුණයසක් මැතිතුමාටත් 

එයස්මයි, මටත් ඒක  එයස්මයි ඒ අනුව පක්ෂ යල්කම් විි ට එවන විපක්ෂ නා ක යස්නක 

දම න්ත ගරු මැතිතුමාව පිලිගත්තා. දැන් එවලා තිය නවා එතුමාව නැතුව පිලිප් ගාවින් 

මත්යතස ් ගරු මන්ිතුමාව පිලිගන්න කි ලා. මම ජ්න්ද ක් යබිමක් යකායහ්වත් නැහැ 

යකායහාමවත් කරන්න යදන්නත් බැහැ අපි සම්ප්රදා ක් විි ටත් සම්ප්රදා  ක්රි ාත්මක කරලා 

තිය නයන් යමන්න යම් වයේ ලිපි වලටම පමණයි. ලිපි වලට නැතුව කි න්නන් වයල් කි න 

එකකට සම්ප්රදා  න් ක්රි ාත්මක කරලා නැහැ. ඔබතුමාලා/තුි ලා යම්ක අපි පිලිගන්යන් නැහැ. 

පිලිගන්න නැති යවන්න ඕන තනතුර ගැන යනායවයි.යම් ලිපි  පිලිගන්යන් නැහැයි කි ලා 

කි න්න ඕන. අපිට අවශය වන්යන් යම් ලිපි  පිලිගන්නවද? නැේද? වැරි නීති නීතිඥ වරි ක් 

විි ට යදන්න එපා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්තෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය න් යල්කම් තමයි මහින්ද අමරවිර එතුමා කි ලා 

තිය නවා සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතාත් අපි පිලිගත්තා.පැරුණ මන්ිවරුයන් යම් එවලා 

තිය න්යන් නම් කරලා. ඒවයේම තමයි එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ යල්කම්තුමා පරාජ්  වු 

මන්ිවරුන්ව පත් කරලා තිබුනා. අපි ඒක පිලිගත්තා. දැන් යම්ක ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්රශ්ණ ක් 

යනායවයි. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි පේ.ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අභිණවය න් පත්යවන යජ්යෂ්ඨ මන්ි ගාවින් මත්යතස් මැතිතුමාව මම 

ප්රථමය න්ම සුභ පතන්න ඕන යමතුමා අයප් පක්ෂ  යවනුයවන් විශාල කැපවීමක් කරපු 

යමාරටුව ආසන  තුල කැපවිමක් කරපු යජ්යෂ්ඨ මන්ිවරය ක් විි ට ප්රථමය න් සුභ පතනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි මයේ කථාව  අපි එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා මක් විි ට යමාරටුව මහ 

නගර සභාවට අපි පත්යවනවා.ඊට කලින් ගරු නගරාධිපතිතුමා නාම ය ෝජ්නා ලබා යදනයකාට 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ට අපි අ ුම්පතක් ඉිරිපතක් අ ුම් කරනවා සිරියකාත මුලස්ථාන ට යම් 

සි ලු යදනාම අයප්ක්ෂත්ව  ලබා ගන්න ඒ අ ුම්පත ලබා යදන්න ඕන. නගරාධිපතිතුමනි අපිට 

යනාියන්ෂන් ලබා යදන්යන් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න්  සහ ඒ අදාල ආසනයේ සංවිධා ක 
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තුමා එයහම කරලා නාගරික මන්ිවරය ක් ජ්නතාවයේ ජ්න්යදන් යහෝ ලැයිතුයවන් පත් කරනවා 

නම් අනුපාත ක්රම ට යහෝ සභාවට පත්යවන්යන්. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ මන්ිවරු විි ට 

ගිහිල්ලා නා ක න් ඉිරියේ අපි ිවුරුමක් ලබා යදනවා. පක්ෂයේ වින  අනුව ඉිරි ට කටයුතු 

කරනවා වින  අභිබවා ගිය ාත් ඕනැම යවලාවක පක්ෂ මහ යල්කම්ට බල ක් තිය නවා ඉවත් 

කරන්න. ඒ අනුව අපි එදා ඔබතුමත් සමග තරඟ වැුනා අපි එතයකාට යස්නක දම න්ත මැතිතුමා 

තමයි නගරාධිපති විි ට නම් කයල්. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් ලියුම මත තමයි යමතුමා පත් 

යවන්යන් කණ්ඩා ම් නා ක විි ට. ගාවින් මන්ිතුමා යම් 10 යදනායගන් සමන්විත අත්සන් 

යනායවයි තිය න්යන් එදා බහුතර ක් තිබුන යමතුමට 16 යදයනක්යේ. එයහම නම්  එතුමා තමයි 

කණ්ඩා ම් නා ක ා යවන්න ඕන එදා. අද යම් 10 යදයනක් යමාකක්ද යම් විහිලුවක්. යම් 

සභාවට අයගෞරව ක් කරන්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඒක යමතුමන්ලා බලනවා යම් තනතුරු 

වලින් එක වරක් කිවුවා මට පලාත් සභායේන් නැති වුනත් ඒ වයේ ගැටලු තියබනවා. තිසර 

මන්ිතුමා කි නවා එතුමායේ පි ායේ කායලි විපක්ෂයේ ඉන්නයකාට ධම්ික චන්රනාත් 

මැතිතුමාට බහුතර  තිබුයන් නැහැ සභායේ. සභායේ බහුතර  තිබුයන් නැති නිසා එතුමා එවකට 

හිටපු නගරාධිපතිවර ා යතාම්සන් යේ යමන්ිස් මැතිතුමා පත් කරන්න කි ල ලියුමක් 

ලබා ු න්නා. එතයකාට ධම්ික චන්රනාත් මැතිතුමා පමණයි විරුේධව කටයුතු කයල්. එවකට 

හිටපු ගරු අමාතය ටියරෝන් ප්රනානාු ඇමතිතුමා සංවිධා ක වර ා විි ට ගි ා පක්ෂ මහ යල්කම් 

ගාිණි අතුයකාරාල මැතිතුමා හමුයවලා ලියුමක් යගනාවා නගරාධිපතිතුමාට භාර ුන්නා 

බහුතර  හිටි ට වැඩක් නැහැ පත්විම කයල් ධම්ික චන්රනාත් මැතිතුමාව. එක්යකනයි හිටියේ 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න්. බහුතර  ලියුම ුන්නට වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ විි ට තමයි ඒ 

කායල් යමතුමාට ඒ ගරුත්ව  ුන්නා. ඒකට අපිත් අත්සන් කලා කණ්ඩා මක් විි ට  න්න ඕන 

නිසා. නමුත් දැන් පක්ෂ මහ යල්කම් යම් තනතුර පත්කරලා තිය න්යන්.ඒක අභිබවා කාටවත් 

 න්න බැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. එයහම නම් යම්යගාල්යල් යවන පක්ෂ ක නම් ඒ පාර අයප් 

යබිම ඇති වුනා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ කැිමක් ඇති වුනා. ඒ කායල් අපි යම්යක් නීතයානුකුල 

තත්ව  අපි ගත්යත් නැහැ. පක්ෂ යදක්ක තිය නවා එදා බජ්ට් දවයස් නා කතුමා අපිට කිේවා 

නිහඩ යවන්න කි ලා. එයහම නම් එදාගත්තු තින්ුවට යම්යගාල්යල් එකඟයවන්න එපැයි. එම 

නිසා යම් පත්විම නීතයානුකුලයි. ඒක තමයි නිවැරි පත්විම කි න එක යම් සභාවට මම ප්රකාශ 

කරනවා. ප්රශ්ණ ක් තිය නවා නම් යම්යගාල්ලන්ට  න්න පුලුවන් මන්ිධුර   ිලා. එන්න 

ඉන්නවා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ ලැයිස්තුයේ මන්ිවරු කණ්ඩා මක් ඉන්නවා පිටිපස්යස් 

එන්න බලායගන.  

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දීර් ව කථා කරනයකාට යමතන යේශපාලන කතා මතුයවන්යන්. පක්ෂ  

අතර විසදගන්න තිය න ප්රශ්ණ ක් යම්ක.අපි ඉල්ලිම කයල් මහ යල්කම්තුමායේ ලිපි ට යම් 

සභාව නැති තනතුරක් ඇයි අපි ආරූඩ කරගන්න  න්යන්. මහයල්කම්තුමා එවුයවාත් ලිපි ක් යම් 

මන්ිවර ා අස් කරලා යම් මන්ිවර ා පිලිගන්න කි ලා ඔබතුමා ඒක පිලිගන්යන් නැහැයන්. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,ඔබතුමායේ කථාවට මම එකඟයවන්යන් නැහැ. ගරු මන්ිවරය ක්ව අයින් 

කිරියම් සම්පුර්ණ බල  නව පනයත් තිය න්යන් ඒ පක්ෂය න් මහ යල්කම්ට පමණයි.යහට 

ඔබතුමාව එේයවාත් ගරු යස්නක දම න්ත සිල්වා මැතිතුමාව පක්ෂය න් අයින් කලා ආසන  
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පනවන්න එපා කි ලා මට පුලුවන් ආසන  පනවන්යන් නැතිව ඉන්න.ඊට පස්යස් ඔබතුමා 

අධිකරණ ට ගිහිල්ලා ඔබතුමායේ නිවැරි භාව  ඔප්පු කරින් ඔබතුමා රිට් එකක් අරයගන 

එනතුරු ඔබතුමාට ආසන  පනවන්න මට බැහැ.පක්ෂයේ මහ යල්කම්ට ඒ බල  පවරලා 

තිය නවා ගි  එයකනුත් යම්යකන් ඒක සක්රී  කරලා යල්කම්ට පුලුවන් මැතිවරණ යකාමසාරිස්ට 

පුලුවන්  මැතිවරණ යකාමසාරිස් ඉන්යන් යදන නම ගහන යකයනක් මැතිවරණ  ති න යකයනක් 

විතරයි. මන්ිධුර සම්බන්ධය න් කටයුතු කරන්නට මැතිවරණ යකාමසාරිස්ට කිසිු බල ක් 

නැහැ. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම අද උයේ මැතිවරණ කාර් ාල ට කථා කරලා නිවැරි භාවට තහවුරු 

කර ගත්තා. ඒක වැරියි. යමතන නැති තනතුර තමුන්නාන්යස් මහ යල්කම්තුමායේ ලිපි  

පිලිගන්නවාද? යම් ආඥාපනත් වල යකාතනකවත් සඳහනක් නැහැ මහ යල්කම්වර ායේ ලිපි ක් 

පිලිගන්නට ඕන කි ලා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ආඥා පනත කටයුතු කරනයකාට මන්ි ධුර ක් ලැබුනට පස්යස් ඒ මන්ිධුර ත් 

එක්කමයන් සභාවක් යවන්යන්.  එතයකාට මන්ිධුර  සම්බන්ධය න් කටයුතු කිරිම තමයි ආඥා 

පනතට අනුව කරන්න ඕන. මන්ිධුර  සහ ඒ ධුරධාරිත්ව  සම්බන්ධය න් කටයුතු කිරිමට 

සභාවට හැකි ාවක් නැත. සභාවට පුලුවන් යවන්යන් මන්ිධුර ක් පිලිගත්තට පස්යස් ආඥා 

පනත අනුව ඔහු තනතුයර් කටයුතු කිරිම පමණයි. ඒ ඇයරන්න මන්ිධුර ඇති කිරිම නැති කිරිම 

තනතුර ඇති කිරිම නැති කිරිම බල  තිය න්යන් දැන් මාව යමතන 50% ක් ගත්තා නම් ජ්න්ද ක් 

විමසීමක් නැහැ. පක්ෂයේ නම් කරන සමන්ලාල් යහෝ යේවා සමන්ත සිල්වා යහෝ යේවා සුරංග 

අයපාන්සු  යහෝ යේවා නම් කරන යදන්නා තමයි නගරාධිපති , උප නගරාධිපති ඒක පක්ෂ මහ 

යල්කම්යේ අයිති . ඒක ගැසට් කිරිම පමණයි මැතිවරණ යකාමසාරිස් කරන්යන්. උදාහරණ ක් 

කි මු ඔබතුමා ජ්න්යදන් පත්වුනා ලිහිණි මන්ිතුි  නැතුව යවන යකයනක්ව පත් වුනානම් මහ 

යල්කම් ිසක් මැතිවරණ යකාමසාරිස් යනායවයි. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පැහැිලිවම යමතන කලින් ඔබතුමා කිේවා වයේ නම් කරලා එවන එක 

හරි යමතන යබිමක් අපි අතර තිය නවා එම නිසා යබදීයම්ි අපි ඉල්ලිම කරන්යන් බහුතර 

මන්ිවරුන්යේ අවස්ථාව යදන්න. ඒකට  ම්කිසි වින ානුකුල තිරණ ක් ගන්න ඕන මහ යල්කම් 

වර ා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි පේ.ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම්ක යබිමක් යනායවයි මහ යල්කම්තුමායේ ලියුම අරයගන එන්න 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,පක්ෂ මන්ිධුර සම්බන්ධව පක්ෂ මහ යල්කම් වර ා තිරණ ක් අරයගන 

නැහැ අපිට විරුේධව වින ානුකුල තීරණ ක් අරයගන නැහැ තාම. දැනටත් සල්ලි කැපිලා 

 න්යන් තාමත් සිරියකාතට. කවුරු අභිය ෝග ට ලක් කලත් පක්ෂ සාමාජිකත්ව  අපි තාම 

බැිලා ඉන්යන්.අපි වරදක් කරලා තිය නවානම් නිතයාානුකුල අයින් කිරිමක් කරන්න ඕන.කිසි 

ප්රශ්ණ ක් නැහැ. එතකම් සභායේ බහුතර ට අවස්ථාව ලබා යදන්න. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා ඇත්තටම කතා කරලා කිේවා පලාත් සභායේ විපක්ෂ නා කට ඒ පුටුව 

 න්න ඕන කි ලා.පාර්ලියම්න්තුයවත් එයහම තිය නවා. පලාත් පාලන ආ තන වල එයහම 

තනතුරක් නැහැ තනතුරු වලට පුටු යවන්  කරන්යන් නැහැ. ඒ  නිසා තමයි ධම්ික චන්රනාත් 

ඔබතුමා ඉන්න පුටුයවම ඉදලා විපක්ෂ නා ක හිටි ා කුලරත්න පිරිස් මහතා යජ්යෂ්ඨත්ව  මත 

අද ඉන්නවා වයේම  පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මන්ිතුමා ඉන්නවා වයේම හිටි ා ඔබතුමා නිශාන්ත 

ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා ඉන්න තැන හිටි ත් පක්ෂය න් ඔබව නම් නම් කරලා තිය න්යන් විපක්ෂ 

නා ක යලස ඔබතුමාට එතන ඉදලා විපක්ෂ නා ක ධුර  කරන්න පුලුවන්. අපි යමයතක් කල් 

යනාකරපු යද ක් මට කරන්න බැහැ.මට යබිමක් යකායහාමවත් යදන්නත් බැහැ. යබිමක් 

යදන්න පුලුවන් එකකුත් යනායවයි මම තුන්යවනි පාරටත් පිලිඅරයගන තිය න්යන් පක්ෂ 

නා කත්වය න් එවන ලිපි  විතරයි. විපක්ෂයේ රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා ඉන්න පුටුයවම 

ඉඳලා මම යමාන යවලාවකවත් විපක්ෂ නා ක ධුර ට අතක් උස්සලා නැහැ. පක්ෂ 

නා කත්වය න් එවපු එක කරන්යන්.මට  යම් යවලායේ යබිමක් යදන්න බැහැ. යබිමක් යදන්න 

ගි ාම කි යි අන්න සම්ප්රදා  විනාශ කරනවා කි ලා. එතයකාට සම්ප්රදා  විනාශ යවනයන් 

නැහැ. පක්ෂ නා කත්ව  ගත්ත තීන්ුව ක්රි ාත්මක කරන සම්ප්රදා  විනාශයි. එතයකාට ඒක මට 

කි නවා සම්ප්රදා  විනාශ කරන්න. අනිත් පැත්යතන් කි නවා සම්ප්රදා  නැති කරලා නීති ට 

කටයුතු කරන්න ගි ාම ඔන්න සම්ප්රදා  කඩනවා කි ලා. යම්ක කබරයගා ා තලයගා ා කර 

ගන්නවා වයේ මුලසුනටම යදෝෂායරෝපණ  කරනවා. ගි  සතියේ මැයරන්න ගි ා සම්ප්රදා  

කඩනවා කි ලා. යම් සතියේ කි නවා ඒ සම්ප්රදා ත් කඩනවා කි ලා. මම දන්යන් නැහැ 

යමාකක්ද කි ලා යම්. මට යත්යරන්යන් නැහැ මුලසුනට බනින්න හර ක් එක්ක. හර ක් නැතිව 

බනින්න එන්න එපා. හර ක් නැතිව මුලසුනට අභිය ෝග කරන්න එන්නත් එපා.ගි  සතියේ 

සම්ප්රදා  ඕනයි කිේවා.යම් සතියේ කි නවා යමයතක් කල් පක්ෂ යල්කම් ිපු සම්ප්රදා  

නවත්වන්න කි ලා. මට එයහම කරන්න බැහැ. රවිනාත් යේ ගුණයස්කර මැතිතුමා යම්ක 

පිලිගන්න ඕන. මට එයහම කරන්න බැහැ. යමාකක් හරි ක්රමයේද ක් තිය න්න ඕන. යම්ක අයප් 

ප්රශ්ණ ක් යනායවයි මම දන්නවා. යමතන විපක්ෂ නා කතුමා කවුරු හිටි ත් කරන්න පුලුවන් 

යේ ඔබතුමාම කරන යේ පමණයි යමතුමටත් කරන්න පුලුවන්. මම කාරුණික ඉල්ලිමක් කරනවා 

මම ආසයි යස්නක දම න්ත මැතිතුමා ඊලඟ මැතිවරණ  යවන කම් සභායේ ඉන්න ඕන.මම 

කැමති  ලිහිණි ප්රනාන්ු මන්ිතුි ත් ඊලඟ මැතිවරණ  යවන කම් සභායේ ඉන්න ඕන. යම්කට 

යබිම් ඉල්ලන්න  න්න එපා.පක්ෂ යල්කම්වරුන්ව අභිය ෝග න්ට ලක් කරන්න  න්න එපා. 

එයහම ලක් කරන්න ගිහිල්ලා නැති යේවල් ඉල්ලන්න  න්න එපා. ඒක ඔබතුමන්ලයේ වින  

පරික්ෂණ  කින් යතාරව යවන්නාවු වින  පරික්ෂණ ට සාක්ි ක් කරගන්න  න්න එපා.යම්ක 

හැන්සාඩ් යවනවා.යම් යබිම ඉල්ලන්න එපා. යම්ක ඔබතුමන්ලා එලි ට ගිහිල්ලා කථා කරලා 

යබ්රා ගන්න.  
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නිපයෝජය නගරාධිෙති - ඩී.සමන්ත්රත සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඇත්තටම යම් ප්රශ්ණ  අපට අදාල එකක් යනායවයි.නමුත් නැති 

අර්බුද ක් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් නා ක න් විසින් ඇති කරලා අපිට තමුන්නාන්යස්ට යම් 

අ ට ප්රශ්ණ ක් ඇති කරලා තිය න්යන්.අපි දැන් යම් යවලායේ මම විශ්වාස කරනවා ගරු 

නගරාධිපතිතුමා ඔබ තුමාකිේවා වයේ විපක්ෂ නා ක තුමා කි න්යන් හිටපු පලාත් සභා යජ්යෂ්ඨ 

මන්ිවරය ක්. පලාත් සභා මැතිවරණ  යනායබෝ ිනකින් එනවා කි ලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

ඒ නිසා ඒ ප්රශ්ණ  ඉන් අනතුරුව විසඳගන්න පුලුවන්. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා, අපිට කි න්ව පුලුවන්ද යමතුමා පත් යවයිද නැත්ද කි ලා. 

නිපයෝජය නගරාධිෙති - ඩී.සමන්ත්රත සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මයේ මත ක් මම ප්රකාශ කරන්යන්. අයප් සයහෝදර මන්ිවරු නිසා. යම්  

හැයමෝම සභාව නිය ෝජ්න  කරන මන්ිවරු නිසා.විපක්ෂයේ මන්ිවරු වශය න් මම ඉල්ලිමක් 

කරන්යන්. පුලුවන් නම් ඔබතුමා විනාි 10 කට සභාව කල් තබලා ඒ අ ට අවස්ථාවක් යදන්න 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ නා ක ා විසින් ඇති කරපු අර්බුද  අපි යමාරටුව වශය න් ඒ අ  

විසදගත්තා කි න එක යහාඳයි. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා,මම කිේයේ ඒක තමයි. ඇත්තටතම යම් සි ලුම ගරු මන්ිවරු 

යම් සභායේ ඉන්නවා දකින්නයි මම කැමති. ගරු ලිහිණි මන්ිතුි  යම් උපයදස යදනයකාට 

ඔබතුි  හරි ටම යදන්න අපි සි ලුම යදනා යම් නීති  දන්න නිසා.කරුණාකරලා  ඔ  අත්දැකිම 

මම  විදලා තිය නවා යම් පුටුයේ ඉදලා යදවතාවක්. එක වතාවක් යගදර  න්න ඊලඟ වතායේ 

යමතනට එන්න. තනතුරක ඉදලා ඒ තනතුරට අභිය ෝග කරලා ඒකට විනාශ යවන්න  නයකාට 

ඒක සම්බන්ධය න් ගන්නා ලද තීන්ු වලි යහාඳට බැට කාපු යකයනක් මම ඒ නිසා කැමති 

නැහැ ඔබතුමාලට ලැබිච්ච මන්ිධුර  අයින් යවනවට මම කැමති නැහැ. ඒ නිසා හරි තීන්ුව 

යදන්න. පක්ෂ යල්කම්ව අභිය ෝග ට ලක් කරන්න එපා යම් යවලායේ. නැත්නම් යම්ක 

පිලිගන්න යවනවා. අවාසනාවකට විපක්ෂ ට අනුෂ ගුණයස්කර වයේ නීතිඥය ක් ඔබට නැහැ 

ඒකයි යවලා තිය න්යන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නාගරික යල්කම්  සභා යල්කම් නමටයි ලියුම මහ යල්කම් තුමා එවලා 

තිබුයන්.ඒ නිසා සභා යල්කම් තුමා සභාවට යම් තීරණ  ඉිරිපත් කයල් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ 

මන්ි කණ්ඩා යම් විමසීමකින් යතාරවයි යම් දැනුම්ිම කයල්. ඒ නිසා සභා යල්කම්තුමා සමඟ 

අපිට සාකච්ජ්ාවක් අවශය යවනවා.ඒ නිසා අද අපි යම් සභායවන් නික්ම  නවා සභා යල්කම් තුමා 

සමඟ සාකච්ජ්ා කරලා ඊලඟ සභායේි ගන්න තිරණ  අපි ඉිරිපත් කරනවා. යබායහාම ස්තුතියි. 
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 මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි පේ.ද සිල්වා මහතා 

             ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තීන්ුව යමාකක්ද කි ලා ප්රකාශ ක් කරන්න පුලුවන්ද? 

 (යම් අවස්ථායේි මහ නගර සභා මන්ි යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා, එම්. තිසර 

රසාංජ්න යමන්ිස්,එම්.ලිහිනි ප්රනාන්ු, බී.සජිත් ුින්ද පීරිස්, ජී.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු, 

ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපාන්සු,එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා ප්රනාන්ු ,එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා 

කුයර්, ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු සහ ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්ින් සභා 

ගැයබන් පිටව ගි හ.) 

 නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,තීන්ුව මම නගරාධිපතිවර ා විි ට යම් පනයත් තිය න්නාවු බලතල අනුව 

යහට ිනයේි උපනගරාධිපතිවර ාට යම් සභායේ මන්ිධුරය න් ඉල්ලා අස්යවන්න 

උවමනා නම් අනිවාර්්් ය න්ම මට ලියුමක් යනාි ඉල්ලා අස්යවන්න බැහැ.ඒ වයේම 

ඔබතුමාට ඉල්ලා අස්යවන්න ඕනයි කි ලා මට ලියුමක් ුන්නම ඒ ලියුම මම පිලිගන්යන් 

නැති වුනාම පක්ෂ යල්කම්ට ඔබව අයින් කරන්නත් බැහැ. නගරාධිපති පිලිගැනිමට ලක් 

කරන් ඕන පක්ෂ යල්කම්ට අයිති  තිය න්යන් ඔබ  වින  වියරෝධි යද ක් කරලා තිය නවා 

නම් ඒකට වින  පරික්ෂණ ක් ති ල වින  පරික්ෂණය න් යනරපුව ට පස්යස් තමයි  පක්ෂ 

යල්කම්යේ මට අහන්න පුලුවන් යවන්යන් යම් පනයතන්. සක්රී ව තිය නවා ඕනෑම 

යවලාවක මට ඉල්ලා අස් යවන්න ඕන නම් මම යදන්න ඕන පලාත් පාලාන යකාමසාරිස්ට. ඒ 

ඇයරන්න සි ලුම ගරු මන්ිවරු යදන්න ඕන නගරාධිපතිට. ඒ වයේම යහට රංග බණ්ඩාර 

යහෝ පක්ෂ යල්කම් විි ට ටිල්වින් සිල්වා මැතිතුමා යහෝ පක්ෂ යල්කම් විි ට අයප් ද ාසිරි 

ජ් යස්කර මැතිතුමා යහෝ ලියුමක් එවුයවාත් සුජිත් පුෂ්ප කුමාර , එයහම නැත්නම් නිශාන්ත 

ප්රිනාන්ු එයහම නැත්නම් ගාවින් මත්යතස ් න අ ව අයින් කරලා තිය නවා යදන්න එපා 

කි ලා මම නවත්වනවා. මට මැතිවරණ යකාමසාරිස්යගන් ලිපි ක් එන්න ඕන නැහැ. 

මැතිවරණ යකාමසාරිස් කරන්යන් ඒ යල්කම් වර ායේ තීරණ  නීතයානුකුල ලි විල්ලක් 

බවට පත් කරලා මන්ත් ධුර  යවන යකයනක්ව නම් කිරිම.ඒ අතරතුයර්ි අධිකරණ ට 

ගිහිල්ලා ඒකට වලක්වාලියම් නිය ෝග  ක්  ගන්නට පුලුවන්. ඒක ගත්යත් නැත්නම් මම 

අනිවාර්්් ය න්ම පිලිගන්යන් පක්ෂ මහ යල්කම් එවන නම පමණයි ඒක පනයත් මට 

තිය න අයිති ක්. ඒක අභිය ෝග ට ලක් කරන්න කාටවත් බැහැ. එයහම තිය න කායලක 

තමයි යම් යස්නක දම න්ත මහත්ම ාවත් විපක්ෂ නා ක යලස පත් කරලා තිය න්යන්. මට 

ඊට වඩා යද ක් කරන්න අයිති ක් නැහැ. යස්නක දම න්ත සිල්වා මැතිතුමට ඉන්  පස්යස ්

යවන්යන් ඔහුට හිි යජ්යෂ්ඨත්ව ට මත තිය න ආසන ට  න්න පමණයි. 

  

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි පේ.ද සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,එතයකාට එයහම නම් අපිට සඳහන් යවන විි ට ගරු 

නගරාධිපතිතුමායේ ප්රකාශන  අනුව අපිට පිලිගන්න යවනවා විපක්ෂ නා ක විි ට ගාවින් 

මත්යතස් මැතිතුමාව අද ිනයේ සිට.  
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 මහ නගර සභා මන්ත්රි  - පී.ගාවින්ත්ර මත්පතසව මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම නිහඩව බලායගන හිටි ා ඔබතුමා යකායිතරම් කරුණු පැහැිලි 

කරාද කි ලා. ඒවයේම යම් මන්ිවරුත් මට හිතවමත් අ ත්, පක්ෂ අ ත්, මධයස්ත අ ත් 

කථා කලා මයේ හදවතින්ම ගරු නගරාධිපතිතුමා ප්රධාන යම් සි ලුම මන්ිවරුන්ට මයේ 

ස්තුති  පුද කරනවා ප්රථමය න්ම. තව එකක් මම කි නවා ලබන මායස් අපි එනවා මහ 

යල්කම්තුමායගන් ලිපි ක් අරයගන දැන් යම් අ  ගි ා යන්ද පලාත්  න්න 

බැහැ  යම්යගාල්ලන්ට එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ මන්ිවරුන් මන්ිවරු යවන්න ඉන්න අ යේ 

වරප්රසාද යකාල්ල කාලා සභාව ඇතුයල් ඉන්යන්. අද එනවා නගරාධිපතිතුමනි යම් සභාවත් 

යනාමඟ  වලා නගරාධිපතිතුමා ප්රධාන යම් සි ලුම නිලධාරින්ව යනාමඟ  වලා මට යදන්න 

විපක්ෂ නා ක කම මම යදන්නම් ඔබතුමාටත් කි න මත  ඇතිව තමයි ඇවිල්ලා ඔ  කැහැ 

ගහන්යන්. වැඩ කරන්යන් සමඟි බලයේග ට නමුත් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  කි ලා 

කි න්යන්. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  විකුණ විකුණ සමඟි බල යේග ට තමයි කත් අින්යන්. 

යම් ඔක්යකාමලාව මහ යල්කම් ගැන දන්වා. යම්යගාල්ලන්යේ හඩපටි, යම්යගාල්ලන්යේ 

ජ් ාරූප යම්යගාල්යලා ගින්ගමට ශබ්ද විකාශන  න්ර දමලා මැතිවරණ යවලායේි පක්ෂ 

නා ක ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමායේ චරිත  ාතන  කරපු හැටි. සි ලුම එක්සත් ජ්ාතික 

පක්ෂ නා ක න්යේ චරිත  ාතන  කරපු හැටි. ඒවයේම එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  පිළිකුලට 

භාජ්න  යවන්න ගම් මට්ටින් ශබ්ද විකාශන දාලා මාස ක් යදකක් තිස්යස් පුලුවන් තරම් 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  විනාශ කලා. එම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම තමුන්නාන්යස්ට 

කි නවා යම්යගාල්යලෝ එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ කි  කි  කණ්ඩා ම් යබුනා කි ලා 

කි නවා. යම්යගාල්යලා කාටවත් බැහැ යම් මහ යල්කම ිපු යම් ලිපි ට විරුේධ යවන්න. 

දැන් යම්යගාල්යල් මහ යල්කම්තුමාව පිලිගන්යනත් නැහැ.ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම අවුරුු 

24 ක් තිස්යස ් යම් මන්ිධුර රැක ගනිින් කටයුතු කරනවා.කණ්ඩා ම් සංවිධා ක වර ා 

වශය න් මම කටයුතු කලා. විපක්ෂ නා ක ා යවනුයවනුත් මම යම් සභායේ වැඩ බැලුවා 

කුලරත්න පිරිස් මැතිතුමා කාල ක් පිටරට ඉන්න කායල්. හිටපු අග්රාමාතය ගරු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා මට විපක්ෂ කණ්ඩා ම් නා ක ධුර  ුන්නා. ඒවායේම ගරු රංග 

බණ්ඩාර මහ යල්කම්තුමා ගරු රුවන් වියේවර්ධන නිය ෝජ්ය නා ක, වජිර අයබ්වර්ධන 

මැතිතුමා මට යමාරටුව මහ නගර සභායේ එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ කණ්ඩා ම් නා ක ධුර  

ුන්නා. ඒ ගරු උත්තම ානන් හට මයේ අවංක ආදර ස්තුති  පුද කරනවා. ඒ වයේම එවැනි 

නිල ක් ගන්න මම යමතනට ආයේ අයප් රාවතාවත්ත ජ්නතාව මට ජ්න්ද  ප්රකාශ කරපු 

නිසා.මම පස්වතාවක් තරඟ කලා ඒ හැම වතායවම මම ජ් ග්රහන  කලා. ඒ නිසා තමයි අද 

මට එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා ම් නා ක ධුර මට අද ලැබිලා තිය න්යන්. එම නිසා ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි මම ගරු  යකාමසාරිස්තුමාට, ගරු යල්කම්තුමාට යම් නිලධාරි මණ්ඩල ට 

යස්වක යස්විකාවන්ට මයේ අවංක ආදාර ස්තුති  පුද කරනවා.මම විපක්ෂ නා ක ා යලස 

කටයුතු කිරියම්ි ඒ යවලාවට මධයස්ථ මත ධාරිය ක් වශය න් තීරණ ගන්නවා සමහර 

යවලාවට ඔබතුමාට අන්ත වියරෝධිව කටයුතු කරනවා සමහර යවලාවට පක්ෂපාතිවන 

සාධාරණත්ව  ඉටු කරන්න පුලුවන් යමාරටු ජ්නතාවටත් යමාරටුව සංවර්ධන කටයුතු 

කරන්නත් මම සම්පුර්ණ යම් සභා යේ එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ කණ්ඩා මත් එක්ක 

තමුන්නාන්යස්ට ප්රකාශ කරනවා. එම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා යම් කලාවු යම් 

කාර්්්  ලැබැි ාව කි ලා ඒ ා කිේවා යම්යගාල්යලා එදා යමාරටුව නගරාධිපතිධුර ට තරඟ 

කරන්න ආයේ නැහැ හැංගුනා. හැංගිලා මාව දැම්මා මමත් සුලු ජ්න්ද ප්රමාණ කින් තමයි 
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පරාජ් ට පත්වුයන්.මාව එදා ඉතිහාස ගතවුනා යමාරටුව පලයවනි මහ නගර සභායේ 

යකාට්ඨාශ මට්ටයමන් පවත්වපු මැතිවරණ ට එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් තරඟ කයල් 

ගාවින් මත්යතස් මහතා කි න එක කා එක්කද යම් තරඟ කයල් වසර 10 ක් තිස්යස ්

නගරාධිපති ධුර  දරින් සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මැතිතුමා එක්ක තරඟ කයල් නමුත එතුමා 

විශිෂ්ට ජ් ග්රහණ ක් කලා. මම පරාජ් ට පත් වුනා නමුත් ඒක මට යගෞරව ක්. එදා 

නගරාධිපතිධුර ට ගාවින් මත්යතස් යහාඳයි.අද විපක්ෂනා ක ධුර ට ගාවින් මත්යතස ්

නරකයි කි ින් මා නිහඩ යවනවා. 

(යම් අවස්ථායේි මහා නගර සභා මන්ි ඩී.ඩබ්.ඒ.රන්ු නියරෝෂන සහ පී.එච්.මයහ්ෂ් 

රුක්මාල් ඩ ස්  න මහතුන් සභ ගැබට පැිණි හ.) 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්තෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අභිනවය න් පත්වුන විපක්ෂනා ක තුමාට සුභ ප්රාර්ථනා කරනවා. 

02. ගරු නගරාධිෙතිුමාපේ නිපේදන - 

     02(1)    නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි , පක්ෂ මහ යල්කම් වර ා එවා තියබන තව ලිපි ක් තියබනවා. බල 

මණ්ඩල සංවිධා ක යලස යු. අනුරසිරි යේ ද සිල්වා මහත්ම ා පිලිගන්න කි ලා. එ  මම 

සභාගත කරනවා. 

    03.     සභාව අමතා එවන ලද ආයාචනා,පෙත්සම්,ෙැමිණිලි හා සාංපේශ සභාව   

     හමුපේ   තැබීම. 
                

 3(1)        මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ජි.එම්.සුරාංග එන්ත්ර අපොන්ත්රසු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මා විසින් 2021 වර්ෂයේ ජ්නවාරි මස හා යපබරවාරි මස ලිඛිත 
පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් කලා යම් මාස යදකක් ගත යවනතුරුත් කිසිු පිලිතුරක් ලැබුයන් නැහැ. 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම්ක අධිකරණම  ක්රි ාදාම ක් සිු යවනවා මයේ සයහෝදරි ට වුනු 
යේ.යම් සභායවන් මා විසින් සාධාරණත්ව ක් ඉල්ලිමක් කලා කල්දමුල්ල බල ප්රයේශ  

කි න්යන් සැලසුම් අනුමත කිරියම්ි P B W වශය න් සඳහන් යවන්යන්. ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, යමහි P B S කි ලා තමයි සඳහන් වන්යන් යහාරට නගරාධිපතිවර ායේ 
අත්සන ගහන තැන යහාර අත්සනක් ගහලා යම් සැලසුම අනුමැති ක් අරයගන තිය න්යන්. 
නගර සභායවන් අනුමැති ක් අරයගන නැහැ. වයාජ් යල්ඛණ කට වයාජ් අත්සනක් ය ාදල 
නගරාධිපතිවරය ක් වශ ය න් අත්සන් කරපු කාරණාවක් මම සභාගත කලා යම්යක් නිවැරි 
භාව  යපන්නලා යමහි වැරි කරුවන්ට නිසි දඩුවම් යදන්න නගර සභායේ මැිහත් විම 
යමාකක්ද කි ලා. මාස යදකක් ගතයවලා තිය නවා නගර සභායවන් යම් වයාජ් අත්සන කරපු 
පුේගල ට කිසිු නිතිම  කටයුත්තකට එලඹිලා නැහැ.යම් වයාජ් සැලසුම අනුමත කර ගත් 
පුේගල ායේ නම, ලිපින ,වරිපනම් අංක  තිය නවා. ඔහුට නිතිම  කටයුතු කරන්න ඕන. 

               නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

   ගරු මන්ිතුමා,දැන් යම් සම්බන්ධව නඩුවක් පවතිනවද? 
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මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ජි.එම්.සුරාංග එන්ත්ර අපොන්ත්රසු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,නගර සභායවන් යනායවයි භාහිර පුේගලය ක් වශය න් නඩුවක් දාලා 
තිය නවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතමා, යම් වයේ යද ක් ති නවා. ඔ  යේපල සම්බන්ධය න් නම් නඩුවක් දාලා 
තිය න්යන් නඩුයේි එතුමන්ලාට කි න්න නඩුව පවරලා තිය න්යන් යදපාර්ශවයේ යකායි 
පැත්ත වුනත් කමක් නැහැ ඔබතුමන්ලා යේ සයහෝදර පාර්ශව ට කි න්න යම් සම්බන්ධය න් 
නිවැරියි කි ලා උත්සහ දරන අ  සම් බන්ධය න් සභාව සාක්ි කාරය ක් විි ට ලිපියගානුව 
ඉිරිපත් කරන්න කි න්න.යම්කට අධිකරණ ක්රි ාවලි ක් තිය න නිසා සභායේ යකායතක් කථා 
කලත් අපිට කටයුතු කරන්න බැහැ. එතයකාට අපිට කි න්න පුලුවන් යම්ක වයාජ් යල්ඛණ ක් 
කි ලා. එ තයකාට ඔබතුමන්ලායේ පාර්ශවය න් නඩුව ිනනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ජි.එම්.සුරාංග එන්ත්ර අපොන්ත්රසු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,සභාවට වුන  අපකීර්ති  යවනුයවන් සභාව මැිහත් යවන්යන් නැහැයන්.  

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතමා,අපකීර්ති  යවලා තිය න පාදක යවන්නාවු යහ්තුවට නඩුවක් තිය නවා නම් ඒ 
යවනුයවන් යපනි සිටින අපිට තිය න්යන් ඒකට සාක්ි කාරය ක් යවලා ඒක සාක්ි කරන්න. 
නිකම්ම නිවැරි යවනවා. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ජි.එම්.සුරාංග එන්ත්ර අපොන්ත්රසු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,භාහිර පුේගල න් යදන්යනක් විසින් නඩුවක් වැට මායිමක් සම්බන්ධය න්  
නගරාධිපතිතුමායේ සීල් එක ගහලා වයාජ් යකයනක් අත්සන් කරනයකාට අයප් නගර සභාවට 
යවච්ච අපකීර්ති  වයාජ් යල්ඛන කුට යල්ඛණ සකස් කිරිම සම්බන්ධයන් කිසිු නිලධාරිය ක් 
යම්කට කිසිු කටයුත්තක් කරලා නැහැ. යහාරුන්ව ආරක්ෂා කරන්නද අපි යම්යක් ඉන්යන් 
යමතන. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,ඔබතුමාට යක්න්ති  න්න යම්යක් මුකුත් යවලා නැහැ.ඔබතුමායේ නඩුවට අපිව 
සාක්ිකාරය ක් කරන්න.නඩුවක් තිය නයකාට එයහම කරන්න බැහැ. 

3(2)      මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ආ චනා යපත්සම්  ටයත් සභායේ යස්වකය කුට වුන අසාධාරණ ක් 
සම්බන්ධය න් කථා කරන්යන්.  කැකිල්යල් තීන්ුවක් නගර සභාව විසින් ිලා තිය නවා 
යස්වකය ක් සම්බන්ධය න්. ඒක තමයි නගර සභායේ රි ුයරක් නගර සභායේ රාජ්කාරි ක් 
යනාකර නගර සභායවන් වාහන ක් එලි ට ගන්යන් නැතුව නගර සභාවට සම්බන්ධ කිසිු 
නාගරික යකාමසාරිස් වර ා යහෝ  වාහන පාලක ා යහෝ යවනත් කිසිු යකයනකු රාජ්කාරි 
පවරන්යන් නැතුව යවනත් පුේගලය කුයේ අවශයතාව ක් මත කරපු බලපැමක් මත නගර 
සභාවට අ ත් වාහන ක  ාම නිසා වාහන  අනතුරකට භාජ්න  විම නිසා නගර සභාව විසින් 
ඔහුට වින  පරික්ෂණ ක් පවත්වලා තිය නවා. ඒ වින  පරික්ෂන පවත්වලා ඔහුට ිලා 
තිය නවා පුුම කැකිල්යල් තීන්ු ටිකක්.ඒ වින  පරික්ෂණ  පවත්වනයකාට අපිට ප්රශ්ණ  
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තිය න්යන් නාගරික යකාමසාරිස් වර ා ප්රධාන නිලධාරින් වියශ්ෂය න්ම අභයන්තර විගණන 
අංශ  ඒ වින  පරික්ෂණ  පවත්වපු ආකාර  සම්බන්ධය න් අපට ගැටලුවක් තිය නවා. 
යමාකද  යහ්තුව ගරු නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා නගරාධිපති මම යම්යක් අවුරුු අටක් නිය ෝජ්ය 
නගරාධිපතියවලා හිටි ා. ධුරධාරින් දන්නවා ඔබතුමා ඕනෑම යස්වකය කුට යද ක් කිේයවාත් ඒ 
යස්වක ා එයක් නීතයානුකුල භාව  පිලිබදව අවයබෝධ ක් නැහැ. හැබැයි ඒ යස්වකය ෝ 
ඔබතුමාට ගරු කරන නිසා ඔබතුමා කි න ඕනෑම යද ක් කරන්නට යස්වක ා ඉිරිපත් යවනවා. 
ඒ නිසා සමහර යවලාවට අපි යම් සභායේ යස්වක න්ට කි ලා ධුරධාරින් වශය න්  ම්  ම් 
යස්ව න් කරන්න උපයදස් යදනවා. හැබැයි ඒ උපයදස් යදනයකාට යකායි යවලාවකවත් සභාවට 
ඒ උපයදස තුලින්   ම් කිසි ප්රශ්ණ ක් ඇති වුයනාත් ඒ යස්වක ට ඒ ප්රශ්න  සභායේ 
වින ානුකුල තින්ුවක් අනුව ඇතියවන ප්රශ්ණ ක් විි ට ගනන් ගැයනන්න බැහැ. යමාකද 
යහ්තුව නාගරික යකාමසාරිස්වර ා යනායවයි ඒ අදාල යස්වක ට වගකිම්  පවරල තිය න්යන්. 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි යමතනි වියශ්ෂය න්ම යම් සිේධි  යවන්යන් අයේල් මායස් 20 ින. එින 
යම් යස්වක ා ඉන්යන් යගදර එතයකාට යමාරටුව මහ නගර සභායේ නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිවර ා 
යස්වක ට යකෝල් කරලා කි නවා සුදානම් යවන්න මට ගමනක්  න්න තිය නවා කි ලා . 
යස්වක ා කිසිම යද ක් අහන්යන් නැහැ ඔහු සුදානම් යවනවා. නගර සභායේ කැබ්රථ ක් 
යගනල්ලා නවත්වනවා යගදර ඉස්සරහ. එතයකාට යසව්ක ා කි නවා මම බීලා ඉන්යන් කි ලා. 
එයහම කි ේිත් නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිවර ා කි නවා කමක් නැහැ බිේවට  වයරන්  න්න 
යමානව හරි ප්රශ්ණ ක් වුයනාත් මම බලාගන්නම් කි ලා. එයහම තත්ව ක් උඩ ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි යම් යසව්ක ා  නවා. එයහම ගිහිල්ලා යස්වක ා අතින් වාහන  හැප්යපනවා 
රාි 7 ට විතර. එතයකාට යමාරටුමුල්ල යපාලිසි  දානවා රි ුරා බීමත්ව හිටි ා කි ලා දානවා 
උසාවි. උසාවිය න් දඩ ක් ගහනවා බීමත්ව සිටිම සම් බන්ධය න්. අනතුර සම්බන්ධය න් 
සමත කට පත් යවනවා ඒ යමායහායතම.නගර සභායේ කැබ් රථ ට  ම්කිසි හානි ක් යවනවා.ඒ 
හානි  ප්රතිපුර්ණ යවනවා යචක් එකක් ිලා රක්ෂණ සමාගයමන්. ඒ මුදලින් තමයි යම් වාහන  
හදන්යන්.ඊට අමතරව යසව්ක ා යකායි යවලාවකවත් නගර සභායේ අත්සන් කරලා නැහැ නගර 
සභායේ වාහන ක් අරයගන නැහැ.ඔහු යවනුයවන් වාහන ක් නිකුත් කරලා නැහැ. යේටුයවන් 
වාහන ක් එලි ට ගිහිල්ලා නැහැ.ඔහු යතල් ගහලා නැහැ. ඒ වාහන  එලි ට  න්යන් මාර්තු 
මායස් 22  ින. හැප්යපන්යන් අයේල් මායස් 20 ින. යකායහද යම් වාහන  තිබුයන්.ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි යම්වා යහේවද යකාමසාරිස්වර ා. යම්වා යහේවද අදාල බලධාරින්. යම් 
වාහන ට යමාකද වුයන්. යකායහාමද එලි ට ගියේ කවුද යම්කට යතල් ගැේයේ.කායේ උපයදස් 
මතද යම්ක වුයන්. යම්වා යහා න්යන් නැතුව ආ තන සංග්රහයේ අංක ටිකක් දාලා කි නවා 
යමන්න යම් අනුව ඔබ වරදක්  කරලා තිය නවා. ඒ නිසා ආ තන සංග්රහයේ අදාල අණපනත් 
පිලිබදව යස්වක න්ට දැනුමක් නැහැ. යස්වක ා ඔබතුමාට විරුේධව යම්යක් ඉන්න යස්වකය ෝ 
සාක්ි යදයිද ඇවිල්ලා යදන්යන් නැහැ යමාකක්ද යහ්තුව යස්වක ා බ යි කි ලා හිසියේ යජ්ාබ් 
එක කරන්න හම්බයවයිද කි ලා සැක  තිය නවා. ඒක යපෞේගලිකවත් අපිටත් 
තිය නවයන්.දැන් පක්ෂ මහ යල්කම්වර ා සම්බන්ධව ගැටලුවක් ආවයන්. පක්ෂ මහයල්කම් 
වර ාට අභිය ෝග කරන්න අර උදවි  බ  වුනා යමාකද යහ්තුව යමානවා හරි කිේයවාත් එයහම 
මන්ිධුර  අයහෝසි යවනවා. සි ලු යදනාම ඒක හංගයගන ගැහැේයේ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි පැහැිලිව කි න්නට ඕන තමන් යනාකරපු වරදකට 
යවනයකයනක් කි පු බලපැම් මත වාහන  එලවපු වරදට ිලා තිය න දඩුවම් ටික බලන්න ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි. අංක එක නවයිකල්පිත විශ්රාම ව සින් ඔබ්බට යස්වා ිගුවක් ලබා යනාිම. 
විශ්රාම ගන්නා යතක්  සි ලු වැටුප් වර්ධක විලම්භන  කිරිම.යම්වා යහණ ගහන අපරාධ විශ්රාම 
ගන්නා යතක් කිසිු නිල වාහන ක් පැදවිමට අවසර යනාිම. විශ්රාම ගන්නා යතක් කිසිු අතිකාල 
ිමනාවකට සුුසුකම් යනාලැබීම.අනතුරට ලක් කල කැබ් රථයේ අලුත් වැි ාවන් සඳහා වැ  වු 
මුදල වැටුයපන් වාරික වශය න් යහෝ විශ්රාම පාරියතෝිතය න් අ කර ගැනිම     න ක්රම 
යදයකන් ඔබ කැමති ආකාරය න් අ කර ගැනිම.ඊලඟට කි නවා ආ තන සංග්රහයේ වින  
කාර්  පටිපාටියේ අංක ක් දාලා කි නවා පරිේයේදයේ 23(9) අනුව යමම  නිය ෝග සි ල්ල 
අදාල හිසි අනතුර සිුවු 2019.04.20 ින සිට බලපැවැත්යවන  බව දන්වි.   වැඩ තහනම් කර 
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සිටි 2019 .04.20 ින සිට නැවත යස්ව ට වාර්තා කරන යතක් කාල සීමාව වැටුප් රහිත නිවාඩු 
යලස සලකනු ලබන අතර ඉහත සඳහන් දඩුවම් වලට  ටත්ව ඔබ නැවත යසව්යේ පිහිටුවිමට 
තීරණ  කරන ලි කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් මනුෂයායේ භාර්්් ාවට පිලිකාවක් 
යබායහාම අමාරුයවන් ජිවත් යවන යකයනක්. යම්වද නගර සභායේ යදන තීන්ු යම්වා ගන්යන් 
කවුද? යමයහම දඩුවම් කරන්න යමාකක්ද කරලා තිය න්යන්.ිනි ක් මරලද?යකායහාමද 
යමයහම දඩුවම් කරන්යන් ඔහු වාහන  අරයගන නැත්නම්. ඔහුට වාහන  පදවන්න නගර 
සභායවන් උපයදස් ිලා නැත්නම්. ඔහුට රාජ්කාරි පවරලා නැත්නම්. යේශපාලඥ කුයේ බලපැම්  
මත යම් රි ුයරක්ව භාවිතා කිරිම ඔහු යමාකක්ද කරපු වරද  ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම  
ඔහු ිේරුම් යපත්සමක් මගින්  මට කි පු කරුනු යම් සභාවට ඉිරිපත් කරලා තිය නව. යම් 
ිවුරුම් යපත්සයම් අවසානයේ ඉල්ීමක් කරනවා යම් සභායවන් හා ඔබතුමායගන් ඔහු ඉල්ලිමක් 
කරනවා ඔහුට සාධාරණ ක් කරන්න කි ලා. ඒ නිසා නගරාධිපතිතුමනි අටුවා ටීකා ටිප්පලි 
අවශය යවන්යන් නැහැ යම්කට තර්ක කරනවානම්  ඕන තරතම් කරුණු මා ලඟ තිය නවා.ඒකට 
ලැස්ති යවලයි ආයේ.ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි පැහැිලිව කි න්නට ඕන මම  යම්ක සභාගත 
කරනවා.ඒ නිසා අපි යගෞරවය න් ඔබතුමායගන් ඉල්ලනවා යම් සම්බන්ධය න් පරික්ෂණ ක් 
කරලා ඔහුට සාධාරණ  කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. යහ්තුව ඔහුට සිු වුන විශාල 
අසාධාරණ ක්. යම්ක අපි යේශපාඥය ෝ විි ට අපිටත් යලාකු ආදර්ශ ක් පාඩමක් යවනවා යම් 
ප්රශ්යනි. ඒ නිසා අපිත් යස්වකය ෝ  ම්  ම් යේවල් වලට භාවිතා කරනයකාට පරිස්සයමන් 
භාවිතා කරන්න ඕන. හැබැයි ඒ භාවිතා කිරියම්ි අයප් යද කට භාවිතා කරලා   ම් කිසි යද ක් 
වුයනාත් වගකිම අපි භාරගන්නට ඕන. යම් අහිංසක යස්වක න්යේ පිටින්  වන්යන් 
නැතුව.ඔබතුමායේ කාරුණික අවධාන ය ාමු කරන්න කි න කාරුණික ඉල්ීම කරනවා. 

නිපයෝජය නගරාධිෙති - ි.සමන්ත්රත සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමතුතමා සඳහන් කයල් මම හිතන්යන් මයේ යද ක් වශය න් යම් 
අවස්ථායේි විශ්වාස කරනවා.ඔ  යවලායේ මම යම් උත්තරිතර සභායේ කි න්න ඕන 
පැහැිලිවම යමතුමත් යබෞේධය ක් මමත් යබෞේධය ක් තමන් යේශපාලන  කරනවා නම් කවුරු 
හරි කමක් නැහැ තමන් හිතට එකඟව  යම් යහා ලා බලල කි නවා නම් තමයි අපි ඉයගන ගත්තු 
ධර්ම  තුල තිය න්යන්. මම නම් හියර් විලංගුයේ වැටිලා නැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. 
මනුෂයය කුට කරන්න ඕන වින  ශිලාචාරවම විි ට යම් කටයුතු කිරිම සම්බන්ධය න් මයේ 
කණගාටුව යම් අවස්ථායේි පුද කර සිටිනවා. වියශ්ෂය න්ම ඔ  කි න රි ුරා එයවලායේ මම 
කවදාවත් කිසිම දවසක බීමත් රි ුරන්ව පාවිච්චි කරන්න තරම් යමෝඩය ක් යනාවයි. ඒ නිසා 
ඒක මම සම්පුර්ණය න්ම ප්රතික්යෂ්ප කරනවා.ඒක කවදාවත්ම සිු යවච්ච නැති යද ක්. මම 
හිතන්යන් කායේ හරි උවමනාවකට ඔ  කි න දඩුවම් ටික ිල යම් තත්ව ට යපරලන්න 
උත්සහ ක් දරන්න ඇති කි ලා මට යම් අවස්ථායේි හැයගනවා. එතුමාව ග්රහණ  කරලා ඒ 
රි ුරු මහතාට ඔ  තරම් දඩුවම් ටිකක් ිලා වක්රාකාරව යමතනට යගනල්ලා යම් දඩුවම් ටික ලබා 
යදන්න ඕන ක්රි ා මාර්ග ද යම් සිේධ යවන්යන් කි න එකද මට ඉතාම පැහැදලිතාව ක් නැති 
යවනවා. කරුණාකරලා ඔබතුමා අපි විශ්වාස කරනවා අයප් නා ක ා නගරාධිපතිවර ා වශය න් 
අපි හැම අවස්ථාවකම ඔබතුමාව පිලිඅරයගන තිය නවා. යම්කට සාධාරණ විි ට පරික්ෂණ ක් 
පවත්වන්න.රි ුරා බිලා හිටි ානම් මම මයේ වචනයේ පරිසමාප්තය න්ම කිසිම ින ක මයේ 
වාහන ට මම නේගගන්යන් නැහැ. ඒක විශ්වාස කරන්න කි න එක මම කි නවා. හැබැයි 
යම්කට මුණ යදන්න මට යබායහාම ශක්ති ක් තිය නවා. මම අභිය ෝග වලට ඉතාම ආස කරන 
මනුෂයය ක්.අභිය ෝග වලට ආදර  කරන මනුෂයයක් වශය න් මට යම්ක සුලු යද ක්. 
ඔබතතුමන්ලා ඕනැම ක්රි ාමාර්ග ක් ගත්තත් මට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මයේ හෘද සාක්ි  
දන්නවා මම ඒ වයේ වැරි වැඩක් කරලා නැහැ කි න එක.රි ුරා බිලා හිටි ානම් ඒ රි ුරා 
ිවුරුම් ප්රකාශ ක් ිලා තිය නවා නම් ඒ රි ුරායේ යේවල් ටික හදා ගන්න යමයහම කරපන්, 
යමයහම ප්රකාශ ක් දීපන්, කි ලා  තිය නවා නම් ඒකත් ඔහු ිලා තිය නවා නම් ඔහු රි ුයරක් 
වශය න් බීමත්ව රථ කට යගාඩවීම සම්බන්ධය න් නැවත පරික්ෂණ ක් පවත්වන්න. යමාකද 
බිමත්ව රි ුයරක් වාහන ක් ගන්න බැහැ ඔහු ඒක ප්රතික්යෂ්ප කරන්න පුලුවන් කිසි ිනක ඔ  
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කි න යේවල් සතය යේවල් යනායවයි. අමුලික-අමුලික-අමුලික යබාරු සසර අපාගත යවන 
යබාරු ඒ නිසා යම්වා පුේගලික නවර ඇති යවන්න පුලුවන්. හැබැයි යමතුමා හියර් ඉන්නයකාට 
මම බලන්න ගිහිල්ලා යමතුමට ුන්යන් යමන්න යම්ක ුන්යන්.රත්නමාලි ගාථා රත්න  ුන්නා 
කි වන්න කි ලා.යමතුමයේ තිය න කුහක කමට තුේජ් කමට යම්වා කරාට යම්වා මනුෂය ෝ 
කරන වැඩ යනායවයි. එනිසා නිසි පරික්ෂණ ක් පවත්වන්න. ඒ රි ුරා බිලා මම බයලන් 
නගින්න කිේයවත් නැහැ මමත් ිවුරුම් ප්රකාශ ක් යදනවා එයහම ුන්යන් නැහැ කි ලා. ඔබතුමා 
නිසි පරික්ෂණ ක් පවත්වන්න ඔබතුමා පක්ෂපාති යවනවද නැේද කි ලා මම දන්යන් නැහැ.ඒ 
නිසා එයහම යනායවන්න කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ලිම කරනවා.යම් වයේ කැත 
යේශපාඥය ෝ සසර වසන තුරාවට අපිට  දකින්න යනාලැයබවා කි ා මම ප්රාර්ථනා කරනවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි, මම හිතනවා සුජිත් පුෂ්ප කුමාර ගරු මන්ිතුමා ිවුරුම් සහතිකය න් ඉිරිපත් 

කරලා  ම් කරුනු ඉිරිපත් කලා. නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා කි නවා  ම් විි කට යම්යක් ඒ 

යවලායේ ඒ දඩුවම යදන්න ඇත්යත් කායේ හරි බලපැමකට කි ලා. යදන්නම් යම් අභිය ෝග 

කරලා තිය න්යන් මටද කි ලා මටත් යලාකු ප්රශ්ණයක් තිය නවා. 

නිපයෝජය නගරාධිෙති - ි.සමන්ත්රත සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ඔබතුමාට එල්ල කරන්යන් නැහැ නගරාධිපතිතුමා. ඔබතුතමා 

යකායහාම යකායි යේ කලත්  ම් වයේ අවස්ථාවාල එයහම යවන්යන්  නැහැ කි ලා මම විශ්වාස 

කරනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඒ රි ුරු මහත්ම ා මාත් එක්ක ඔ  කිසි යද ක් කි ලත් 

නැහැ.මාත් එක්ක ආවාම යවන යවන යේවල් කථා කරන්යන්. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු  නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා, මම ඔ  සිේධියේි කි පු යේවල් එකක්වත් සභාවට කි න්යන් 

නැහැ.යහ්තු යගාඩක් තිය නවා. 

නිපයෝජය නගරාධිෙති - ි.සමන්ත්රත සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිසිමිනක නිල රථ ක කවදාවත් යබෝතල ක් යගනි න්න ඉඩ ති ලා 

නැහැ.  

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු  නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා,ඔ  අනවශය යේවල් කි න්න  න්න එපා සභායේ. මාධය ජ්ාල  

තුල අපිට ආපු යේවලුත් තිය නවා.ඒවා පැත්තකට දාගමුයකෝ.එකම යේ තිය න්යන් තමන් 

නිවැරි යවන තාක්කල් තමන්ව ධර්මය න් අර්ථය න් ඔක්යකාම ආරක්ෂා කරනවා.ඒක මම 

විශ්වාස කරන්යන්මාව හැම තිස්යසම් අර්ථය නුත් ධර්මය නුත් ඥාණය නුත් මාව යපෝෂණ  

කරලා තිය නවා. වියශ්ෂය න්ම යම් යවලායේි කටයුතු කරන්න ඕන විි  යමාකක්ද කි න එක 

කවුරු කවුරුත්-කවුරු කවුරුත් පාඩම් ඉයගන ගත්යතාත් යම් ප්රශණ් යමයහම යවන්යන් නැහැ. 

තමන්ට ප්රශ්ණ ක් වුනාම ඒ ප්රශ්න ට විසුම ක්ෂණිකව යසා න්න ගි ාම ඊලඟ ප්රශ්ණ  

තමන්යේ වුනාම ඊලඟ යකනත් ක්ෂණිකව යසා නවා ප්රශ්න ට උත්තර ක්.ඒ නිසා 

කරුනාකරලා විිමත් විි ට ඒවා ගැන නිවැරි විි ට යසා ා බලන්න ඕන. ඒ යසා ා බැලිම 

කලානම් සත්කුමාර මහත්ම ා අදටත් ඔබතුමායේම වාහනයේ රි ුරා යවනවා. මට මතකයි 
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යම්ක ප්රිප් ශ්රි න්ත ගරු මන්ත් රතුමා යහාඳටම දන්න කාරණ ක්. අයප් ි ගි  රංජිත් රි ුරා 

මයේ වාහන ට රි ුයරක් විි ට ආයේ. මම ඒ පුේගල ට රැකි ාව ිලා හැමදාම උයේ 6.30 ට 

මම වාහන  යහෝදනවා මට කැත නිසා. එක දවසක් මම එනවා ආයුර්යේද පායරන් එතයකාට 

බිලා හිටියේ පුයසක්ව  ටකලා  ට කරපු ගමන්ම මම කිේවා පුසා  ටවුනා කි ලා. එතයකාට 

නැහැ කි ලා කිේවා. මම කිේවා උබ බැහැලා ගිහිල්ලා උදැල්ලක් අරයගන වලලලා වයරන් 

කි ලා එදා ඉදලා බැස්සුවා බැස්සුවා මයි මම ආයේ ගත්යත් නැහැ.ඒ යවලායවි කවුරු 

යහෝ  කුමන යහෝ විි කින් නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමායේ වාහන  තමයි අනතුර යවලා 

තිබුයන්.ඒ අනතුර යවලා තිබුයන් හමුදායේ රථ ක් එක්ක. මම හිතනවා ඒ ඇති වුනාවු සිුවිම 

ඔක්යකාම සමත කට පත් කරන්න පුලුවන් වන නා කත්ව  ඔබතුමා එයවයල් ුන්නානම් හරි.ඒ 

යවලායේි ුන්යන් නැහැ. මට තව එකක් ඔබතුමාට කි න්න තිය නවා. 

නිපයෝජය නගරාධිෙති - ි.සමන්ත්රත සිල්වා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඒ යවලායේ හිටියේ යගදර මම යපාලිසි ට  නයකාටත් 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු  නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා,ඔබතුමා ඒ යවලායේ නා කත්ව  අරයගන ඒක යබ්ර ගත්තා 

නම් අද යම් ප්රශ්ණ  නැහැ.මම හිසියේ මරණ යගදරක  නවා ඒ යවලායේ මට රි ුරු බලපර  

නැහැ හරි ටම පැස්යකෝ එක ඉිරිපිට  ාචක අම්මා යකයනක් හැපුනා. ඔලුයේ යලාකු යගි ක් 

ආවා. හැබැයි මම යනායවයි කි න්න මම උත්සහ කයල් නැහැ.මම එයහමම දල්පදාු මහත්ම ා 

ලඟට ගිහිල්ලා යබයහත් දැම්මා.මම එක්යකනුට සල්ලිත් ිලා ආවා යමාකක් හරි වුයනාත් මට 

කි න්න යගනි න්න.පහුයවනිදා මම ගිහිල්ලා හැම තැනම යහේවා මට බ  හිතුනා යම ාට 

යමානවා හරි යවයි කි ලා. පස්යස් ඒ  ාචක ා ඉන්න තැන මම යහා න යකාට රාි 1.00 ට විතර 

සිටි ෆාමසි එක ලඟ අගුයේ නිදායගන ඉන්නවා.මම ගිහිල්ලා ඇහැරවලා ඇහුවා අම්යම් යමාකක් 

හරි අමාරුවක් තිය නවද කි ලා මට යත්රුනා අම්මට අමාරුවක් නැහැ කි ලා. අම්මා මට කිේවා 

ලැේජ්ා නැේද යම් 1.00 ට විතර ගෑණු යකයනක්ව ඇහැරවන්න කි ලා. මට හිතුනා ඔලුයේ 

යගි ක් ආවට කල්පනාවක් තිය නවා කි ලා මම  එයවයලම පිටත් වුනා මල යගදර  න්න. ඒ 

වගකීම් ගන්න ඕන. මනුෂයය ෝ විි ට වුනු යේ යමාන යවලාවක හරි වගකිම ගන්න ඕන.ඒ නිසා 

වගකිම් ගන්න ඕන යවලායේ වගකිම ගන්නවා නම් යම් වලායේ උත්තර තිය නවා.මම හිතනවා 

ිවුරුම් සහතික ක් ුන්නට පස්යස් ඒ පිලිබදව කටයුතු යනාකර ඉන්න බැහැ අපට 

යකාමසාරිස්තුමා විිමත් වු පරික්ෂණ ක් පවත්වලා මට යහාඳටම මතකයි රවිනාත් යේ 

ගුණයස්කර මැතිතුමා සභායේ නැහැ එතුමා නන්දසිරි අප්පුහාි යදකහමාරක් මරායගන එනයකාට 

එක්තරා වයින් ස්යටෝර්ස් එකකට ඇතුල් වුනා ඒ යවලායවත් බිලා හිටියේ ඇත්ත කාරණ  ඒකයි. 

යම් මනුෂයා යබ්ර ගන්න ගත්තු උපා . ඒ උපා ක් අරයගන යම් මනුෂයා යබ්ර ගන්න තිබුනා. එක 

පාරටම කිේවා යම් මනුෂයාට යපාවන්නත් ඕන යපාවන්යන් නැතුව යම්ක යබ්ර ගන්න බැහැ බීල 

හිටියේ නැහැ කි ලා. ඒ යවලායේ සුු අරක්කු ටිකක් ඒ යවලායේ ගහන නිසා හති හති කි ලා 

බිේවා. බිලා බලනයකාට බිලා තිය න්යන් සුු අරක්කු.වතුර කි ලා හිතායගන සුු අරක්කු බිල 

තිය න්යන් කි ලා ඒ කථාව ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා නන්දසිරි අප්පුහාිට  ම් කිසි සහන ක් ආවා. 

යම්කත් කරන්න තිබුනා ඒ වයේ උපක්රම ක්. ම් යද ක් වුනාම ඒකට හරි න්නාවු උපක්රම 

ය ාදවලා අපි නිසා වුනු හානි  වැලැක්විම සඳහා උපක්ර ක් ය ාදවන්න තිබුවා. යම් කි න කථාව 

ඇත්ත. යනෝනට කැන්සර් එකක්.යබෞේධ කටයුත්තකි, සමාජ් කටයුත්තකි  දා ක යවන  යහාඳ 
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යනෝනා යකයනක්. හැබැයි අද එ ායේ යලයඩ්ට යබ්තක් කරගන්න විි ක් නැහැ යම ාට 

තියබන්යන් ලැයබන්නාවු වැටුපක් පමණයි. අවුරුු 10-15 ක් සිට වැටුපකට වැියේ අතිකාලත් 

එක්ක ජිවත් වුනු යකයනකුට අද වැටුපත් එක්ක ජිවත් යවනයකාට යලාකු ප්රශ්ණ ක් තිය නවා. 

විධිමත් වු පරික්ෂණ ක් පවත්වලා නිවැරි කරු කවුද කි න එක යතෝරයගන යම් කටයුත්ත 

කරන්න කි න කාරුණික ඉල්ලිම කරනවා. 

3(3)      මහ නගර සභා මන්ත්රි  - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අංග සම්පුර්ණ දැනුයමන් සම්පුර්ණ වුනු ආගයමන් සුරකින්  ඒ හැකි ාවන් 
දක්ෂතාව න් පිලිඹිබු කරන  නගරාධිපතිතුයමක්යේ පාලන  එහි මහසභාව 11.30 යවනතුරු 
කථා කරන ලද සිුවිම් පිලිබදව  ම් යමායළ් කුලක් දැනුමක් අවයබෝධ ක් තියබන ඕනෑම 
යකයනකුට යත්යරන යේ තමයි ගරු  නගරාධිපතිතුමනි තමන්යේ පක්යෂ් තමන්යේ පැත්යත් 
තමන්යේ තියබන ගැටලු යම් සභාවට එන සමහර  ඒවා යහාඳයි ඒ සංවාද සාකච්ජ්ා කරනයකාට 
යම් පාලන ට යවලා තිය න වින්නැහියේ තරම  යමාකක්ද කි ලා යත්යරනවා.ඒ නිසා ඒ තරම 
තමුන්නාන්යස්ට ඒත්තු ගන්වන එක ඔබතුමාට යල්සි නැහැ. හිටපු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා 
කි පු කථාවක් තිය නවා කැකිල්යල් තීන්ුව. කැකිල්යල් තීන්ු එනවා තමයි කැකිල්යල් 
රේජුරුයවෝ ඉන්නයකාට. එනිසා ඔහු මතු කරපු කාරණාව ඇත්ත - නැත්ත, සතය - අසතයතාව  
අපි දන්යන් නැහැ පරික්ෂණ ක් කරන්න. නමුත් ඒකම පාදක කරයගන තමයි මයේ යම් යපත්සම 
යපත්සම් පැිණිලි  ටයත් තමයි යම් කාරණ  ඉිරිපත් කරන්යන්.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔ  කි න විි ට යස්වකයින්යේ අනාරක්ිත බවක් යස්වක ට යවන 
වින්නැහි ක් ඒකට වගකිව යුතු  ැයි යේශපාලඥ ඒක තමයි ඒ සාකච්ජ්ායේ හර . ඒ ගැන තමයි 
අද යම් මහ නගර සභාව යම් පාලන  යමාරටුයේ යපාු ජ්නතාවයේ යම් ආ තනයේ යස්වාවන් 
ලබා ගැනිම සඳහා එන ඒ යස්වා ස්ථාන වල අතිතශය අනතුරුදා ක ඔවුන්යේ ජිවිත වලට ඉතාම 
අනතුරු දා ක තත්ව කට යගාුරු යවලා තියබනවා යම් පාලන ට වයේ වගක් නැති යවලා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා  ප්රමුඛ යම් පාලන මුලික වගකිමක් තමයි යමාරටුව ජ්න ායේ ජිවිත 
වලට වගකි  එක. යම් ආ තනයේ යස්වක න්යේ ආරක්ෂාවට වග කි න එක.හැබැයි එ  
සම්පුර්ණවම බිද වැටිච්ච තත්ව ක් තුල තමයි මම උත්සහ කරන්යන් යම් තත්ව  යහාඳින් ඒත්තු 
ගන්වලා යම  ඉතා යේගය න් යවනස් කරන්න. එ  යවනස් කල යුතු යද ක්.ඔබ දන්නවා 
ආසන්නම සිේධි ක් මම යම් සිේධි ගන්යන් ඔබ සිේධි වලට ලඝු යවන්න  න්න එපා. සිුවිම් වලට 
ලඝු යවන්න එපා ඒ සිුවිම් වල තියබන අඩුව යත්රුම් අරයගන එ  නිවැරි කරයි කි න 
විශ්වාසාය න්. කැකිල්යල් තීන්ු නම් යදන්න එපා. ඔබ දන්නවා පහුගි  ිනක ලක්බිම 
පුවත්පයත් අයප් යසායිසා ක්රිඩාංගන ට එනවා තාත්තයි ුවයි කඩායගන වැයටනවා වහයල් 
පංගුවක් තාත්තයි ුවයි යරෝහයල්.අසාදයයි කි ලයි වාර්තා කයල්. යම් වහල කඩායගන වැටුයන් 
ඒ යවලායේ වුනාට වැයටන බව යපනුයන් යබායහෝ කාල කට යපර. මමත් ඔ  ක්රිඩාංගන  
නිරික්ෂණ  කලා. ඒ යවලායේ වගකිව යුතු අ ට කිේවා.ජ්නතාවයේ ආරක්ෂාව පිලිබදව තියබන 
යම් පාලන  වුවමනාව යනාසැලකිල්ල විසින් ඔ  අනතුර සිුවුන බව අපට ඒත්තු යවන්යන්. 
එලි ට එනයකාට පිවිසුම් යදාරටුයේ යකාන්ක්රිට් ලෑල්ලක් නැහැ ඒ අවස්ථායේිම 
යකාමසාරිස්තුමාට කථා කරලා කිේවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබ  ටයත් තියබන මහ 
ජ්නතාවයේ සුභ සාධන  යස්වාවන් පවත්වන ස්ථාන වල යම් තියබන අනතුරු දා ක තත්ව  මම 
දීර්  කාල ක් තිස්යස් කි නවා ඊ ලඟ අනතුර ජ් ගත්  පුර ක්රිඩාංගන  වහල ශිට් ගැලවිලා 
ගිහිල්ලා ආරක්ික වැට ගිහිල්ලා එතන අනතුරක් යහට යවන්න නි ිතයි. කථා කර කර 
ඉන්නවා පිලි ම් ය ාදන්යන් නැහැ. ඒ විතරම යනායවයි ලුනාව කලපුයේ පහුගි  දවසක 
යසල්ලම් කරන්න ආපු තරුණය ක් නගර සභාව හාරපු කලපුයේ මතුයවලා තිය න යරන්මඩ 
වලින් පුරවපු වලට තරුණ ා  නවා පිරිසක් හිටපු නිසා යබ්ර ගන්නවා නැත්නම් ඔහු එතනමයි.  
ඒ ස්ථානයේම සිඟිති උ නක් තිය නවා ඒ බඩු භාණ්ඩ කැිලා බිිලා තමයි හැබැයි ඒ මුලු ඉඩමම 
හාරලා කලපුයේ  යරාන් මඩ දාලා කිසිම ආවරණ ක් යනාකරපු තත්ව ක් නිසා යහට දවයස් 



24                                                                                                            මාසික සභා වාර්තාව- 2021.03.04 
 

 

එතන අනතුරක්. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ිගින් ිගටම කි න්න පුලුවන් යමාරටුව ජ්නතාවට යම් 
ස්ථානය න් යස්වා සප න අතිශය අනතුරු දා ක තත්ව ට පත් යවින් තිය නවා පාලන ට 
වයේ වගක් නැතිව ඉන්නවා. මම දැක්කා පාරවල් කාපට් කරනවා.වැඩ පිලියවලක් නැහැ 
නගරාධිපතිතුමනි. කාපට් කරන පායර් ිනිස්සු ගමන් කරනවා.ඒ  න්රසුර වැඩ.කිසිම 
ආරක්ෂාවක් නැහැ.යම්වා වලක්වන්න තමයි යම් ආ තන තිය න්යන්.මයේ ප්රධාන වියේචන  
තිය න්යන් පාලන ට වයේම පරිපාලන නිලධාරින්ට යකාන්ක්රිට් ලැල්ලක් දාන්න කිේවම නැවත 
නැවත මතක් කර කර ඉන්න ඕන. වාහන ක් ගිහිල්ලා ින යදකක්  නකම් වාහන  අහන්යන් 
පරිපාලන  යමාකක්ද කරන්යන්.ඒ නිසා ඔබතුමා යමානවා කිේයවාත් මම  දන්න විි ට ඔබතුමා 
උගන්යන් නැත්යත් මාලුන්ට පීනන්නයි. කුරුල්ලන්ට පි ාඹන්නයි විතරයි.වුරන්ට පනින්නයි. 
ඔබතුමා හැම අවයබෝධ කම ඉන්නවයන්. හැබැයි ඔබ  ටයත් වාහන ක් නැති යවනයකාට ඔබ 
දන්යන් නැහැයන්. ඔබ  ටයත් කායේ හරි වහලක් කඩායගන වැයටනවා ඔබ දන්යන් නැහැයන්. 
ඒ නිසා තමයි යම් අවධාරණ  කරන්යන් වහාම යම්වා ආරක්ිත තැන් කරන්න.යම් තිය න්යන් 
පක්ෂ පිලිබද ප්රශ්ණ යනායවයි. ජ්නතා නිය ෝජිතය ෝ විි ට ඔවුන්යේ ජිවිත වලට වගකි න 
වගකියම් වුවමනාව. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි දැකපු යේ ටික වුනාට යනාදැකපු යේ 
යබායහෝයි. 

3(4) මහ නගර සභා මන්ත්රි  - පේ.ඩී.නිශාන්ත්රත ප්රදිනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ජ්නතාව යබායහෝ අමාරුයවන් ඉන්න යවලාවක නමුත් මහ නගර සභාව 
කරන යස්වාවන් ගැන සහ නීතිම  බැදීම් නිසා මම නිතර යදයේයල් දකිනවා බු යගවන්න 
එන යකාට අපි එක කවුලුවක් පවත්වායගන  නවා ිනිස්සු යපෝලියම් ඉන්නවා. වැඩ කරන 
ජ්නතාව බු යගවන්න යපෝලියම් ඉන්යන් නැතිව කවුලු 2-3 ක් දාලා ඒක කරන්න කි න ඉල්ලිම 
කරනවා. 

3(5) මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුපර්තෂව ඉන්ත්රදික මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් මායස් 15 යවනිදා පාසැල් ආරම්භ කරනවා කි ලා කථාවක් 
තිය නවා. ඒ කට සායප්ක්ෂව  යපර පාසැල් ආරම්භ කරන්න කි ලා ප්රායේශි  කාර් ාලය න් 
යපර පාසැල් හා ප්රජ්ා සංවර්ධන අංශ ට දැනුම් ිලා තිබුනා. යපර පාසැල් ආරම්භ කිරිම 
සම්බන්ධය න් මම විමසිමක් කලා ළමා හා කාන්තා කාර්්් ංශයේ මුල් ළමාවි  සංවර්ධන 
අධයක්ෂක තුි කට එතුි  මට කිේවා යපර පාසැල් ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධය න් සම්පුර්ණ 
තින්ු ගන්යන් ප්රයේශයේ යකෝවිඩ් මර්ධන කාර්  සාධක කිටුව තමයි කි ලා.මම ප්රායේශි  

යල්කම්ට කථා කලාම කිේවා එයහම කිටුවක් තවම කැඳවලා නැහැ නමුත් යමාරටුව M O H 
කාර් ාල  යදයකන් යම් යවනයකාට යපර පාසැල් ආරම්භ කරන්න යහාඳයි කි න නිර්යේශ  
යදන්යන් නැහැයි කි ලා.ගරු නගරාධිපතිතුමනි මට මතු කරන්න තිය න කරුණ තමයි යම් 
යවනයකාට යමාරටුව ප්රයේශයේ යපෞේගලික යපර පාසැල් ආරම්භ කරලා තිය නවා. අපි රාජ්ය 
ආ තන ක් ඒ විි ට කරන්න බැහැ. බලායගන ඉන්නවා යසෞඛය අංශ නිර්යේශ එනකම්.නමුත් 
ඒ යගාල්යලා නිර්යේශ යදන්යන් බායගට කැමති නම් පටන් ගන්න. යම් විි ට යබෝල පාස් 
කරනවා නම් දරුවන්ට යමාකද යවන්යන්. යසෞඛය නිර්යේශ ලැබුනට පස්යස් පටන් ගන්න කි ලා 
කි නයකාට අපිට දරුයවෝ නැහැ. යපර පාසැල් පේධති  කඩායගන වැටිලා. යමාරටුව ප්රයේශ  
අවදානම් නම් යමානම යපර පාසැලක්වත් පටන් ගන්න බැහැ.  

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු සුයර්ශ මන්ිතුමා සමායවන්න, ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා මට කිේවා කුරුල්ලන්ට පි ාඹන්න 
උගන්නයන් නැහැ, මාලුන්ට පීනන්න උගන්වන්යන් නැහැ, වුරන්ට,රිලවුන්ට පනින්න 
උගන්වන්යන් නැහැ අනිත් ඔක්යකාම උගන්වනවා කි ලා. සමහර යවලාවට නගරාධිපතිවර ා 
කවුද කි න එකට වඩා නගරාධිපතිවර ායේ වගකීම යමාකක්ද කි ලා කටයුතු පිලිබදව 
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සහය ෝග ක් යනාදැක්වි ම යහ්තුව නිසා ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමාම ඔ  පුටුයේ ඉඳයගනම  
කිේවා යමයහම එකක්. ඔබතුමත් එක්ක කටයුතු කරන්න අකමැත්තක් තිය නවා නම්    
නවදයවරු කැමත්ත තිය න යකයනක් එක්ක එකතු යවලා හරි කමක් නැහැ යම් යකාවිඩ් එක 
අපි යබ්ර ගමු කි ලා. මට තිය න ගැටලුව ඇත්තටම පීනන්න උගන්නන්යන් නැහැ මාලුන්ට.මට 
බැරි නිසා කුරුල්ලන්ට පි ාඹන්න උගන්නයන් නැහැ මට බැරි නිසා හැට පැන්නත් පනින 
රිලවුන්ට   ඉනිමං ඕන නැහැ කි ලා දන්න නිසා ඒක උගන්නන්යනත් නැහැ මම. හැබැයි යමන්න 
යම්ක යපාඩ්ඩක් ඔබතුමායේ අවධාන ට ය ාමු කරනවා මම එදා ඒ නවදය වර ායේ ප්රශ්ණ  
නිරාකරණ  කර ගන්න  අපිට සභාවක් විි ට  එතනට ගිහිල්ලා නවදය වර ායගන් අනවශය 
යේ විතරක් අරයගන නගරාධිපතිවර ායේ බලපැම විතරක් කරයගන සභායේ කථා යනාකර 
ඔබතුතමන්ලා යම් යවලායේි කල යුත්යත් ඒකට සුුසුම යේ එතන තිය න්යන් පලාත් පාලන 
ආ තන ඒකත් එක්ක එකතු යවලා වැඩ කරන්න කි න පණිවිඩ  යනාතිබුන නිසා ශාන්ත 
යසබස්ති න් යදේ මැුයර් පි තුමා මංගලය කරාට පස්යස් මංගලය නවත්වන්න කි ලා 
නවදයවර ා කි නයකාට ඒකට යපාලිසිය න් අවසර ිලා මංගලය කරාට පස්යස් ඒ 

නවදයවර ා  නවා යපාලිසි ත් එක්ක ගිහිල්ලා බයලන් PCR කරන පි තුමා ඒවයේම සභාව 
තිය නයකාට සභාව ති න්න එපා එලියේ ගිහිල්ලා බායගට බාග ක් ති න්න කි න නවදය 
වර ා අද යපර පාසැල් ටික ඔක්යකාම පටන් ගන්න යකාට අර පි තුමාට කරපු යේ කරන්යන් 
නැහැ. යපර පාසැල් වලට කරුනාකරලා නවත්වන්න කි ලා කි න්යන් නැහැ අයප් යපර පාසැල් 
වලට එවලා තිය නවා යම්වා පැවැත්විම නුසුුසුයි ති න්න එපා කි ලා. මම කි න්යන් ඒක 
සමන්ලාල්ටද නවදය වර ායගන් අපි බලායපායරාත්තු වු යේ කරගන්න බැරි වුයන් යවන මුකුත් 
යනායවයි තනිකරලා නගරාධිපතිවර ාට ගහන්න පටන් ගත්තා නවදයවරුන් එක්ක වැඩ 
කරන්න දන්යන් නැහැයි කි ලා. සමන්ලාල්ට වැඩ කරන්න දන්යන් නැහැ කා එක්කවත් කි ලා 
තනි කරලා ගැහැේවා අන්තිමට යවලා තිය න්යන් නවදය වර ා අද තනි යවලා නන්නත්තාර 
යවලා  අද එක ගමකට එන්නත් එවනවා. තමන්ට ඕන විි ට සමහර අ  එක එක විි ට 
යරජිස්ටර් කරන්න කි ලා එක එක තැන්වල නම් යදනවා. අද එක එක තැන්වලට  වනවා. 
හැබැයි යදවන රැල්ල ආරම්භ කරන්යන් විල්යලෝරාවත්යතන් අද එක එන්නතක්වත් එයහට 
නැහැ. මයේ තාත්තට අවුරුු 84 ක්. මම එන්නත ලබායගනත් නැහැ. එදා යසෞඛය නවදය 
වරුන්ට ගිහිල්ලා යගනා පුේගල ා යනායවයි  ා යුතු තැන එතන අපි වැඩ කරමු කි ලා 
උපයදසක් ුන්නා නම් යඩාක්ට එයහම වැඩ කරන්න එපා එ ායේ යක්න්ති අපට වැඩක් නැහැ අපි 
එකතු යවලා වැඩ කරමු කිවුවා නම් හරි හැබැයි එතනින් ගත්යත් සමන්ලාල්යේ අඩු පාඩු අරයගන 
ඇවිල්ලා සභායේ කථා කරපු එක තමයි කයල්. ඒ නිසාම අද යමාරටුයේ වගකි න 
මන්ිවරුන්යේ සමහරක් තීරණ නිසා අද විශාල ප්රශ්ණ ක් යවලා. ඔබතුමා ඔ  කි න එක හරි. 
මට යපර පාසැල් වල එක්යකයනක් ඇවිල්ලා ඉල්ලුවා මම යසෞඛය නවදය වර ායේ ලිපි  
ුන්නා. අපිට විතරක් යනායවයි අධයාපන අමතයාංශ ටත් එතුමා ලිපි ක් ිලා තිය නවා.පාසැල් 
වත් පටන් ගන්න මම ඉඩ යදන්යන් නැහැ කි ලා. ඒකයි තත්ව .ඒක නිසා දහසක් යේ මයේ 
වැරි තිය න්න පුලුවන් හැබැයි හරි යේ සහ සභාවට කරන්නට පුලුවන් යේත් එක්ක එකතු 
යවන්න. එයහම එකතු වුනාම නවදය වර ා අපිට උින්ද  ටින්ද කි ලා යනායවයි නගරාධිපති 
උඩ   ටද කි ලා යහා න්න එපා. අපි එයහම යහා පු නැති සභාවක් යනායවයි. ඒක නිසා 
කරුණාකරලා අපිට රැස්විම ති න්න වත් යනාිපු නවදය වර ා යකායරෝනා රැස්විමකට 
අඟහරුවාදා ින ක එම යසෞඛය නවදය වර ාම ලිපි ක් එවනවා යකායරෝනා රැස්විමට එන්න 
බැරි යහ්තුව අපිට අද ිනයේි මාසික ප්රගති සමායලෝචන  සි ලුම ිඩ්වෆිලා , නර්සස්ලා, නවදය 
වරු හැයමෝම අයප් රැස්වීමක් ඒක නිසා එන්න බැහැ කි ලා අපිට ලියුමක් එවනවා අයප් සභා 
රැස්විම තිය න්න එපා ගහක්  ට ති න්න කි ලා එම නවදය වර ාම අපිට ලියුමක් එවනවා. ඒ 
නවදය වර ා කරන යේ කි පු යේ හරියි කි ලා ඉස්මතු කර-කර ඔබතුමාට එයගෝල්යලාත් එක්ක 
සම්බන්ධ යවලා වැඩ කරන්න බැරි නම් කාව හරි ය ාදවල යම් වැයඩ් කරමු කි ලා කි න යකාට 
මම ඒකටත් ඇහුම්කන් ුන්නා. අද අනවශය තීරණ වලට  ශක්ති ක් යදන්න ගිහිල්ලා අද යම් 
යවනයකාට අඩු වශය න් එන්නත් ලබා යදන තැනට ශබ්ද විකාශන  න්ර කින් යම්න්න යම් 
වසමට තමයි එන්නත් යදන්යන් කි ලා කි ා ගන්න වත් අපිව දැනුවත් යනාකරන තරමට යසෞඛය 
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නවදය නිලධාරි කාර් ාල යදක නන්නත්තාර යවලා. එම නිසා යම් යවලායේි සභායේි 
සමන්ලාල්ට කි න නගරාධිපතිවර ාට ඕන තරම් ගහන්න. හැබැයි යම් සභායවන් සමන්ලාල් 
කි න නගරාධිපතිවර ා යම් පරිපාලන  වන මන්ිවරුන්යගන් කරගන්න යද ක් තිය නවා නම් 
ඒක ඉස්මතු කරන්න ඕනෑම පුේගලය ක් ඉිරියේ. ඒකට අඩුවැි කරන්න  න්න එපා. ඔහුත් 
එක්ක තිය න තරහට. ඒ පාප  තිය නවා. නැතුව යනායවයි එකින් එක මට කි න්න ඕන නැහැ. 
මයේ තිය න වැරි නිශාන්ත මන්ිතුමා  ඕන තැනක,ඕනෑම යවලාවක ඒ වියේචන ට 
යගෞරවාන්විත විි ට මයේ යලන්ගතු යවච්ච බැඳිම තිය නවා. ඒක මම කවදාවත් එතුමා කරනා 
වියච්චන ට මයේ තිය න්යන් තරහක් යනායවයි.ඒ වියේචන  සාධාරණයි. හැබැයි සමහර 
තැනකට ගිහිල්ලා නගරාධිපතිවර ායගන් යකයරන්න ඕන යේ ඔබතුමා අනිවාර්්් ය න්ම 
එතනට  න්න ඕන කි න පනිවිඩ  කි නවා නම් යමච්චර ුර යවලා නැහැ. එතනට ගිහිල්ලා 
කි න්යන් එ ත් එක්ක  න්න ඕන නැහැ ඔබතුි ල කරන යේ හරියි කි න තැනට ගිහිල්ලා ගි  
නිසා අද නවදයවරු යම් මුලු යමාරටුයේම යසෞඛයට වග යනාකි න ගානටම පත්යවලා. අද 
එන්නත් යදන්නන් වායල් යදනවා සමහර නවදය වරු තමන්යේ හිතුමයත්ට ගහනවා.යම්කයි 
තත්ව . ඒක යදන්න ඕන ි යුතු යකනාට,  ි  යුතු තැනට. එක යපාකුරක් ගිණි නිවියම් එයක් 
හර්ෂ කි න ළම යේ යගදර අට යදයනකුට එක පාර හැුනා. අද යවනකම් යදවන රැල්ල හැුන 
තැනට එක එන්නතක් නැහැ. හැබැයි ඒක උරණ යවන්න අපිට යද ක් නැහැ. දැන් තිය න තැනට 
යදන්න ඕන. ඒක කි ලා ගැටලුවක් අපිට ඇත්යතත් නැහැ. නමුත් නවදයවර ාව යපෝෂණ  
කරන යවලාවට යපෝෂණ  කරන්න නගරාධිපතිවර ායේ බලතලත් එක්ක ඒවා අයින් කරන්න 
ඕන යවලාවට නගරාධිපතිවර ාට හයි  යවන්න කථා කරනවා නම් මම හිතනවා ඉතාමත්ම 
යහාඳයි කි ලා. 

3(6) මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුපර්තෂව ඉන්ත්රදික මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම් යවනයකාට යකාවිඩ් මර්ධන එන්නත යමාරටුව ප්රයේශයේ ජ්නතාවට 
ියමන්  නවා.යම් දැන් ලුනාව යරාහයල්, යසායිසාපුර ප්රජ්ාශාලායේ විිනවා. එන්නත් විින 
ප්රයේශ තීරණ  කරන්යන් කවුද කි ලා මහජ්න නිය ෝජිතය ක් විි ට මම දන්යන් නැහැ.මහජ්න 
මුදලින් අපි නඩත්තු යවනවා.හැබැයි රයට් ප්රධාන කරුණු වියශ්ෂය න් වියශ්ෂය න්ම යකාවිඩ් 
කාලයේි ඒ පිලිබද අවයබෝධ ක් නැහැ.එක යවලාවක කි නවා 30 – 60 ත් අතර විිනවා ඒකත් 
අපි දන්යන් නැහැ.එම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් සම්බන්ධව විධිමත් වැඩ පිලියවලක් සකස ්
කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා නැත්නම් අපි හැයමෝම අසරණ යවනවා. 

3(7) මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඒ.රවිනාත් පේ ගුණපසවකර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සුයර්ෂ ගරු මන්ිතුමා කි පු යේවල් වලට මම 100% ක් එකඟයි. යපර 
පාසැල් කරන අයිතිකරුවන් කීප යදයනක් මාව හමුවුනා.යම් අ ට කි ලා තිය නවා යපර පාසැල් 
පටන් ගන්න පුලුවන් කි ලා.යම් අ  යපර පාසැල් පටන් ගන්නවා නම් ප්රායේශි  යල්කම් 
කාර් ාලයේ ඒ අංශ  භාරඅ යගන් අවසර ගන්න කි ලා.ඒ අ  ගි ාම අ ුම්පත් ිලා තිය නවා 
සම්පුර්ණ කරලා පිටපත් තුනක් අරයගන 1 එම් ඕ එච් කාර් ාල ට 2, ප්රධාන යසෞඛය පරික්ෂකට 
3, එකක් යපර පාසැයල් ති ාගන්න කි ලා. ප්රධාන මහජ්න යසෞඛයක ට යම්ක භාර ිලා ඇහුවා 
යම්කට ලිඛිත අවසර ක් යදනවද කි ලා. යමයහම ලිඛිත අවසර ක් නැහැ.චක්රයල්ඛණ ක් 
තිය නවා  ඒ අනුව තමයි කටයුතු කරන්න ඕන කි ලා යහාඳින් යත්රුම් කරලා ුන්නා. ඒක 
අරයගන එම්ඕ.එච් කාර් ාල ට ගි ාම  ඇහුවා යම්කට අනුමැති ක් යදනවද කි ලා එතයකාට 
කිේවා යම් වයේ අ ුම්පත් කිප ක් අපිට ලැබිලා තිය නවා ඔ යගාල්ලන්ට අවශය නම් කරන්න 
අපට අවසර යදන්න බැහැ කි ලා.මමත් ඒ අ  සමඟ ගි ා. ගුරුවරුන් කිේවා යමයහම ප්රශ්ණ ක් 
තිය නවා ලිඛිත අවසර ක් යදන්න බැහැ ඔ  කවුරු හරි කිේව පලි ට කරන්නත් බැහැ අපි ලඟ 
ති ා ගන්නම් ඔ යගාල්යලෝ පටන් ගන්න කි ලා.මම ඇහුවා යම්කට වගකීම ගන්යන් කවුද 
කි ලා. ඒක ඔබතුමන්ලා බලා ගනන ඕන කිේවා. පසුව  ළමයි සීිත ප්රමාණ ඉන්න ගුරුවරුන් 
යම්වා පටන් ගන්න හදන්න පටන් ගන්නයකාට යකාට යම්ක දැන යගන යපාල්යහ්න් යගාඩ 
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තියබන යපර පාසැල් භාර ස්ථානය න් ුරකථනයන් අහනවා පාසැල් අරින්යන් කායේ අවසර ක් 
ඇතිවද කි ලා.යම් අ  කි ලා තිය නවා අපිට යමයහම කිේවා කි ලා.යම් පාසැල් අරින්න 
තහනම්. පාසැල් ඇරලා ප්රශ්ණ ක් ඇතිවුයනාත් වගකිම සම්පුර්ණය න් ඔ යගාල්යලා භාරගන්න 
ඕන කි ලා.එතයකාට යම් ගුරුවරු කිේවා යමාරටුයේ තවත් යපර පාසැල් කීප ක් යමාරටුයේ 
විවෘත කරලා ඒවා විවෘත කරලා තිය නයකාට අනිත් යපර පාසැල් වැඩ යකරුයේ නැත්නම් ළමයි 
නැති යවන්න පුලුවන් යදමාපි න්යගන් ප්රශ්න ඇති යවනවා එම නිසා යම්කට කරන්න පුලුවන් 
යමාකක්ද කි ලා. ඒ අ  කි නවලු යම් සම්බන්ධව ක්රි ා කරන අ  ක්රි ාත්මක යවන්න ඕන ඒ 
යපර පාසැල් විවෘත කරන එක නීති වියරෝධියි ඔ යගාල්යලෝ පාසැල් පවත්වන්න එපා කි ලා.ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි යම්ක විශාල ප්රශ්ණ ක්. එක යපර පාසැලක් පවත්වන්න හිටියේ යහට 
වාසනාවකට අද යපාල්යහ්න්යගාින් කිේවා අරින්න එපා කි ලා. එදා හවසම පහු යවනිදාව 
එන්න හිටපු ලමයි 7 යදයනක්ම එක මව ුරකථනය න් දැනුම් යදනවා මයේ මහත්ම ාට යකාවිඩ් 
යපාසිටිේ අපි සි ලු යදනාම නියරෝධාන  කරලා කි ලා. හිස්සිය න්වත් යම් ළමයි පාසැල් 
ආවානම් ගුරුවරු පැිණි ළමයි යදමාපි න් ඒ සි ලු යදනාම නියරෝධාන ට ලක් යවනවා. යම  
ඉිරිපත් කයල් ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම දන්යන් නැහැ යසෞඛය පැත්යතන් ගන්න ඕන 
ක්රි ාමාර්ග  කි ලා.යම්ක විශාල ප්රශ්ණ ක්. යමාකක් යහෝ තින්ුවක් අපි ඔබතුමාව ශක්තිමත් 
කරලා යහට යම් යකාවිඩ් කිටුයේි තීන්ුවක් ඔබතුමා මහජ්න යසෞඛය පරික්ෂක මහතුන් සමඟ 
එකතු යවලා යපර පාසැල්  හා පාසැල් සම්බන්ධව ගතයුතු ක්රි ා මාර්ග  යමාකක්ද කි ලා. 
නැත්නම් විශාල විනාශ ක්  යවනවා. අනිත් එක් ඉංයජ්ක්ෂන් සම්බන්ධව දැන් කථා කරන්යන් 
නැහැ යහට කථා කරන්නම්. 

04.   ප්රශවණ  -       නැත 

05.        පයෝජනා - 

05(1)     මහ නගර සභා මන්ි පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා විසින් කල් දී ඇති ය ෝජ්නාව සභාවට ඉිරිපත් 
කරන ලි. 

 “ යමාරටුව රාවතාවත්ත චාල්ස් යපනදස වරිපනම් අංක 53 A හා 49/1 දරණ නිවාස යදක 
අතරින් පටන් යගන වරිපනම් අංක 51/6 අවසන් වන මාර්ග  යමාරටුව හා රාවතාවත්තට ඇති 
මහත් සාසනික හා ආගික සමාජ්  වශය න් මහඟු යස්වාවක් ඉයුකළ එම්.වී.ඒ. යපයර්රා 
මහතා සිු කලාවු යස්ව ට ගරුකිරිමක් වශය න් ඔහු පිංචිව සිටි ඉහත මාවත එම්.වී.ඒ. 
යපයර්රා වාවත  නුයවන්නම්  යුතු  ැයි ගරු සභාවට ය ෝජ්නා කරන්නී  .” 

 එම ය ෝජ්නාව මහ නගර සභා මන්ි සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා විසින් ස්ිර කරන 
ලි. 

             නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

 ගරු මන්ිවරුනි, අංක 05(01) ය ෝජ්නාව ඉිරි කටයුතු සඳහා කර්මාන්ත කිටුවට ය ාමු 
කරනවා. 

           

  5(2)     අංක 05(02) දරන ය ෝජ්නාව සභාවට ඉිරිපත් යනාවි . 
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06.   2021 පෙබරවාරි මස සවථාවර කමිටු වාර්තතා සළකා බැලීම. 

06(1)   2021.02.08 දින ෙැවති ආයතන හා නීතිය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු  වාර්තතාපේ කමිටු තීරණ සලකා 

බැලිම. 

2021.02.08 දින ෙැවති ආයතන හා නීතිය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු  වාර්තතාපේ සියලුම තීරණ ඒක 

මතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06 (2) 2021.02.09 දින ෙැවති ඉඩම් හා නගර සාංවර්තධනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ 

සලකා බැලිම.  

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යමෝදර ජ් ගත් පුර හිටපු උපනගරාධිපතිතුමායේ ඉඩමක් හරහා පාරක් 

ය ෝජ්නා කරල ඉිරි ට ගි ා අවසාන  යමාකද වුයන් කි ලා අවයබෝධ ක් නැහැ කිටුයවන් 

ඉවත් කරලා ප්රශ්ණ  තවම එයස්ම තිය නවා. 

           නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා,ලබන කිටුයේි අනිවාර්්් ය න්ම සාකච්ජ්ාවට ගන්නවා එතුමාවත් අපි 

යගන්වනවා ින ත් අරයගන තිය න්යන්. 

2021.02.09 දින ෙැවති ඉඩම් හා නගර සාංවර්තධනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ සියලුම 

තීරණ ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06 (3) 2021.02.09 දින ෙැවති මහජන උෙපයෝගීතාව, කාන්ත්රතා හා ප්රජා සාංවර්තධනය පිළිබඳ සවථාවර 

කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ  සලකා බැලිම. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුපර්තශව ඉන්ත්රදික මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,කිටුයේ අංක 7 වන කරුන සභායේ අනු කිටුවක් පත් කිරිමට කිටුව 

තීරණ ක් ගත්තා ඒ තමයි ගරු ලිහිනි ප්රනාන්ු මන්ිතුි  ඉිරිපත් කරලා තිය න කාන්තාවන් 

බල ගැන්විම සහ ඒ සඳහා අවශය කරන අනුකිටුවක් පත් කිරිම පිලිබඳව. 

         

            නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි,2021.02.09 කිටුව අංක 07 සඳහා අනුකිටුව යලස මහජ්න උපය ෝගිතාව 

කිටුයේ  සි ලුම සාමාජිකයින්,මහ නගර සභා මන්ිවරු හා අයනකුත්  සි ලුම ස්ථාවර කිටු 

වල සභාපතිවරු හා ඊට අමතරව ඒ කිටු නිය ෝජ්න  යනාකරන යේශාලන පක්ෂ නිය ෝජිත 

මහනගර සභා මන්ිවරුයගන් සමන්විත අනු කිටුවක් පත් කරනාවා. 
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මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අංක 2(1) කරුණ ඉිරිපත් කරන්යන් 2018 දැන් ඒ තත්ව  යවනස් යවලා 

තරුණ පිරිස ක්රීඩා කරයගන  නවා අනවශය ගැටලුවක් මතුයවයි කි ලා හියතන නිසාත්, 

ය ෝජ්නාව ප්රාය ෝගිකව යනාගලයපන නිසා ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා.  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා අවසාන වශය න් ිපු පිලිතුරම තමයි අපිට ප්රායේශි  යල්කම් 
කාර් ාලය න් එවලා තිය න්යන් තරුණ න්ට ක්රීඩා කරන්න පුලුවන් වන මට්ටමට ගිහිල්ලා 
ළමා උදයාන ක් හැුවට කමක් නැහැ කි ලා. එතන යදකක් කරන්න පුලුවන් කමක් නැහැ. 
තරුණ න්ට ක්රීඩා කරන්න යවාලියබෝල් ක්රීඩාංගන ක් හදන්න පුලුවන් නම් ඒක තවත් ශක්තිමත් 
යවනවා. 
                          

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභාෂිනි වික්රමසිාංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,කිටුයේ 2(5) කරුණ නාම පුවරුව සම්බන්ධව ගි  කිටුවට තාක්ෂණ 
නිලධාරි වාර්තාවක් ආවා යබෝඩ් එක ඉිරිපත් යවලා නිසා අලුත් යබෝඩ් එකක් දානවා කි ලා. 
කිටුව ඒක නියද්ශ කලා.ඒ අවසථ්ායේි තමයි ඔබතුමා කිටුවට අවිල්ලා අදහසක් ඉිරිපත් 
කරනවා අනුග්රාහක ආ තන ක් යසා ායගන හදන්න කි ලා.මම කිටු සාමාජිකාවක් විි ට 
කිටුයේ අදහස යනායවයි යම් අදහස. එතයකාට යම්ක නිර්යේශ ක් විද ට යකායහාමද එන්යන්. 
ඔබතුමාට යකායහාමද බල ක් ලැබුයන් යම් කරුනට යම් නිර්යේශ  යදන්න. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපි නගර සභාවට එනයකාට දකිනවා බිල්ින් හදනවා, පාටිෂන් කරනවා, ඒ සී 
සවි කරනවා ඔක්යකාම කරනවා. නමුත් අපි ය ෝජ්නාවක් යගනාවට පස්යස් යම්ක යමාරටුව 
නගර සභායවන් පාලන  වන යපර පාසැලක යබෝඩ් එකක් හදන්න කි ලා ඒකට මුදල් නැහැ ඒක 
ගුරුවරි න්යේ වගකීම ඒයහම තමයි ඔබතුමා අදහස් දක්වන්යන්.  

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි  ,නගරාධිපතිවර ා වශය න් ඕනෑම කිටුවකට ගිහිල්ලා මයේ අදහස් ඉිරිපත් 
කිරිම කරන්න පුලුවන් එ  ඔබටත් ිලා තිය නවා ඒ අයිති  ඔබලා නිය ෝජ්න  යනාකරන 
කිටුටකට ඇවිල්ලා යදන්න පුලුවන් එ  ඔබතුි  අභිය ෝග ට ලක් කරන්න එපා. ඔබතුි  
කි නවා යබෝඩ් එකක්වත් අපි කිේවම දාන්යන් නැහැ කි ලා. එයහම කි න්න එපා ඔබතුි  
කි පු ය ෝජ්නාව අමතරව තමයි යම් යවනයකාට ලක්ෂ 3 ක් මායසකට වි දම් කරලා 
පවත්වායගන  න්යන්. ඊට අමතරව තමයි එහා පැත්යත් ඉියවින් පවතින කසල අංගයේ යම් 
යවනයකාට ලක්ෂ 5 කට වැි ප්රමාණ ක් මම  ගිහිල්ලා මයේ හිතවත් අ යගන් යගනල්ලා 
තිය නවා යරෝල යඩෝර් එක මම එල්කායඩෝ එයකන්  ගත්යත් යනාිලයේ තීන්ත ඉල්ල ගත්යත් 
ඒි න් යප්න්ට් එයකන් ඒ යවලායේ විුහල්පතිතුි කුත් කිටුයේ හිටි ා එතයකාට කිේවා ඒ 
අදාල යවන්නාවු  ඔතන තිය න වයාපාරික ස්ථාන. මම අදහසක් විි ට දැම්මා විතරයි.යබෝඩ් එක 
කරගන්න කි ලා.ඔබතුි  එයහම යකාහමද කි ලා මයගන් අහන්න එපා මම 
නගරාධිපතිවර ා.මම නගරාධිපතිවර ා විි ට සි ලුම ගරු මන්ිවරුන්ට ඒ අවස්ථාව ුන්නා. 
ඒක ඔබතුති  කරුණාකරලා ඉල්ලා අස්කර ගන්න. 
 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභාෂිනි වික්රමසිාංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා කිටුවට එනයකාට යම් කරුණ  සාකච්ජ්ා යවලා තිබුයන්. 
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නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , දැනුත් කි නවා යබෝඩ් එක ගුරුවරි කට අම්මා යකයනක් එක්ක ගිහිල්ලා 
ඉල්ලන එක විතරයි තිය න්යන් යමාරටුයේ තිය න මර්මස්ථාන වයාපාර තිය න්යන් යබාරුපන. 
අපිත් ගිහිල්ලා ඉල්ලයගන තිය න්යන්.  
 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සමායවන්න. දැන් මන්ිතුි යේ පැත්යතන් මතුකරන අදහස් වල සමහර 
වචන වල ඔබතුමා එල්යලන්යන්.ඔබතුමා ිගින් ිගටම කි නවා කිටු සාමාජිකයින්ට තමයි 
කථා කරලා අදාල නිර්යේශ සභාවට එවන්න පුලුවන්. කිටු සාමාජිකයින් කථා කරලා 
නිර්යේශ ක් යදනවා ඒ නිර්යේශ  ගි  වර එනවා. ඊලඟ කිටුයේි ඔබතුමාට වයේම අපටත් 
කිටුවට ගිහිල්ලා අදහස් යදන්න පුලුවන්.දැන් නිර්යේශ ක් තිය නවා ඒ නිර්යේශ  යම් ගමන 
යවනස් යවලා එනවා මන්ිතුි  කි න්යන්  ඒ යවනස. කිටු සාමාජිකයින් කථා කරපු එකක් 
යනායවයි ඔබතුමා කරපු අදහස නිර්යේශ  යලස එනවා.ඔබතුමා කිටුවකට ප්රකාශ කරන හැම 
ප්රකාශ ක්ම ින් පසුව නිර්යේශ යලස එයි. 
 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, නැහැ එයහම යවන්යන් නැහැ මන්ිතුමා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා කි න එකට විරුේධ නැහැ. කිටු සමාජිකයින්යේ නිර්යේශ 
යවනස් කිරිමට ඔබතුමායේ බලපෑමක් ආයවාත් ඒක යහාඳ නැහැ. 
 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා, බලපෑමක් යනායවයි කිේයේ.මම අනිවාර්්් ය න්ම  යම්ක යහා ා 
ගන්න කි ලා කි පු යද ක් යනායවයි. ඕන තරම් ගුරුවරු යකාන්සට් වලට ගිහිල්ලා 
වයාපාරිකයින්යගන්  ම්  ම් යේ ඉල්ලයගන එන්යන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් කිටු නිර්යේශයේ යපාි අඩුපාඩුවක් තිය නවා. නිර්යේශ සම්බන්ධව 
ගැටලුවක් නැහැ. යම් කිටුයේ ඔබතුමා කි පු අදහයස් අපි හිටි ා නමුත් මන්ිතුි  ඒ 
සම්බන්ධය න් වියරෝධ  දැක්වුවා. මම සඳහන් කරන්න කිේවා මන්ිතුියේ වියරෝධ  නමුත් 
ඒක යමතන සටහන් යවලා නැහැ ඒක තමයි යමතන තිය න ප්රශ්ණ . 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුමා, ඕකට යනායවයි යබිමක් ඉල්ලුයේ නැහැ. ශ්රි ානි යහ්මලතා ගරු මන්ිතුි  
කිේයේ කිරි පැකට් සඳහා ගිවිසුමක්. මම කිේවා කිරිපැකට් සඳහා ගිවිසුමට යබිමක් ඉල්ලුවා. මම 
කිේවා ඒකට ගිවිසුමක් ඕන නැහැ කි ලා. ශ්රි ානි යහ්මලතා ගරු මන්ිතුි  එයවයලම කිේවා 
නීතයානුකුල යටන්ඩර් පටිපාටි  කරලා තිය නවා නම් ගිවිසුම් අවශය නැහැ කි ලා ඒකට විතරයි 
ගිවිසුමක් ඔබතුි  ඉල්ලුයේ. 
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මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභාෂිනි වික්රමසිාංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් කාරණයේි මයේ අදහස විරුේධව ප්රකාශ කල අදහස වත් යම්යක් 
සඳහන් යවලා නැහැ.යම් යබෝඩ් එක නගර සභායවන් සකස් කරලා හයි කරන්න තමයි මයේ 
අදහස ිගින් ිගටම මම ප්රකාශ කයල්.අපි අදහස් ප්රකාශ කිරියමන් වැඩක් නැහැ. අනිත් කරුණ 
ඔබතුමා කි පු ගිවිසුම. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් ගිවිසම මන්ිවරි ක් විි ට මම යනායවයි 
යේන්යන්.නිලධාරි තමයි අරයගන එන්යන්.ඊට පසුව ඔබතුමායේ බලපෑමට නිලධාරිත්  ට 
යවනවා ඒ වයේම මන්ිවරුත්  ටයවනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඔබතුි  කථා කරනයකාට කථා කරන්න ඕන සභායේ නීතිරීති වලට 
 ටත්ව.ඔබතුි  අනවශය විි ට යම් බලපෑම බලපෑම ගැන කි න්න  න්න එපා. යම් ගිවිසුම් 
ගිවිසුම් කි ලා ඕන නැති විි ට ගිවිසුම් එන්යන් නැහැ සභායේ. ඔබතුි  කි න විි ට යහට 
දවයස්දී අපි යපාත් ටිකක ගන්න ගි ත් ගිවිසුමකට  න්න යවයි. ඔබතුි  කරන්න කි ලා 
නිලධාරි කරන්න ගිහිල්ලා ඕක වැරුයනාත් එයහම ඊට පසුව නිශාන්ත මන්ිතුමා කථා කරලා 
කි නවා ඔබතුමා දැනගන්න ඕන පරිපාලන ප්රධානි ා විි ට ඇයි වුයන්. එයහම කථා කරන්න 
එන්න එපා වැරි යද ක් නම් මට අයිති ක් තිය නවා එතනට ගිහිල්ලා කි න්න. අයිති ක් 
නැත්නම් නගරාධිපති යවන්න බැහැයන්. ඔබතුි  වියේචන  කරන ස්වරූප යි, ක්රමයේද  
යවනස් කර ගන්න.බලපැමක් යනායවයි කයල් අනවශය යද ක් එකතු කරන්න ගි ාම ඒක 
යවනස් කරන්න කිේවා.ඒක මම කරන්න ඕන. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභාෂිනි වික්රමසිාංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මයේ වියේචන  කිරියම් සව්භාව  යමාකද මයේ සව්භාව  යමයහම 
කි න්න කැමතියි. ඊලඟ කාරණ  ගරු නගරාධිපතිතුමනි අංක  2(4)  කාරණ  ගැන අදහසක් 
ප්රකාශ කරනවා. 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි , ඔබතුි ලා කිටුවලට එනයන් නැතිව ින් පසුව කවුරු හරි එක්යකයනක් 
සඳහා යපාි කාල ක් යදන්නම්. කිටුවට අදහස් ප්රකාශ කරන්න එන්යන් නැතුව ින් පසුව නම් 
කාල  යදන්න බැහැ. 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභාෂිනි වික්රමසිාංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම කිටුවට එන්යන් නැතුව හිටියේ නැහැ. 
 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි ,හරි කිටුයේි ඔබතුි  කිේවා නම් ඒවා යරයකෝඩ් යවලා නැත්නත් යමයහම 
වුයන් නැහැ කි ලා කි න්න පුලුවන්.ඊට පස්යස් ඔබතුි  අදට කථා කරන්න ඒ පිලිබදව ිගින් 
ිගටම කථා කරන්න යදන්න අපිට බැහැ.  
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මහ නගර සභා මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභාෂිනි වික්රමසිාංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම කිටුව  නිය ෝජ්න  කලා මට කි න්න තිය න්යන් ඇත්තටතම 
කිටුවට ස්තුතිවන්ත යවනවා යම් සම්බන්ධයන් සථ්ානී  පරික්ෂණ  කරන්න ගි ාම දැක්ක 
යේවල් ටික පිංතුර විි ට අපිට එවලා තිය නවා. ඉතාම යහාඳ යගාඩනැගිලි යදකක් නිල 
නිවාසවිි ට ඒ නිවාස යවල යම් යවනයකාට වහල කඩායගන වැටිලා. 

 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මන්ිතුි ,යම් සභාව කිටුව කර ගන්න එපා. 

 

මහ නගර සභා මන්ත්රි  - එච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා අපිට කි ලා තිය නවා කිටුව යමතන කථා කරන්න එපා 
කි ලා අපිටත් අවස්ථාව යදන්න අපි නිහඩ යවලා ඉන්නවා තීරණ ක් තිය න නිසා. 

 

2021.02.09 දින ෙැවති මහජන උෙපයෝගීතාව,කාන්ත්රතා හා ප්රජා සාංවර්තධනය පිළිබඳ සවථාවර 

කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06(4) 2021.02.10 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හා සනීොරේෂාව පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ  

සලකා බැලිම. 

2021.02.10 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හා සනීොරේෂාව පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ 

ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06 (5) 2021.02.10 දින ෙැවති ක්රීඩා කටයුු හා පොු විපනෝද කටයුු පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ 

තීරණ  සලකා බැලිම. 

 

2021.02.10 දින ෙැවති ක්රීඩා කටයුු හා පොු විපනෝද කටයුු පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ 

තීරණ ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 
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06(6)   2021.02.11 දින ෙැවැති කර්තමාන්ත්රත හා ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ  

 තීරණ සලකා බැලීම.       

 

2021.02.11 දින ෙැවති කර්තමාන්ත්රත හා ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ 

ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06(7) 2021.02.11 දින වයාෙෘති සහ පභෞතික සම්ෙත් කළමනාකරණය  පිලිබද සවථාවර කමිටු 

වාර්තතාපේ  තීරණ සලකා බැලීම.   

 

2021.02.11 දින ෙැවති වයාෙෘති සහ පභෞතික සම්ෙත් කළමනාකරණය  පිලිබද සවථාවර කමිටු 

වාර්තතාපේ තීරණ  ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

06(8)   2021.02.12 දින ෙැවැති ඵලදායිතාවය හා මුදල් උත්ොදනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ  

 තීරණ සලකා බැලීම.       

  

2021.02.12 දින ෙැවැති ඵලදායිතාවය හා මුදල් උත්ොදනය පිළිබඳ සවථාවර කමිටු  වාර්තතාපේ 

තීරණ ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 

 

06(9)   2021.02.12 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථාවර කමිටු වාර්තතාපේ තීරණ සලකා බැලීම.  

 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තමුන්නාන්යස්ලායේ බලහත්කාරකම මත කිටු සම්මත කර ගන්න දරන 

උත්සහා  අපි දැිව වියේචන  කරනවා ප්රතික්යෂ්ප කරනවා කිසිු ගැටලුවක් නැතිව සභායේ 

පැ  ගානක් අනවශය යේවල් කථා කරන යම් සභාව අවශය කාරණාවක් ජ්නතාව යවනුයවන් කථා 

කරන්න යදන්යන් නැහැ මුදල් කිටුයේ 9 ට වියරෝධ . ඔබයේ ප්රතිරූප  යගාඩනඟා ගැනිම 

යවනුයවන් ඔබ ඉිරිපත් කරන 15 වසරක ලස්සන යහට ඉිරිපත් කරන වැඩ සටහනට කැමතියි. 

ඒ වැඩසටහනට අනුව යනායවයි යම් ඇස්තයම්න්තුව මුල්ගල තිය න අවස්ථාවට ලක්ෂ යි. 

යේිකාවට ලක්ෂ යදකයි. මඩු කූඩාරම් වලට ලක්ෂ යදකයි. 

- සභා ය ෝෂා  - 
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2021.02.12 ින මුදල් පිලිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම  කිටු තීරණ වලට පහත නම   

 සඳහන්  මන්ිවරුන් පක්ෂව ජ්න්ද  ප්රකාශ කරනලි. 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂන මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
26. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 
27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
28. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 2021.02.12 ිනැති මුදල් පිලිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්ථායේ  අංක 9(1) හා අංක 13(1) විරුේධවත්  

  අංක 18, අංක 28, අංක 32, අංක 35, අංක 49, අංක 53  න තීරණ වලට පක්ෂව යහෝ විරුේධව  

  ජ්න්ද  ප්රකාශ යනාකල අතර, යමම අයිතම න් හැර අනිකුත් සි ලුම තීරණ වලට පක්ෂව පහත     

  නම සඳහන් මහ නගර සභා මන්ිවරුන් ජ්න්ද  ප්රකාශ කරනලි. 

 01.  මහා නගර සභා මන්ි - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 

 02.  මහා නගර සභා මන්ි - සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 

 03.  මහා නගර සභා මන්ි - යු.අනුරසිරි යේ ද සිල්වා මහතා 

 04.  මහා නගර සභා මන්ි - රවිනාත් යේ. ගුණයස්කර මහතා 

 05.  මහා නගර සභා මන්ි - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනි මහත්ි  

 06.  මහා නගර සභා මන්ි - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
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 2021.02.12 ිනැති මුදල් පිලිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්ථායේ  අංක 09 කරුණට විරුේධවත්   

  අනිකුත් සි ලුම කිටු තීරණ වලට පක්ෂවත් පහත නම සඳහන් මහා නගර සභා මන්ිවරුන්  

  ජ්න්ද  ප්රකාශ  කරන ලි. 

 

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

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

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

 

 2021.02.12 ින මුදල් පිලිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම කිටු තීරණ වැි ජ්න්දය න් සභා 

  සම්මත වි . 

(යම් අවස්ථායේි මහ නගර සභා මන්ි යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා, එම්. තිසර 

රසාංජ්න යමන්ිස්,එම්.ලිහිනි ප්රනාන්ු, බී.සජිත් ුින්ද පීරිස්, ජී.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු, 

ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපාන්සු,එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා ප්රනාන්ු ,එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා 

කුයර්, ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු සහ ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු  න මහත්ම/මහත්ින් සභා 

ගැයබහි යනාසිටි හ.) 

 

07. ලැබීම් පගවිම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශන වැඩ ප්රගති වාර්තතාව - 

නගරාධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලාල් ප්රනාන්ත්රු මහතා 

ගරු මහ නගර සභා  මන්ිවරුනි, 2021.02.12 මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 2021 

ජ්නවාරි  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. 

2021.03.04 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 


