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2021 අප්රේල් මස 01 වන දින ප්රෙරවරු 9.30 ට ප්රමොරටුව මහො 
 නගර සභො රැසවීම් ශොලොප්රේදි ෙවත්වන ලද  ප්රමොරටුව මහො නගර සභොප්රේ  

2021 අප්රේල් මස මොසික සභො රැසවීප්රම් වොර්තොව 
 

සහභොගීත්වය:- 
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.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
25. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 
26. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු මහතා 
28. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
30. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
31. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
32. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
33. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
34. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

38. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

39. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
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40. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
41. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
42. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

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

44. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
45. 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 2021.04.01 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

01. වොර්තොව පිළිගැනීම හො සලකො බැලීම  

       2021.03.04 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අප්රේප්රකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.03.04 ින සභා රැස්වීම් වාර්තා ව පිළිගත යුතු  යි මා  ය ෝජ්නා කර 
සිටිනවා. 
මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභොෂනි වික්රමසිිංහ මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,වාර්තායේ 29 වන පිටුයේ මම ඉිරිපත් කරපු යබායහෝ කරුනු සඳහන් 
යවලා නැහැ. යමතන නාමපුවරු යමාන යපර පාසැයල්ද කි ලා කි නවා සඳහන් යවලා නැහැ. 
මම ඉිරිපත් කරනවා කලින් කිටුයේ ආපු නිර්යේශ  පිලිබදව ඒක සඳහන් සඳහන් යවලා නැහැ. 
ඊලඟ කිටුයේ ගත්තු නිර්යේශ  සඳහන් කරනවා එ  සඳහන් යවන්යන් නැහැ. 31 පිටුයේ මම 
කරපු ප්රකාශ  අගක් මුලක් සඳහන් යවන්යන් නැහැ මටම ලැේජ්ා හියතනවා කි වුවාට 
පස්යස්.යමානවද මම කි ලා තිය න්යන් කි ලා.  මම ඉල්ලිමක් කරනවා යරයකෝින් එක 
නැවත අහලා සංයශෝධන ක් කරන්න කි ලා වගකිම් විරහිත වාර්තාකරණ  පිලිබදව මයේ 
අප්රසාද  මම පල කර සිටිනවා. 
 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි , වියශ්ෂය න්ම යල්කම් තුමා අදාල යවන්නාවු කරුනු  සම්බන්ධය න්  කිටු 

 වාර්තායේ සවිස්තරාත්මකව තිය නවා නම් සංයශෝධන කට  අවශය  යවන්යන්  නැහැ. 

 කරුණු වාර්තා යවලා  නැත්නම් සං යශෝධන  පිලිබදව සලකා බලන්න. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමම වාර්තාව පිලිබදව අපට තිය නවා වියශ්ෂ බරපතල ප්රශ්ණ ක් ගි  

 මස සභායේි ඔබ යහාඳටම දන්නවා කිටු ය ෝජ්නා  සාකච්ජ්ා කිරියම්ි වි යශ්ෂය න් මුදල් 

 කිටුව සාකච්ජ්ා කිරියම්ි ඊට විරුේධව ඔබතුමා නැඟිටලා  නවා. එතනින් ඔබ්බට යම් සභායේ 

 නයා පත්රානු කූලව කිසිු සිේි ක් සිු යවන්යන් නැහැ.  
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 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, මම නැඟිටලා ගියේ නැහැ.  

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,මට කථා කරන්න ුන්යන් නැහැ.යම් වාර්තාවට අනුව 02.12 වන ින මුදල් 

 කිටුව අංක 09 ට විරුේධවත් අනිකු සි ලුම කරුනුවලට පක්ෂවත් පහත නම් සඳහන් 

 මන්ිවරු ජ්න්ද  ුන්නා කි ලා. මුදල් කිටුයේ එක කාරණාවකට අපි විරුේධ වුනා කි නවා 

 අයනක් කාරනා වලට පක්ෂ වුනා කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒකම බරපතල වරදක්.බරපතල 

 නැත්නම් සරළ වරදක්. ඒ නිසා ඔයබ් සථ්ාවරයේ ඔබ ඉන්නවා වයේම අයප්  ස්ථාවරයේ අපි 

 ඉන්නවා.කිටුව සාකච්ජ්ා කිරිමට ි  යුතුයි කි න තැන. ඒ නිසා අපට අදහස් පල 

 කරන්න යනාිම කි න කාරනාව නිසා මුදල් කිටුවට අපි විරුේධ යවනවා. හැබැයි යම් වාර්තාව 

 කි වපුවම එක කාරණාවකට ඇයරන්න අපි මුදල් කිටුවට පක්ෂ වුනා වයේ අදහසක් යම් 

 වාර්තායේ යදනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, ඒක නිවැරි කරන්න. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් සභායේ පුේගලික ස්වභාවයේ කරුණු නැත. යවනත් කරුණු නැත.යම් 
සභායේ මන්ිවරු දන්නවා ඒ අවස්ථාව ලැබුයන් නැහැ. ඒ නිසාම යකාමසාරිස්තුමනි යල්කම් 
තුමනි , අපිට සැක  හියතනව ඔබතුමන්ලාත් යපායහෝට්ටටුයවමද කි ලා. 
 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,ඕක කි න්නත් යමතන අවසථ්ාවක් නැහැයන්. වාර්තායේ කරුනු විතරක් 
කි න්න.ඒ යවලාවට ඒ අවස්ථාව ගන්න. 
 
මහා නගර සභා මන්ි,ඩබ්.මැක්සි.යේ ප්රනාන්ු මහතා  විසින් එම ය ෝජ්නාව ස්ිර කරන ලි. 

 
     ඒ අනුව 2021.03.04 ින පැවති මහ සභා රැස්වීම් වාර්තාව සංයශෝධන සහිතව සභා සම්මත වි .     

02. ගරු නගරොධිෙතිතුමොප්රේ නිප්රේදන -  

02(1)    නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, අද ින මාසික සභා රැස්විමට සහභාගි යනාවන බව 

 යු.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මන්ිතුමා ලිපි ක් එවලා තිය නවා. 

02(2)    නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, අසනීප තත්ත්ව  නිසා අද ිනයේ මාසික සභා රැස්වීමට සහභාගි 

 යනාවන බව ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂන මන්ිතුමා දැනුම් ිලා තිය නවා. 
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02(3)    නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, මහ නගර සභා මන්ී, ඒ.දීපා චාන්දනි ආරි වංශ මහත්ි  අද 

 ිනයේ සභාවට සහහාගි යනාවන බව දන්වා එවා තිය නවා. 

    03.     සභොව අමතො එවන ලද ආයොචනො,ප්රෙත්සම්,ෙැිණිලි හො සිංප්රේශ සභොව   

     හමුප්රේ   තැබීම. 
                

 3(1)        මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.ප්රසන්ත්රන මප්රනෝජ් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මා යවත යපත්සම් යදකක් ලැබිලා තිය නවා සුයර්ෂ් යජ්ෝශප් මහතා 
විසින් කුරුස හංියේ ඉිකල බුු පිලිම  ඉවත් කිරිම සම්බන්ධව. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් 
ලිපිය න් තිය න්යන් බුුපිලිම  නිසා හට ගන්නට ගි  තත්ව  ඔබතුමා මැිහත් යවලා ඒ බුු 
පිලිම  ඉවත් කිරිම සම්බන්ධව ඔබතුතමාට ස්තුති කරලා.මම ඒ බුු පිලිම  විිය ෝ දර්ෂන 
වලින් ුටුවා ඉතාමත්ම අලංකාරව නිර්මාණ  කරලා තිය නවා.ඒ වයේම යම් බුු පිලිම  නිසා 
හට ගන්නට ගි  මයේ ප්රයේශයේ යමෝල්යප් යබ්රුවල ආනන්ද රාම විහාරස්ථානයේ 
විහාරාධිපති ආනන්ද ස්වමීන් වහන්යස්යේ මුලිකත්වය න් ඒ වීිය ෝ දර්ශන වලින් මා ුටුවා 
ඒ හිිනම ඉන්නවා ඒ නිසා මම හිතනවා යම් යපත්සයමන් ඉල්ලිම කරලා තිය නවා.කුරුස 
හංි  කි න්යන් ඉතාමත්ම  ෛ එතිහාසිකව වැදගත් කමක් තිය න ස්ථාන ක්.1766 
වර්ෂ යේි කුරුස හංි  සථ්ානගත යවන්යන්.යක යස් යවතත් යම් සිේධි  යලාකු ප්රශ්ණ ක් 
යනාවි ඉතා යහාඳින් විසුනා කි ලා මම හිතනවා. ඔබතුමායේ මැිහත් විම නිසා එනිසා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත යවනවා. මා කි නවා  යම් බුු පිලිම  සංඝ ා වහන්යස්ලා අයප් 
නිලධාරින් එකතු යවලා  ම්කිසි සුුසු සථ්ාන ක  ලි ස්ථාපන  කරන්න කි ලා මා ය ෝජ්නා 
කර සිටිනවා.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අප්රේප්රකෝන්ත්ර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් යපත්සයම් කි න්යන් යමාකක්ද කි ලා අපි දන්යන් නැහැ.            

 කවුද තියබ් කි ලාවත් අපි දන්යන්  නැහැ යම් බුුපිලිම වහන්යස්. අපිට අනවසර ඉිකිරිමක්   

 තිබුනා අපි ඉවත් කලා.යම් බුුපිලිම  නැවත වරක් ස්ථාපන  කරන්න කි ලා ය ෝජ්නා  

 කිරිමක් අවශය නැහැ නගරාධිපතිතුමා. වීිය ෝ යකායහද ආයේ කි ලා අපි දන්යන් නැහැ. 

  

3(2)          මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.ප්රසන්ත්රන මප්රනෝජ් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  එස්.ගයන්ගම මහතා ඉිරිපත් කරලා තිය න්යන්. ලුනාව ශරිර 

 සුවතා මධයසථ්ානයේ ඇති දැන්විම් පුවරුව  සම්බන්ධය න්. යම් සථ්ානයේ දැන්විම් පුවරු 

 යදකක් ස්ථාපන  කරලා තිය නවා. ඒ සි ලු නඩත්තු වි දම් සඳහන් යවනවා ඒක යහාඳයි. 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ  ට  යප්ලියේ සඳහන් යවනවා යක්ළාම් කි න පහත් ගති තිය න 

 ඔ  වයේ වචන ටිකක් තිය නවා මා හිතන්යන් ඒ පුවරුයේ ඒ වචන ටික යනාතිබුනා නම් 

 යහාදයි.යම් ලිපිය න් යමතුමා ප්රකාශ කලා වයේම මමත් ප්රකාශ කරනවා ඒ වචන ටිකට වඩා  

 ශරිර සුවතාව පිණිස  වචන ටිකක් එකතු කරලා ඒ දැන්විම් පුවරුව සකස් කරන යමන් 

 ඉල්ලා සිටිනවා. 



මාසික සභා වාර්තාව - 2021.04.01 
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                 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අප්රේප්රකෝන්ත්ර මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉල්ලිමක් කරනවා  ඒ වචන නැත්නම් ඒකට ඇතුලත් කරන්න වචන 

 ටිකක් ඔබතුමා කි න්න. 

       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.ප්රසන්ත්රන මප්රනෝජ් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම කි න්නම් සුුසු ෛවදය උපයදස් කීප ක් වයා ාම් කිරිමට 

 අදහස් කීප ක් මා ය ෝජ්නා කරන අතර ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා දන්නවා යම් ඇවිින 

 මන්තීරු අතයර් එක එක වර්කස්ලා එන්න කලින් ඔබතුමා යම් මන්තිරුයේ ඇවිිම් කටයුතු 

 අපි කලා අපිත් පැිණිලි කීප ක් කලාම ඔබතුමා එම ස්ථාන ට පැිණි ා එතන යේට්ටටුවක් 

 තිබුයන් නැහැ අපි ඔබතුමාට කථා කලා විුලි ආයලෝක  තිබුයන් නැහැ.අපි කි පු සැනින් 

 ඔබතුමා පැිණ ඒ අඩුපාඩු අපිට සකස් කරලා ුන්නා. ඒ සඳහා වි යශ්ෂ ස්තුති ක් කි න 

 අතරම යම් කාරණ  ගැනත් සලකා බලන්න කි න මයේ ඉල්ලිම කරනවා. 

 3(3)          මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අප්රේප්රකෝන්ත්ර මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ශ්රි රාහුල මාර්ග ට අයිති යදායලාස් යදයනක් පිංචි යවලා ඉන්න 

 අතුරු මාර්ග   එ  සභාවට පවරායගන සංවර්ධන  කර යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

3(4)          මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසොිංජන ප්රමන්ත්රිසව මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අද දවයස් සභාව තුල අසුන් යවන් කිරියම්ි  ම්කිසි යවනසක්  අපිට 

 දකින්නට ලැයබනවා ඒ සම්බන්ධව අයප් වියරෝධතාවට ඔබතුමාට දක්වනවා. අවුරුු 3 ක් 

 ගතයවලා අවසන් වසරට  නයකාට යම් යවනස් කිරිම සිු කරන්න යකාපමණ 

 සදාචාරාත්මකද කි න එක ප්රශ්ණ ක් තිය නවා. යම  යමාරටු යේශපාලන ඉතාමත් 

 සාමකාි යේශපාලන ක්. 

       නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා මුලසුනට කථා කරන විි ට පක්ෂ ට කථා කරන්න.මට  කථා 

 කරලා වැඩක් යවන්යන් නැහැ. ඕක අදාල එකක් යනායවයි හැන්සාඩ් එයකන් අයින් 

 කරනවා. 

       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසොිංජන ප්රමන්ත්රිසව මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පක්ෂයේ යල්කම්යේ ඉල්ලිම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ක්රි ාත්මක 

 යවන්න බැහැ. 

       නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා,ඇයි බැරි මට ක්රි ාත්මක යවන්න පුලුවන්. ගරු මන්ත්රතුමා මට යමතන 

 රාජ්කාරි  ඔබතුමා උගන්වන්න එන්න එපා. ඔබතුමා පක්ෂ ත් එක්ක ඒක යබ්ර ගන්න. 
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           මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසොිංජන ප්රමන්ත්රිසව මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මන්ිවරු 10 යදයනක් අත්සන් කරලා ඔබතුමාට භාරිලා තිය නවා 

 අයප් කණ්ඩා ම් නා ක  ගරු යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා එතුමා අවුරුු 25 ක් පලාත් 

 සභායේ යස්ව  කරලා තිය න යජ්යෂ්ඨ මන්ිවරය ක්. ඔබතුමාට  ම්කිසි දවසක යම් 

 වයේ අසාධාරණ ක් අපි එතන කථා කරනවා. යම්ක කරන්න එපා යමයහම. පුේගලිකව පලි 

 ගැනිමකට ලක් කරන්න එපා. මහ නගර සභා ආඥා පනයත් යම  ඇතුලත් නැහැ.යම් 

 කණ්ඩා ම් නා ක ා. වැිම මන්ිවරුන්යේ මනාප  තමයි යමතන නා කත්ව  දැරි  

 යුතුයි කි න එක. යම  ඉතාමත්ම නරක පුර්වාදර්ශ ක් බවට ඉිරියේි පත්යවනවා කි න 

 එක යම් අවස්ථායේි ප්රකාශ කරනවා. 

                   නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, වියශ්ෂය න්ම තිසර යමන්ිස් මන්ිතුමා පුටුවක්  ඉිරි ට ඇවිල්ලා දැන් 

 කථා කරනවා පුටු ගැන.යම්ක යම් මම කරන එකක් යනායවයි. අනිත් එක විපක්ෂ නා ක 

 කි න තනතුර පලාත් පාලන ආ තන තුල යකායහවත් නැහැ. පලාත් පාලන ආ තන 

 යමතන යදපැත්තට නැහැ එකට ති ලා යේෂ්ඨත්ව  මත කුමන පක්ෂ  යහෝ ඉන්න 

 පුලුවන්.උප නගරාධිපතිතුමා ඇරුනම ඊට පස්යස් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ ගාවින් මත්යතන් 

 ගරු මන්ිතුමාට වාි යවන්නත් පුලුවන්.එතන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක පනත. නීති . 

 සම්ප්රදා  තමයි යම් ක්රි ාත්මක යවන්යන්. සම්ප්රදා ක යලස පක්ෂය න් යදන එක තමයි 

 අපි පිලිඅරයගන තිය න්යන්.ඊට වඩා යද ක් යමතන නැහැ. ඒක තමයි අපට කරන්න යවලා 

 තිය න්යන්.ඔබතුමා ඒකට ගරු කරලා තමයි ඔබතුමා ඔ  පුටුයේ යනායවයි යන් හිටියේ. 

                 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.තිසර රසොිංජන ප්රමන්ත්රිසව මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉතිහාසයේ යම්ක කවදාවත් යවලා නැහැ. වැිම මන්ිවරුන්යේ 

 කැමැත්ත තිය න්යන් එතුමාට.යදපිලක් යබුයන් නැහැ විපක්ෂ .අපි කි න්යන් ඔබතුමාට ඒ 

 පුටුව එතුමාට කි න්න.ඒක යල්කම් කරන එකක් යනායවයි පුටුව යදන එක. 

                 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා,ගරු මන්ිතුමා ඔබතුමා මට සම්ප්රදා  උගන්නත් එපා. නීති  

 උගන්වන්නත් එපා.විපක්ෂයේ නා ක කම ගරු යල්කම්තුමා යස්නක දම න්ත ද සිල්වා 

 මැතිතුමාට ිලා වුනත් මට පුලුවන්  සම්ප්රදා  ක්රි ාත්තමක කරන්න  න්යන් නැතුව  එතනම 

 ති න්න පුලුවන්. විපක්ෂනා ක යවන්න පුලුවන් හැබැයි එතුමට එන්යන් විපක්ෂ  නා ක 

 අවසන් පුටුව නම් යජ්යෂ්ටත්ව  අනුව එතුමව එතන ති ලා විපක්ෂ නා ක ඉන්න 

 පුලුවන්. නගර සභායේ කි ලා නැහැ විපක්ෂ නා කට පලයවනි පුටුව යදන්න කි ලා. 

 නගරාධිපති එක නම් නිය ෝජ්ය නගරාධිපති යජ්යෂ්ඨත්ව  ඇතුව යහෝ නැතුව යදක.එතනින් 

 එහාට පනයත් කි ලා නැහැ. ගරු මන්ිතුමා,ඔබතුතමාට අමතක යවලා තිය න්යන් පක්ෂ 

 යේශපාලන  කරන්න බැරි යද ක් නැහැ ඔබතුමායේ පි ා රාජ්ාලි ාට ගිහිල්ලා නැවත 

 ආවාට පස්යස් උපනගරාධිපතිකම ුන්නා යනෝමන් ම ත්ම ාව එලවලා. යම් පක්ෂ  විසින් 

 කරපු යේ තමයි අපි කරලා නැහැ. ඔබතුතමා අතීත  අමතක කරන්න එපා. යම්ක පක්ෂ  

 කරපු යද ක් ිසක් අපි කරලා නැහැ. 
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                මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම දන්න විි ට වැරි පුර්වාදර්ශ ක් යම් සභාව  තුල ස්ථාපන  

 කරන්න හදනවා තිසර මන්ත්ර්තුමා. යජ්යෂ්ඨ මන්ිවරය ක් අයප් පක්ෂයේ හිටපු.  යමතුමා 

 දැන් යබ්ද ට ගිහිල්ලා අපට යප්න්යන් යවන ගමනකට යම් සභාව හසුරුවන්න  නවා 

 යමතුමා. පක්ෂයේ මහ යල්කම් වරය ක් ිපු තනතරක්. පක්ෂ මහ යල්කම්වර ාිපු තනතරක් 

 අපිත් එදා විපක්ෂ නා ක විි ට යස්නක දම න්ත මන්ිතුමාවව විපක්ෂ කණ්ඩා ම් 

 නා ක කරන්න කි ලා මමත් අපි හැයමෝම විපක්ෂයේ අපි 16 යදනාම අත්සන් කරලා 

 ුන්නා. පක්ෂ මහ යල්කම් වර ා තමයි මහ නගර සභාවට ලිපි එවන්යන් විපක්ෂ නා ක 

 විි ට පිලිගන්න කි ලා. විපක්ෂනා ක විි ට ඔබතුමා ඒක සභාගත කලා.  එයහම නම් එදා 

 බජ්ට්ට එක දවයස් තිබුනායන් ගාවින් මහත්ම ාව විපක්ෂ නා ක ා කරන්න.යමාකද බහුතර  

 එදා 10 යනායවයි තිබුයන් එදා 24 ක් විතර යමතුමාට කැමැත්ත තිබුනා. යම් පුේගලික 

 අදහසක් යමතන සභායේ ප්රකාශ කරන්න බැහැ නගරාධිපතිතුමනි. ඔබතුමා ප්රකාශ 

 කරනයකාට  පක්ෂ මහ  යල්කම්යේ ලිපි  එදා නැගිටලා  න්න යනායවයි යමතුමන්ලට 

 තිබුයන් විසඳයගන   න්න.යබාරුවට යම් සභාව වැරි පැත්තකට යගනි න්න එපා කි ලා 

 සඳහන් කරනවා. 

      මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුප්රර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යමතුමන්ලායේ මුලික තර්ක  බහුතර ක් අත්සන් කරලා ිම නිසා ඒ 

 අ ට විපක්ෂ නා ක කම යදන්න කි ලා. යම්ක පුර්වාදර්ශ ක් තිය නවා 

 පාර්ලියම්න්තුයව. 2015 පස්යස් ඒකබේද විපක්ෂ ක් කි ලා බිහි යවනවා. එක්සත් ජ්නතා 

 නිදහස් සන්ධානය න් ජ්න්ද  ඉලල්ලපු පිරිසක් මහින්ද රාජ්පක්ෂ ගරු ජ්නාධිපතිතුමා වයේම 

 විශාල පිරිසක් අත්සන් කරලා යදනවා විපක්ෂ නා ක කම මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමාට 

 යදන්න කි ලා. නමුත්  එක්සත් ජ්නතා නිදහස් සංධානයේ යල්කම් ඒකපිලිගන්යන්  නැහැ. 

 එතයකාට මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා විපක්ෂ නා ක යවන්යන් නැහැ.එතන  විපක්ෂනා ක 

 තනතුරක් තිය නවා. ඒ සි ල්ල තිබි ි තමයි පිලිගත්යත් නැත්ය ත්.යමතන  යමතුමන්ලා 

 ඉිරිපත් කරන්යන් නැති තනතුරක්. සම්ප්රදායිකව තිය නවා ඇත්ත නමුත්  කිසිු තනතුරක් 

 නැති තත්ව ක් ඇතුයල් එතුමන්ලා කි නවා නම් අපි 10 යදයනක් අත්සන්  කරලා ුන්නට 

 පස්යස් පිලිගන්න කි ලා ඒක බල රහිතයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි. පක්ෂ  යල්කම්යේ 

 බල  මන්ිරය කුට ආයේශ කර ගන්න බැහැ නගරාධිපතිතුමනි. අපි කැමති 

 යවන්නත් පුලුවන් අපි කාටවත්   අභිය ෝග කරන්න අයිති ක් නැහැ  ගරු 

 නගරාධිපතිතුමනි. 

3(5)       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුප්රේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පුටු වලට තනතුරු වලට කෑදර යේශපාලනය න් යතාර යේශපාලන 

 වයාපාරය ක් විි ට අවුරුු 23 නගර සභායේ මන්ිවරය ක් යලස පිටිපස්යස් ඉිින් 

 තමන්යේ කාර් ් භාර  ඉටු කරනවා අපිට පුටුවල , තනතුරු වල ප්රශ්ණ නැහැ. අපි 

 ඇවිල්ලා තිය න්යන් ජ්නතාවයේ ප්රශ්ණ කථා කරන්න.  

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි කටුබැේද ගාර්ඩන් සිටි තිස්ස ප්රනාන්ු මහතා විසින් ප්රයේශ වාසීන්

 අත්සන් කරපු ඉල්ලිමක්.මීට වසර 2 කට යපර ඒ ප්රයේශයේ අතුරු මාර්ග  තාර දමා 
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 තියබනවා ඒ සම්බන්ධය න් සුරංග මන්ිතුමාට ඒ ජ්නතාව විසින් ස්තුති කරනවා. ඒ පායර් 

 එක යකාටසක් තිය නවා කාණුව යබෝක්කුව සම්බන්ධ ගැටලුවක්. වසර කිප ක් තිස්යස ්

 යබෝක්කුව එයලසම පවතිනවා. ජ්ල බැස්ම නිසි ාකාරව සිු යවන්යන් නැහැ.සමස්ත ක් 

 වශය න් ගත්යතාත් මුලු යමාරටුයවම කාණුවල ජ්ල බැස්ම සිු යවන්යන් නැහැ.ඒවා නිසි 

 ප්රිතිය න් යුක්තව සිුයවලා නැහැ කි ලා යචෝදනාව තමයි එල්ල කරන්න තිය න්යන් 

 එහි ප්රතිපල ක් යලස ගාර්ඩන් සිටි එයක් මා පුේගලිකව ගිහිල්ලා යම් ස්ථාන  

 නිරික්ෂණ  කලා.වැස්සක් වැස්සට පස්යස ් එතන ජ්ල  රැයදනවා ප්රධාන කාණුවට ගලා  

  ාමක් නැහැ. ඒ පිලිබදව මම තාක්ෂණ නිලධාරියගන් විමසුවාම එතුමා මට කි පු පිලිතුර 

 තමයි ඒ පිලිබද යලාකු උත්සහා ක් දැරුවා නමුත් ඒක කර ගන්න බැරි වුයන් පරන ලුනාව 

 වයාපෘති ක අදාල ප්රධාන කාණු  යම් කාණුව සම්බන්ධ කරේි මැින් හරි ට යලවල් 

 යවලා ඒ නිසා අපට කරගන්න අමාරුයි කි න කාරනාව තමයි තාක්ෂණ නිලධාරි 

 මහතායේ  පැත්යතන් ආයේ. ඒක අපිට පිලිගන්න බැහැ නගරාධිපතිතුමනි අපි 

 ඉංජියන්රුවරු පත්කරයගන ඉන්යන් යම් සභායේ කිසි ම් යහෝ විසුමක් ඒයගාල්යලා තමයි 

 ලබා යදන්න ඕන.  අපිට බැහැ ඉංජියන්රු කාර්  භාර  කරන්න. ඕනැම ප්රශ්ණ කට 

 විසුමක් තිය නවා.ඒ උත්තර  යහ ලා බලලා ඉටු කිරිම තමයි අයප් වගකිම. එම නිසා 

 යම්ක අයප් වියශ්ෂ ඉල්ලිමක් අවුරුු කීප ක් තියස්යස් ඉල්ලනවා. ඔබතුමාලා එල්ලපු 

 යබෝඩ් එකකුත් මම කිය වුවා. ලක්ෂ 10 කට අධික මුදලක් වි දම් කරනවා. පාර 

 ප්රතිසංස්කරන  සහ යබෝක්කුම සෑදීම සදහා. අපට ප්රශ්ණ ක් එනවා යබෝක්කුව හදලා 

 නැහැ පාර හදලා තිය නවා හැබැයි ලක්ෂ 10 ක් ගිහිල්ලා තිය නවා.  එතයකාට යමතන 

 සාදාරණ සැක ක් එනවා යමාකක්ද යමතන සිු වුයන්. ඒකත් මම විමසිමක් කලා තාක්ෂණ 

 නිලධාරි මහත්ම ායගන් යමාකක්ද යමතන කි ලා ඒ ඉතුරු වුන මුදයලන් පායර් ඉතිරි 

 ප්රමාණ  හැුවා කි ලා. එයහම නම් ඔබතුමාලා යබෝඩ් එයක් දාන්න තිබුයන්  යම් පාර යම් 

 ප්රමාණය න් සංවර්ධන  සඳහා යමපමණ මුදල් ප්රමාණ ක් වැ  වුනා එතයකාට ඒක 

 සාධාරණයි. හැබැයි යබෝක්කුවකුත් යම්කට එබුවට  පස්යස් යබෝක්කුව හදලා නැහැ හැබැයි 

 ලක්ෂ 10 ක් වි දම් යවලා තිය නවා. එතයකාට අපිට සාධාරණ සැක ක් එනවා යමතන 

 වංචාවක් වුනාද කි ලා.යම් කටයුතු කරේි මීට වඩා විනිවිද භාවය න් යුතුව 

 නිවැරිභාවය න්  කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි.  යම් ලිපි  මම 

 සභාගත කරනවා. ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ඨ කරලා යදන්න කි ලා  ප්රයේශවාසින් යවනුයවන් ඉල්ලා 

 සිටිනවා. 

3(6)       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.මැේසි ප්රජ්. ප්රනොන්ත්රු මහතො 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව සමසත් කයතෝලික ජ්නතාවයේ ස්තුති  පුද කරනවා යම් 

 යමායහායත්ි. යමාරටුව තුල වයසන ක් ඇති යවන්නට ගි  යමායහායත්ි යපරමුණ 

 අරයගන කිසිම යකයනකුට හැඟයවන්යන් නැතුව ක්රි ාකලාප ක් නිහඩව ඉෂ්ඨ කලා. 

 මැල්කම් රංජිත් කාිනල් තුමා යපෞේගලිකවම ඔබ තුමාට ස්තුති කලා. 

3(7)       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ශිප්රරෝමී ඉන්ත්රදිකො කුප්රර් මහත්ිය 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මා යවත ලැබුනු යපත්සමක් ඉිරිපත් කරන්යන්.5 වන පටුමග සිට  

 යමාරටුමුල්ල,යදසට හැයරන මංසන්ධි  යතක් භුගත නල මාර්ග  කලක සිට අවහිර වී ඇති 

 බැවින් ජ්ල  ුර්ගන්ධ ක් පවතින නිසා පයින් ගමන් කිරිමට අපහසු වන තරමට පාර 

 ජ්ලය න්  ටයවන නිසා නිලධාරින් කිහිපයදයනකු පැිණ පරික්ෂා කලා. නමුත් යමම 
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 තත්ව  සමන  කිරිමට කිසිම ක්රි ාමාර්ග ක් යගන යනාමැති බැවින් යම්  පිලිබදව යසා  

 බලා කටයුතු කරන යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම ජ්නවාරි, යපබරවාරි 

 මාස වලි යම් වයේ ඉල්ලිම් ඉිරිපත් කලා නමුත් කිසිු ක්රි ා මාර්ගය ක් නැහැ. 

       නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි , මම ඔබතුි ට උපයදසක්, අවවාද ක් යදනවා කි ලා හිතන්න එපා. 

 යමයහම යද ක් කරන්නයකෝ.ඔ  පැත්යත් අපි ඉන්න යකාට අපිට මන්ත්ර්වරු හිටි යන් 

 පාර්ලියම්න්තුයේ රවිනාත් ගුණයස්කර ගරු නගරාධිපතිතුමා ඉන්නවා ආණ්ඩුවත් ඔබලාට 

 තිය නවා. අපි විපක්ෂයේ ඉන්නයකාට පාර්ලියම්න්තු මන්ීවරුන්යේ ප්රතිපාදන අරයගන 

 අයප් ගම්වල වැඩ  කරනවා. මන්ීවරුන්ට කි ලා එක්ක යදකක් හරි කරගන්නයකෝ. 

       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ශිප්රරෝමී ඉන්ත්රදිකො කුප්රර් මහත්ිය 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි පාරවල් 177 ක් හැුවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. 

          නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි ,ඒක යනායවයි මම යම් කිේයේ.ඔබතුි  පටලවා ගන්න එපා. ඔ  හැුයේ 

 ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න යකාටයන් අපි හැුයේ විපක්ෂය න් ඉන්නයකාට. 

       මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ශිප්රරෝමී ඉන්ත්රදිකො කුප්රර් මහත්ිය 

                 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට එයහම කි න්න සාධාරණ අයිති ක් ඇති කි ලා මම 

 හිතන්යන් නැහැ. බු මුදල් යගවන ජ්නතාවයේ ඉලලිම් ඉිරිපත් කරන්න එක අයප් වගකිම 

 හා යුතුකම බව ඔබතුමා යහාඳටම දන්නවා.ඔබතුමා අපි ය ෝජ්නාවල් ඉිරිපත් කලාම ඒවා 

 යනාසලකා හරින බව අපි දන්නවා. අද දවයස් අයප් උේගත යවලා තිය න ප්රශණ්  ඔබතුමා 

 දකින් ඇති මහින්ද අලුත්ගම යේ මැතිතුමා රන්ජ්න් රාමනා ක මැතිතුමාට විරුේධව නඩුවක්  

 පවරලා තිබුනා එතුමා ඒක ඉල්ලා අස්කර ගත්තා. මම කි නවා ෛවරී යේශපාලන  

 යමාරටුයවන් තුරන් කරමු අපි. ගරු යස්නක දම න්ත මැතිතුමා යවනුයවන් ඔබතුමා එයහම 

 නම් ඔබතුමා යම් ආසන සි ල්ලක්ම යවනස් කරන්න ඕන. යම්ක අඩකව ක් ආකාර ට. 

 ඔබතුමා යම් නය න්වලට යනාගිහිල්ලා පක්ෂයේ ප්රශ්ණ කින් ඔබතුමා රසවිින බව අපි 

 දන්වා යමාරටුයේ යේශපාලනය න් අපි හැයමෝටම ආදර්ශ ක් යදමු. 

                 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි ,කුහුඹුවන්ටත් නා ක න් ඇත්යත්  අපට නා ක න් නැත්යත් . 

3(8)      මහ නගර සභො මන්ත්රි  - සිත්ති මසීනො බේකර් මහත්ිය 

    ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව ප්රයේශයේ කුණු කසළ ප්රශ්ණ  ගැන නැවත නැවත කථා        

කිරිමට සිුවිම ගැන කණගාටු යවනවා. ජ්නතාව හරි යේ කරන ක්රමයේද ට අනුගත කිරිම සඳහා 

අපි කාල සටහනක් ිලා ජ්නතාව දැනුවත් කලා. යසායිසා පුර ප්රයේශයේ ිරණ කුණු ටික හරි ට 

කරනවා. මම යකාමසාරිස්තුමාවත් දැනුවත් කලා රවිඩ භාෂායවන් කථා කරන අ ට යනෝටිස ්
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එකක් යහෝ බැනර් එකක් යහෝ දාන්න කි ලා. තවම සමහර අ  දැනුවත් නැහැ ඒ නිසා යම් කාල 

සටහන හරි ක්රමයේද ට යේන්න ටිකක් උදවු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(9)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුප්රේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යතලවල කුලවර්ධන පාර යකළවයර් හා ය ෝගාශ්රම මාවයත් 

 යකලවර පිංචි නිවාස 30 ක පිංචි කරුවන්. ඔවුන්යේ නිවාස ආසන්නයේ ඇති වගුරු බිම 

 සිේධායල්ප ආ තන  විසින් යගාඩකරන බැවින් වැසි කාලයේි ඔවුන්යේ නිවාස වැසි ජ්ලය න් 

  ටවන බව තමයි දැනුම් ිලා තිය න්යන්. ඒ අ  ඉල්ලා සිටින්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි සතය 

 කාරණාවක්. සිේධායල්ප කි න්යනත් අයප් ජ්ාතික ආ තන ක්.ඒ නිසා අයප් ආ තන  විසින් 

 යම  යගාඩ කරන්යන් නීතයානුකූලවද, ඉඩමට ඔප්පුවක් තිය නවද කි ලා, ඒ සි ලු වගකිම් 

 සපුරලාද  කි ලා යසා ා බලලා ඒ කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(10) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ද යසායිසා නයවෝදයා පාසැයල් විුහල්පතිතුමා ලිපි ක් ඉිරිපත් කරනව 

 පාසැල් කාල  ආරම්භ කර තියබන නිසා පාසැල අවට වල්බිහිවි ඇති බැවින් යස්වක න් ය ාදවා 

 තණයකාළ කපන  න්ත්ර කින් පිරිසිු කර යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(11) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තව කරුණක් තිය නවා යමාරටුව මහ නගර සභායේ  ම්  ම් අංශවල 

යස්ව  කරන යස්වක න්ට සෑම වසරකම නිල ඇුමක් යහෝ ඒකට අදාල දීමනාවක් ලබා යදනවා. 

නමුත් මයේ දැනගැනිම අනුව වසර 3 ක පමණ කාල ක සිට ඒ යස්වක න්ට ලබා ිලා නැහැ 

නගරාධිපතිතුමනි ඒකට යහ්තුව දැනගන්න කැමතියි. 

3(12) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රටතුල කතිකාවක්  නවා පිලිකා කාරක යපාල්යතල් සම්බන්ධව 

 යමාරටුව අපි  ආස න ක් විි ට නගර සභා සීමාව තුල ජ්නතාව ඉිරියේි ඒ යපාල්යතල් 

 පරියබෝජ්න   කිරිම සම්බන්ධව ගත යුත්යත් කුමක්ද කි ලා. ඒ වයේම රට තුල ගස් යකාළන් 

 කැපිම සම්බන්ධවත් ගැටලුවක් තිය නවා. 

            නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, නිල ඇුම් සම්බන්ධව මම හිතනවා අයප් නිලධාරින් විසින් ගන්නා ලද පි වර 

 පිලිබදව මමත් ඉන්යන් අසතුයටන්. වියශ්ෂය න්ම 2018 ුන්නද කි ලා මම දන්යන් නැහැ.හිටපු 

 යකාමසාරිස් මාන්නප්යපරුම මැතිතුමා අපි රු.4000/- ක් ියගන එනයකාට එතුමා ඒ රු.4000/- 

 නවත්වලඑතුමායේ හාල් යමෝයල් තිය න හාල් ටික යගනල්ලා පැකට්ට කරලා ඒකට තව 

 ආම්පන්න ටිකක් එකතු කරලා ුන්නම අයප් යස්වකය ෝ අත්යපාි ගහලා මයේ යදයි ා 

 යමයහම යද ක් ිලා නැහැ කි ලා කිවුවා. රු.4000/- නැති කලා.එයහම කරලා යස්වක න්ව 

 සැනස්සුවා. එතන සිට තවම නිල ඇුම දීමනාවත් නැහැ නිල ඇුමත් නැහැ. ඒ යවලායේ ගත්ත 

 පුර්වාදර්ශ  එයහමම තවම යේනවා. එයක්ි අයප් දැන් ඉන්න සමහර මන්ිවරුත් ගිහිල්ලා 

 අත්පුි  ගැහුවා. සමහර අයප් යස්වකය ෝ ස්තුති ප්රසස්ති ගා නා ගැයුවා.හැබැයි එයහම කි ලා 

 මාන්නප්යපරුම මහත්ම ාට යදෝෂායරෝපණ ක් කරන එක යනායවයි කරන්න ඕන අයප් අ  
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 ඒක නිවැරි කරන්න ඕන. කරුණාකරලා ඒ අ යේ නිල ඇුම අරයගන යදන්න.අපි සුසාන 

 භූම ට ගි ාම කි නවා හරි ට ඇුම අඳින්න කි ලා යදන්යන් නැතුව අඳින්න යකායහාමද. ුන්න 

 ඇුම අින්යන්  නැත්නම් හැම වායරකම පිය න් කපන එක යවනම යද ක්.පනයත් තිය නවා 

 කපන්නට පුලුවන් මුදල.කරුනාකරලා යදන්න යම් වසයර් මාස 4 ක් යගවිලා. නිය ෝජ්ය 

 යකාමසාරිස්තුමා ඔබතුමායේ සමහර ක්රි ාකලාප න් වලි දැන් ආදා ම් පරික්ෂක ඒ වයේ  

 උඩ ඉන්න අ යේ ඒවා සම්පුර්ණය න් සිු යවනවායන්. නිල ඇුම ඇන්යේ නැති වුනත් මුදල හරි 

 ගිහිල්ලා ඇති. පහල ඉන්න අ ට යම්ක නැහැ.ඒක නිසා ඔවුන්ට ඒක යදන්න. 

3(13) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.රවින්ත්රර රිංගන ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යකාරළවැල්ල යමෝසස් පටුමයේ ඉල්ීමක් ඉිරිපත් කරන්යන්. මීට යපර 

ප්රිප් ශ්රි න්ත මන්ිතුමායේ අරමුදලින් වැසි ජ්ල  බැස  ාම සඳහා මාර්ග  ඉි කලා. නමුත් යම් 

යවනයකාට ප්රයේශවාසීන් මහත් අපහසුතාව කට පත්යවලා තිය නවා.ඒ සදහා ය ාදා තියබන 

නල මාර්ග  කුඩා වීමත්, මාස යදකකට වත් වරක් එ  පිරිසිු කිරිම අවශය යවනවා. සභායේ මුදල් 

ය ාදවා ඉිකරනවා නමුත් ඒවා ගැන පසුවිපරමක් කරන්යන් නැති නිසා අපරාධ ක් යවනවා.එම 

නිසා ඒ ඉල්ලිම ඉටු කර යදන යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(14) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.රවින්ත්රර රිංගන ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම යම  ඔබතුමාට ලිඛිතව බාර ුන්නා. සමාජ්වාි යපයදයස් 131/1 

ස්ථානයේ යපෞේගලික ඉඩමක ඉිකර ඇති වහල  අනතුරු දා ක තත්ව ක් උදායවලා තිය නවා 

යම් යවනයකාට සුළං හමනයකාට ඒ තහඩු ගැලවිලා පාරට විසියවනවා. එ  හැකිතාත් ඉක්මනින් 

පරික්ෂා කරලා ඉවත් කරයදන යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(15) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත  ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මට යපාි යවලාවක් යදන්න. රවින්ර රංගන මන්ිතුමාට ස්තුති ක් 

කරන්න ඕන එතුමා ඒ කාරණාව මතුකිරිම සම්බන්ධය න්. යම  පසුගි  වැසි සම යේ මම 

කර්මාන්ත අංශ ට  යගාස් අදාල නිලධාරින්ට ිගින් ිගටම කිවුවා යමෝසස් පටුමයේ යම් ප්රශ්ණ  

තිය නවා ඒ අවස්ථාවාට අපිව සැනයසන උත්තර ක් ිලා එවනවා ගරු  නගරාධිපතිතුමනි. 

ආණ්ඩු පක්ෂය න් නිසා අපි සභායේ කථා යනාකර ඉන්නවා. නමුත් දැන් හරි ඉංජියන්රු තුි  

වග බලා ගනිවි කි ා හිතනවා. ඒ වයේම යකාරලවැල්ල  සේ ධර්යමෝද  සහ යමෝයසස් යල්න් එක 

අතර මාර්ග  ිගටම වැසි ජ්ලය න්  ටයවනවා මම ඒ ත් ඉිරිපත් කරලා තිය න්යන්. මට නම් 

කි නවා යමකට යහාඳම යද ක් කරන්න පුලුවන් නමුත් තවම යකරිලා නැහැ. ඒ ගැනත් මැිහත් 

යවන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(16) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.සුදත් ක්රිෂොන්ත්රත ප්රෙප්රර්රො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මට නගර සභායවන් සිුවුන අසාධාරණ ක් තිය නවා කථා 

කරන්න.ඔබතුමා යහාඳටම දන්න යද ක්. මයේ නමට වරිපනම් හරවා ගන්න එකක්. මට කිවුවා 

නඩු තීන්ුව අරයගන එන්න කි ලා. මම යගනත් ුන්නම බලලා කිේවා මහරගම ගිහිල්ලා සීල් 

එක ගහයගන එන්න කි ලා. මයේ නමට තිය න්යන්  ජ්නුවින් ඔප්පුවක් චින්තා කි න යලාකු 

යනෝන තමයි කිේයේ.ඊට පස්යස් කි නවා බිම් සවි  අරයගන එන්න කි ලා. යම් කරන්න කාටද 

යමාරටුව මහ නගර සභායේ මම යජ්යෂ්ඨ මන්ීවරය ක්. මම   ඔබතුමාට කිේවාම ඔබතුතමා යම් 
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පැත්යත් ඒ පැත්තට යබෝයල් දැම්මා. අන්තිමට යම්ක කරන්න ම බැහැ. මාස යදකක් මම ිේවා. 

යජ්යෂ්ඨ මන්ීවරය කුට යමයහම නම් යමාරටුයේ ජ්නතාව යමාන තරම් ුක් විිනවාද නගර 

සභායවන් යම් වයේ යද ක් කර ගන්න බැරුව. යකාච්චර වැරිද හරිම අසාධාරණ ක් මම යකෝටි 

ගානක් නැති කරලා තිය නවා නගරාධිපතිතුමා දන්නවා පසුගි  ජ්නාධිපතිවරණය ක් ලක්ෂ 135 

ක් මම පැරිලා තිය නවා. ඒ ඔට්ටටු ඇල්ලුයේ මහින්ද මහත්ම ා යවනුයවන්. ගමටම යලාකු 

යද ක් කරන්න මම කථා කරලා යකරුයේ.ඔබතුමාට ගි  මහා මැතිවරණයේ මම යගාඩක් උදවු 

කරා. සල්ලි වලින් ලක්ෂ ක් ුන්නා. යබන්ස් කායරකක් යගදර තිය නවා ඕන යවලාවක 

අරයගන  න්න. එයහම කරපු අපිටද යම් කරන්යන් හරිම ුකයි. මම ඔබතුමා ලගට ඇවිල්ලා 

කථා කරලා කිේවා යම් වයේ ිනිස්සුන්යගන් පලි ගන්න යේශපාලනය න් පලි ගන්න කුහක 

පාලන ක් යම් යමාරටුව ඉතිහාසයේ ලැබිලා නැහැ. මම ඔබතුමාට කිේවා යම්ක යු එන් පි නගර 

පාලන ක් වුනානම් මම දන්නවා තත්පර කින් කරගන්නවා කි ලා.  නමුත් යමතුමායේ පාලන  

නිසා අපිට කරගන්න බැහැ. හරි ුකයි. යකෝටි ගානනක් නැති කරලා තිය නවා අයප් පක්ෂ  

යවනුයවන්. යම් වයේ සභාවල ඉන්නවට වඩා යහාඳයි යගදර  නවා.(යම් අවස්ථායේදී මහා නගර 

සභා මන්ී, යූ.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා සභා ගැයබන් පිටව ගි හ.) 

            නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, මම හිතනවා එතුමා හිටි ානම් යහාඳයි. අයප් ගරු මන්ී අත්යපාි ගහපු 

යු.එන්.පි අ  අත්යපාි ගැහැේයේ පිටිපස්ස පැත්යතන්ද කි ලා මම දන්යන් නැහැ.යකායහන් 

ගැහැේවුත් සේයද එන්වා. ඒ පැත්යතන් ගැහැවුයවාත් ටිකක් ගඳයි. ඒක නිසා වියශ්ෂය න්ම මම 

හිතනවා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  පැත්යත් හිටපු සනි මන්ීතුමා රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා 

ඉන්න කායල් ඇත්ත ඇති සැටිය න් කථා කරන්න අපි යමාන යවලාවකවත් පැකියලන්යන් 

නැහැ. එතුමා යගෞරවනී  විි ට හරි ටම එතුමා යම් පුටුයේ ඉන්නයකාට සුජිත් පුෂ්පකුමාර 

මන්ත්ර්තුමා  ඉන්න පුටුයේ ඉඳයගන 2002-2006 වකවානුයේ එතුමා කි නවා අයප්ම ගරු 

මන්ත්ර්වරුන්ට අනුන්යේ ඉඩමක් යප්න්න බැහැ, පල්ලි ක ඉ ඩමක් යප්න්න බැහැ, පන්සලක 

ඉඩමක් යප්න්න බැහැ. ප්රකාශන ඔප්පුවක් සාදාගන්නවා.නීතිඥ මහත්ි ක් උනාට යනාතාරිස් 

යකයනක්ද කි ලා මම දන්යන් නැහැ. ඕන යවලාවක මට පුලුවන් ඔබතුි යේ ඉඩම තව 

යකයනක් ලගට ගිහිල්ලා ප්රකාශණ ක් කි ලා ලි ා ගන්නට පුලුවන්. ඒක වලංගු නැහැ යම් රයට්ට. 

වලංගු නැති ඉඩමක් ගැන තමයි ඔ  කි න්යන්. මම අදටත් වඳින්න ඕන තැන්වල මම වඳිනවා 

මයේ වැිමහල් සයහෝදර මන්ිවරුන්ට. වැඳ-වැඳ පිං යදනවා සනී මන්ිතුමාට අත්යපාි 

ගහන්න එපා එතුමා කරපු යේ නිසා තමයි යමාරටුව යපාලිසි  ඉිරිපිට තියබන කයතෝලික 

සභායේ නා කතුමා ඉන්න ඉඩම හිටපු යුඑන්පි මන්ිවරය ක් එක්ක එකතු යවලා ප්රකාශන 

ඔප්පුවක් ගහල සනී මන්ත්රත්ුමාට පිං සිේධ යවන්න තමයි ඒක නම යවනස් කර යනාතිබුයන්. සනී 

මන්නත්ර්තුමා ඒ කරපු කාර්   රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා අත් යදකම ඔසවලා එදා සිට 

නීති ක් බවට පත් කලා. ඒක නිසා ප්රකාශන ඔප්පු වලට හදනවානම් මම යනාදැනුවත්වම මයේ 

යගදරටත් ඒ ටි හරවයි. අත්යපාි ගහනයකාට ගහනන්න ඕන අත්යපාි  ගහපු යකනාට 

ප්රසංශාවක් තිබුයනාත් විතරයි.ගහපු යකනාට යගෞරව ක් තිබුයනාත් විතරයි. ඔ  අත්යපාි ගහපු 

එක්යකනාම අත්යපාි  ගහ ගත්යත් තමන්යගම පැත්තට කණගාටුයි. 
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 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ කරුණ සම්බන්ධය න්  මක් කි නවා නම් එතුමා කිේයේ යමතන 

වැයඩ් කර ගන්න රස්ති ාු විම සම්බන්ධය න්. මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරන්න කැමතියි 

මම එතුමා යේ ඔප්පුව යපන්නනයකාට මම දැක්කා සීල් එකක් ගහලා තිය නවා. ඒ සීල් එක 

ගැහැේවම ඒ නිළධාරිනි  කි ලා තිය නවා බිම් සවි  සහතික  යේන්න කි ලා. ජ්නතාව බිම් 

සවි  ගැන දැනුවක් නැහැ. මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරන්න කැමතියි ජ්නතාව දැනුවත් 

කරන්න යමන්න යල්ඛණ යේන්න කි ලා පහදලා යදන්න කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එතුමා 

අවසාන ට කිේවා බිම් සවි  තිබුනා සිල් එක නැහැ කි ලා. එතුමාට බිම් සවි  සම්බන්ධය න් 

දැනුමක් නැති කම තමයි යපනුයන්. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  ,ඔබතුි  කි න එක වැරියි.ඒ ටී පුරවල මම යගවල් වලට ගිහිල්ලා යබදලා 

තිය නවා  දහස ් ගානක් මන්ීකායල්. යමතනට එන අ ට කි න්යන් ප්රකාශන ඔප්පුවක් 

තිය නවා නම් තමයි බිම් සවි  යේන්න කි න්යන්. ප්රකාශන ඔප්පුවත් අවුරුු 20 ක් වලංගු නම් 

අපි එතනින් එහාට අහන්යන් නැහැ. යම්කට තවම අවුරු 11/2 ත් නැහැ. මයේ ගයම් ග්රවුන්ඩ් 

එකට එහා පැත්යත් තිය න යකාටස එක කාල ක් ටියරෝන් ප්රනාන්ු ඇමතිතුමා එතයකාට දීපාල් 

උත්යතාටුව සම්බන්ධිකරන යල්කම් මායිම් ගහලා යබදන්න එනයකාට අයප් සුසන්ත 

මන්ිතුමායේ බාප්පා නිමල්සිරි තමයි කනු ටික ගලවලා ඉඩම යබ්ර ගත්යත්. විල්යලෝරාවත්යත් 

එයක් අයිතිකාරය ෝ ජීවතුන් අතර තාම ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබතුි  ඔ  යනාදන්න යේවල් ගැන 

කථා කරන්න  න්න එපා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම අත්පුි ක් ගැනවත් , ප්රකාශන ඔප්පුවක් ගැනවත් යනායවයි කථා 

කයල්. නිලධාරින් එතුමාට ඒ සම්බන්ධව පැහැිලි කර යනාිම ගැන මම කථා කයල්. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂන අප්රේප්රකෝන්ත්ර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒක මන්ිතුමා ගන්න කලින් සුදත් ක්රිෂාන්ත ඒ  ගෑනු යකනාට තිබිලා 

 තිය න්යන් ප්රකාශන  ඔප්පුවක්. ඒ ප්රකාශන ඔප්පුව නිසා තමයි උසාවි නිය ෝග ක් යගනල්ලා 

 තිය න්යන්. ප්රකාශන ඔප්පුවක් තිය නවා නම් අනිවාර් ් ය න්ම බිම් සවි  ඔප්පුවක් 

 තිය න්න ඕන. ඒක එතුමා දැනුවත් යවලා නැහැ. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එතුමාව දැනුවත් කලා නම් එතුමා අද ඔ  ප්රකාශ කරන්යන් නැහැ. ඒකයි 

මම කි න්යන්. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  ,ඔබතුි  දන්නවද දැනුවත් යවලාද නැේද කි ලා.දැනුවත් යවලා ඉවරයි. ඔ  

කි න ක්රමයේද  තුල ඒ ටි හරවන්න බැහැ. ඒක කවුද කි න එක යනායවයි වැදගත් යවන්යන්. ඒ 

ටි හරවන්න ක්රමයේද ක් තිය නවා . ක්රමයේදය න් එහාට  න්න බැහැ. 
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3(17) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පී.ගොවින්ත්ර මත්ප්රතසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම විපක්ෂ නා ක යවලා සභායේ මුලින්ම කථා කරන යකාට ඒ 

කථායවන් ඔබතුමාට යදෝෂායරෝපණ ක් කරන්න යවන්යන්. ගි වර සභායේි ඔබතුමා මුදල් 

කිටු වාර්තාවට ජ්න්ද  යදනවද කි ල කි නයකාට සභාව හමාර කරලා ගි ා. ඊට පස්ව තව 

අයිතම් යදකක් තිය නවා. යපෞේගලික කරුනු හා යවනත් කරුනු අපිට ඒ අවසථ්ාව නැතුව ගි ා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි.ින් ඉිරි ට එයහම කරන්න එපා කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පී.ගොවින්ත්ර මත්ප්රතසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අද රයට්ට ජ්නතාව බය න් ඉන්නවා යකායරෝනා බ , යපාල් යතල් බ . 

ජීවන බයර් බ .ලංකාව තුල තුන් බි ක් හැිලා තිය නවා. අපිට යකායරෝනා ගැන වාර්තාවක් 

ලබා යදන්න. යකායරෝනා යරෝගින් කි යදයනක් ඉන්නවා ද?  මරණ ට කි යදයනක් පත් වුනාද? 

නියරෝධාන  කී යදනක් කලාද කි ලා අපිට පැහැිලි වාර්තාවක් ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

3(18) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ජී.එම්.සුරිංග එන්ත්ර අප්රෙොන්ත්රසු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් කාල පරිච්යේද  තුල යනාය ක් යනාය ක් තැරැේකාරයින්යේ 

 ග්රහන කට හසු යවලා තිය න නගර සභාවට යස්ව  කර ගන්න එන ජ්නතාව. යමවැනි කාරණා 

 පසුගි  සභා වලිත් ප්රකාශ කරලා තිය නවා.ඒවයේම එකක් තමයි යම් ඉිරිපත් කරන්යන්. 

 නගර සභායවන්  ම් කාරණාවක් ඉටුකර ගැනිමට පැිණි විට  ම්  ම් අඩුපාඩු සකස් කරයගන 

 එන්න කි ලා කි නවා. අපයේ වරිපනම් යල්ඛන ට නම ඇතුල් කරන්න තිය න කාල  

 ප්රමාණවත් යනාවන නිසා අදාල යදපාර්තයම්න්තුයවන් ඉිරිපත් කරන යල්ඛනවලට කූට යල්ඛන 

 ඉිරිපත් කරන ඇතැම් මහත්වරු අපට වසර 20-25 පමණ යල්ඛන ඉිරිපත් කරන්න කිේවම ිට 

 යපර හිටපු ඇතැම් යනාතාරිස් මහත්වරුන්යේ යල්ඛණ අරයගන යදපාර්තයම්න්තුයේ ඇතැම් 

 නිලධාරින්යේ පි න්ලාවත් සම්බන්ධ කරයගන කූට යල්ඛණ සකස් කරයගන අදාල කටයුතු 

 කරගන්නවා. යම්කට මයේ මන්ිධුරයේ වසර 19 ක් තුල එදා සිට අද දක්වාම යම් කූට යල්ඛණ 

 සකස් කරන  ම්  ම් මහත්වරු ඒවා ිගටම කරයගන  නවා.අපි මහජ්න නිය ෝජිතයින් විි ට 

 ජ්නතාවට යස්ව ක් කරනවානම් යම්  කූට යල්ඛණ සකස් කරන  ම්  ම් උදවි ව නීතියේ 

 රැහැනට හසුකර ගත යුතු යවනවා. ජ්නතාවට යලාකු පිඩාවක් ඒවයේම තමන්යේ  රාජ්කාරි  ඉටු 

 යවන්යනත් නැහැ මුදල් ගැරිමක් පමණයි සිු යවන්යන්. වියශ්ෂය න්ම කර්මාන්ත කිටු සභාපති 

 වශය න් මයේ නින් ඉිරිපත් කලා වයාජ් යල්ඛණ ක් සකස් කිරිම සම්බන්ධය න් මාස 3 ක් 

 ගත යවනවා කිසිු පිලිතුරක් නැහැ. කල්දමුල්ල,  ලක්ෂපති ,  ලුනාව සහ අගුලාන බල ප්රයේශ 

 වල පීබී ඩබ්. වශය න් තමයි සඳහන් යවන්යන් එවැනි පුේගලයින්ට තමයි යම් කූට යල්ඛණ සකස ්

 කරලා තිය න්යන්. සභාවට වන අපකීර්ති  සම්බන්ධය න් අදාල වරිපනම් යල්ඛණයේ නම 

 තියබන පුේගල ව නගර සභාවට යගනල්ල නීති  ඉිරි ට යගනි න්න පුලුවන්. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු යකාමසාරිස්තුමා, යමතුමා යම් කාරණ  සම්බන්ධය න් කථා කරන තුන්යවනි වතාව යම්. 

 ඒ යදපාරකිම අධිකරණ ක්රි ාවලි ක් තිය නවා කිේවා. පරික්ෂණ ක් කරනවා නම් එ  

 මන්ීතුමාව  දැනුවත් කරන්න ඕන. 
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 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ජී.එම්.සුරිංග එන්ත්ර අප්රෙොන්ත්රසු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධව ස්තුති  පුද කරන අතර,  කූට යල්ඛණ සකස් කරන අ  

නිතියේ රැහැනට හසු කරන යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(19) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.ශ්රියොනි ප්රහවමලතො ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉඳිබැේද යමයතෝිස්ත පල්ලි  පංති මුලික ා විසින් ඉිරිපත් කරන 

ලිපි කි න් ඉල්ලනවා යමයතෝිස්ත විුහලට  ාබද පාර විුහල් පාර කි ලා කි න්යන් එතන 

ඉහල ඉිබැේද පාරට සම්මුක වන තැන නාම පුවරුව තිය නවා. පහල ඉිබැේයදන් පාර අවසන් 

යවනවා එතනට නාම පුවරුවක් නැහැ.ඒ නාම පුවරුව සවි කරන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(20) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂය න් මට  ස්තුති ක් එක්ක ලිපි ක් ඉිරිපත් කරන්න 

තිය නවා.සාමානයය න් පලාත් පාලන ආ තන වලට ජ්නතාව බල  යදන්යන් කුණු අපාය න් 

මුදවා ගන්න තමයි ප්රධාන කාරණාව.යම් සදහා කරන ය ෝජ්නාවන් පක්ෂ විපක්ෂ යේදකින් 

යතාරව කරන්න ඕන. මම වියශ්ෂය න් ඔබතුමාට ස්තුති කරනවා ඔබතුමා එ  පිලිඅරයගන 

කටයුතු කිරිම සම්බන්ධව. 

3(21) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යපාලිසියේ යත්මාව තමයි ධම්යමෝ හයේ රක්ඛති ධම්ම චාරි කි ලා. 

හැබැයි අද යමාරටුයේ යපාලිස් ස්ථාන හතයර් තියබන යපාලිස් නිලධාරින්යේ හියත් තිය න්යන් 

ඒක යනායවයි. හියත් තිය න්යන් අනිච්චාව සංඛාර කි ලා. යහ්තුව තමයි යපාලිසි  යකායි 

යවලායේ කඩායගන වැයටයිද කි ලා දන්යන් නැහැ.ඒවයේම පැිණිල්ලක් දාන්න ආවාම 

වාියවන්න පුටුවක් නැහැ. මම මන්ත්ර් වැටුයපන් පුටු අටක් අරයගන ුන්නා ඒ වයේම ලිපිරවය 

අරයගන ුන්නා.ඒ යපාලිසි වල අඩුපාඩු සකස් කිරීමට කටයුතු කරන්න කි ලා වියශ්ෂ ඉල්ලිමක් 

කරනවා. 

3(22) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2020.12.03 ියනන්  පරිපාලන චක්රයල්ඛ  7/2020 නිකුත් කරලා තිබුනා 

ගමන් වි දම් ිමනා සම්බන්ධය න්. ඒ  ටයත් අපිට ආසන්න පලාත් පාලන ආ තනවල යගවිම් 

කටයුතු කරලා තිය නවා නමුත් අයප් නගර සභායේ යගවිම් කරලා නැහැ. එම නිසා මා ඉල්ලිමක් 

කරනවා ඒ අනුව අයප් නගර සභායේ මහජ්න යසෞඛය පරික්ෂක වරුන්ට හා පවුල් යසෞඛය 

යස්විකාවන්ටත් යගවිම් කටයුතු කිරිමට සලස්වා යදන යලස. 

3(23) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් ආරාධනාවක් ලැබිලා ඇති. ලුනාව ආයුර්යේදයේ 

සහනසුයබෝදන් කි ලා ආබාිත දරුවන්ට සා න ක් ආරම්භ කරලා තිය නවා. ඒකට භාහියරන් 

ලබායදන යබයහත් වර්ග ලබාි  යුතුයි.ඒ අවශයතා වලට මා සහ මයේ පිරිස රු. 58000/- ක් 

යසා ා ුන්නා.මම ඉල්ලිමක් කරනවා නගර සභාවක් විි ට මැිහත් විම කරන්න කි ලා. 
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3(24) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ආ ාචන ක් ඉිරිපත් කරලා තිය නවා නයවෝදනි යසායිසා මහත්ි , 84 

ඒ යමෝල්යප් පාර, යමාරටුව. කාණු පේධති  සකස් කරන්න කි ලා. මම ලිපි සභාගත කරනවා. 

3(25) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඉිරිපස තියබන මධයම යවලඳ යපාල සකස් කිරියම්ි මීට කලින් මහ 

නගර සභා අමාතයාංශය න් දා කත්ව  ුන්නා වයගම අපි ණ ක් ගන්යන් නැතුව යම් කටයුත්ත 

කර ගමු කි න අදහස තමයි යදන්යන්. 

3(26) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ඩී.අනුර ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ක්රිඩා කිටු සභාපති වර ා වශය න් දැනට අපි විල්යලෝරාවත්ත යබාරලුව 

ක්රඩාංගන  තණ තීරු , මැටිවත්ත  ක්රිඩාංගන  විකට්ටටුව, ලුනාව කලපුව විකට්ටටු 

යදකක්,ලක්ෂණපති  ප්රජ්ාශාලා ක්රීඩාංගන  විකටුව, විල්යලෝරාවත්ත යබාලියබෝල් ක්රිඩාංගන  , 

යසායිසා පුර පැති විකට්ටටු තුනක් සහා සැහැල්ලු පන්ු විකට්ට යදකක්,ඒවයේම යවාලියබෝල් ක්රිඩා 

පිටි , ජ් ගත් පුර ඉිරියේි අලුත්වැි ා කරනවා. ඇත්තටම අයප්  ම්කිසි වාසනාවකට 

ලංකායේ පලයවනි කියුයර්ට යකයනක් ලැබිලා තිය නවා ුින්ද මහත්ම ා.ඒ වයේම මට යම්වා 

සකස් කිරිමට සංඛ මහත්ම ා වියශ්ෂ උනන්ුවක් දැක්වුවා එතුමා විකට්ට තණතීරු සකස් කිරිමට   

ක්රිකට්ට ආ තනයේ පාඨමාලාවක් හදාරපු යකයනක්. නමුත් කැතයි කි න්න යම් වයේ 

සංවර්ධන ක් යවනයකාට වියේචන  කරන්න යකාටසක් ඉන්නවා. යසායිසා පුර ක්රිඩාංගන ට 

ස්යපෝට්ටස් කම්ප්පැලැක්ස් එකක් හදන්න තමයි අදහස් කරලා තිබුයන් නමුත් මාධය අරයගන 

ඇවිල්ලා ිනිස්සු කට්ටටි ක් ඇවිල්ලා කිේවලු සමන්ලාල්යේ පුතා යම්වා වලින් ගසා කනවා 

කි ලා. මම යම් සභායේ විවෘත අභිය ෝග ක් කරනවා යම් කරපු කිසි යේකට අනිස් යලස මුදල් 

ිලා තිය නවා නම් මම මන්ිධුරය න් ඉල්ලා අස් යවනවා. ඇත්තටතම අපිට ිනිස්සු කි නවා 

ඔබතුමන්ලා යම් කරන්යන් යලාකු යද ක් පැති විකට්ටටුව හදනවා කි න්යන් නගර සභාවට 

ආය ෝජ්න ක් නගරාධිපතිතුමනි. මාධය යගනල්ලා සංදර්ශන කරින් සමන්ලාල්යේ පුතා 

ඉිරියේි චන්ද  ඉල්ලන්යන් මම කි න්යන් සමන්ලාල්ට ගහන්න යම් වයේ තරුණ ළමයින්ට 

ගහන්න එපා. නගර සභාවට එන්න පුලුවන් නම් මම යම් ආසන  ඒ ළම ට යදනවා. අපි ව සයි 

තරුණ ළමයින්ට අවස්ථාව යදන්න ඕන. අයි සි සි එකට මුදලදක් යගේවා ඇයරන්න සත ක් වත් 

යගවලා තිය නවා නම් අහන්න අයිති ක් තිය නවා. එයහම යනාකර කැත විි ට වියේචන  

කර කර  න්න එපා. මම ගරු මන්ීවරුන්ට කි නවා යම් වයේ පහත් වැඩ කරන්න එපා කි ලා. 

3(27) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ජී.එම්.නිප්රරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අප්රෙොන්ත්රසු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව සිංහ සමාජ්ය න් අභි ාචනා  ටයත් මා යවත ලිපි ක් ඉිරිපත් 

කරලා තිය නවා. යම් සිංහ සමාජ්යේ ශාලාව යකාරළවැල්ල වාේ වර්ධන ශාලාව ගරු ලලිත් 

යනෝනිස් නගරාධිපතිතුමා විසින් තමයි සිංහ සමාජ් ට ලබා ිලා තිය න්යන්. යම් ශාලාව නැවත 

නගර සභාවට පවරා ගැනිම සඳහා යමාරටුව ිසා අධිකරණයේ නඩුවක් පවරලා තිබුනා කි ලා 

නගර සභායවන්.නගර සභාව පැරුනා. ඊට පස්යස් ගල්කිස්ස අධිකරණයේ ඇපල ක් ඉිරිපත් 

කරලා තිය නවා. 
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 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ත්ර්තුමා, යබාරු කි න්යන් නැතුව ඉන්න. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ට ලැේජ්යි. 

- සභා යඝෝෂා  - 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 

ගරු මන්ත්රත්ුමා, මම අතිශයනි්ම කණගාටු යවනවා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් යම් නගර සභාවට 

පත්යවලා ඉන්න මන්ත්ර්වරු කථා කරන්න ඕන ඕකද? නඩුව පැරිලා තිය නවා නම් යම්ක නගර 

සභාවට ගන්න කි න්යන් නැතුව අනිත් එක ඔ ායේ නඩුව ගැන යපාඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හැරිලා 

බලන්යන් නැතුව කථා කයලාත් යහාඳයි මන්ත්ර්තුමා. කරුණාකරලා ඉදගන්න ලැේජ්ා නැති වැඩ 

කරන්යන් නැතුව. මන්ීධුර ට ඇවිල්ලා සභායේ යේපල වලට යපාලිසි ගිහිල්ලා ලැේජ්ා නැති 

වැඩ.අර එහා පැත්යත් ඉඳයගන රුපි ලක් සභාවට ගන්න දඟලන දැඟලිල්ල අර මන්ීවරු හතර 

යදයනක් අන්න එයහමයි මන්ත්ර්වරු කි න්යන්. ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ මන්ීවරු.ඉල්ලා 

අස්කර  ගන්න ඕක මහ අවනම්බුවක්. 

  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මන්ිවරය ක් විි ට සභායේ කරපු බරපතල ප්රකාශ ක් නඩුව පැරුනා 

කි න එක කරුණාකරලා ඒක ඉල්ලා අස්කර ගන්න නැත්නම් යකාමසාරිසත්ුමා හරහා හරි 

ප්රකාශ ක් කරන්න නඩුව සම්බන්ධය න් ඇත්ත තත්ව . 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ජී.එම්.නිප්රරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අප්රෙොන්ත්රසු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සිංහ සමාජ්  විසින්  ඉිරිපත් කරලා තියබන එක තමයි මම ඉිරිපත් 

කරලා තිය න්යන්. ඒක එතුමන්ලත් එක්ක බලාගන්න. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යම් සම්බන්ධය න් ආ තන කිටුයේ තිය නවා 2003.09.02  ින තීන්ුව 

ලබාිලා තිය න්යන් යමාරටුව ිසා අධිකරණය න්. නඩු අංක 94/2000/යනරපිම යම්ක 

නිය ෝග  ිලා තිය න්යන්. වාේ වර්ධන එක අයින් කරලා නගර සභාවට බල  ගන්න. නගර 

සභාවට ගන්නවා විතරක් යනායවයි නගරාධිපතිතුමා නගරසභාවට මුදල් යනායගවපු කාල 

සීමායේ සිට ඒ අ නගර සභාවට භුක්ති  බාර යදනතුරු අදාල කාල සීමාව තුලම රු.1000/- 

ගායන් මායසකට අපිට යගවන්න ඕන.ඒ විතරක් යනායවයි ඒයගාල්යලා ගල්කිස්ස 

මහාධිකරණ ට ගි ා, යශ්රඨ්ාධිකරණ ට ගි ා සෑම තැනකින්ම එම තීන්ුව තමයි ලැබුයන්. ඒ 

නිසා පැහැිලිව කි නවා යම්ක නගර සභාවට පවරා ගන්න කි ලා. පවරා ගැනියම් අඩුවක් යවලා 

තිය නවා අයප් හිටපු නීතිඥ මහත්වරුන්යගන්. නඩු කිටුයේි ඔබතුමා තමයි යම්ක මතුකයල්. 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත යවනවා. ඔබතුමා කිේවට පස්යස් තමයි අපි යම්ක යසා ායගන ගියේ. ඒක 

ඔබතුමාට මතක යනාතිබුනානම් එයහම යම් යේ යවනවා. ප්රිප් ශ්රි න්ත මන්ීතුමා ිගින් ිගටම 

ෆයිට්ට කලා  යම් සම්බන්ධව. 
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නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ත්ර්තුමා, ඔබතුමාට උදවු කරන්න යනායවයි යම් කථා කරන්යන්. යම් යවනයකාට 

යනරපියම් නිය ෝග  දැිම සඳහා කටයුතුත් කරලා ඉවරයි යු.ි.ඇට්ට එයකන් යනරපියම් 

නිය ෝග ක් අධිකිරණ ට නිය ෝග  ලැයබන්න ඔන්න-යමන්න තිය න්යන්.දන්යන් නැති 

යේවල් කථා කරන්න එපා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැන් යම් යවනයකාට යමාරටුව අධිකරණයේ යවනම නඩු යදකක් දාලා 

තිය නවා. අපි කිේවා යම් නඩු තින්ුව යමාරටුව අධිකරණ ට භාර ිලා ඒ නඩු යදක අපි ඉල්ලා 

අස්තර ගන්නවා යහ්තුව තින්ුව ිලා ඉවරයි යම් අ ව පන්නන්න කි ලා. යම් සම්බන්ධව  

පැහැිලිව ආ තන කිටුයේ තිය නවා. ඒ නිසා මන්ත්ර්වරුන්ට කි නවා කරුණාකරලා කිටු 

වාර්තාව කි වලා බලල සභාවට එන්න.  

3(28) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.රවිනත් ජයශ්රී ගුණප්රසවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම මීට අවුරුේදකට කලින් ඔබතුමාට ය ෝජ්නාවක් කලා මහ නගර 

සභාව ඉිරිපිට තියබන බාලදක්ෂ මාව යත් බර වාහන ගමන් කිරිම තහනම් කරන්න කි ලා 

ඔබතුමා ඒක ක්රි ාත්මක කරලා යබෝඩ් එකක් ස්ථාපිත කලා. නමුත් ඒ පාර ප්රතිසංස්කිරියමන් 

අනතුරුව ඒ යබෝඩ් එක දැන් එතන නැහැ.  ලිත් ඒ බස් ගමනා ගමන  කරනවා නැවත වරක් 

යබෝඩ් එකක් ස්ථාපන  කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

3(29) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.රවිනත් ජයශ්රී ගුණප්රසවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමායේ වි යශ්ෂ ඉල්ලිමක් මත මම ජ්ාතයන්තර සම්බන්ධකම් 

සම්බන්ධව පක්ෂ යේද කින් යතාරව යමාරටුවටත් ඔබතුමාටත් ශක්ති ක් යවන්න මම ඉිරිපත් 

යවලා ඔබතුමා දන්නවා අපිට සිටියනට්ට ආ තන  අපි පැරණිම සාමාජිකයින් අපිව අයින් කරලා 

තිබුයන්. නමුත් ඔබතුමායේ ඉල්ලිම පරිි මම ඉල්ලිම් කරලා ලිපි කීප ක්ම ඉිරිපත් කරලා අපිව 

සිටියනට්ට ආ තන  නැවත වරක් සාමාජිකයින් කලා අයප් යජ්යෂ්ඨත්ව  බලලා 2013 දක්වා 

යගනි ලා අලුත් අ  හැටි ට යනායවයි. දැන් යම්යකි අපි එකඟ වුනා ඒයගෝල්යල් අපිට අවුරුු 8 

ක  හිඟ යමම්බ ෂිප්ට්ට එකක් යගවන්නකි ලා තිබුනා. නමුත් අපි ඉල්ලිම් කරලා අපි කිේවා 2019 

සිට අපි යම් මුදල යගවන්නම් අපිට යමම්බ ශිප්ට්ට එක  යදන්න කි ලා. ඒ අනුව දැන් අපිට ෆුල් 

යමම්බ යකයනක් කරලා තිය නවා. නමුත් ඒයගාල්යලා ිගින් ිගටම මයේත් එක්ක යටලි යපෝන් 

එයකන් කථා කරනවා ඊ-යම්ල් එවනවා අපි යමම්බර් ශිප්ට්ට එක යගවලා නැහැ. යම් යහ්තුව නිසා 

මම ඉල්ලිමක් කරනව ඔබතුමායගන් අපිට යඩාලර් 5000/- ක ප්රධාන ක් ගි  මායස්  ලබා යදන්න  

තිබුනා. මයගත් එක්ක යපලියපෝන් එයකන් ඒ අ  යදවතාවක් කථා කරලා මට ඒ සම්බන්ධව 

ඉිරිපත් කරන්න යේවල් කිේවා. මම ඒ යේවල් ඉිරිපත් කලා.  එයක් පලයවනි වාර්ක  තමයි රු. 

5000/- සමහරක් යවලාවට රු.1000/- ක්  15000/- ක් විතර ලබාගන්න පුලුවන් යමාරටුව 

නගර ට. නමුත් අයප් යම් යමම්බර් ශිප්ට්ට එයක් තිය න ප්රශ්ණ  නිසා ඒ අ  යම් ගැන වැි 

උනන්ුවක් දක්වන්යන් නැහැ පලයවනි එක. යදවනි එක අවුරුු හතර කට වතාවක් පවත්වන 

සිටියනක්ට්ට මහ සභාව එතන තමයි අලුත් කාරක සභාව පත් කරන්යන් ඒක යනාවැම්බර් මායස් 
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පවත්වනවා. ඒක මට ඔබතුමාට දැනුම් යදන්නත් කිේවා. එතන ඔබතුමත් ආරාධිතය ක් විි ට  ා 

යුතුම ස්ථාන ක්. යම්ක කරන්න නම් අපි යම් මුදල් යගවිම කර යුතුයි. ඒකට ඔබතුමායේ පුර්ණ 

අවධාන  ය ාමු කරන්න ඕන ස්ථාන ක් අපිට ප්රය ෝජ්න යගාඩක් ගන්න පුලුවන් ස්ථාන ක්. 

යඩලර් 1300 ගායන් තුනක් තිය නවා.  

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, නෑ ඒක අපි ක්රි ාත්මක කරනවා. 

3(30) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ි.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  පලමුව තමුන්නාන්යස්ට ප්රසංසා කරනවා ඒ අන් කවරක් නිසා යනායවයි 

යමාරටුව මහා නගර සභායේ මහ සභාව වින ක් සහිත සභාවක් බවට පත් කලා. ඒ විතරක් 

යනායවයි යම් සභාව සටන් කාි සභාවක් බවට පත් කලා. යම් සභායේ යපත්සම් පැිණිලි 

අයිතම  අද වැදගත් අයිතම ක් ඒ තමයි කිටු සංවාද කරන්න තිය න අවස්ථාව ඇහුරුනාම 

මන්ීවරු ප්රධාන යකාට ජ්න ායේ ප්රශ්ණත් තමන්යේ ප්රශ්ණත් යපත්සම් පැිණිලි අයිතම  

 ටයත් ඉිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා යපත්සම් අයිතම   ටයත් අපිටත්  ම් කරුනු ප්රමාණ ක් 

යපත්සම් යලස ඉිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ගන්නවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි සමහර යවලාවට 

සතුට යවන ගමන් ුකුත් යවනවා. දැන් මන්ිවරය ක් තමන්යේ අයිති  පිලිබදව ඉතාම ගැඹුරින් 

කිවයුතු කිවයනායුතු සි ල්ල කි ේි තමුන්නාන්යස්යේ පාලන ට අවුරුු ගානක් කි ලා දැි 

වියේචන ක් කරේි එක හඩක් ආපු නැති ආණ්ඩු පක්ෂයේ විපක්ෂයේ අත්පුි ක් ගහපුවම මරන් 

කන්න හදනවා. ඒකට තමයි සටන් කාමීත්ව  කි න්යන්. ගරු නගරාධිපතිතුමනි මයේ පලයවනි 

යපත්සම යම් දවස්වල විකාර  හීන යපනවා ඒවායේ යපාි ආස්වාද කුත් තිය නවා. ඒ ආස්වාද  

මම අත්මාර්තකාි විි ට ගන්යන් නැතුව එයකන් යතාරගත්තු සමහර ඒවා යම් සභායවත් 

යමාරටුව ජ්නතාවයගත්  හපත යවනුයවන් පරාර්ථකාි හැගීමකින් ඉිරිපත් කරනවා. ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි නින්ද ගි  ගමන් ටිකක් ඈතින් හඩක් ඇයහනවා. ඒ හඩ තමයි යහාට්ටට පරා-

යහාට්ටට-යහාට්ටට පරා කි නවා. මට නිකං හඩ අයහන විි ට යහා ලා බැලුවා බලනයකාට යම් 

හීයනන්. සුවඳකුත් නැති කුමාර කුත් යනාවන පුෂ්ප කැහැ ගහනවා. මට හිතාගන්න බැහැ යම් 

යවලායේ ිට යපර නම් කාල ක් ඔ  කැහැ ගැහිල්ල කැහැ ගැහැවුවා. හැබැයි දැන් යමාකද යම් 

කැහැ ගහන්යන්. එතයකාටම කණ ගාවින් ඇයහනවා යදාරයහාටුවා - යදාරයහාටුවා - යදාර 

යහාටුවා ගානවා. අයිත් බැලුවා යම්ක යවන්න බැරි වැඩක් යම් යදන්නයගම නුල තනි අතක 

තිය න්යන්.යම් යවලායේ කවදක්වත් මට යකාච්චර සැක ක් තිබුනත් එයහම යවන්න 

බැහැ.ඊලඟට බලනයකාට යදන්න එකට මුණ බලායගන කි නවා මාර කතාවක්  කිස්යකාකා-

කිස්යකාකා-කිස්යකාකා කි නවා යම් යමාකක්ද යම් කි න්යන් හිතා ගන්න බැරි එකක් 

ඇතුයල් ඊලඟට පුෂ්යප කැහැ ගහනවා පට්ටට යමෝල - පට්ටට යමෝල කණ ගාවින් කැහැ ගහනවා 

යමාට්ටට පාල - යමාට්ටට පාල කි නවා. යම් විකාර හඩ ඇතුයල් මට දැන් නමක් ආවා  මම කල්පනා 

කලා ඔ  පාල කි න කෑල්යලන් ඉවර වුනායන බැලුවා එතයකාටම පුෂ්යප කැහැ ගහනවා අසස් 

පිටින් - අස්ස පිටින් - අස්ස පිටින් කණ ගාවින් කැහැ ගහනවා දිං බිිං-දිං බිිං යම්ක යහාඳට 

මම සිහි  ඇතුව නැගිටලා සිහි කල්පනායවන් කල්පනා කරනයකාට මට මතක් වුනා යම් 

කි න්යන් යවන යමාකක්වත් යනායවයි ජ්නවාරි මායස් යම් සභායේ සම්මත කල ය ෝජ්නාවක් ඒ 

ය ෝජ්නාව තමයි යමාරටුයේ යර්ස් බයි ස්ථාන වලින් වයා ිපාරික බලපත්ර ගාස්තු අ  යනාකිරියම් 

ය ෝජ්නාව. අපිත් පක්ෂයි. එදා යම් කි පු සිංු කවි වාර්තායේ තිය නවා. අසු පිට නැඟි කතන්දර 

විශාල කතන්දර මම පහුයවනිදා ගි ා යමාරටුයේ යර්ස් බයි වලට තිබුනට වඩා යහාඳින් බයි 
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වැඩ.යපාඩ්ඩක් කථා කලාම අයවත් පට්ටට උත්තර ක් ගරු නගරාධිපතිතුමා එයගාල්යලා කි නවා 

ලංකායේ එකම නගරාධිපති යමාරටුයේ නගරාධිපති අපිට යමයහම බු සහන ක් ුන්න. බලපත්ර 

ගාස්තු අයින් කරපු එකම නගරාධිපති. මට එතනින් එහා කථා කරන්නට යද ක් නැහැ. එන්න 

හැයරනයකාට යකෝයචක් එකට කි නවා අම්මා - මුත්ත - පනත්තා - කිත්තා - කිරිකිත්ත - 

පනත්තා යමාන කිරි කිත්තා කිේවත් අපි නගරාධිපතිට තමයි චන්ද  යදන්යන්. ඇයි නගරාධිපති 

අපිට අපි නගරාධිපතිට. බු අයින් කරලා. යමාරටුයේ බුලත්විට කයඩ්නුත් බේද අ  කරනවා. 

සාධාරණ යලස උප න හැම යදනායගන්ම වයාපාරික බු අ  කරන වා. හැබැයි බයි වලින් බේද 

අ  කරන්යන් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමා කි න්න ජ්නවාරි මායස් ගත්තු ය ාජ්නාව 

සම්මත කරපු යම් යවනයකාට ගත්තු ක්රි ාමාර්ග  කි න්න. එරයගාල්යලෝ කි නවා අපිට කිසි 

දැනුම්ිමක් නැහැ අපි යර්ස් බයි පවත්වායගන  නවා. අපිට ලියුමක්වත් එවලා නැහැ. යමාකක්ද 

ගත්තු ක්රි ාමාර්ග  දැන් යර්ස් බයි නවා බලපත්ර ගාසත්ු නැතුව යම් සභාව විශාල වරදක්යන් යම් 

කරන්යන් ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි මයේ යපත්සම තමයි ඔන්න ඕක. ඉිරිපත් කරපු 

විික්රම  තමයි අර. එක නමක් ඉලක්ක කරයගන මයේ හියන් දැක්යක්. හැබැයි ඇත්ත යහා ලා 

බලනයකාට මාර අර්බුද ක යමාරටුව මහ නගර සභාව බලනයකාට සමන්ලාල් 

නගරාධිපතිතුමායේ ප්රධානත්වය න් ලංකායේ එකම නගරාධිපතිවර ා විි ට යර්ස්බයි යම් 

යදරණ, අරුණ මාධය වාර්තා කරනවා යමාරටුයව යර්ස් බයි නවත්වයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා යම් 

ආ තන ට එන්න තිබිච්ච බේදක් ඉවත් කිරිම පමණක් යනායවයි. යපාි ිනියහක් බේද යගේයේ 

නැත්නම් අපි නඩු දානවා. දැන් බේද යගවන්යන් නැතුව තමන් සතුටින් යර්ස් බයි පවත්වායගන 

 නවා. එක යර්ස්බයි එකක්වත් නැවතුයන් නැහැ. ඒ නිසා යම් අවධාරණ  කරන්යන් යමාරටුව 

මහනගර සභායේ අපිත් එකතු යවලා තමුන්නාන්යස්ලා යගනාපු ය ෝජ්නාවට නිකංවත් විරුේධ 

වුනා නම් බයි නවත්වන්න විරුේධ වුනා වයේ යවනවා.අපි දැන් තීන්ුවක් අරයගන තිය න්යන් 

අ  කරන්න බැහැ නිතිම  ගැටලුවක් තිය නවා. හැබැහි තව ුරටත් බයි පවත්වායන  නවා නම් 

ආණ්ඩුව පැත්යතන් මැිහත් යවලා යම  වලක්වන්න ක්රි ා මාර්ග ක් ගන්යන් නැත්නම් අපි ඒ 

බේද අ කරගන්න හරි කටයුතු කිරිම තමයි කරන්න යවන්යන්. නැත්නම් ඒක අපි අනි ම් විි ට 

එකඟ වුනා යවනවා.බයි පවත්වායගන  න්න බු සහන යදන්න. අපි කායගත් එයහම අරමුණක් 

නැහැ යම් සභායේ. අපි කාටත් තිබුයන් පාරිශුේධ වුවමනාව යමාරටුව ජ්නතාව සුුයවන් ගලවා 

ගන්න.හැබැයි සුුයවන් ගලවා ගන්න ගත්තු ක්රි ා මාර්ග  අනිත් පැත්ත්ට කැරකිලා ආවා බේද 

ඉවත් කරලා.  

3(31) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ි.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යදවන කාරණාව තමයි යම් සභායේ පැරණි ලිපියගානු විනාශ කරන ක්රි ා 

 මාර්ග ක් අරයගන තියබන බව ආරංචි වුනා. යම් අදහස ඉිරිපත් කරන්යන්  අයප් පැරණි 

 ලිපියගානු අයප් යගාඩනැගිලි වල  පුරවායගන ඉන්න ඕන තැන ඉදලා යනායවයි. හැබැයි යම් හැම 

 ලිපියගානුවක්ම වැදගත්. යම් හැම ලිපියගානුවකම එහි වැදගත් කම යනාවැදගත් කම තීන්ු කරන 

 විනාශ කිරිමට යපර ආ තන නීති  පිලිබද ස්ථාවර කිටුව හරහා විනාශ කරන්යන් යමානවද 

 යනාකරන්යන් යමානවද කි ලා තීන්ුවක් ගන්න අයප් යකාමසාරිස් තුමා ප්රමුඛ අදාල නීති 

 නිලධාරින්යගන් සමන්විත කිටුවකින් තීන්ුවක් අරයගන ආත ත කිටුවට යගනල්ලා යම් 

 සභාව දැනුවත් කරලා යම් සභායේ අනුමැති ක් ඇතුයල් සිුවි  යුතුයි කි න ස්ථාවර  ඇතුයල් 

 අපි ඉන්නවා. එ   එයස් වි  යුතුයි. එයස් නැතුව විනාශ කරන හැම ලිපියගානුවකම  ම් නිශ්චිත 

 යමායහාතක ප්රශ්ණ ක් ආයවාත් යකාමසාරිස්තුමා වග කි න්න ඕන. මහජ්න ායේ මුදල් වි දම් 

 කරන ආකාර  සඳහන් වන විවිධ ජ්නතා අවශයතා පිලිබදව සාක්ෂි යලස තියබන ලිපියගානු ඒ 
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 නිසා ඒ ලිපියගානු සභා අනුමැති කින් යතාරව යම් යවනයකාටත් විනාශ වුන බව තමයි මයේ 

 අවයබෝධ  තිය න්යන්. නමුත් එයස් කර තියබනවානම් ඉතාමත් බරපතල විි ට අපිට 

 වියේචන ක් තියබනවා වහාම විනාශ කර තියබන ලිපියගානු වුනත් ඒ ලිපියගානුවල අංක සහිතව 

 වාර්තාවක් ආ තන ස්ථාවර කිටුවට එවන්න.  

3(32) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ි.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,   පැිණිල්ලක් යලස ඉිරිපත් කරන්යන් පණත් වලට බැරි යබායහෝ 

යේවල් යම් සභායේ සිේද යවනවා. ඇස්තයම්න්තුවක් අනුමත යනාකර යම් සභායේ අවයබෝධ ක් 

හදන්යන් නැතුව ඔබට ඕන ඉිකිරිමක් කරන්න පුලුවන්ද? මට හැම තිස්යසම යප්න යද ක් තමයි 

හිඟන්නන්ට පවුඩර් දානවා, යසන්ට්ට දානවා ඇති පදමට හිඟන්නා ිවයලාප් කරනවා යම්කප් 

ගාලා. හැබැයි අනික් පැත්යතන් යමානවා හරි කථා කරන්න බැහැ ගණිකාව තමන්යේ පතිවත 

ගැන වර්ණනා කරනවා.  මක් යබ්ර ගන්න බැහැ හැමතිස්යසම ගණිකාව තමන්යේ පතිවත 

වර්ණනා කරනවා. නගරයේ හැම තැනම ගිය ාත් යපර පාසැලකට, ප්රජ්ා ශාලාවකට, මාතෘ ළමා 

සා න කට යම් හැම තැනම තිය න අඩුපාඩු අතිශ  කණගාටුදා කයි. යදාර-ජ්යන්ල කඩායගන 

වැයටනවා, වහල යතයමනවා ගැබිනි මවුවරුන් විශාල අපහසුතාවලට පත්යවලා. ඒ හැම තැනකම 

ුකයි කණගාටුයි. හැබැයි යමතනින් ඇතුල් යවනයකාට අයරයහ හදනවා යමයහ හදනවා ඒ සි 

දානවා පට්ටට සංවර්ධන ක්. ිර්ඝ ඉතිහාස ක් යම් අර්ික  යගාඩනැයගන විි  ගම නගර අතර 

තියබන යවනස ඒ විෂමතාව ට යම් නගර සභාව හරහාත් අපට යපන්යන් යම් යප්න ටික ඔප 

දානවා යනායපයනන ටික වල් බිහි යවන්න ඉඩ හරිනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි ඕකට 

විරුේධයි. අපි හැමදාම ඉල්ලනවා වයේ ඉල්ලනවා යම් මහජ්න ායේ බු මුදල වි දම් 

කරනයකාට මහජ්න ා යස්වා ලබන ස්ථාන හැම එකක්ම ඔබ කසල වලට මහන්සි යවනවා, 

කසල වලින් ජ්නතාවයේ පැත්යතන් වඩා වැි  මක් කරන්න ඔබ මහන්සි වන බව අපිට 

යප්නවයන්. එ  වඩාත් නිවැරි විග්රහ ක් කර ගන්න තරම් සංඛයා දත්ත යතාරතුරු ඒ අ  සතුව 

නැහැ. එනමුු මතුපිට යපනුයමන් අපි දකිනවා උත්සහ ක් ගන්නවා. ඒ උත්සහ  ගන්න සිේධ 

යවන්යනම විවිධ යහ්තු ඇති. අධිකරණ ක්රි ාමාර්ග අර වත්තට දාන්න යනායදන ඒ ජ්නතාවයේ 

උේයගෝෂන සහ ඒවා ඇතුයල් ඔබ යපලඹුනා ඒක යහාඳයි හැබැයි ඒවාට අදාල දත්ත යතාරතුරු 

ඕන අපි  මීට යපර සහ දැන් ඇත්තටම  සංසන්දන  කර පුවාම අපි යමාකක්ද  හපතක් කරලාද. 

දැන් මන්ිවරු මතු කයල් නැති වුනාට යකායල් ිපු ින ගනන් වලට අනුව අයප් වාහන  

 න්යන් නැහැ කි ලා අපිට විවිධ යචෝදනාවන් බිින් එනවා. අපි ඒවා  ම් ප්රමාණ කට සමන  

කරනවා ජ්ාතික ප්රශ්ණ ක් විි ට යම් කසල ප්රශ්ණ  තිය න නිසා ඒක පිලිබදව දරන මහන්සි  

උත්සහ  එහි පල දරන්යන් ජ්නතාව නම් අනිත් පැත්යතන් අර යස්වාවන් පිලිබදවත් වි  හි දම් 

දරනයකාට යමතනින් ඇතුල් යවනයකාට තිය න චිත්ර  යනායවයිනම් ගයම් ගි ාම ගයම් මාතෘ 

සා න  තිය න්යන්. පරික්ෂණාගාරයේ යස්වාවන් සැලකි  යුතු යලස බිද වැටීමක තිය නවා. 

ඔබට ඊයේ රාි යකෝල් එකක් ආවා ඒ යකාල් එක ආයේ අයප් ින යපායල් පිරිසක් ඇවිල්ලා 

ඉිරිපස  කඩ කණු හිටවනවා අර ගල් ගලවනවා. අපි  අහිංසක යවලුන්ට යවන් කරලා ුන් 

යකාටයස් තිය න ගල් ගලවනවා  කඩ කණු හිටවනවා. මයේ ඇස් යදකට දැක්කා කණු හ ක් 

හියටේවා. මම දන්යන් නැහැ යමාන විි ට හිතින් ිනිස්සු යම් අපි සතු යේපල  වලට ඇතුල් 

යවලා යමයහම කරනවාද. 
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ගරු මන්ීතුමා, ඒ අවසථ්ායවම ඒවා ගැයලවුවා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ි.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම්වා යමයහම යවන්න බැහැ යම්වා පාලන ක් තිය නවා. පණ 

ඇති පාලන ක් තිය නවා.සි ල්ල යසා ලා බලන පාලන ක් තිය නවා. ඒ අවසථ්ාව මැිහත්විම් 

කරලා වලක්වන්න. යපත්සම් පැිණිලි  ටයත් යම්වා අවධාරණ  කරින් මා නිහඩ යවනවා. 

3(33) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,   ඉතා යකටිය න් ඉල්ලිම් යදකක් නම් කරනවා. පලයවනි එක තමයි 

මානුෂි  ඉල්ලිමක් මට දැන ගැනිමට ලැබුනු යද ක් වැරි ඔබතුමා  නිවැරි කරන්න කි ලා 

ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා කුණු යත්රිම සඳහා කාන්තාවන් ය ාදවලා තිය නවා කි ලා නගරයේ 

වැඩ කරන. ඔවුන්ට යම් කටයුතු කිරියම්යේ අත් ේවුස් ලබා ිලා නැහැ. ඒ කර්තවයයේි මුි 

ගැලවිම අවස්ථායේි අපහසුතා වලට පත්යවනවා කි ලා දැනුම් ිමක් කලා. ඔබතුමායගන් 

ඉල්ලිමක් කි ලා ඒ සඳහා ඔවුන්ව ය ාමු යනාකරන යලස. මා කාන්තාවක් විි ට මානුෂිකව ඒ 

ඉල්ලිම ඉිරිපත් කරනවා. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුි , ඔබතුි  කි න්යන් ඒ රාජ්කාරිය න් ඔවුන්ව ඉවත් කරන්න කි ලද? නැත්නම් 

ේලවුස් යදන්න කි ලද, 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,   නැහැ අයින් කරන්න යනායවයි එතනට ය ාමු යනාකර කලින් කරපු 

රාජ්කාරිම කරන්න කි ලා ඒ අ  අපහසුතාව ට පත්යවන නිසා මට දැනුම් ිපු එක තමයි මම 

කරන්යන්. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  මන්ිතුි ප්රකාශ කරපු යද ත් එක්ක හරි පැහැිලි කිරිමක් ඔබතුමා 

යදන්න ඕන. නැත්නම් යම   න්යන් යවන තැනකට. කාන්තාවන් ුක් විින විි  බලන්න ඕන 

අබාන්ස් එයක් වැඩ බැලුවම. එයතන වයේ දශම ක් තිය නවද මම දකිනවා යහාඳට යහවනට 

යවලා වාියවලා යදන්න පුලුවන් උපරිම සැප පහසුව ිලා තිය න්යන්. 

3(34) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  පරන පාර සම්බන්ධය න් මම ප්රායේශි  කිටුයේත් කිේවා එහි දැි 

මාර්ග තදබද ක් තිය නවා වාහන එක ිශාවකට ගමන් කිරිමට යම් සම්බන්ධව අපි කථා කරලා 

තිය නවා. පස්වරුයේ පාර යදපස වාහන පාක් කිරිම  නිසා ගමන් කිරිමට ඉතාම අපහසුතාව ට 

පත්  යවනවා. යම් පාර වන්යේ කරනවද ඒ සම්බන්ධය න් කිනින් තීන්ුවක් ගන්න කි ලා 

ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා. 
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ගරු මන්ිවරුනි, වියශ්ෂය න්ම නිශාන්න ප්රිනාන්ු ගරු මන්ිතුමාට යබායහෝමත්ම සත්ුතියි.මම 

හිතනව අපි යර්ස්බයි නැවැත්වියම් වැඩ සටහනින් මුලික යේ තමයි බු අ  යනාකිරිම. යමාරටුව 

නගර සභායේ රවිනාත් යේ ගුණයස්කර මැතිතුමා ගවමස් විකුණන සථ්ාන අපි භාරගන්න යකාට 

9-12 ක් පමණ තිබුනා. නීති ට පරිභාහිරව  න නිසා අපි නීති  ක්රි ාත්මක කරලා ගව මස කඩ 

අයප් කඩ දක්වා අඩු කලා. අවුරුු 125 ක් තිය න ගවමස් කඩ  නතර කිරිම සඳහා යම් 

යවනයකාට ලක්ෂ 500 ක් ඉල්ලලා අධිකරණ ක්රි ාවලි කට ගි ත් නීති ත් එක්ක එකතු යවලා 

එ  ඉවත් කලා.  ම් යද ක් ඉවත් කිරිමට කරන්න තිය න යහාඳම යද  තමයි ඒක නීතයානුකුල 

කරන එක නවත්වන එක. ඒක තමයි කරල තිය න්යන් බු අ  යනාකිරිමට. ඒක නිසා යමාරටුව 

ජ්නතාවට බු මුදලින් ජ්නතාවට යස්ව  කිරිම සඳහා  න අතර තුයර්ි බු යගවන ජ්නතාව ඊට 

වඩා විනාශ ට පත් වන යද ක් කරනවා. නම් මුලින්ම කරන්න ඕන ඒ බු යගවිම නවත්වලා ඒ 

විනාශ ට පත් යවන ජ්නතාවයේ බු මුදල එකතු කරන්න.ඔවුන්යේ වැටුප යගදරට  න වැඩ 

සටහනක් කරන්න මුලින් ම කරන්න ඕන යේ කලා. ඒක යනාකර අරක කරන්න බැහැ. දැන් අපට 

කරන්න යවන්යන් අපි ක්රි ාවලි  කරන ගමන් අපට කර හැකි  මහා නගර සභාව යම් වයාපාර ට 

කැමති නැහැ කරන්න ඕන නීතිම  තත්ව  කලා. එක යනාකර අතනට  න්න බැහැ ගරු 

නිශාන්ත මන්ිතුමා. ඔබතුමා කථා කරන්යන් ිනිස්සු යවනුයවන් නම් මමත් කථා කරන්යන් 

ිනිස්සු යවනුයවන් තමයි එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් ඕනනම් අවුරුේදටම හම්බයවයි ඔ  පන්දාහ 

එකතු කලාම  එක දවසට එක්ලක්ෂ පනස්දාහ පරින ිනිස්සු යර්ස්බයි එක ඇතුයල් ඉන්නවා ඒ 

නිසා ඒ යවනුයවන් කටයුත්ත කලා. මම හිතනවා ඒක හෘද සාක්ෂි ටත් එකඟයි නීති ටත් 

එකඟයි ඒක ඒ විි ට කයල් නැත්නම් ඕක කරන්න බැහැ. පරිපාලක කුට පරිපාලන දැනුම 

තිය න ඒක අවයබෝධ  තිය න යකයනකුට ඔ  තරම් යලාකු යද ක් යනායවයි. ඕක කිේවම 

කි න එක ඔබතුමායේ වගකීමක්. ඒක කි නයකාටම මට මතක් වුනා යම්කට උත්තර  කි ලා 

ඒක නිසා මම කලා. ඊලඟ එක තමයි වියශ්ෂය න්ම හීයන යබායහාම යහාඳ හීන ක්. ඒ හීන  

යගාඩක් ඔබතුමා කි නයකාට අවසාන  මට ගියේ විනාි 1 1/2 ක් වයේ ගියේ හීන  අවසාන 

කරන්න. ඒවයේම ගරු ලිහිනි මන්ිතුි  හැම තිසය්ස්ම යමාකක් හරි කිේවම යගාඩාක් යවලා 

බලන්න හැම තියස්යසම යපර යේවල් යපාඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කාන්තාවන් ඉන්යන් අද සමාජ්යේ 

කාණු ශුේධ කරන්න, අතුගාන්න. යමතන යහවනට යවලා පුටුවක වාියවලා මුි ගලවන්න 

තිය න්යන්. හැබැයි එ ා ඒක බැහැයි කි නවා නම් එ ාට රැකි ායවන් අයින් යවලා  න්න යවලා 

තිය නයන්. ඔයහාම යනායවයි අපි කයල් රවිනාත් මැතිතුමාට හැම තිස්යසම උදවු කලා. 

යමාකක් හරි කිේවම පුරුු යවන්න එදත් මම ඔබතුි ට අවවාද ක් කලා. ඇයි ඔ යගාල්යලෝ 

ඔයහාම කි න්යන් ඔ යගාල්ලන්යේ රැකි ාව ඒක කි න්න. එතන යහාඳයි මීට වඩා. අපි එයහම 

කරපු ිනිස්සු. අපි යම් කුණුටික වත්තට දාන්යන රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමාට පිං සිේධ 

යවන්න එතුමා කරන වැයඩ්ි රුපි ල් 16000/- ක් අපි ගිහිල්ලා රු. 15000/- කරයගන ඇවිල්ලා 

කුණුටික දැම්යම්. කුණුටික දාන්න තැන් නැති යවනයකාට ගම්වල අයප් වාමාංසික ිනිස්සුන්ට 

බලපෑම් කරලා නැහැ අනිවාර් ය න්ම දාන්න ඕන කි ලා කුණු දාන්න තැන් ුන්නා. අපි යම් චුන් 

යවන්න විපක්ෂය න් හිටියේ නැහැ. චුන් විපක්ෂ ක අපි හිටියේ නැහැ. එතුමාට කුණු දාන්න 

තැන් නැතිවුනාම අපි තැන් යහා ලා  ුන්නා. එතුමයේ ගාන් 16000/- යි හාරලක්ෂ අසුදා  

කි නයකාට හාරලක්ෂ පනස් දාහා කරලා රු.තිස්දාහක් කැපුවා. ඒකට වැ  කයල් අයප්ම යපට්රල් 

ටික අයප්ම ීවිල් එයක් ගියේ. ඕක කි නයකාටම ඔබ කරන්යන් රැකි ාවක් ේලවුස් නැත්නම් 

ඉල්ලගන්න. ේලවුස් යදනවා  දාන්න කි ලා ඒවා දන්යන් නැහැ විසි කරනවා.  ඒක නිසා 

කණගාටුයි විපක්ෂ ක ඉදලා ඔබතුි  බුේධිමත් යකයනක් විි ට ඒයගාල්ලන්ට කි න්න  ඒකයි 
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අපි බලායපායරාත්තු යවන්යන්. නිශාන්ත මන්ීතුමන්ලා වයේ කථා කරන්න. ඒවා එතුමන්ලා 

කථා කරන්යන් ඒ කථා කරන යේවල් 100% ක් හරි යනාගි ට 80% - 90 % ක් තිය නවා 

කරන්න. බැරි යේවල් පුලුවන් යේවලුත් තිය න්න පුලුවන්. ඒ නිසායන් ප්රභාෂිනි ගරු 

මන්ීතුි යේ ය ෝජ්නාවක් අද සපල යවලා නමදාහක පමන රියපෝට්ට ගන්න පුලුවන් විි ට අපි 

පත් කරලා තිය න්යන්. හැම තිස්යස්ම ඔ  විි ට හිතන්න එපා කවුරු හිතුවත් ඔබතුි  හිතන්න 

එපා ඔබතුි  බුේධිමත්ම අපි කි නවා වෘත්තිය න් ගත්තම අපි හැයමෝටම වඩා උින් ඉන්න 

යකයනක්. ඒක නිසා සරල කර ගන්න එපා ඕවා. පාලන කට උදවු යවනවා කිය න්යන අපි 

එයහමයි මම මයේ දෑතින් යපරහැරවල්  න්න නගර සභාව කායගද කි න එක යනායවයි කාණු 

අතගාලා මඩ ඉවත් කරලා පාරවල් හදලා යපරහැරවල්  න්න සලස්වල තිය නවා. ඒක අයප් 

ියුටි  ඒක මන්ී යකයනක් යනාවුනත් කරන යද ක්. ඒක නිසා මන්ී යකයනක් වුනාම ඔයිට 

වඩා වගකීම ගන්න. ඒවා අයින් කරන්න යනායවයි. වගවීමයි වගකීමයි යදකක්. යදකම ගන්න අපි 

එයහම කරලා තිය න්යන්. අපි විපක්ෂයේ ඉදලා විපක්ෂ ට බැන බැන යනායවයි ඉදලා 

තිය න්යන් විපක්ෂ ට උදවු කරලා තිය නවා. රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා නිසා තමයි 

සයලෝචන ගමයේ මන්ත්රත්ුමායේ අයි ා තමයි එක අවුරුේදක අයේල් මායස් ුන්නා නිය ෝග ක් 

මයහ්ස්ත්රාත් පිලි න්දල නිය ෝග ක් ුන්නා කුණු දාන්න එපා කි ලා අවුරුු කාලවල. අපි කුණු 

එයහ යමයහ් වලලා වලලා ඉන්නයකාට යමතුමායේ ගිවිසුම අරයගන ගිහිල්ලා අධිකරණයේ 

ඉහලට ගි ාම නිය ෝග ක් ුන්නා මයහ්ස්ත්රාත් ගමයේ මහත්ම ාට යමවැනි නිය ෝග කිසිම 

දවසක නැවත යදන්න එපා කි ලා. අපිට කුණු දාන්න ුන්නා නැවත වත්තට. ඒවා ප්රසංසනී  

යලස අග  කරින් තමයි අපි හැමදාම ඉන්යන්. කවදාවත් අපි එතුමායේ යහාඳ අපි කවදාවත් 

වියේචන  කරන්යන් නැහැ.  යතාම්සන් මහත්ම ායේ යහාඳ යේවල් කවදාවත් අපි වියේචන  

කරන්යන් නැහැ අපි ඒවා අග  කරනවා. විපක්ෂය  ඉන්නයකාට අපිව හරි තැනට යගනි නවා 

ිසක්  අපි කරන වැඩ  වියේචන  කරින්  න්න එපා විපක්ෂ ට යනායවයි සදාචාර කුත් 

නැහැ. 

04.   ප්රශවණ  -       නැත 

05.        ප්රයෝජනො -  නැත 

06.   2021 මොර්තු මස සවථොවර කිටු වොර්තො සළකො බැලීම. 

06(1)   2021.03.08 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ සවථොවර කිටු  වොර්තොප්රේ කිටු තීරණ සලකො 

බැලිම. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුප්රේශව ඉන්ත්රරජිත් ක්රමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  අංක 2(3) කරුණ පිලිබදව ඉිරිපත් කරලා තිය නවා යමාරටුව මහ නගර 

සභායේ අනුමත තනතුරු සහ පුරප්පාඩු පිලිබව සවිස්තරව. යම් යවනයකාට 150 ක පුරප්පාඩු 

තනතුරු කීප ක් තිය නවා. වියශ්ෂය න් මම තනතුරු යදකක් පිලිබදව යම් යවලායේ අවධාන ට 

ලක් කරනවා. යම් සභාවක තිබි  යුතු ස්ි ර තනතුරක් තමයි යල්කම් තනතුර. ඒ යල්කම් තනතුර 

තවම පුරප්පාඩුව තිය න්යන්. තාරක මහත්ම ා පිලිබද ගැටලුවක් නැහැ. වැඩ බලන තනතුයර් 

එතුමා ඉන්යන්. මහ නගර සභාවක නිශ්චිත යලස ස්ි ර යලස යල්කම් තනතුරක් තිබි  යුතුයි. අද 

යවනකම් ඒ තනතුර පුරප්පාඩු යවලා තිය න්යන්. මහ නගර සභාවක ති බි  යුතු යසෞඛය ෛවදය 

නිලධාරි තනතුරක් අද යවනකම් පිරවිලා නැහැ.   ම් නීතිම  ගැටලුවක් තිය න්යන පුලුවන්. 
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යකාළඹ ගත්යතාත් යසෞඛය ෛවදය නිලධාරිවරය ක් ඉන්නවා. යම් වාර්තාව කි වුවාම යම්වා 

ිගටම පුරප්පාඩු වියම් අවසන් ප්රතිපල  යම්වා අයහෝසි යවන්න ඉඩ තිය නවා.ඒවායේම 

පුස්තකාල ාධිපති තනතුර ිගින් ිගටම පුරප්පාඩු යවින් තිය නවා. බරපතල ගැටලු පුස්තකාල 

ආශිතව මතුයවලා තිය නවා.අපිට අහන්න තිය න්යන් 3/2 බල ක් සහිතව විධා ක 

ජ්නාධිපතිධුර ක් සහිතව සි ලු බලතල සහිත සි ලු අමාතයාංශ ඔබ සතුව තිබි ි ඔබත් අසමත් 

නම් යම් පුරප්පාඩු ටික යම් යවනකම් වත් පුරවා ගන්න අපි කි න සිස්ටම් යෆ්ල් එක තමයි අපිට 

කි න්න තිය න්ය න්. යම් පිලිබද දැි අවදාන   ය ාදවන්න ගැටලු තිය නවා. යම් පාලන 

කාලයේ අවසන් අවුරුේද වත් යම් තනතුරු ටික පුරවලා අපි පිටින් ස්ිර කරපු යස්වකය ෝ 

ප්රමාණ කුත් ඉන්නවා.ඒවා පිලිබදව ගැටලු තිය නවා. ඒවා නිලධාරි එක්කම කථා කරලා 

විසදාගමු. එයස් යනාවුන යහෝත් යම් සභාව අවසන් යවනයකාටත් අවසානයේ අපිට හිස ්යවච්ච 

පුරප්පාඩු ප්රමාණ ක් එක්ක තමයි යම් සභාවත් අපිට ඉවර කරන්න යවන්යන්. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.රවිනොත් ප්රජ් ගුණප්රසවකර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  අංක 4 අයිතම ට එකට අවධාන  ය ාමු කරන්න කැමතියි. නන්දසිරි 

අප්පුහාි අවුරුු   21 අපිට යස්ව  කරපු රි ුරු මහත්ම ා යේ ප්රශ්ණ  තවමත් විසිලා 

නැහැ.අවසාන වාර්තායේ තිය නවා නැවත වරක් කිටුක් පත් කරලා තිය නවා කි ලා. මට 

දැනගන්න ඕන යම් කිටුව රැස්වුනාද ? වාර්තාවක් ඉිරිපත් කලාද? යම් ප්රශ්ණ  සානුකම්පිතව 

බලලා අවසන් කලානම් යහාඳයි මාස 5 ක් යවනවා. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමනි සභාව එකඟ නම් එ  ඉවත් කරන්න පුලුවන් 

කි ලා තිය න්යන්. අපි ඉවර කරමු. සභාව අපි එකඟයි. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා කථා කරපු එක සම්බන්ධව ඒක එකඟ 

යවන්න ඕන ගරු නගරාධිපතිතුමා සභාව අ කර ගත්තු මුදල ආපහු යගවන්න කි ල නිර්යේශ ත් 

එක්ක. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, එයහම බැහැ. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  ඒක තිය නවා ඒක තමයි තිය න ප්රශ්ණ . ඒකට තමයි කිටුවක් 

පත් කයල්. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, සභාව අ කර ගත්ත මුදල නැවත යදන්න බැහැ.එයහමයි තිය න්න ඕන.අ  

කරන එක නවත්වන්න පුලුවන්. 
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 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.රවිනොත් ප්රජ් ගුණප්රසවකර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම්ක සඳහන් යවලා තිය න්යන් අ  කරපු මුදලත් නැවත යගවිමට 

හැකි ාවක් තිය නවා.ඒක යගවන්න පුලුවන්. ඒක ගැන තින්ුවක් ගන්න තමයි 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යම් නිර්යේශ  ආ තන කිටුවට ආවා. අපිට ආ තන කිටුයේ 

 තීන්ුවක් ගන්න බැරි නිසා තමයි ප්රධාන නිලධාරි තුන් යදනාට කිේයේ.යමයක් තිය න නීතිම  

 තත්ව  බලලා වාර්තාවක් යදන්න කරන්න පුලුවන්ද බැරිද කි ලා. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, මට නම් එකඟයවන්න බැහැ. මම යකායහාමටවත් එකඟ යවන්න බැහැ. ඒකට. 

 වරද අයප් අතින් යනායවයි සිු වුයන්. ඒකට වියශ්ෂය න්ම කිේවා පි නැහැ කි ලා අතිකාල 

 යදන්න කිේවා, ගලි  යදන්න කිේවා කි න කි න ඔක්යකාම යේවල් යකරුවා. ඒක නම් කරන්න 

 බැහැ යකායහාමටවත්.ආ තන ඒවා යම්තන කථාකරන්න පුලුවන් එකක් නැහැ. යම්වා නිසා 

 යපත්සම් පැිණිලි යම්වත් ිගින් ිගටම කථා කරනවා ඒක නිසා අපි කිටුවට ඇවිල්ලා සාකච්ජ්ා 

 කරමු. ිගින් ිගටම යම්වා කරන්න යදන්න පුලුවන් කමක් නැහැ. යලාකු ප්රශ්ණය ක් යවනවා 

 යම්ක සභාවක් යවන්න බැහැ ඊට පස්යස්. කරුණාකරල සි ලුම අ  එන්න කිටුවලට. කිටු 

 වලට නයා  පත්ර  කුත් එවනවයන්.ිට පස්යස් ආ ාචනා යපත්සම් වලට පක්ෂ ටත් කාල ක් 

 යදනවා නැත්නම් යම්ක කරන්න බැහැ. සභාව  න්නන් වායල්  නවා ඒක කරන්න බැහැ 

 යකායහාමටවත්. අපි හැම පක්ෂ ටම ිලා තිය නවා අයිති  කිටු වලට එන්න. සජිත් 

 මන්ත්ර්තුතමා යම් යවලායේ අවස්ථාව යදන්න බැහැ. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  තමුන්නාන්යස් ඔ  ඉිරිපත් කරන කාරණාවාට පක්ෂ ක් විි ට අපි 

විරුේධයි. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, කමක් නැහැ. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ප්රේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් අයිති  තමයි කිටු වලට මහ සභාව තුල අදහස් පල කිරිම. ඒ 

අයිති  නැති කිරිම පදනින් යම් ස්ථාවර කිටු සි ල්ලට ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ විි ට අපි 

අයප් වියරෝධ  පල කරනවා.  

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - නිප්රරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අප්රෙොන්ත්රසු මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිටු වලට අයප් අදහස් ප්රකාශ කිරියම් අයිති  අපිට ලබලා යදන්න අපි 

මන්ිවරුයන. 
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නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ත්ර්තුමා, යමතන ඉදලා කථා කරන යේම තමයි කිටුවට ඇවිල්ලා කථා කරන්න 

තිය න්යනත් අපි ඒක වාර්තා කරනවා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - නිප්රරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අප්රෙොන්ත්රසු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒක හරි නමුත් අපිට සමහර අවස්ථාවල කිටුවලට සහභාගි යවන්න 

අවස්ථාවක් ලැයබන්යන් නැහැ. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ත්ර්තුමා,ඔබතුමා කිටුවකට එන්යනම නැහැයන්. යමාකක් හරි එක පැත්තක 

සාධාරණ ක් තිය න්න ඕන. එතනට එන්යනත් නැතිව හැමදාම යමතනට ඇවිල්ලා කාල  

නාස්ති කිරිම කසල සම්බන්ධ ය ෝජ්නා යේන්න මම ගන්නම් කථා කරන්න අවස්ථාව 

තිය නයකාට ඒකට එක ය ෝජ්නාවක් වත් දාන්යන් නැහැ. හැමදාම කි නවා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, හැම කිටුවකම ඔබතුමා ඉන්යන් නැහැයන්.  

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, මම හැමදාම කි නවා ඔබතුි  නා ගන්නවා මට පරිපාලන  උගන්නන්න 

ගිහිල්ලා. මම ඉන්න ඕන නැහැ. වැිය න්ම දන්න යකනා නා ගන්නවා ඔබතුි  මට 

උගන්නන්න එපා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අතුරු වයවස්ථායේ අයිතිවාසිකම් සඳහන් යවනවා. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, අතුරු වයවස්ථායේ යකායහවත් කි ලා නැහැ පුලුවන් කි ලා. යබාරු කථා 

කි න්යන් නැතුව ඉන්න නීතිඥවරි ක් කි ලා. 

2021.03.08 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ සවථොවර කිටු  වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වලට 

ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු ෙේෂව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
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9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 

2021.03.08 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ සවථොවර කිටු  වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වලට 

ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු විරුේධව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 
2021.03.08 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ සවථොවර කිටු  වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වැි 

ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය.  
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(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

06 (2) 2021.03.09 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම 

තීරණ සලකො බැලිම.  

2021.03.09 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ වලට 

ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු ෙේෂව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.09 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම 

තීරණ වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු  විරුේධව ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
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9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 
2021.03.09 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ  

වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය.  

(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

06 (3) 2021.03.09 දින ෙැවති මහජන උෙප්රයෝගීතොව, කොන්ත්රතො හො ප්රජො සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර 

කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ  සලකො බැලිම. 

2021.03.09 දින ෙැවති මහජන උෙප්රයෝගීතොව, කොන්ත්රතො හො ප්රජො සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර 

කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු ෙේෂව  

ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
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22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.09 දින ෙැවති මහජන උෙප්රයෝගීතොව, කොන්ත්රතො හො ප්රජො සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර 

කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු විරුේධව  

ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 
 

2021.03.09 දින ෙැවති මහජන උෙප්රයෝගීතොව, කොන්ත්රතො හො ප්රජො සිංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු 

වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය.  

 
(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

06(4) 2021.03.10 දින ෙැවති ෙරිසර ප්රසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ  

සලකො බැලිම. 

2021.03.10 දින ෙැවති ෙරිසර ප්රසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ   

වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු ෙේෂව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
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4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.10 දින ෙැවති ෙරිසර ප්රසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම   

තීරණ   වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු විරුේධව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 
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2021.03.10 දින ෙැවති ෙරිසර ප්රසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ 

වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය. 

(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

06 (5) 2021.03.10 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු හො ප්රෙොු විප්රනෝද කටයුතු පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ 

තීරණ  සලකො බැලිම. 

2021.03.10 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු හො ප්රෙොු විප්රනෝද කටයුතු පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ 

තීරණ   වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු ෙේෂව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.10 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු හො ප්රෙොු විප්රනෝද කටයුතු පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ 

තීරණ   වලට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු විරුේධව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
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6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 
 

2021.03.10 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු හො ප්රෙොු විප්රනෝද කටයුතු පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ 

සියලුම තීරණ වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය. 

(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

 

06(6)   2021.03.12 දින ෙැවැති කර්මොන්ත්රත හො ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ  

 තීරණ සලකො බැලීම.       

 

2021.03.12 දින ෙැවැති කර්මොන්ත්රත හො ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ වලට ෙහත නම් 

සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු ෙේෂව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
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14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.12 දින ෙැවැති කර්මොන්ත්රත හො ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ වලට ෙහත නම් 

සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රිවරු විරුේධව  ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.03.12 දින ෙැවැති කර්මොන්ත්රත හො ඉඳිකිරිම්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වැි 

ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය. 

 

(යමම අවසථ්ායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 
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06(7) 2021.03.12 දින වයොෙෘති සහ ප්රභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය  පිලිබද සවථොවර කිටු 

වොර්තොප්රේ  තීරණ සලකො බැලීම.   

 2021.03.12 දින වයොෙෘති සහ ප්රභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය  පිලිබද සවථොවර කිටු 

වොර්තොප්රේ  සියලුම තීරණ වලට ෙේෂව ෙහත නම් සදහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරුන්ත්ර ජන්ත්රදය 

ප්රකොශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.12 දින වයොෙෘති සහ ප්රභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ  

සියලුම තීරණ වලට විරුේධව ෙහත නම් සදහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරුන්ත්ර ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
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10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.03.12 දින වයොෙෘති සහ ප්රභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ 

සියලුම තීරණ වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය. 

 

(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

06(8)   2021.03.16 දින ෙැවැති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ  

 තීරණ සලකො බැලීම.       

 

 2021.03.16 දින ෙැවැති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ 

සියලුම තීරණ වලට ෙේෂව ෙහත නම් සදහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරුන්ත්ර ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන 

ලදී.  

 

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
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19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.16 දින ෙැවැති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම 

තීරණ වලට විරුේධව ෙහත නම් සදහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරුන්ත්ර ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.03.16 දින ෙැවැති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබඳ සවථොවර කිටු  වොර්තොප්රේ 

සියලුම තීරණ වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර සභො සම්මත විය. 

(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

 

06(9)   2021.03.16 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ තීරණ සලකො බැලීම.  

 

 2021.03.16 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වලට ෙේෂව 

ෙහත නම් සදහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරුන්ත්ර ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  
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1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
2. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී.සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්යේරා මහතා 

 
2021.03.16 දින ෙැවැති මුදල්  පිළිබඳ සවථොවර කිටු වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වලට විරුේධව ෙහත නම් 

සදහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරුන්ත්ර ජන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 

1. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා   
7. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර් මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 
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17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 

 

2021.03.16 දින ෙැවැති මුදල් පිළිබඳ සවථොවර කිටු  වොර්තොප්රේ සියලුම තීරණ වැි ජන්ත්රදප්රයන්ත්ර 

සභො සම්මත විය. 

(යමම අවස්ථායේදී මහා නගර සභා මන්ී,යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා හා මහා නගර සභා 

මන්ී,ඩබ්.මැක්සි යේ. ප්රනාන්ු  න මහතුන් සභා ගැයබ් යනාසිටි හ.) 

 

07. ලැබීම් ප්රගවිම් පිළිබඳ මොසික ප්රකොශන වැඩ ප්රගති වොර්තොව - 

 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 
ගරු මහ නගර සභා  මන්ිවරුනි, 2021.03.16 මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 2021  

  යපබරවාරි  මාස ට අදාළ මුලය වාර්තාව ඇමුණුම - 02 යලස ඉිරිපත් කර තියබනවා. 

 

08. පුේගලික සවවභොවප්රේ කරුණු - නැත 

09. ප්රවනත් කරුණු - නැත. 

                                   සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.04.01 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 

 

 

 


