
 
 
 

2021 මැයි මස 18 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමොරටුව මහො 
නගර සභො රැසවීම් ශොලොපේදි ෙවත්වන ලද  පමොරටුව මහො නගර සභොපේ  

2021 මැයි මස මොසික සභො රැසවීපම් 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  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂන් මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - 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  - දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
27. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් 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            - යූ .එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා   
34. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
35. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

38. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  
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39. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

45. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
46. 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 2021.05.18 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

01. වොර්තොව පිළිගැනීම හො සලකො බැලීම  

2021.04.01 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහො නගර සභො මන්ත්රි  - එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.04.01 ින සභා රැස්වීම් වාර්තා ව පිළිගත යුතු  යි මා  ය ෝජ්නා කර 
සිටිනවා. 
 
මහො නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්. සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,වාර්තායේ 3(9) අයිතමය  මයග නම සදහන් යවලා තිය නවා මා කරපු      
ප්රකාශ ක් යනායේ එහි නම යවනස්වි  යුතු ැයි මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහා නගර සභා මන්ී,එ ෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා විසින් ස්ීර කරන ලදී. 

ඒ අනුව 2021.04.01 ින පැවති මහ සභා වාර්තාව සංයශෝධන සහිතව සභා සම්මත වි . 

 

02. ගරු නගරොධිෙතිතුමොපේ නිපේදන  
 

2(1)  නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි,රයේ පවතින වර්තමාන තත්ත්ව  මත 2021 මැයි මාස ට අදාල 

මුදල් කිටුව 2021.05.20 වන ින ප.ව 1.00 ට පැවැත්යවන බවත්, මැයි මාස ට අදාල අයනකුත් 

ස්ථාවර කිටු යනාපැවැත්යවන බවත් දන්වා සිටිනවා.  

2(2) නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

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

යනාවන බව ඩබ්.මැක්සි යේ.ප්රනාන්ු මහා නගර සභා මන්ීතුමා දැනුම්දීලා තිය නවා.  
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03. සභොව අමතො එවන ලද ආයොචනො පෙත්සම් ෙැමිණිලි හො සන්ත්රපේශ සභොව හමුපේ 

තැබීම .  

 

03(1)  මහො නගර සභො මන්ත්රි  - එම්. තිසර රසොාංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් වන විට ින 15 ක් යමාරටුව විල්යලෝරාවත්ත ප්රයේශ  යලාක්ඩවුන් කරලා 

තිය නවා මට ආරංචිවුනා ඒ ප්රයේශයේ සිටින සමහර පාරවල් වලට යම් වන විටත් රජ්යේ නිර්යේශිත 

චක්රයල්ඛ ට  අනුව ලැබි  යුතු බඩු මල්ල ලැබිලා නැ කි ලා. වියශ්ෂය න්ම සීවලි මාවත චාල්ස් 

යපයදස පිංච් අ ට. 

 

 නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,අද ිනය ි යබදනවා කි ලා මට ප්රායේශි  යල්කම්තුමා කිේවා. 

 

03(2) මහො නගර සභො මන්ත්රි  - එම්. තිසර රසොාංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, චක්රයල්කන ට අනුව යම් වන විට හරිනම් රු 5000 බඩුමලු යදකක් ලැබි  

යුතුයි.එවයේම ගරු නගරාධිපතිතුමණි යපත්සමක් තිය නවා ඉිරිපත් කරන්න යමාරටුයේ කලාවට 

විශාල යස්ව ක් කල නැසිගි  කලාශුරි යටනිසන් කුයර් මැතිතුමා යවනුයවන් පාරක් නම්කරන්න අපි 

සි ලු යදනා එකමතිකව නිර්යේශ කර ඒ පිලිබද වැඩ කටයුතු කලා නමුත් හිටපු උප සභාපතිවරය ක් 

වන නියුටන් ද සිල්වා මැතිතුමායේ නින් තිබු පාරට කි ලා යටනිසන් කුයර් මැතිතුමායේ නම 

ය ාදලා තිය න්යන් කිසිු ප්රශ්ණ ක් නෑ යටනිසන් කුයර් මැතිතුමායේ නාම ටත් පාරක් නම් කල 

යුතුයි.වසර 30 පමණ අධික කාල ක් නියුටන් ද සිල්වා නින් යමම පාර පාවිච්චි යවන්යන් යම් 

පිළිබද ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමුයකාට නියුටන් ද සිල්වා මහතායේ නමටත් එම පාරටත් 

සාධාරණත්ව ක් ඉෂ්ඨයවන්නත් යටනිසන් කුයර් මැතිතුමාටත් එම නාම  යවනුයවන්  පාරක් ලබා 

ිලා යම පිළිබදව ක්රි ාත්මක වන්න කි ලා ඉල්ලි සිටිනවා. 

 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු. අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ආ තන හා යපත්සම්  ටයත් මටත් ලියුමක් ලැබිලා තිය නවා අංක 114 පරණ 

ගාලු පාර යමාරටුව.ඔබතුමාට ඇඩ්ඩ්රස් කරලා තිය න්යන් සිල්වා මාවත යටනිසන් කුයර් මාවත නින් 

නම් කිරීමට වියරෝධ  දැක්වීම සම්බන්ධව.යම්ක පිටපතක් 

 

නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා පිටපතක් ඔබතුමාට කි වන්න බෑයන්.ඔබතුමාට ලි ලා ති නවානම් කිය ේවැකි.අද 

ිනයේ සභාව යලාකුයවලාවක් පවත්වන්යන් නෑ ඒක නිසා අනවශය විි ට ඔවා ඉිරිපත් 

යනාකරනවානම් යහාදයි. 

 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා සභායේ අතුරු ව වස්ථාව අනුව එකම කාරණාව යදයදයනකුට කථාකරන්න බෑ 

තිසර මන්ිතුමා කථාකලයේම අනුරසිරි මන්ිතුමා කථාකරන්යන් කරුණාකරලා එක නවත්වන්න 
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නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා.අද ිනයේ සභාව යලාකුයවලාවක් පවත්වන්යන් නෑ යම් ප්රශ්ණත් ඒක්ක යපාඩ්ඩක් 

යත්රුම්ගන්න අද යමාකක්ද යම් දවස කි ලා.මාස 6 කට පස්යස් ඕනෑම යද ක් කල 

හැකියි.ගැසේකරලා තිය න මාර්ග වලටත් මාර්ග නම්කල හැකියි. ජ්නතාවයේ කැමැත්ත පමණයි 

අවශය වන්යන් ගාලු පාරට අමරයේව මහතායේ නම දාලා තිය නවා. ගාලුපාරට ටියරෝන් ප්රනාන්ු 

මහතායේ නම දාලා තිය නවා. විල්යලෝරාවත්ත පාරට විරන්ත ප්රනාන්ු මහතායේ නම දාලා 

තිය නවා.සභායේ කැමැත්ත ජ්නතාවයේ කැමැත්ත එක සම්මත යවලා අවසර ගත්තාට පස්යස ්

පුලුවන්. බැහැයි කි ලා යද ක් නෑ අපි මන්ිවරු විි ට දැනුවත් කමක් තිය න්න ඕනෑ. ඒක නැති 

නිසා තමයි යපත්සම් තමන්යේ අතට එන්යන්.මම කයල් ජ්නතාවයේ ඉල්ලිම   

 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු. අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යකාවිඩ් 19 ප්රශ්ණ  රටතුලත් අප නගර  තුලත් යකාළඔ ිස්ික්ක  තුලත් 

 නවා නගරාධිපතිතුමා ආසන 5 ජ්නතාවට ඒන්නත විදපු නිසා අවම වශය න් තමයි යරෝගින් 

අහුයවලා තිය න්යන්.යමාරටුව කැස්බැව පිළි න්දල යරෝගින් වැියවලා කල්යදමුල්ල අද 

යවනයකාටත් එන්නත විදලා නෑ යඩාක්ටස්ලා කි ලා තිය නවා යමාකක්හරි එන්නතක් යදන්න 

කි ලා දහිපුරයි කල්යේමුල්ල මරණ 3 ක් යවලා තිය නවා ජ්නතාව යකෝල් කරලා අහනවා ඒන්නත 

කවදාද එන්යන් කි ලා කල්යේමුල්ලට ඉක්මණට එන්නත ලබායදන්න. අද කුරිරු යුේධ  නිමකරලා 

අවුරුු 12 ක් යවනවා යම් යවලායේ ිවිධ හමුදාව සිහිපත් කරන්න ඕනා.යවන්න ඔන යේ  ඉතා 

කිනින් කරන්න කි ලා සභාවට පැහැිලි කරනවා. 

 

03(3) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පේ.ඩී. නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  ම් අනතුරක් දරායගන යම් මහජ්න නිය ෝජිතයින් රැස්යවලා තිය න්යන්. 

ප්රමුඛතම කාරණාව වන්යන් ජ්නතාව මුහුණ ිලා තිය න යකෝයරානා වවරස .යගවිගි  කාල  තුල 

අපි සැයවාම අඩු වැි වශය න් යම් ප්රශ්ණ  මර්ධන  කිරියමහිලා ඉටුකල යුතු මහජ්න 

නිය ෝජිතය ෝ වශය න් අයප් පැත්යතනුත් වගකීම දරණ රජ්  පැත්යතනුත් සිුයවින් තියබන 

කාරණා තුල අප විශ්වාස කරනවා යම අනතුර දරණ උත්සාහ න් තුල පරාජ්  කිරිම අසීරු 

කාරණ ක් විධි ට තමයි මතුයවලා තිය න්යන්. එනමුු ඒ අසීරු කාරණාවට මැිහත්යවලා ඉන්න 

වවදයවරු, PHI මහත්වරු, යස්වක න්ට යගෞරව  සත්ුති  පළකරනවා. අපි කිසිු කරුණක් 

පිළිබඳව වාද විවාද කරන්යන් නැහැ. යකායරෝනා සම්බන්ධය න් කිසිු යබදීමක් නෑ.ඉන්ි ායේ රූප 

රාමු දකින විට දැවිලා පිච්චිලා  නවා. ඇමරිකා විශ්වවිදයාල තුල පුයරෝකථන  කරන විට ලංකාව 

පිළිබඳ අපට ඇතියවනවා සැලකි  යුතු භීති ක්. එනිසා අද අපි කවුරුත් යේද වාද සි ල්ල 

අයින්කරලා යම  මර්ධන  කිරියමහිලා කටයුතු කරන්න ඕනා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම කි ායගන ආයේ ඔබත් දන්නවා මමත් දන්නවා යම් මහජ්න 

නිය ෝජිතය ෝත් දන්නවා අපි කවුරුත් සැලකි  යුතු යලස අසරන යවලා ඉන්න යවලාවක් අපි කාටත් 

කලහැකි යේ කරන්න බැරිවන යවලාවක් යරෝගිය ක් නියරෝධාන  කරන්න වන අවස්ථායේ අදාල 

PHI මහතාට යකෝල් එකක් ගන්න දවස තිස්යස්ම බැරියවනවා. යම  වියේචන ක් යනයවයි කිසිු 

වැරි වැටහීමකට ගන්න එපා යරෝගී නියවසක් පී.සී.ආර්. කරන්න යවනවා කරන්න ස්ථාන ක් 

හමුවුනත් ප්රවාහන පහසුකම් යනාමැතිකින් විශාල අපහසුතාව කට පත්යවනවා. අපට හැම 

යකනායේම ජීවිත වැදගත්. ඔබ ක්රමවත් වැඩපිළියවලක ට එන්නත් කිරිම සිු කලත් එහිත් අඩුපාඩු 

නැතුවාම යනායේ. සමහර ජ්නතාව හිතනවා අපිව කන්ඩම් කරලා, අපිට යදන්යන් නැ, විවිධ යචෝදනා. 
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එනිසා ප්රධාන වශය න් යසෞඛය කාර් ාල එක්කත්, අදාල ප්රධානින් සමගත්, ඔබත්, ප්රයේශි  

යල්කම්තුමත් එවයේම යපාලිසියේ එස්.අයි. මහත්ත ාත් ඒ ප්රධානිනුත් සහිතව වහාම සාකච්ඡා කරලා 

අඩුම තරයම් කාර් ාංශ ක් ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වි යශ්ෂය න්ම අපි දැනගන්න ඕනෑ අපි නිය ෝජ්න  කරන්යන් පක්ෂ . 

මහජ්න නිය ෝජිත ා යවලා ඉන්යන් පක්ෂවල. ඒ පක්ෂයේ අදහස එක්යකයනක් ඉිරිපත් කරපුවාම 

යහාදටම ඇති කි ලා තමයි මයේ අදහස. ගරු නගරාධිපතිතුමා මම කි ින් ආයේ දැන් අපිට අවශය 

මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ යලස යම් යකායරෝනා වවරස ට යගුරු යවලා ඉන්න ජ්න ා මුහුණ යදන 

ගැටලුවලට අවම මැිහත්විම සාර්ථක කරන්න. යමාන ආකාර ට උත්සාහ කලත් මන්ිවරුනි දැන් එ 

මැිහත්විම ජ්නතාව සතුටුවන ආකාරයේ පිළිතුරක් යදන්න අපි අසමත්. අපි යඩාක්ටස්ලාට ගන්නවා 

ආන්සර් කරන්නෑ PHI මහත්වරුන්ට ගන්නවා ආන්සර් කරන්නෑ. යම් ප්රශ්ණ  ඉතා බරපතල විධි ට 

අපි මුහුණ ිලා තිය න්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමණි. තාමත් යමාරටුයේ දත්ත වැඩ යකයරන ආකාර  

පිළිබදව, දැන් අපිට ිලා තිබිච්ච ලැයිස්තුවට අනුව ඉන්යජ්ක්ෂන් එක විින්න තිබ්යබ් ලුනාව 

යරෝහයල් පමණයි. පස්යස් බලන යකාට තව තැන් යදකක යම් ඉිරිපිට හා එයගාඩඋ යන් කණිෂ්යඨ. 

යම් පිළිබදව අපි දැනුවත් යනාමැතිකින් මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ යලස අප මුහුණ යදන  අපහසුතා. 

අපි යමානතරම් අපහසුතාව ට පත් වුනත් කමක් නෑ යරෝග  පාලන  කිරිමට යරෝග  සම්බන්ධව 

 න සටන යහාදට  නවානම් අපි තෘප්තිමත්. අපිටත් එහි දා කත්ව ක් ලබායදන්න තිය න අවස්ථාව 

අහිි යවනවා.එ නිසා මායේ ය ෝජ්නාව තිය න්යන් ඔ  සි ලු කාරණා පයසක ති ලා ඉන්ි ාව 

මුහුණ ිලා ඉන්න තත්ව ට අපි මුහුණ යදන්න වුයනාත් අපිට යලසි යවන්යන් නෑ. ඉතාම අසීරු 

තත්ව කට පත්යවනවා. යම් යමායහාත යවන යකාට මන්ිවරුණි ආර්ික වශය න් වැටිලා ඉන්න 

ජ්නතාවයේ යකෝප ත් එන්න එන්නම උත්සන්න යවින් තිය නවා. යරෝග  උත්සන්න යවනවාට 

සමානව ජ්න ායේ යකෝප  යක්න්ති  උත්සන්න වන බව යපනවා. සමහර යබ්රන්න පුලුවන් 

ගැටලු  යබ්රන්න බැරියවනවා. ඔවුන්යේ යකන්ති  හා ඒ යක්න්ති  හරහා කරන හැසිරිම නිසා. එනිසා 

මම කි න්යන් යමාරටුව ආසන  විධි ට ඔබතුමාට පැවරිච්ච කාර්්්   මුලික යමයහයුම් 

කාර්්් ංශ ක් ඕනා. යකයනකුට කථා කලාම උත්තර ක් යදන තැනක් ඒ වයේම නියරෝධා න 

යබෝඩ් එක අලවන්න එකපාරක් කිේවාම ඇති. දැන් නියරෝධාන යබෝඩ් එක අලවන්න දවස් ගානක් 

බලන් ඉන්නවා. එතයකාට යකායහමද යරෝග වයාප්ති  වලක්වා ගන්යන්. අපි යමානවා කථා කලත් 

වැඩක් නෑ ඉිරිපිටට එනයකාට ඔබ වර්ණනා කරලා ගහන කවි යමාකටද? යම්වන යකාට 30 කට 

ආසන්න ප්රමාණ ක් ජිවිත අහිි වුනා. යමාරටුයේ දහස් ගානක් යරෝගින්. යමතනින් ඔබ්බට අපිට 

කිසිම සාකච්ජ්ාවක් නෑ. මම කි න්යන් ඔබට යමාකක්හරි ක්රම කින් දැන් අර ා යලාකුද යම ා 

යපාිද යම ා යපාිද එ ා යලාකුද අපිට අදාල නෑ නගරාධිපතිතුමණි. අපිට කි න්න යදෝස්තරලාට 

දනින් වැයටන්න ඔනානම් අපි දනින් වැයටන්නම් මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ යලසත් මහජ්නතාවට 

යස්ව  කරන වවදයවරු යලසත් අපි කවුරුත් එක මත කට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුලුවන් 

භූිකාවක් කරමු කි ලා තමයි අයප් පැත්යත්න් ඉල්ලන්යන් . අපි අන්ත අසරණ යවලා ඉන්යන්. 

අසරණ යවන්යන් නෑ අපිටත් පුලුවන් යම්ක කි න්නැතිව යම්යකන් ආරක්ෂා යවන්න යගදරට යවලා 

ඉන්න. හැබැයි ඒකද අයප් යුතුකම ඒකද අයප් වගකීම ඔබ කවුරුත් යම් තත්ව ට මුහුණ දලා ඇති 

කි ලා මම හිතනවා.මම CPHI ට 11 වතාවක් ගන්නවා මට අහගන්න තිය න උපයදස් අහගන්න 

යකයනක් නැත්නම් මම යම්ක යමතන කි න්න ඕන නැේද යම් ප්රශ්යණට අපි කාටත් කිසිම 

ආකාර ක යබිමක් නැතිව අපිටත් එ අවස්ථාව අහගන්න  ම් තැනකට කථාකලාම උත්තර ක් 

ගන්න පුලුවන් තැනක් හදන්න.යමාරටුයේ ඇත්ත තත්ව  පිළිබද අපිට නිශ්චිත පිළිතුරක් ගන්න 

පුලුවන් තැනක් හදන්න වයාප්ත වන්යන් යකායහද කි ලා ජ්නතාවට දැනගන්න පුලුවන් තැනක් 

හදන්න.එ අදාළ  යතාරතුරු ඉතා යහාින් පහලට අරයගන ගිය ාත් හැයමෝම පරිස්සම් යවයි.හැයමෝම 
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ආරක්ෂායවයි.හැයමෝම ස්යවච්ඡායවන් යම් කටයුත්ත කරයි.එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි අද දවයස් 

යම ප්රකාශ  නිකම්ම ප්රකාශ ක් යලස වාතල ට එකතුයවනවා නම් ඒක වැඩක් නෑ.එනිසා අද යම් 

සභායේ යම් අමාරුකම් මැේයේ මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ ඇවිල්ලා කරන සාකච්ඡාව ඇතුයල් යමාරටුව 

ජ්නතාවට ඇයහනවා නම් යමම රැස්වීම ප්රමුඛ වුයන් ඔවුන්යේ ජිවිත ආරක්ෂා කරගන්න විධි  

සාකච්ඡා කරන්න. අන්න අපිට  යහට කථා කරන්න යතාරතුරු අහගන්න පුලුවන් අන්න තැනක් 

තිය නවා අන්න වගකිමක් තිය නවා. එයහම නැත්නම් අද යම් ඇවිල්ලා එළි ට  න්යන් අර වගකිම 

පරණ තැනටම ති ලා නම් යමාකටද අපි ඇවිල්ලා. එනිසා යකායහාමද කරන්යන් කි ලා අපි 

සාකච්ඡා කරමු.  

 

03(4) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එෆව.බී. නිලාංක සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තවත් ආ ාචන ක් කලයුතුව තියබනවා. ප්රථමය න් මම ඉතාමත් 

එකගයවනවා ජ්නතා විමුක්ති යපරමුයේ මන්ිතුමා කියු අදහසුත් එක්කම එහිි යනාකියු යකාටසක් 

තමයි මම යම් කි න්න හදන්යන්. ම් පවුලක්  ම් පුේගලය ක් යම් කාල වකවානුයේ ඔවුන් යකාවිඩ් 

යරෝග  යනාවැලදවුනත් ඔවුන් නියරෝධාන  කරන පවුලක් බවට පත්විම තුලිම ඔවුන් 

යද ාකාර කට මානසිකව වැයටනවා.ජිවයනාපා  අහිිවිම නිසා අයනක් එකතමයි යකාවිඩ් 

යරෝග ට යගාුරු යවයිද කි න භ  නිසා ඔවුන් යද ාකා ර කින් මානසිකව වැයටනවා.එ 

අවස්ථායේි මහජ්න යසෞඛය පරික්ෂකවරුන් ඔවුන්යේ නිවසට ගිහිල්ලා නියරෝධා න  කලායින් 

අනතුරුව දවස් 4 ක 5 ක කාල ක්  නවා යසෞඛය වවදය නිළධාරි කාර් ාල  තුලින් ප්රායේශි  

යල්කි කාර් ාල ට නිර්යේශ කරලා  වන්න.මානසිකව හා ආර්ිකව වැටිලා ඉන්න පවුලට 

බඩුමල්ල යහෝ ලැබියම් අවස්ථාව දවස් 4 ක කාල ක් අහිි යවනවා.මම කි න්යන් යසෞඛ  අංශ 

නිර්යේශ කරනවානම් පි එච් අයි නිර්යේශ කරනවානම් නියරෝධාන  වුන පවුලක් කි ලා අදාල 

යකාේඨාශයේ ග්රාම නිළධාරිතුමා ඉන්නවානම් ප්රායේශි  යල්ඛම් කාර් ාලයේ යම් නිවස හරි යම් ග්රාම 

නිළධාරි යකේඨාශයේ තිය නවා කි ලා ඇයි අපි යම්ක අතර මැි තැනකට යගනි ලා දවස් හතරක් 

යහෝ පහක් ප්රමාද කරන්යන් යම් ිනිස්සුන්ට සහන  සලසන්න මම කි න්යන් යම්ක ඔබතුමන්ලා 

කථාකරලා අවශය ස්ථානත් ඒක්ක කථා කරලා යම්  ාන්රන  හදලා ඉතාමත් ඉක්මණින් යම් 

ජ්නතාවට සහන  ලබායදන්න කටයුතු කරනවානම් ඉතාමත්ම යහාින් යමම තත්ව  පාලන  කරලා 

එ ජ්නතාව නියවස්තුල ටම රදවලා තබාගැනියම් හැකි ාව අපිට ලැයබනවා එ ලැයබන්නා වු සහන 

මල්ල ලබා ුන්යනාත් ඉක්මණින්.නැත්නම් ඔවුන්යේ ආර්ික  වැටිම නිසා ඔවුන්  ම්  ම් තැන්වලට 

 න්න උත්සාහගන්න තත්ව ක් අපි දකින්න ලැයබනවා.එ නිසා ඔබයේ දැි අවධාන  ය ාමු කරලා 

 ම් තැන්වල තිය න්නාවු අවහිරකම් ුරලාලා ජ්නතාවට යම අවස්ථාව ලබායදනයමන් ඔයබන් 

ආ ාචනා කරනවා. 

 

03(5) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා වියශෂ්ය න්ම පවතින වසංගත තත්ව  යබෝයහාම දරුණු අතට හැරිලා තිය න 

අවස්ථාවක අපි පහුගි  මාස කිහිප කට ඉහති යම් පලයවනි රෑල්යල්ි එක සාර්ථකව මුහුණ ුන්නා 

රජ් ටත් අපි එ යවලායේ ස්තුති  ප්රකාශ කරනවා. පලයවනි රැල්යල්ි නගර සභාවක් විධි ට අපිත් 

එකරාශියවලා අපිටත් පුලුවන් උපරිම දා කත්ව  ලබලාිලා ඒ සහය ෝග  ලබලා ුන්නා 

තමුන්නාන්යස්ලාත් ඒක්ක එකතුයවලා සි ලුම මහජ්න නිය ෝජිත න් අද යවනයකාට යදයවනි රෑල්ල 

ඇවිල්ලා යදයවනි රෑල්යල්න් තුන්යවනි රෑල්ල ඇේල්ලා යම්යක් වගකිම එක එක්යකනාපිට පටවන 

අවස්ථාවකට පත්යවලා තිය නවා. වියශ්ෂය න්ම ජ්නතාවයේ පැත්යත්නුත්  ම්කිසිදාක් ුරට වැරි 

සහගතයි.නමුත් ආේඩුවක් විධි ට ගත්තාම අපි නිශ්චිත කි ාමාර්ග ගත්තාද කි ලත් ප්රශ්න ක් 
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තිය නවා. එනිසා එ තත්ව  අපි අදයවනයකාට අත්විිින් ඉන්නවා භ ානක තත්ව කට. 

වියශ්ෂය න්ම එදා යමාරටුයේ එක්යකනා යදන්නා දකින යකාට යපාසිටිේ යවනයකාට අපිට 

යලාකුයද ක් විධි ට දැණුනා අද අපි න සමහරක් මරණ යගවල්වල එ මරණ  යපාසිටිේ යවලා 

තිය නවා යේ ඇතුලට  න්නැතිව අපි එළියේ බලන් ඉන්නවා. යපයර්දා යවනයකාට යමාරටුයේම මම 

දැණුවත්ව යදකක් නැත්නම් තුනක් වුනා.යම දවස් ටියක් ිගින් ිගටම යවනවා.අපිත් යමවට 

සහභාගියවනවා.ඉතින් එක නිසා යම්යක් අපි දකිනවා දරුණුතම තත්ව  පිළිබද වියශ්ෂය න්ම 

යම්යකි අපි දකින්යන් අද තමුන්නාන්යස්ලා නිය ෝජ්න  කරන යකාේඨාශ තුල විල්යලෝරාවත්ත 

යකාේඨාශයේ අදයවනයකාට දවස් 15 කට ලන්යවලා තිය නවා. යම යවනයකාට යම් ක්රම  සකස ්

කරලා තිය නවා කි ලා ආරංචි ක් ලැයබනවා. අද උයේ යවනයකාට මට චාල්ස් යපයදයස් සීවලි 

මාවයතන් ආරංචියවනවා දවස් 7 න් ලැයබන්න තිය න බඩුමල්ල දවස් 15 ගිහිල්ලා අදයි ලැයබන්යන් 

කි ලා. යම් යවනයකාට විල්යලෝරාවත්ත යකාේඨාශ ට යදපාරක් ලැයබන්න ඕනෑ අවස්ථාවක් 

වියශ්ෂය න්ම අපි දැක්කා ඊයේ රූපවාහිනි  තුල බන්ුල ගුණවර්ධන මහතා බඩුමල්ලක් යපන්නනවා 

එ බඩුමල්ල මම යනයමයි දකින්යන් මුලින්ම මම ටිවි එක රිවයින් කරලා බැලුයේ විල්යලෝරාවත්ත 

යකයනක් මට කථා කරලා කිවිවා යම් බඩුමල්ල ිහා බැලුවාම අපිට ලැබුන්නැ කි ලා එවයේ 

බඩුමල්ලක්.යම්ක අපි යනයවයි.බන්ුල ගුණවර්ධන මහත්ත ා ටීවී එයක් යපන්නපු බඩුමල්ල. 

 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්. තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,බන්ුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා යපන්නපු බඩු මල්ල තාම කාටවත් දීලා නෑ. 

 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යු.එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ජ්නතාව තමයි බලායපායරාත්තු යවන්යන් යම්ක තමයි යදන්න තීරණ  කයළ් 

ඒත් ලැබුයේ යම්කයි කි ලා. ඒක නිසා ඉිරියේදී ලබා යදන යකාට ඒ වයේ බඩු මල්ලක් ලබා 

යදන්න කටයුතු කරන්න. 

 

 නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, ඒ බඩු මල්යලයි දීපු බඩු මල්යලයි අපි යනයමයි ප්රායේශී  යල්කම් කාර් ාල යි 

යදන්යන්. පැහැිලිවම කිරි පිටි නෑ, යපාල් යතල් නෑ, යපාල් නෑ. විසි එකක් තිය නවා දීපු එයක්. 

බන්ුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමායේ බඩු මල්යල් විස්සයි. විස්යසත් අවශය කරන විි ට යනයම් බඩු 

මල්ල දීලා තිය න්යන්. දීපු බඩු මල්ල අවශය විිහ ටයි දීලා තිය න්යන්. ිනිස්සු ස්ූතිවන්ත 

යවනවා. සමහර අ  ඉතිං යකායහාමත් අඩුපාඩු දකිනවායන්. බුුහාමුුරුවන්යගත් දැක්කා. යේසුස ්

වහන්යස්යගත් දැක්ක යලෝයකකයන් අපි ජීවත් යවන්යන්.   

 

මහො නගර සභො මන්ත්රි  - යු.එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,එයහම යවලා තිය න්යන් ඔබතුමා නිය ෝජ්න  කරන යකාේඨාස  තුළ. 

ඔබතුමාටත් දැි වගකීමක් තිය නවා. මම කි න්යන් නෑ වගකීම පැහැර හරිනවා කි ලා. යදපාර ලබා 

යදන්න. අන්ත අසරණ තත්ත්ව ට පත් යවලා තිය නවා. සමහරක් අ ට. යමයක්දී නීතිම  පැත්තම 

බලන්න එපා නගරාධිපතිතුමා. එක පවුලක් කථා කරලා කිේවා. උදාහරණ කට. පැන්ෂන් එක 

යගදරට ලැයබනවා. රු. 19,000/- යි ලැයබන්යන්. රු. 16,000/- ක් ගාණක්  නවා නිවාස 

ණ ට  යගවන්න. රු. 2,000/- ගාණයි ඉතිරු යවන්යන්. තවත් අනු පවුලක් ඉන්නවා ුව ඉන්නවා. ඒත් 

ුවට ලැයබන්යන් නෑ. අන්න ඒ වයේ පවුලුත් ඉන්නවා යම් යකාේඨාස  තුළ. සීමාවකින් යතාරව 

ගිහිල්ලා ලබා යදන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී ලබා යදන්න කි න ඒ ඉල්ීම කරනවා. යම් වයසන  තුළ 
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අපි දැක්කා යසෞඛය අංශත් එක්ක යම්ක යේශපාලනය න් විතරක් යනයමයි. එක යකෝණ කින් 

විතරක් යනයමයි. මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂකවරුත් එක්ක එකතු යවලා, යසෞඛය අංශත් එක්ක එකතු 

යවලා ආරක්ෂක අංශත් එක්ක එකතු යවලා රජ් ත් එක්ක එකතු යවලා තමුන්නාන්යසලා කටයුතු 

කරන්න කි ල ඉල්ීම කරනවා. අපි එක පැත්තක් යබිලා කටයුතු කයළාත් තව පැත්තක් කඹ 

අිනවා. ඊයේ දැක්කා යහාඳාකාරවම  ම්  ම් නිලධාරින් අපි එක්ක පැවසූ යේවල් වලින්. යම් 

තත්ත්ව  ක්රමානුකූලව කරයගන  න්න. අපි යමාරටුවක් විි ට  න එකතුයවලා කරන ගමනක් 

තිය නවානම් ඒ අ ත් එක්ක එකතු යවලා අපිත් යම්කට සහය ෝග  ලබා යදනවා කි ලා ඉල්ීම 

කරනවා.  

 

03(6)   මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඩී.එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,යපාි ගැටළුවක් සම්බන්ධය න් ඔබතුමා දැනුවත් කරන්න. යකාවිඩ් වලින් 

මැරුණාම  ම් යකයනක් ඒ ිනිසස්ු යලාකු අපහසුතාව කට පත් යවනවා ඒ යබාි එක යගනල්ලා 

ආදාහන  කිරීම සම්බන්ධව මම ස්ූ තිවන්ත යවනවා ඔබතුමාට යතලවල ප්රයේශයේ මරණ ක් 

සම්බන්ධය න් ඔබතුමා මැිහත්වීයමන් ගැටළුවක් නැතිව කර ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් යම් 

යකාරළවැල්ල ප්රයේශයේ මරණ ක් යවලා 14 යවනිදා මැරිලා තිය න්යන් තාමත් පානුර යරෝහයල් 

තිය න්යන්. ඊයේ ඔබතුමාවත් දැනුවත් කළා ඒ සම්බන්ධය න්. ඇම්බියුලන්ස් එකක් නැතුව ඉන්නවා 

යබාි එක යේන්න. ගරු නගරාධිපතිතුමා යම් සම්බන්ධය න් ඉහළට දැනුවත් කරලා යම්කට 

යමාකක්හරි විසුමක් යදන්න. තාමත් ඒ ිනිස්සු එයහට  නවා යමයහට  නවා. සමහර යවලාවට යම් 

ිනිස්සුන්ටත් තිය නවාද දන්නෑ යකාවිඩ්. යමාකද එක යගදර හිටපු ිනිස්සු. නමුත්, ඒ ිනිස්සුන්ට 

එළි ට  න්යන් නැතුව ිනි  වළදා ගන්න විිහක් නෑ. යලාකු අනතුරක් තමයි යවන්යන් ඒ ිනිස්සු 

ඇවිිනවා කි න්යන්. ඒ නිසා යමානවහරි ක්රි ාමාර්ග ක් ගන්න කි ලා යගෞරවනී  ඉල්ලිම කරනවා.  

 

03(7)   මහො නගර සභො මන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉතාම භ ානක යේදජ්නක තත්ත්ව කට රට මුහුණදීලා ඉන්න යවලායේ 

යමාරටුව මහා නගර සභාව විි ට සීමාවන්ට අනුව අපි රැස්යවලා ඉන්යන් යම් කාරණ  පිළිබදව 

පුළුල්ව කථා කළයුතු අවස්ථාවක. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි මතක් කර ගන්නට ඕනෑ ගරු විපක්ෂ 

නා කතුමා මතක් කළා වයේ පළයවනි රැල්ල ආපු යවලායේ යම් රට ඒකට යහාඳින් මුහුණ යදනවා. 

වියශ්ෂය න්ම යමාරටුව නගර  ගත්තම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි ඒකට යමාරටුව මහා නගර සභාව 

විිහටත් අයප් මැිහත්වීම දීලා දැනුවත් කිරීම් කරලා විශාල කාර්  භාර ක් කළා. ඒ යවලායේ ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි මතක් කර ගන්න ඕනෑ අපි සමහර යවළඳසැල් ජ්නතාව ගැවයසන ස්ථාන වලට අපි 

දැනුම්දීම් කරලා විවිධ උපක්රම පාවිච්චි කළා. ඒවා සාර්ථක වුණා. සින්ක් එකක් සූදානම් කරන්න, 

සැනිටයිසර් පාේච්චි කරන්න. නම ලි න්න. ඒත් අද යවනයකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් තරම් 

භ ානක තත්ත්ව කට ගිහිල්ලා තිය න යවලායේ ඒ පුරුු අත් හැරිලා තිය න ගති ක් අපිට යප්න්න 

තිය නවා. යමාරටුව නගර  ිහා බැලුවම ඒ යවළඳසැල්වල යමච්චර භ ානක නැති පළමු රැල්ල 

යවලායේ හයි කරලා තිබුණු සින්ක් එක අද නෑ. සැනිටයිසර් නෑ. උෂ්ණත්වමානක නෑ. නම් ලි න්යන් 

නෑ. රිසි යස් ජ්නතාව ගැවයසනවා. ඒක නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නගර සභව විිහට අපි වහාම 

මැිහත් යවන්න ඕනෑ යම් කාරණ  පිළිබදව වයාපාරික න් හා ජ්නතාව දැනුවත් කරලා ඒ කටයුතු 

කරන්න. ඒ වයේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම වියශ්ෂය න්ම ස්ූතිවන්ත යවනවා නිශාන්ත 

ප්රිනාන්ු මැතිතුමාට යවනදා යමාන කාරණා සම්බන්ධය න් වාද විවාද තිබුණත් යම් කාරණ  

සම්බන්ධය න් එතුමා සාධනී ව පරිණත යේශපාලන දැනුම පාවිච්චි කරලා ඉතා සංයේදීව යම් 

කාරණ  ිහා බලපු විිහ. අපි තව කාරණාවක් මතක් කර ගන්න ඕනෑ යම් එන්නත් කරන 



මාසික සභා වාර්තාව - 2021.05.18 

 

9 
 

වැඩසටහයන් පහුගි  කාල  පුරාම විවිධ ප්රශ්න තිබුණා. ගැටළු තිබුණා. වියශ්ෂය න්ම අපි මාධයවල 

දැක්කා යපාර කින් ජ්නතාව පීඩාවට පත්යවින් එම එන්නත් ලබා ගන්නවා. ඔබතුමායේ 

නා කත්වය න් මැිහත්වීයමන් ඊයේ ිනයේදී එන්නත්කරණ  කළා මහා නගර සභාව ඉිරිපිට 

යකාේඨාස යදකකට. ඒ යවලායේද ලුනාව යරෝහයල් එන්නත්කරණ  සිේද වුණා ඔබතුමායේ 

පාලන කින් යතාරව. හැබැයි ඒ යදක අතර, විශාල පරතර ක් තියබන බව අපි ඇහින් ුටුවා. 

අපිටිනිස්සු කිේවා. අපි මාධයවල දැක්කා. මම සමාජ් මාධයයේ දැක්කා අයප් මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ 

පළ කරනවා සමහරු එතනට ගිහිල්ලා ඒ අඩුපාඩු පිළිබද ඉතා කුහක විිහට කථා කරනවා. හැබැයි 

යමතන ට ඇවිල්ලා යමතන තිය න ක්රමවත්භාව  පිළිබදව ඇහක් ඇරලා බලන්න ඔවුන් උත්සහ 

කයළ් නෑ. ඒකනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි යකායහාම වුණත්, අපි ඔබතුමාට කි නවා අයප් තැන 

විතරක් යනයමයි අයනක් තැනත් නිවැරි කර ගන්න මැිහත්වීමක් ඔබතුමා කරන්න අයප් 

සහය ෝග  අපි ඔබතුමාට ලබා යදනවා. වියශ්ෂය න්ම ඊයේ ිනයේ වැඩ පිළියවල පිළිබදව 

ඔබතුමාට, වියශ්ෂය න්ම මැිහත්යවච්ච නාගරික යකාමසාරිස්තුමාට ඔබතුමාට විශාල ශක්ති ක් 

ුන්නා. එතුමා තරුණ නිලධාරිය ක් විිහට මම හිතන්යන පුුම කැපකිරීමක් කළා. ප්රධාන මහජ්න 

යසෞඛය පරීක්ෂකතුමා ප්රමුඛ සි ලුම මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂකවරුන් නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ීතුමා 

කි නයකාට මට මතක් වුයේ එතුමාට ුරකථන ඇමතුම් එයකාළහක් ගත්තා ආන්සර් කරන්න බැරි 

වුණා කිේවම මට මතක් වුයේ එතුමා ඊයේ දවයස්ම කයළ් එන්නත්කරණ . එතුමා සහ අයප් මහජ්න 

යසෞඛය පරීක්ෂක මහත්වරු තමයි ඊයේ එන්නත්කරණ ට සම්බන්ධ වුයේ. අපි ඒ කාරණ ට 

මැිහත් වුණ නිසා දන්නවා වවදයවරය ක් යම් කාරණ ට සම්බන්ධ කර ගන්න යකායි තරම් අපහසු 

වුණාද කි ලා. ඒකට නිලධාරිය ක් සම්බන්ධ කර ගන්න යකාපමණ අපහසු වුණාද කි ලා. රවිනාත් 

ගුණයස්කර හිටපු නගරාධිපතිතුමා යම්ක දෑහින් දැක්කා. අයප් නිලධාරින් පුුම කැපවීමක්, අයප් 

කාර්  මේඩලයේ පුුම කැපවීමක් ඒ නිසා අයප් යල්කම්තුමා ඇතුළු සි ලු යදනාට යමාරටුව මහා 

නගර සභායේ සි ලු යදනාට අපයේ යගෞරවනී  ස්ූති  පුද කරන ගමන් නැවත වතාවක් ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව මහා නගර සභාව විිහට අපයේ මැිහත්වීම මීට වඩා ලබා ි  යුතු නම් 

ඒ අවශය හැම තැනකටම මැිහත් යවන්න කි ලා ඉල්ීම කරි.  

 

03(8)   මහො නගර සභො මන්ත්රී   -  එම්. සුනිල් නන්ත්රදසිරි මොසපකෝරොල මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යමයහම යද ක් යවනවා. ජ් වර්ධනපුර යරෝහයල් රුපි ල් පන් දහසක් 

අරයගන පී.සී.ආර් කරනවා පී.සී.ආර් එක කරලා මම යපයර්දා ඔබතුමාත් එක්ක කථා කයළත් ඒකයි.  

පී.සී.ආර් එක කරලා පී.සී.ආර් යපාසිටිේ වුණාට පසුව යගදර  න්න කි නවා. ඒ ිනිස්සු බස්වල 

යගදර එනවා. රනිල් උදාහරණ ක්. ඉඳිබැේයේ ජ් සිරිලා ඒවයේ කිහිපයදයනක් සකස් කරන්න. ඒ 

නිසා බැරිද ඒ ප්රශ්න  අඩු කරන්න හරි නැති කරන්න හරි යමානවාහරි ක්රම ක්. යහාදාකාරවම 

දන්නවා රනිල්ලායේ යගදර 4 වන පටුමයේ ඒ වයේ යේවල් යසෞඛය ආරක්ිතව නැතිව කිසිම වැඩ 

පිළියවලක් නැතුව තමයි ඒ වයේ යේවල් කරන්යන්. ඒක යලාකු වරදක්. යරෝහයලන් පී.සී.ආර්. එකක් 

කරලා රුපි ල් පන් දහසක් අරයගන යගදර එවනවා  න්න කි ලා. යගදර ඇවිල්ලා අපිට කථා 

කරනවා යලාක්ඩවුන් යවන්න ඕනෑ කි ලා. යගාඩක් යවයහයසන පුේගලය ක් තමයි අයප් ප්රධාන 

මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂකතුමා. යලාක්ඩවුන් කරලා දවස් දහ  පහයළාව ගි ාට පසුව යහාදම 

උදාහරණ  තමයි අයප් යෙන්ඩන්. අපිත් එක්ක ඡන්යද ඉල්ලපු යෙන්ඩන් අද උයේ එ ාට කි ලා 

යකාළ  ගලවලා අයින් කර ගන්න කි ලා.  දවස් 18 ක් අදට ඒ පවුයල් කේටි . ඒ වයේ යලාකු 

වයසන යවනවා. අන්තිමට යේශපාලන අධිකාරි  හරහායන්  න්යන්. ප්රධානි ා යවන්යන් ඔබතුමා. 

ප්රධාන මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂකතුමාත් හෑල්ලුවට ලක් යවනවා තවත් අ  ගිහිල්ලා වැයඩ් කරන්යන් 

නෑ. ඒක කරන්න එපා. යරෝහයලන් යලාකු වරදක් කරනවා. එනයකාට බස් එයක් හරි ීවිල් එයක් හරි 
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එනවා. දැන් යදන්යනක් යලාක් ඩවුන්. එයහම කරන්න එපා. පුවක්අරඹ හන්ියේ යවච්ච මරණ  

විල්යලෝරාවත්යත් අයප් සුිත්ලයේ මරණ  ඒත් ඒ වයේ. ඒ මරණ ට ඇුම් අරන් යදන්න වුයේ මට 

ගිහිල්ලා. ස්ූතිවන්ත යවනවා ප්රධාන මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂකතුමාට ඒ ගි ාම කවුරුවත් ගණන්  

ගන්යන් නෑ. ඒ ිනිස්සුන්ට ඇුම් ගන්න  න්නත් බ යි. යලාක්ඩවුන් කරලා යකායළ් අලවලා ගි ාට 

පස්යස් ීවිල් එකක් එන්යන් නෑ.  න්නත් බෑයන්. ඒයගාල්යලෝ ඊට පස්යස් පයින් ගිහිල්ලා 

යමාරටුමුල්ල හන්ිය න් ීවිල් එකක් අරයගන ගිහිල්ලා මරයේ කටයුතු කරලා ඊට පස්යස් එයහන් 

ීවිල් එකක් අරන් යගදර එනවා. බස් එකක් ගි ාම යකායහ්ද ගියේ කි ලා කැමරා යචක් කරලා මුළු 

ලංකාව වයේම යහා නවා. ඒක තමයි හරි. ඒත් දැන් යවන්යන් ඒක යනයම්යන්. ඒක නිසා 

කරුණාකරලා ඉල්ීමක් කරනවා අයප් ප්රදීප් ශ්රි න්ත මන්ීතුමා කිේව වයේම මහා වයසන ක් 

යම්ක. දැන් ඔ  දඟලන අයප් එම්.ඕ. එච් මහත්තුරුන්ට කි න්න. අන්තියම්ට අතගහන්න යවන්යන් 

නගර සභායේ යකයනක්ට. රනිල්ලා ජ් සිරිලව ගන්න උදාහරයේට. අයප් සුිත්ලයේ මල්ලිව ගන්න 

හැයමෝටම උයන් ඒ වයේ. සහභාගි වූ නිසා මම දන්නවා ඒ වට සහභාගි වූ නිසා ඒක හරි ප්රශ්න ක්. 

සන්ක්රිස්ති න්යේ මරණ ට ඉස්සරයවලා මරණ යදකක් වුණා. යදකම යපාසිටිේ. ඉිබැේයේ යපාි 

මහින්දලායේ මරණ ත් 2 පටුමයේ මරණ ත් ඒ යදකටම මම තමයි මරණ පරීක්ෂකතුමාව එක්කන් 

ආයේ. අයශෝක් පුවක්ගහයතාටුපයල් ඊයේ කයර්. මට නම් හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම වාසනාවන්ත 

වුණා අයප් සංක්රිස්ති න් මාමා 105 ක් වුණාට හැයමෝම බලන්න ඇවිල්ලත් යකාවිඩ් නෑ. ඒත් 

යකායහ්වත් ඉන්න අ  මරණ පරික්ෂකතුමාත් එක්ක තර්ක කරනවා යම්ක යවන්න බැරි වැඩක් 

කි ලා. රනිල්ලට ඔබතුමා යගාඩක් උදේ කළා. යදන්නම පී.සී.ආර්. කරලා ඇවිල්ලා තිය න්යන් බස් 

එයක්. ඒ ප්රශ්යනත් තිය නවා. තව යලාක් ඩවුන් වුණාම මරණ ක් වුණාම පේ යන්ද යමයලෝ හසරක් 

නැති ිනිස්සු. රුපි ල් අටසී ක් දීලා ගන්න ඕන. වාහන ක් හරි ලෑස්ති කරලා යදන්න නගර 

සභායවන් පිං සිේධ යවනවා. ඒක ලෑස්ති කරලා යදන්න. නැත්නම් මහා වයසන ක් යවන්යන්. අපිත් 

ආරක්ෂා යවන්න ඕනයන්. යමාරටුමුල්ලට ගිහිල්ලා ිවිල් එකක් අරන් කළුයබෝවිලට ගිහිල්ලා 

යමෝචරි ට ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු කරලා ආයිමත් ීවිල් එකක් අරන් යගදර එනවා. යම් සතය කථාවක්. 

ඒක නිසා කරුණාකරලා යම් සම්බන්ධව අවශ  කටයුතු සිු කරන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

03(9)  මහො නගර සභො මන්ත්රී - සිත්ති මසීනො බේකර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ප්රාය ෝගිකව නීයරෝධාන ට මුහුණ ුන්න යකයනක් හැටි ට යපාි ඉල්ීමක් 

කරන්න කැමතියි. සුළු යසව්ක න්යගන් ඉඳන් මන්ීවරු දක්වා කවුරුහරි නීයරෝධා න  යවනවානම් 

වගකීමක් හැටි ට යුතුකමක් හැටි ට නියරෝධා න  යවනවා කි න්යන් ප්රාය ෝගිකව මුහුණ 

යදනයකාට තමයි ඒයක් අමාරුව යත්යරන්යන්. යකාච්චර මානසිකව වැයටනවාද කි ලා. මයේ 

යපෞේගලික අත්දැකීමක් හැටි ට මායේ ගෑණු දරුවා යපාසිටිේ යවච්ච බව ආරංචි යවච්ච හැටිය ම 

මම බැලුවා ලුනාව යරෝහලට දාන්න පුළුවන්ද කි ලා ළඟම තැන. ඒත් අවසථ්ාවක් ලැබුයේ නෑ. 

මයේ ගෑණු දරුවාව අරිනවා මීගමුවට. කවුරුවත් නැති තැනකට. යදවැනි දවයස් ඒ ළම ා හුසම් 

ගන්න බැරුව අඬනවා. මයේ මානසිකත්ව . යමතනින් අඩුම ගායන් මානුෂී  වශය න් මන්ීතුි  

යමාකක්ද යවන්න ඕනෑ එයහමවත් ශක්ති ක් යදන්න තිය නවානම්. මට විතරක් යනයමයි. ින් 

ඉිරි ටවත් යම්ක යවන්න පුළුවන් මානුි  පැත්යතන් හිතන්න ඕනෑ කි ලා මම ඉල්ීමක් කරනවා. 

නීයරෝධා න  යවලා දවස් 07 යවනකම් ප්රායේශී  යල්කම් යහෝ ග්රාමයසව්ක දන්යන් නෑ මම 

නියරෝධාන න  යවනවා කි ලා. මම අහනයකාට කි නවා ඔබතුි යේ නම සඳහන් නෑ. අයප් 

මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂක මහත්වරු හරි බිසී මම දන්නවා ඇත්තටම. ඒ යගාල්ලන් යතාරතුරු දීලා 

තිය නවා. ඒවා හරි තැනට  න්යන් නෑ. තවත් දවස් 07 කට පසුව තමයි මට බඩු මළු ටික 

ලැයබන්යන් බඩු මළු ටික ලැබුණා හරි නැතා හරි අපිට යමාකක් හරි කර ගන්න පුළුවන්. අසරණ ුගී 

කේටි ට යමානවයේ තත්ත්ව ක් උදා යවයිද? ඒ නිසා අපි ආ තන ක් හැටි ට සුළු යස්වකයින්යේ 
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සිට මන්ීවරු දක්වා කවුරුහරි නියරෝධා න  යවනවද  න්න යසා ා බැීමට ක්රමයේද ක් අපි හදා 

ගත්යතාත් යහාඳයි. යමාරටුයේ අපි කේටි  කවුරුහරි යපාසිටිේ වුයණාත් ඈත පළාතකට  වනවා. 

ගෑණු දරුයවෝ  වනවා. ඉන්න බෑ. අම්මා යකයනක් හැටි ට මම එයහම මුහුණු ුන්නානම්. අනිත් 

අම්මලා යකායහාම ුකක් විඳිනවා ඇේද. කරුණාකරලා අපිට පුළුවන්නම් යම් වයේ තැනක යමයහම 

කරන්න කි ලා යදවන ඉල්ීම. ඉන්යජ්ක්ෂන් යදනවානම් යමතන සූදානම් කරලා සභායේ කේටි ට 

හා පවුල් වලට යමතනම යදන්න අයනක් තැන් වලට ගිහිල්ලා හෑල්ලුවට ලක් යවන්න බෑ. පුුම 

විිහට එතන තිය න්යන් සිස්ටම් එකක් නෑ. යමතැන කරනවානම් සිස්ටම් එකට කරන්න පුළුවන්. 

ඒක නිසා ඉල්ීමක් කරනවා. සභායේ සභික න්ට, යස්වක න්ට, නිලධාරින්ට හා පවුල් වලට 

යමතැන සූදානම් කරලා යදන්න පුළුවන්නම් එයහම කරන්න කි ලා.     

 

03(10) මහො නගර සභො මන්ත්රී - පම්රියන්ත්ර ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යකායරෝනාවට පක්ෂ ක් පාටක් නෑ. අපි කැමතියි. යම් වයසන ට උදේ 

කරන්න. යකායරෝනා කිටුව හරහා ඔබතුමාට අවශය ය ෝජ්නා ලබාදීලා තිය නවා. ඔබතුමා ඒ 

යේවල් ක්රි ාත්මක කරලා තිය නවා. මම ඔබතුමාට ය ෝජ්නා ටිකක් ඉිරිපත් කරන්න කැමතියි යම් 

යවලායේ. යම් මන්ීතුි  කිේවා වයේ යම් සභායේ අපි මන්ීවරු 48 ක් ඉන්නවා. එකක් 

නියරෝධා න  එකක් එන්නත්කරණ . එකක් අසාධය යවන යරෝගීන්, යමයහම යකාටස් 03 කට 

කැඩුවයහාත් අපි මන්ීවරු 48 ක් ඉන්නවා. පක්ෂ පාට යබ්ද කින් යතාරව අපිට පුළුවන් අයප් 

දා කත්ව  යම් සඳහා ලබා යදන්න පුළුවන් කි ලා. මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

වැක්සියන්ෂන් ඩ්රයිේ එක කළා වයේ සභායේ මන්ීවරුන්ව එකතු කරලා. කේඩා ම් 03 කට හරි 

කඩලා යමාරටුයේ ජ්නතාවට යහාේ ලයින් තුනක් දීලා හරි වැක්සියන්ෂන් ඩ්රයිේ එකට ඉන්චාර්ේ 

මන්ීවරු පත් කරන්න. නියරෝධා න  පිළිබඳ ගැටළු තිය නවා නම් ඒකට කේඩා මක් පත් 

කරන්න. යම්ජ්ර් සිටුයේෂන් එකක් ඇවිල්ලා යරෝහල් ගතයවන්න ඕනෑ නම් ඒකට කේඩා මක් පත් 

කරන්න. මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂක මහත්වරු විශාල කාර්   භාර ක් ඉටු කරනවා නමුත්, ඔවුන්ට 

යෆෝන් ආන්සර් කරන්න බෑ.  ප්රැක්ටිකල් ප්රශ්න යගාඩක් තිය නවා යමතැන.  එම්ඕඑච් එකයි නගර 

සභාවයි අතර  ම්  ම් ඝේටන තිය නවා. එක එක අවස්ථාවන් වලදී. අපිට පුළුවන් හැයමෝටම 

යචෝදනා කරන්න. ඒත් යචෝදනා කරලා වැඩක් නෑ. මම ඔබතුමායගන් ඉල්ීමක් කරනවා. යමාරටුයේ 

ජ්නතාවට මීට වඩා යහාඳ සහන ක් සලසා යදන්න.යම් මන්ීවරු 48 ක් ඉන්නවා කේඩා ම් තුනක් 

හරි පහක් හරි හදලා යමාරටුයේ යකයනක් නියරෝධාන  සඳහා කන්දකාඩු හරි පූනානි වයේ තැනකට 

දානවා නම් දැි යලස මානසික ප්රශ්න ක් යවනවා. කවුරුහරි ඒ වයේ ප්රශ්යනකට පත් වුයණාත් ඇඳක් 

යහා ා ගන්න විි ක් නෑ. කවුහරි ඕනෑ ඇඳක් යහා ා ගන්න. යේශපාලන කන්රැක්ේ එක්ක 

තිය නවා නම් මන්ීවර ාට කථා කරලා යම් මන්ීවර ාට කථා කරලා ඇඳක් යහා ා ගන්න 

යවන්යන්. අපි දන්නවා සමහර අ ව නියරෝධා න  කරන්න බස්වල අරන් ගිහිල්ලා නැති යකායරෝනා 

වැි යවලා තිය නවා. ඒ වයේ ප්රාය ෝගික ප්රශ්න යගාඩක් තිය නවා. මම රජ්  පැත්තට ඇඟිල්ල ික් 

කරනවා නම් මට රජ්  අසමත් කි ලා කරුණු යගාඩක් ගණනක් කි න්න පුළුවන්. ඒක යම් 

අවස්ථායේ කිරිම යත්රුමක් නැ. අපි නගර ක් හැටි ට ගමක් හැටි ට ප්රශ්න තිය නවා නම් ඒවාට 

විසුම් යහා න්න ඕනෑ. මම එතන ඉඳන් කථා කරන්යන් මම ඔබතුමාට ය ෝජ්නා කරනවා යමතැන 

සභි කය ෝ ඉන්නවා අපි වැඩ පිළියවලක් සාකච්ඡා කරමු. යමාරටුයේ නියරෝධා න  යවන අ ට බඩු 

මල්ල ලබා යදනවට අමතරව යමානවද අයපන් යවන්න ඕනෑ යස්වාව. අපිට කරන්න පුළුවන් 

යමානවද කි ලා අපි ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් හදමු. අසාධය යරෝගිය ක් හිටිය ාත් අයිසීයූ  ඇඳක් 

නැතිනම් අයිසීයූ ඇඳක් ලබා යදන්න උදේ කරන්යන් යකායහාමද කි ලා. යමාරටුයේ යරෝගින් 

යගනි න්යන් යකායහටද. ලුනාවට දානවද අපි යක්.ි.යු එකට කථා කරනවද යනවිල් ප්රනාන්ු 

යරෝහලට කථා කරනවද රජ් ට තිබුයේ ිස්ික්ක බලලා යකාළඹ ිස්ික්කයේ යරෝගීන් යමයහට 
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යගනි න්න. එයහම පැහැිලි ක්රමයේද ක් තිය න්න පුළුවන්ද එයහම ක්රමයේද ක් නෑ. ිලිටරි එක 

එයහන් වැඩ කරනවා. යඩාක්ටර්ස්ලා එයහන් වැඩ කරනවා. පළාත් පාලන ආ තන එයහන් වැඩ 

කරනවා. යම් ආ තන තුන අතර කිසිම සංකලන ක් නැ. ඒකට යහාඳම උදාහරණ  ඔබතුමා යහාඳට 

වැක්සියන්ෂන් කරා යමාරටුව මහා නගර සභාව ඉිරිපිට. ඒත් ලුනායේ එයහම නෑ. මම ඔබතුමාට 

ය ෝජ්නා කරනවා අපි එකඟ යවනවා යම් අවස්ථායේදී ඒක හින්දා පැහැිලි වැඩ පිළියවලක් ඇති 

කරමු. යරෝහල් ගතයවනවා නම් යකායහාමද? ඇඳක් ලබා ගන්නවා නම් යකායහාමද? 

නියරෝධා න ට  නවානම් යකායහාමද යදයවනි කරුණ මම යම්ක යකායරෝනා කිටුයේිත් කිේවා 

දැනුත් කි නවා. යමාරටුයේ අවධානම් කලාප හුනා ගන්න ඕනෑ. හුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්.  ඒකට 

වැඩපිළියවලක් තිය නවද? යමානවද අවධානම් කලාප. විල්යලෝරාවත්ත යලාක්ඩවුන් යවලා. ඊළඟට 

යලාක්ඩවුන් යවන්න තිය න කලාප යමානවද? අපි දන්නවා යමාරටුයේ ක්ලක්චර්ස් තිය නවා. 

යමාරටුයේ ජ්න ඝනත්ව  වැියි. අවධානම වැි කලාප සඳහා අරයගන තිය න ක්රි ාමාර්ග යමානවාද 

යකායරෝනා වයාප්ති  වැළැක්වීමට. යමාරටුයේ යකායරෝනා අවධානම වැි කලාප හුනායගන ඒ 

සම්බන්ධය න් ක්රි ාත්මකවීම වැදගත් කි ලා මම ය ෝජ්නා කරනවා. තුන්යවනි එක ගැබිණි 

කාන්තාවන් අද යවනයකාට ලංකායේ යදසී ක් පමණ ගැබිණි කාන්තාවන් යකායරෝනා වලට 

අසාධන  යවලා තිය නවා. යමාරටුයේ මාතෘ සා න හරහා යම් ගැබිණි කාන්තාවන්යේ තත්ත්ව  

යහා ලා බැලුවද? ගැබිණි කාන්තාවන්ට ඉන්යජ්ක්ෂන් ලබා ුන්නද යමාකක්ද ඒ යගාල්ලන්යේ 

තත්ත්ව . මම හිතනවා යම් සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න මහජ්න යසෞඛය පරීක්ෂක මහතුන්ට 

කාර් භාර  අධික නම් යවන කිටුවක් පත් කරන්න ගැබිණි කාන්තාවන්යේ තත්ත්ව  යහා ලා 

බලන්න. ගැබිණි කාන්තාවන්ව යවනම තැනකට අයිසි්්යුයල්ේ කරන්න ඕනෑද කි ලා යහා ලා 

බලන්න. ඊළඟ එක ළමුන්යේ අධයාපන . ළමුන්යේ අධයාපන  අඩාල යවලා යම් යකායරෝනා 

හින්දා. සභාවක් හැටි ට ළමුන්යේ අධයාපන  සඳහා අපිට දා කත්ව ක් ලබා යදන්න පුළුවන්ද. 

ඩ යලාේ, යමාබියටල් වැනි ආ තන තිය නවා. ඒ ආ තන වලට කථා කරලා අපිට සහනදායි 

පැයක්ජ් අඩුමගායන් යමාරටුයේ ළමයින්ට හරි අරන් යදන්න පුළුවන්ද ඔන් ලයින් පන්ති සඳහා. අපිට 

රයේ ප්රශ්න විසඳන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් සීිත සංඛයාවක්. යමාරටුයේ පාසල් ගාන 

හුනායගන අයපෝර්ඩ් කරන්න පුළුවන් ළමයි ඉන්නවා බැරි ළමයි ඉන්නවා. යමාරටුයේ ළමයින්යේ 

අධයාපන  සඳහා යමාකක්ද අපිට ලබා යදන්න පුළුවන් දා කත්ව . සභාව හරහා අපිට යම් ළමයින්ට 

යඩ්ටා පැයක්ේ ලබා යදන්න පුළුවන්ද. පාසල් වල විුහල්පතිවරුන්ට කථා කරලා විුහල්පතිවරුන් 

යගනල්ලා ඒ විුහල්පතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. කථා කරලා ඒ ළමයින්ට ඒ පහසුකම ලබා 

යදන්න වහාම කටයුතු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ළමයින්යේ අධයාපන  වැදගත්. මම 

කණගාටු යවනවා යම් අවස්ථායේදී. මම ජී.එල්.පීරිස් ඇමතිතුමාටත් යචෝදනා කරනවා. යම්වා 

රජ්ය න් කරන්න ඕනෑ යේවල්. යම් තුන්වන යලාක් ඩවුන් එක පළයවනි යලාක් ඩවුන් එයක් ඉඳලා 

යම් දක්වා ළමුන්යේ අධ ාපන  සම්බන්ධය න් කිසිම සැලකිල්ලක් දැක්වූයේ නෑ රජ් . මම 

කණගාටුයවනවා අම්මා යකයනක් හැටි ට මම ළම ායේ ඔන් ලයින් පන්ති වලට යකාච්චර සල්ලි 

වි දම් කරනවාද කි ලා මම තමයි දන්යන්. සමහර ළමයින් කි නවා අපිට ඔන් ලයින් පන්ති එන්න 

බැරි වුණා. අම්මට යඩ්ටා කාඩ් එකක් අරන් යදන්න සල්ලි නෑ කි ලා. අපි යම් 2021 වර්ෂයේ ඉන්යන්. 

හරි යශෝචනී යි යම් රට.  අපි කණගාටුවට පත් යවනවා නගරාධිපතිතුමනි. අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ 

හැටි ට. මම එදා කිේවා යකායරෝනා අරමුදලක් ඇති කරමු කි ලා. ඔබතුමා කිේවා යකායරෝනා 

අරමුදලක් ඕන නෑ නගර සභායේ සල්ලි තිය නවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කි ලා. මම ඔබතුමාට 

කි නවා සභායේ සල්ලි පාවිච්චි කරන්න ළමුන්යේ අධයාපන ට.  මම ඔබතුමාට කි නවා යම්කට අපි 

සම්බන්ධ යවමු කි ලා. නගර සභාවට අයිති යනාවන සබ්යජ්ක්ේ එකක් වුණාට විුහල්පතිවරුන්ට 

කථා කරලා ලමුන්යේ අධයාපන  සම්බන්ධය න් කටයුතු කරමු කි ලා. මම අහන්න කැමතියි 

යමාරටුවට අනුබේධිත ඇම්බියුලන්සස් කී ක් තිය නවද කි ලා. ඔබතුමාට ඒකට උත්තර යදන්න 
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පුළුවන්ද කි ලා මම දන්යන් නෑ. යමාරටුවට සම්බන්ධ ඇම්බියුලන්සස් කී ක් තිය නවද එම 

ඇම්බියුලන්ස් ධාරිතාව  වැි කිරීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද. හිසි අවස්ථාවකදී යමාරටුයේ 

යරෝගීන් සඳහා ඇිෂනල් ඇම්බියුලන්ස් තිය නවද ඇම්බියුලන්ස් විි ට හදා ගන්න පුළුවන් වාහන 

තිය නවද කි ලා. මම සේභාවය න් ය ෝජ්නා ඉිරිපත් කරන්යන්.  

 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුි , ඔබතුි ට අපි අවස්ථාව ුන්යන්, ඇත්තටම ඔබතුි  දැන් කථා කරන්යන් 

විවාද කට සහභාගිවන විිහටයන්. පැිණිලි හා ආ චනා වලින් පැණලා ඔබතුි  දැන් ඉන්යන්. 

නිශාන්ත මන්ීතුමාට කි න්න අපි ඕන තරම් ුන්යන් එතුමා කථා කයළ් යම්වාට අදාලවයි. ඔබතුි  

අධයාපන ටත් ආවා.ඇම්බියුලන්ස් එකටක් ආවා. යසෞඛයටත් ආවා. තවත්  යි. යම් සභාව මූලික කර 

ගන්න එපා යම් දවස විතරක් මූලික කර ගන්න එපා සි ලු යේට. යම් දවස විතරක් මූලික කර ගන්න 

එපා. දවස් 365 තිය නවා. ඒ 365 අපි ඕක කරමු.   

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - පම්රියන්ත්ර ලිහිණි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම යම් ය ෝජ්නා ඉිරිපත් කයළ් සේභාවය න්. නගර සභාවක් හැටි ට අපිට 

යකායහාමද යම් යේට සහය ෝග  දක්වන්න පුළුවන්. ඉිරිපත් යවන්න ඕනෑ. ඒ මතයේ තමයි මම යම් 

කරුණ ඉිරිපත් කයළ්.  

 

03(11) මහො නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ. රවිනොත් ජයශ්රී ගුණපසවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමායේ අවධාන  යවනත් කරුණක් සම්බන්ධය න් ය ාමු කරන්න 
කැමතියි. ගි  සුමායන් ප්රචාර ක් ගි ා ඉඩම යකාේඨාසයේ. එන්නත් කරණ  කිරීම කරනවා  යි 
කි ලා. ලුනාව ආයරෝගය ශාලායේ. ඒක එනවුස්මන්ේ එකක් කර යගන ගි ා යපාලිසිය න් මුළු ඉඩම 
යකාේඨාස ටම ඒ ස්ථානයේදී ඒක කරනවා කි ලා. ඊට පසුව යබායහෝ යදයනක් 
මයගන්  ු රකථනය න් විමසුවම මම පිළිතුරු ුන්නා. ලුනාව යරෝහයල් යම්ක කරනවා කි ලා. ඊට 
පහුයවනි ින නගර සභායේ වාහන කින් දැනුම්දීමක් කරයගන ගි ා ඒ ස්ථානයේ යනයමයි. යම් 
ස්ථානයේ කරනවා කි ලා. ඒ යවලායේ එතැන යලාකු කන්ියුෂන් එකක් ඇති වුණා යම් පිළිබඳව 
ඔබතුමායගන් විමසුවාම ඔබතුමා සනාථ කළා යම් සථ්ානයේ එ  සිු කරන බව. නමුත්, කරන්යන් 
යකායහාමද කි ලා දන්යන් නෑ. මයගන් අහපු අ ට මම කිේවා යම් ස්ථාන ට ඇවිත් යපෝළීයම් ඉන්න 
එන්නත් කිරීම කරන්න පුළුවන් කි ලා. නැවත වරක් ඔබතුමා  කථා කරනයකාට ඔබතුමා දැනුම් 
ුන්නා යම්කට යනාම්මර යබදා යගන  නවා ඒ අනුව වැයඩ් කරයගන  නවා කි ලා. මම යම් 
යපන්නුම් කරන්න හදන්යන් ඔබතුමා ඒ කරපු ක්රම  යහාඳයි. නමුත්, එයහම යවලාවකදී කරුණා 
කරලා අපිවත් සම්බන්ධ කර ගන්න. අපි විපක්ෂයේ ඉන්නවා කි ලා ඔබතුමා කරන යේවල් වලටවත් 
ඔබතුමායේ රජ්  කරන යේවල් වලටවත් විරුේධ නෑ. විපක්ෂයේ මන්ීවරය ක් හැටි ට මම 
වගකීයමන් කි නවා ඔබතුමායේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඕනෑම යේලාවක ඕනෑම සහය ෝග ක් යම් වැයඩ් 
සම්බන්ධව යකාන්යේසි ක් නැතිව ඔබතුමාට අපි යදන්න සූදානම්. යම් අවස්ථායේදී මට ඔබතුමාට 
කි න්න උවමනා වුයේ මට ටිකක් මිපාඩුවක් දැණුයන් මයේ යකාේඨාසයේ යබයදන යකාට 
කවුරුවත් මට කවුරුවත් කිේයේ නැති එක. ඔබතුමායේ මන්ීවරු 23 යදයනක් හැම ආසන ක්ම 
නිය ෝජ්න  කරනවා. අපි මන්ීවරු හ යදයනක් පමණයි ඡන්දය න් පත් වුයේ. අපි හ  යදනාවත් 
සම්බන්ධ කර යගන අයප් නිශාන්ත මන්ීතුමා කිේවා කිසිම පක්ෂ යබ්ද කින් යතාරව එතුමායගත් 
සහය ෝග  යදනවා කි ලා. යමාන අඩුපාඩුවක් වුණත් අපි හිට ගන්යන් නගර සභාව පැත්යත්. 
ඔබතුමායේ පැත්යත්. ඔබතුමා කරන හැම යේකිම අපි ඔබතුමාව නිවැරි කරනවා. යමාකද අපිත් 
එයක් යකාටස් කරුවන් නිසා. ඒ අඩුපාඩුව මම දැක්කා. ඒක ඉිරියේදී හදා ගන්න. කි න්න ඔබතුමාට 
මම කැමති වුයේ ඊයේ මම යම් ස්ථාන ට ආවා. ඒක ඉතාමත්ම යහාඳට ඔබතුමා සංවිධාන  කරලා 
තිබුණා. මම රූපවාහිනිය න් ලංකායේ යගාඩක් තැන්වල මම යම් වයේ වැඩසටහන් දැකලා තිබුණා. 
ඔබතුමා ඒ කරපු වැඩසටහන සංවිධාන  කරලා තිබුණ පිළියවල ඉතාමත්ම අග  කරනවා. විපක්ෂයේ 
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මන්ීවරය ක් විි ට ඉතාමත්ම අග  කරනවා. යම්යක් යපාි අඩුපාඩුවක් තිබුණානම් ඒකත් 
මැයකනවා. ඔබතුමා අපිව සම්බන්ධ කරයගන තිබුණානම්. ඔබතුමා යක්රිේ එක ගන්න අපිත් 
සම්බන්ධ කර යගන. යමතනදී කිේවා වයේම සමහර අවස්ථා වලදී මහජ්න යසෞඛය පරික්ෂක 
මහත්වරු සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි අවස්ථා තිය නවා. මම යහෝ එතුමා සම්බන්ධ කර ගන්න 
හැුවානම් බෑ. කිසියස්ත්ම බෑ. එතුමා හා එතුමායේ නිලධාරිනුත් යලාකු මහන්සි ක් දැක් වූවා ඒ 
එන්නත් කිරීයම්දී. යමන්න යම්ක ප්රාය ෝගික ප්රශ්න ක් ඒ මන්ිතුමා කිේවා වයේ. අපිට යම්ක මීට 
ඉස්යසල්ලත් ඔබතුමාට කිේවා රැස්වීමකදී. ලිහිණි මන්ීතුි  මුලින්ම යම් ය ෝජ්නාව යගනාපු 
යවලායේදී. සුනාි  ආපු යවලායේදී ඔබතුමාට මතක ඇති. අපි යමයහ්ි වියශෂ් යුනිේ එකක් ති ලා 
අපි සම්බන්ීකරණ  කරා. අපිට උප යදස් ගන්න පුළුවන් යසෞකය අංශ වලින් අවධානම් කලාප 
යමානවාද කි ලා. යම් අවස්ථායේදී අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්නම් යමානවද අවධානම් කලාප 
එතුමන්ලා කාර්  බහුල අවස්ථාවන්හීි අපිට  ම් තරමක සහ ක් දක්වන්න පුළුවන් කි ලා.  යම් 
සම්බන්ධව ඔබතුමා නැවත වරක් යම් යකාවිඩ් කිටුව රැස් කරන්න. විපක්ෂයේ මන්ිවරය ක් 
හැටි ට එම කාර්   ඉතාම යහාඳට කිරිම සම්බන්ධව. ඔබතුමාටත්, යකාමසාරිස්තුමාටත්, 
නිලධාරින්ටත් මායේ ස්ූති  හා පුණාම  පුද කරනවා.  
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ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, වියශ්ෂය න්ම මම හිතනවා අයප් යකාවිඩ් 19 සම්බන්ධය න් 
කරන ලද  ප්රකාශවල වියශ්ෂය න්ම අපි දැක්ක යේ කරන්න අපි යලාකු උත්සහ ක් ගත්තා. ඒ තමයි 
අපි යම්ක නිකම්ම කයළ් නෑ. ලංකායේ ඊයේ ිනයේදී එන්නත්කරණ ින, එන්නත්කරණ තැන් 
යමානවද කි න එක. මීට සති කට යදකකට උඩදී ප්රසිේධ කරපු ස්ථානවල තමයි එන්නත් කිරීම 
කයළ්. නිශාන්ත මන්ීතුමා කි පු එක හරි ලුනාව යරෝහයල් තමයි යම් එන්නත් කිරීම කරන්න 
තිබුයේ. අපි දැක්කා ිගින් ිගටම එන්නත් කිරීම සඳහා අපි යපාි උත්සහ ක් දරලා දරලා ඒක අති 
සාර්ථක වුණාට පස්යස් තමයි අපි ඊට වඩා උත්සහ කට ගිහිල්ලා ඒක අති සාර්ථක කර ගත්යත්. අපි 
ිගින් ිගටම යකාවිඩ් කිටුයේ සභාපති හමුදාපතිතුමාට කිේවා දැනට අයප් යරෝගීන් 30 ක් විතර 
ඉන්නවා යස්වකයින්. ඔවුන් ජ්නතා යස්වාව කරන අ . ඒ නිසා කරුණාකරලා යමාරටුව මහා නගර 
සභායේ යකාමසාරිස්තුමායේ ඉඳලා පල්යලහා යසෞඛය කම්කරුවා දක්වා අපට එන්නත් ලබා යදන්න. 
අපට එන්නත් ලබා දීපු දවයස් නගර සභායේ එන්නත් කර ගත්යත් නැති මහජ්න මන්ීවරුවරුන් හට 
අපි ඔවුන්ට යවලාව දීලා වැයඩ් කරාම අපි දැන ගත්තා අපිට මීටත් එහාට ියුණු කරන්න පුළුවන් 
කි ලා. ඊට පස්යස් අපි එන්නත් කරපු ිනට යපර ින යමතැනට සම්බන්ධ වුණා පළාත් අධයක්ෂ, 
පළාත් සහකාර  අධයක්ෂ, ප්රායේශී  අධයක්ෂ යම් ඔක්යකාම අ  සම්බන්ධ යවලා තීරණ ක් ගත්තා. 
එන්නත් කිරීම කරනවා කි න්යන් එන එන ිනිස්සුන්ට ගහනවා කි න එක යනයම්. අපි ිගින් 
ිගටම පුන පුනා කිේයේ ිනිස්සුන්ට එන්නත් කරනවා කි න එයකන් යම්ක අයින් කරන්න බෑ. මම 
කිේයේ විල්යලෝරාවත්තට එන්නත් කිරිම මුලින්ම කරන්න. ප්රිප් ශ්රි න්ත මන්ීතුමා හැම තිස්යසම 
කිේයේ එන්නත් කරන්න ඕන තැනට යනයමයි එන්නත් කරන්යන් කි ලා. යම් යවලායේ 
යකාරළවැල්යල් 85 ක් යවනකන් යරෝගීන් ඉහළ ගිහිල්ලා යපාසිටිේ යවච්ච අ . එතනට නෑ. දැන් යම් 
එන්නත් ගහපු තැන්වලට ඒ තරම් යලාකු ප්රශ්න නෑ. නමුත්, අපට යම් ස්ථාන යවනස් කිරීමට කිසිවක් 
කරන්න බැරි වුණා. රාවතාවත්ත දකුණ, යමාරටුවැල්ල උතුර සහ ඉඩම යම් තුනම විධිමත් විි ට 
යමතැන විින්න යපයර්දා රාියේදී 8 යවනකන්ම උත්සහ ක ය ුණා. පළාත් යසෞඛය 
අධයක්ෂකතුි යේ අනුමැතිය න්, නිය ෝජ්ය පළාත් යසෞඛය අධයක්ෂකතුි යේ අනුමැතිය න්, 
යකාළඹ අධයක්ෂතුමායේ අනුමැතිය න්  න යම් සි ලු යදනායේ අනුමැති ට  ටත් කරලා 
එන්නත්කරණ විි ත් එක්ක වැඩසටහන  නයකාට අපි ඔතනට එන්යන් නෑ, එන්නත් කරන්යන් නෑ 
කි ලා කි ලා. නැවත සීමාව ඉක්මවා ඇමතිතුමා, රාජ්ය ඇමතිතුමා, හමුදාපතිතුමා, ජ්නාධිපතිතුමා 
දක්වා ගිහිල්ලා තමයි යම් එන්නත් කිරිම කර ගත්යත්. යහට එන්නත් කිරීම කරනවානම් මම 
කි න්යන් කරුණාකරලා යකාරළවැල්ල කරන්න. යතලවල ඉවර කරන්න. දැන් මම දන්නවා 
යමාරටුවැල්යල් එන්නත් කිරීමට ඉන්නවා නම්, එන්නත් කිරිමට ඉන්යන් ව ස තිහයි හැයටයි සීමායේ 
50 ට අඩු සංඛයාවක්. ඉඩයම් ඉන්නවානම් ඉන්යන් 50 ට අඩු සංඛයාවක්. රාවතාවත්යත් ඉන්නවා. 
රාවතාවත්යත් අපි හරි ට කරනවා. අන්තියම්ට එන්නත් 1600 ක් එේවා. තව 120 ක් යගන්නයගන, 
1720 ක් කළා. ඉතුරු වුණා 30 ක්  ඊට පස්යස් තව 60 ක් යගනල්ලා  1780 ක් දක්වා වැි කළා. 
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මුලින්ම 500 යි ුන්යන්. ඊට පස්යස් 600 ක් යගන්න ගත්තා. ඊට පස්යස් 500 ක් යගන්න ගත්තා. ඊට 
පස්යස් 120 ක් යගන්න ගත්තා. ඊට පස්යස් තව 60 ක් යගන්න ගත්තා. යම්ක යසෞඛය වවදය 
නිලධාරින්යේ අයත් තිය න යද ක්. වාසනාවන්තයි යරෝසි යස්නානා ක මහත්ි  යකාළඹ මහා 
නගර සභායේ වවදයවරු ඔක්යකාම එයහ් ඉන්න නිසා එන්නත් ඔක්යකාම යදන්යන් මහා නගර 
සභාවට. මහා නගර සභා පනයත් තිය න්නා වූ යසෞඛය බලධාරි ා මහා නගර සභාව නම් මහා නගර 
සභායේ ප්රධානි ා විි ට යම් 24 ම අරයගන පල්යලහාට ගලා යගන ගිහිල්ලා යම් ක්රමයේද ක් අනුව 
මම දන්නවා නිලධාරි යම ට කැප යවනවා. මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ කැප යවනවා. යදකම යවනවා. ඒ 
නිසා නිවැරි කරන්න.  
 
ගරු මන්ීවරුනි,සුනාි  ආපු යේලායේ රවිනාත් යේ. ගුණයස්කර හිටපු නගරාධිපතිතුමා කි පු යේ 
හරි. රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා යම් එක්සත් ජ්ාතික පක්යෂ පාලන කාල ක් ද කි ලා අපිට මතක් 
වුයේ නැහැ අයප් නගරාධිපතිතුමා කි ලා විතරයි මතක් වුයන්. අපි කිසිු පැකිළීමකින් යතාරව එතුමා 
යමාකද කි න්යන් අපි ඒ කි පු යේට අනුගතයවලා කි පු යේ කළා. නගරාධිපතිතුමා ඔ ාට ඕන 
යේවල් කරන්න බෑ. යමන්න අයප් ය ෝජ්නා කි ලා ය ෝජ්නා ුන්යන් නෑ. අපිට ඕනකම තිබුයේ 
නගරාධිපතිතුමා යමාකද කරන්යන් ඒ යවලායේ එතුමා හිතන යේ හරිද වැරිද කි ලා හිතනවට වඩා 
එතුමාට උදේ යවන්න. ඒ නිසා මට මතකයි බත් මුල් කයර් ති ායගන, ඕජ්ස් ගලන ිනි වලට කර 
ති ායගන ඒ කටයුත්ත අපි කළා. මම ඒක ඕනකින්ම කි නවා. එයගාඩඋ යන් අයප් ජ් මාල් 
මන්ීතුමායේ යගදරට  න පායර්  එක මරණ ක්. යමාකක්ද ඒ යපාු ස්ථාන ක් තිය න්යන්. 
සුබසාධක යගාඩනැගිල්ල. ඒ යගාඩනැගිල්යල් යබාි එකක් තිබුණා. ති නයකාටම තව රැල්ලක් 
එනවා කි පු ගමන් යබාි එක අර ගත්තා පුංචි ළමය ක්. ඒ ළම ාව අරයගන ආවා සමරයකෝන් 
ඉඩමට. යපේටි  නැතුව අයත් අරන් ආයේ. තාමත් මට මතකයි අපි ගිහිල්ලා ිනි  වළලපු තැන. අපි 
රාී 9.30, 10.00 යවනකම් හිටි ා. අපිට හිතුයන් නෑ නගරාධිපති රවිනාත් ගුණයස්කර  ද කි ලා.අපිට 
හිතුයේ ිනිස්සු අයප් කි ලා විතරයි. රාී 9.30ට 10.00 ටත්  අපි යබාි වැළලුවා. එකතැන යකෝවිල 
පායර් හතර යදයනක් මැරිලා 9.45 යි කඩලායන් සුසාන භූි ට යේනයකාට. ඒකනිසා යම් වයේ 
යේදවාචක ක් යවලාවකදී මම හිතනවා මටනම් යමාන යවලාවකදීවත් පාටක් නෑ පක්ෂ ක් නෑ 
ඒකට ජ්ාති ක් නෑ. ඒකට ආගමක් නෑ. ඒ නිසාම අපි යගයින් යගට ගිහිල්ලා තුන්ඩු ුන්නා. මම හරි 
වාසනාවන්තයි. කවුද ඔබලට ුන්යන් කි ලා ඇහුවම අපිට ලිහිණි මන්ීතුි  ුන්යන් කි ලා කිේවා. 
ඔබතුි  ඒක යකෝර්ියන්ේ කරලා තිබුනා. එයහමත් ඇවිල්ලා එන්නත් කර ගත්තා. එන්නත් 
කිරියම්දී එක්යකයනක්වත් යනාම්මර දීපු අ  යපෝළීයම් හිටියේ නෑ. ඒක සාර්ථකයි. යම් යවලායේ මම 
විශ්වාස කරනවා. අයප් බ  එකක්. ඔබතුමා කිේවා හරි. යකාරළවැල්ල, කල්යදමුල්ල, යතලවල 
බටහිර, ඉිබැේද වැි යේගන  නවා. මම කාරුණිකව මන්ීවරුන්යගන් ඉල්ීමක් කරනවා. අයප් 
හිටපු උප නගරාධිපතිතුමා සමහරක් යේලාවට කි නවා. ඉස්සර මළයගවල් වලට  නයකාට එම්බාම් 
සුවඳ නැත්නම් ඔ   කාට නින්ද  න්නෑ කි ලා. දැන් කි න්යන් නෑ. ඉස්සර කි නවා. මම සුනිල් 
නන්දසිරි මාසයකෝරාල මන්ීතුමාටත් කි නවා, අනිත් මන්ීවරුන්ටත් කි නවා කවුරු මැරිලා 
හිටි ත් යගදර අම්මා තාත්තා හැර සයහෝදරය ක් හැර කවුරු මැරිලා හිටි ත් රියපෝේ එක එනකන් 
 න්න එපා. ඉන්ි ාව වයේ නූගත් යවන්න එපා. අපි ිනි බදා ගන්න  න්න ඕනෑ නෑ. අයප් යුතුකම් 
තිය නවා කරන්න. ඒක කර ගන්න බැරි නම් ඒකට අවශය මුදල් නැතිනම්, අපි ඒක කරමු. අපි කථා 
යවලා ඒක කරමු.  න්න එපා. මම දන්නවා. අයප් සමහර මන්ීවරු සමහර යවලාවට යේ ඇතුළට 
 න්යන් නෑ. සමහර යවලාවට ගිහිල්ලා සි ලු කටයුතු සූදානම් කළාට පස්යස් රියපෝේ එක එනවා 
යපාසිටිේ කි ලා. එතයකාට සමහර යවලාවට ුර ගිහිල්ලා වැියි. ඒ නිසා යම් යවලායේ අපි 48 යදනා 
හරි ට හිටිය ාත් පක්ෂ  යමාකක් වුණත් ජ්නතාවයේ වැයඩ්ට සහය ෝග  යදන්න අපි 48 යදනාට 
පුළුවන්. අපි 48 යදනා පසුයවලා අයනක් අ  යපළ ගැසුයණාත් අසාර්ථක යවනවා. අපි 48 යදනා 
ශක්තිමත් යවන්න ඕනෑ. අපි කථා කරලා සම්පූර්ණය න්ම ගරු මන්ීවරුන්ටවත් කාටවත් මරණ ක් 
වුණාට පස්යස් පරීක්ෂණ  කරනතුරු මැිහත්වීම සිුකිරීම අවශය විිහට සිු කරන්න කි න 
කාරුණික ඉල්ීම කරනවා. 
 
 ගරු මන්ීවරුනි, මම වියශ්ෂය න්ම කි නවා ගරු රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමනි, අපි යරජිස්ටර් 
කර ගත්තා අතපසුයවච්ච අ . අද මට ෆැක්ස් එක එවන්න කිේවා. ඒ අ ට එන්නත් ටික යදනවා. 
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වියශ්ෂය න්ම ඉවර කයළාත් රාවතාවත්ත දකුණ නම් දකුණ ඉවර කරලා තමයි මම රාවතාවත්ත 
නැයගනහිරට  න්යන්. යමතනින් යකානක් එතනින් යකානක් අල්ලයගන යබයහත් ගහලා වැඩක් 
නෑ. එයහම තමයි දැන් යබයහත් ගහන්යන්. එයහම තමයි කරන්යන්. හරි හිතුවක්කාර විි ට ලුනායේ 
ඊයේ අපිට යලාකු ප්රශ්න ක් තිය නවා. ඊයේ එන්නත් කරන්න තිබුයේ ලුනායේ යරෝහයල් විතරයි. 
ඒත් එයගාඩඋ යනත් ගහනවා. විශාල ප්රශ්න ක් ඒක. අද යවනයකාට එතුමාට පරික්ෂණ ක් 
පැවැත්යවන තත්ත්ව ට ගිහිල්ලා. යමාකද අපිට එන්නත් මි යවලා. අපිට එන්නත් යනාදී ඉඳලා. 
ඊයේ අයප් වැඩ පිළියවල අසාර්ථක කරන්න, අවසාන යමායහායතදී යකාමසාරිස්තුමාට අපි එන්යන් 
නෑ, ඔතන වැයඩ් කරන්න යදන්යන් නෑ, ඒ තත්ත්ව ට පත් කරලා වවදයවර ා කථා කරලා තිබුණා. 
අපිට යම්වා ප්රශ්න යනයම්. අපිට ඕයන් අපි අයප් ියුටි  කරන්න. මාව යම් ගමන පත් කරපු 
ජ්නතාවයේ පැත්යත් යනයමයි මම හිට ගත්යත්. එයහනම් මම ඔවුන්ටම යදන්න ඕනෑ කි ලා 
පරසක්වල ගහනවා.  එයහම යද ක් මට උවමනා වුයේ නෑ. යකායහ් හරි කමක් නෑ තැනකදී එන්නත් 
ගහනවා නම් ප්රායේශී  යල්කම්යගන්, ග්රම යස්වකයගන් විස්තර අරයගන ගහන්න තිය න්යන්. ව ස 
30යි 60 අතර සංඛයාව 2000ක් ඉන්නවානම්, එ ට එන්නත් 2000 ක් නැත්නම් එන්නත් කරලා වැඩක් 
නෑ. එක්යකයනක් හරි ඉතුරු වුයණාත් එ ායගන් යබෝයවන්න පුළුවන් ිගටම. ඒ නිසා එන්නත්කරණ 
වැඩසටහයන්දී යරෝසී යසන්ානා ක මහත්ි  යම් යවනයකාට ිනුම්. සමහරවිට මුළු යකාළඹම 
ගත්තාට වඩා යමාරටුයවන් වැි යවනවා එක් ආසන ක. යකාළඹටම වඩා 5 ට වඩා පිළි න්දල 
වැියවනවා එක ආසන ක. එතුි  අති සාර්ථකයි. අයපත් සාර්ථක බාව ට පත්යවච්ච තැනක් 
තිය නවා ඒක ගැන කවුරුවත් කථා කරන්යන් නෑ. අඟුලාන ගැන කථා කරන්යන් නෑ. අඟුලාන 
සාර්ථක භාව ට පත්යවලා තිය න්යන්. අඟුලායනන් යරෝගීන් වාර්තා යවන්යන් නැති ගානටම 
ගිහිල්ලා ඉවරයි. එන්නත්කරණයේි  ඔවුන්ට එන්නත් හරි ට ලබා දීපු නිසයි. අන්න ඒක තමයි කළ 
යුත්යත්. ග්රාම යස්වා වසම් එකක් යදකක් අරයගන ඒ යදක තුනටම ඉවර යවන්න ගැහුවානම් යම්ක 
යවන්යන් නෑ. ඒක ගැන කථා කරන්න අවාසනාවකට වවදයවරු එන්යන් නෑ. ඊළඟ දවයස් අපි 
සාකච්ඡා කරලා, ලිහිණි මන්ීතුි  කිේවා වයේ එන්නත් වලට අයප් කවුද ඉන්යන්, ඒ එක්කම 
යමයහයුම් මධයස්ථාන  නම් අනිවාර් ය න්ම කරනවා. ලිහිණි මන්ීතුි  ICU ඇඳන් යවන් කරලා 
ති න්න පුළුවන් එකක් යනයමයි. ඒක අනිවාර් ය න්ම යකාළඹ තිබුණත්, පානුයර් තිබුණත්, 
හිසියේ ඉන්නවානම්  ාපනයේ යරෝගිය ක්, පානුයර් නම් ICU එයක් ඇඳ තිය න්යන් එ ාව 
යේන්න යවනවා. ඒ ඇඳන් වලට තහංචි නෑ ICU කි ලා දාන්න තිය න්යන්. යමාන විි කටවත් 
යහට මාව ICU එකට දාන්න වුයණාත් ICU එයක් ඉන්යන්  ාචකය ක් නම් ඒ  ාචක ායේ පණ 
 නකන් එ ාව අින්යන් නෑ. ගරු ිල්ටන් මන්ීතුමා ි   න යමායහායත්දී ICU එක යපනි යපනි 
යරෝගිය ක් ඉන්නවා. ඔහුයේ පණ  න්යනත් නෑ. ිල්ටන් මන්ීතුමාව දාගන්නත් බැරි වුණා. ඒ නිසා 
ICU කි න ඒවට යවන් කිරීම් කරන්න පුළුවන් එකක් යනයම්. එයහම කිේයවාත් අපි මුකුත්ම 
යනාදන්න ිනිස්සු කි ලා හිතනවා. යවන් කරන්න පුළුවන් යේවල් තිය නවා. අපි ඊළඟ 
සාකච්ඡායේදී කරනවා ඒක. ICU එකට  වන්න ඕනෑ යරෝගීන් ඉන්නවා නම් ICU පහසුකම් තිය න 
තැනකට  වන්න. හුස්ම ගන්න අපහසු අ  ඉන්නවානම් ඔක්සිජ්න් තිය න තැනකට  වන්න. 
තමන්ට සුවයස් ඉන්න පුළුවන් අ  ඉන්නවා නම් ඒ වයේ තැනකට  වන්න. මම 14 යදයනක්ව 
යහාඳටම නියරෝගී කරලා නගර සභායවන්  ැේවා වයේ යම් යමාරටුයේ අ ව ස්ථානගත කිරිම සඳහා 
යකායහ් හරි තැනක් සූදානම් කරන්න අපි උත්සහ කරනවා. ඒක යකායහාම හරි කරන්න ඕනෑ. 
ඔබතුි ත් මට යපාි උපයදසකුත් ුන්නා. බලායගන යම්ක කරන්න යම්කට අවසර තිය නවද 
කි ලා. ඒක තමයි උින් එන බළල් අත. එයහම එ ාට කරන්න බෑ. එයහම කි ලා ඔබතුි ලායේ 
ඔළුව කනවා.  ම් යකයනක්  ම් රකුයසක්. ඒ රකුසා ඔළු කනයකාට ඒවා විකෘති යවලා එළි ට වචන 
එනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. සතය ඒකයි. ඒ කි න යකනාට කි නවානම්  ඔයහාම කි න එක වැරියි. 
ඔබ ගිහිල්ලා උපයදස් යදන්න ඒක එ ාට කරන්න කි ලා ඒ කි න යකනාට එයහම කි නවානම් 
යමයහම යවන්යන් නෑ. අපි මීට වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. යම් යමාරටුයේ ජ්නතාව අවසනාවන්ත 
ිනිස්සු යනයමයි. මේබිම යබ්ර ගත්ත විරුවන් ඉන්න නගර ක්. අපි සි ලුයදනා එකතුයවලා එතැනට 
 මු. 
 
ගරු මන්ීවරුනි, වියශ්ෂය න්ම මම හිතනවා නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ගරු මන්ීතුමනි, ඔබට ප්රශංසනී  
ස්ූති ක් ඒ කි පු යේවල් ඔක්යකෝටම අපි අවනතයි. අපි එකඟයි. ගරු රවිනාත් ගුණයස්කර 
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මැතිතුමා, ගරු යස්නක දම න්ත මැතිතුමා, තිසර යමන්ිස් මැතිතුමා, සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාළ 
මැතිතුමා, අනුරසිරි ද සිල්වා මැතිතුමා, සිත්ති මසීනා මන්ීතුි , ලිහිණි මන්ීතුි  අපි එකඟයි. 
ප්රදීප් ශ්රි න්ත මන්ීතුමාට, සුජිත් පුෂ්පකුමාර මන්ීතුමාට අපි එකඟයි. අපි ඊළඟ කිටුයේදී යතෝරා 
යගන යවන් කර ගමු. ඒකට අපි අවශය කටයුතු කරමු. යමයහයුම් මැිරි ක් හදමු. රවිනාත් 
ගුණණයස්කර මැතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව අත්දැකීම් තිය න යකයනක් විි ට ඊයේ ිනයේදී එතැනට 
ආවා. යබයහාමත්ම ස්ූ ති . අපි ඒ වැඩසටහන ක්රමවත් විි ට කළා. ඔබතුමා ශක්ති  යදන්න ආවා. 
අපි සි ලු යදනා එකතු යවලා එකම පාටක ට  මු. එකම තීරණ කට  මු. එක තැනක හිට ගමු. 
හිටයගන අපි ඊට පස්යස් විවිධාකාර මතවාද න්ට  න්න පුළුවන්. අහිංසක ජ්නතාවට කුමන යහෝ 
යස්ව ක් කරපු සභාවක් විි ට අපි සතුටු යවමු. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ීතුමා සුනාියේදී මම 
හිටියේ 5 යවනි පුටුයේ උනාට සුනාියේදී මම කරපු කාර්   පිළිබඳව තවමත් මම සංයතෝෂ 
යවන්යන් විපක්ෂ මන්ීවරය ක් හැටි ට. කුණු ටික දාන්න තැන් නැති යවනයකාට කුණු ටික දාන්න 
තැන් යදනයකාට එතනදී මම සංයතෝෂ යවන්යන් මම විපක්ෂයේ මන්ීවරය ක් නිසා. අපිට යලාකු 
අවැඩක් යවන්යන් නෑ. මම හිතනවා ප්රසංසනී  කථා වලට මයගත්, ආේඩු පක්යෂ් ගරු 
මන්ීවරුන්යේ ප්රසංසාව ඔබ සි ලු යදනාට හිි යවනවා.  
 
 

04.  ප්රශවන - නැත  
 
 

05.  පයෝජනො 
 

05 (1) හො 05 (2) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ශ්රියොනි පහවමලතො ප්රනොන්ත්රු මන්ත්රීතුමිය  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අංක 05(1) ය ෝජ්නාව සහ අංක 05(2) ය ෝජ්නා වලට සංයශෝධන 

ඇති බැවින්, එම ය ෝජ්නා යදක මම ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා.  

 

05(3) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ. එච්. සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො විසින්ත්ර කල් දී ඇති පයෝජනොව සභොවට 

ඉදිරිෙත් කරන ලදි.   

“යමාරටුව මහා නගර සභාව විසින් ආරම්භ කරන ලද කසළ කළමණාකරන වැඩපිළියවල 

සම්බන්ධය න්  යමාරටු ජ්නතාව යමන්ම අයනකුත් පලාත් පාලන ආ තන තුලද ප්රසාද ක් ඵල 

වි .එම වැඩපිලියවල  ආරම්භයේ තිබූ සාර්ථකභාව  ක්රමය න් අඩාල වීමට පටන්යගන තියබ්.ඒ 

සම්බන්ධය න් අවධාන  ය ාමු කරන යමම සභාව ඉහත අඩුපාඩු හුනා ගනිින් යමම වයපෘති  

සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු කල යුතු  ැයි ය ෝජ්නා කර සිටින්නී ”.   

 
මහා නගර සභා මන්ී යක්.ඩී. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා විසින් ස්ීර කරන ලි. 
 
මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එ.එච්. සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි, යම් පවතින තත්ව  ඉතාම දරුණු හා බරපතල තත්ව ක් නිසාම 

අවාසනාවන්ත යලස යම් සභායේ යස්වක න් පිරිසක් යම් යරෝගයේ යගාුරු බවට පත්විම නිසාම යම් 

තිය න දරුණු තත්ව  නිසාම යම් ය ෝජ්නාව ඉතාම යකටිය න් ඉිරිපත් කරනවා. වැදගත් 

ය ෝජ්නාවක් යලස මම දකිනවා.යමාකද අපි ආරම්භ කරපු යම් වයාපෘති  ඉතාම ය ෝගය ඉතාම යහාද 

ය ෝජ්නාවක් යලස මම දකිනවා.ඒ පිළිබද කිසිු යදගිි ාවක් නෑ මට අවසර යදන්න යම් පිළිබද පුංචි 

ය ෝජ්නා ටිකක් ඉල්ලිම් ටිකක් තිය නවා.අපි දකින අඩුපාඩු කිහිප ක් යම් සභාවට ඉිරිපත් කරලා 

හැකි ඉක්මණින් යම් කටයුත්ත නිම කරලා ඉතාම සාර්ථක වයාපෘති ක් බවට පත්කරගන්න. එක 
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තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමණි, යම් වයාපෘති  අපි ආරම්භ කලාට පස්යස් අයප් යම් පිකාව අනුව ින 

යදක බැගින් අපිට ලබා ි තියබනවා.මා දන්නවා යම් තත්ව   පිළිබද සැලකිල්ලට ලක්කරින් තමයි 

යම් අදහස ඉිරිපත් කරන්යන් යමාකද තාමත් අපි කසල අංගනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා නෑ 

එතන සැලකි  යුතු ප්රශ්ණ ක් තිය නවා.එක අපිට යත්යරනවා ඒ කටයුතු නැවත ආරම්භ කලාට 

පස්යස් වියශ්ෂයේන් මායේ ඉල්ලිම යම් මහල් නිවාස වල ජිවත්වන ජ්නතාව බරපතල ප්රශ්ණ කට 

මුහුණ යදනවා.තමන්යේ ඉතාම සීිත භූි ප්රමාණයේ යම් කසල ටික ින කිහිප ක් රදවා තැබිම 

පිළිබද මුහුණ යදන ගැටලු, අවම වශය න් යම් ින යදකයි. යමාකද ින යදක අින්යන් නෑ කි න 

ප්රශ්ණ  ජ්නතාවයේ පැත්යත්න් එන්යන් එක හැකි ඉක්මණින් ක්රි ාත්මක කරන්න සහ එහි තව 

ගැටලුවක් තිය නවා.ප්ලාස්ටික් යපාලිතින් එකතු කිරියම්ි ගරු නගරාධිපතිතුමා යපාලිතින් වර්ග 

නැවත වර්ගිකරන ට ලක්කරන්න කි න කාරන  හා ඒ යස්වක මහතුන් විසින් ජ්නතාව දැනුවත් 

කරනවා කි න යචෝදනාව එනවා.යමාකද අපි විශ්වාස කරනවා එක ප්රාය ෝගිකව කල යනාහැකි 

යද ක් බව අයප් යසෞඛය භාරව සිටින මහත්වරුන් පිළිගන්නවා එ නිසා අපි ඉල්ලිමක් කරනවා එ 

කටයුත්ත හැකි ඉක්මණින් ජ්නතාව දැනුවත් කරන්න එ වයේම යම් කටයුත්යත්ි දැනුවත් කරන්න 

පුලුවන් සි ලු යදනා දැනුවත් කරලා වඩා විධිමත් යලස යම් ප්රශ්ණ ට යහාද පිළිතුරක් ලබාිමට 

ඉිරියේි කටයුතු කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා.එ වයේම තැනින් තැන කසල පිච්චිම ිගටම 

සිුයවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමණි එක ඉතාම පරිසර ට බරපතල හානිදා ක තත්ව ක් එනිසා අපි 

විශ්වාස කරනවා ිනපතා කසල එකතු කිරියම් වැ ඩ පිළියවල ිට වඩා විධිමත් උනාට පස්යස් එ 

කටයුත්ත සමන  කරන්න පුලුවන් යවයි කි ලා. යම් ඉල්ලිම් ටික වියශ්ෂයේන් මහල් නිවාස වල 

ජ්නතාවයේ කසල බැහැර කිරියම්ි එකතු කිරියම්ි ිට වඩා විධිමත්  ාන්ර ණ ක් ජ්නතාව පිඩාවට 

පත්යනාවන  ාන්රණ ක් සකස් කරන්න කි න ඉල්ලිම කරින් යම් ය ෝජ්නාව මම ඉිරිපත් 

කරනවා.යම් සම්බන්ධය න් මැිහත්විම් කරන සි ලු යදනාට ස්තුතිවන්ත වනවා වියශ්ෂය න් කසල 

යස්වක මහතුන් යම් තිය න තත්ව   ටයත් ඉතාම යහාින් තමන්ට හැකි අයුරින් යම් කටයුත්ත 

යහාින් කරනවා.යම් පිළිබද අයප් ස්තුති  පුදකරනවා.යම් තිය න අඩුපාඩු ටික අපි අඩුකරගත්යතෝත් 

මම හිතනවා යම් වයාපෘති  ඉතාම යහාද ආදර්ශමත් ඉතාමත් ප්රාය ෝගිකව වයාපෘති ක් බවට 

පත්කරන්න පුලුවන් යවයි කි ලා යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කරින් මයේ අදහස ්පල කිරිම අවසන් 

කරනවා. 

  

නිපයෝජය නගරොධිෙති  - ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි යම් අවස්ථායේ අපි ස්තුතිවන්ත වනවා සුයේශ් මන්ිතුමාට යම් ය ෝජ්නාව 

සම්බන්ධව එහි යහාද නරක අවයබෝධකරයගන යම්වැනි  ය ෝජ්නාවක් ඉිරිපත් කිරීම පිළිබදව. 

ඒවයේම මම යම් අවස්ථායේ ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා යම ට අදාලව යමාරටුව යවරළ 

තීරයේ ගරු නගරාධිපතිතුමණි, යම් යවනයකාට කුණුදාන ප්රමාණ  වැියි. එ යවරළතිරයේ යවනදාට 

වඩා අවස්ථා ගණනාවකිම අපි යවරළ තීර  සුේද කරා.යකාච්චර කරත් ජ්නතාව අමාරුයි 

හුරුකරගන්න. යම් නිසා අපි යමාකක් හරි වැඩ පිළියවළක් කරලා එ යවරළ තීරයේ ිනිසුන්ව වියශ්ෂ 

දැනුවත් කිරිමක් කරමු.යමාකද අයප් රැක්ටර එනකන් ඒ ිනිස්සු බලන් ඉන්යන් නෑ.එ ම්නිස්සුන්යේ 

වරද එ නිසා යමාකක්හරි නිතීම  වශය න් දඩුවම් යදන ආකාර  පිළිබද දැනුවත් කරලා යම්කට නිසි 

ක්රමයේද ක් සකස් කරමු. ඔබතුමා ගි  යේලාවක බලන්න යගාඩක් තැන්වල කුණු දානවා.කුණු 

කළමණාකරන  කරලා යදන්න අවශයතාවක් යම් ිනිස්සුන්ට නැහැ. ඒ පිළිබද වියශ්ෂ අවධාන  

ය ාමු කරන්න යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 
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මහො නගර සභො මන්ත්රි  - එච් .ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි කසල බැහැර කිරිම පිළිබද අදාළ ය ෝජ්නාවක් නිසා එ ය ෝජ්නාවට අදාල 

කරයගන මම යම් කාරණ  මතක් කරන්යන්.යම් කාරණ  මතක් කරාම සමහර විට ආමානුික 

අදහසක් කි ලා හියතන්න පුලුවන් නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමණි, යම්යක් කාරණා යදකක් 

යදපැත්යත්න් තිය න නිසා පසුගි  කාලවකවානුයේ අයප් යස්වක න් කසල බැහැර කිරිම නිසා 

යකාවිඩ් තත්ව ට මුහුණ ුන්නා. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමා අද වන විට නියරෝධාන  වන 

නියවස්වල කසල බැහැර කිරිම අපි කරන්යන් නෑ.මුල්කාලයේ අපි ක්රමයේද ක් හදලා කරා.නමුත් 

දැන් අපි දැනට එක කරන්යන් නෑ.මට යපයර්දා කථා කරා යකාරලවැල්ල පළමුයවනි පටුමයේ එ 

යගදර ුවට යකාවිඩ් හැිලා.වර්ග අි 200 නැහැ ඒ යගදර. අම්මාට තාත්තාට යපාසිේේ තුන්යදනාම 

ඇතුයල් ඉන්යන් කුණුටික දාගන්න තැනක් නෑ.හමුදාපතිතුමා ජ්යන්ල් යදාරවල් අරින්න 

කි නවා.නමුත් යකායහාමද ජ්යන්ල් යදාරවල් අරින්යන්. වයේම දරුයවෝ ඉන්නවා. කසල දාගන්න 

විධි ක් නෑ.එයහම ගැටලු තිය නවා.එ නිසා යම් පිළිබදව සංයේිව සලකා බලන්න කි ලා ඉතාම  

ඕනෑ කින් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, මං හිතනවා ප්රධාන මහජ්න යසෞඛය පරික්ෂකතුමා ඔබතුමා වියශ්ෂය න් 

අවධාන  ය ාමු කරන්න. යකාේඩ් අසාධන ට පත්වුන අ තුලින් තව අ  නිර්මාණ  විමට ඉඩ 

යදන්න බෑ.අන්තර්ජ්ාලයේ තිබුණා පිටරටක “අඩු වශය න් ඔබයේ ජ්යන්ල පි න ඇරලා යබල්ලවත් 

දාන්න එපා එතරම් භා ානකයි යකෝයරානා කි ලා” මාධ  ජ්ාලවල යගාඩක් ගි ා. ප්රිප්  ශ්රි න්ත ගරු 

මන්තිතුමා කි පු එක හරි  ථාර්ත  ඒ යි.එනිසා මම හිතනවා යම්වා හුනයගන යමවායේ යතාරතුරු 

ඉල්ලයගන කටයුතු කල යුතුයි.අද වාහන තුනම ය ාමු කරලා තිය නවා ඒ ප්රයේශයේ වැඩ කරන්න. 

යේලා තිය න්යන් අපි එක පැත්තකින් අයප් යස්වක න්ව විධිමත්යවන විධි ට  වන්න.ඔවුන්යේ 

කුණු ගන්න ගිහිල්ලා අයප් අ  හදවගන්න ඔන නෑ.මම හිතනවා ඔබතුමා එ වැඩපිළියවල 

සම්බන්ධය න් නිරන්තර අවධානය න් සිටින්න.  

 

නගර සභො මන්ත්රි  - එච් ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො 

සමායවන්න නගරාධිපතිතුමණි, නැත්නම් යවන්යන් කසල ටික පායර් යගනත් දානවා. ඊට වඩා 

බරපතල ප්රශ්ණ ක් යවන්න පුලුවන්. 

 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො  

ගරු මන්ීවරුනි, යම් යවන යකාට කුරුල්යලෝ ි ගි  සංඛයාව වැියි.කාක්කා කි න සතා ඔයහ ්

ගිහිල්ලා කුණු අවුස්සනවා.කුණු මග අතහැරලා දාලා තිබුයණාත් එවා යවන්න පුලුවන්. යකයහන් 

යකයහාම හරියවන්න පුලුවන්. ඔබතුමා වියශ්ෂය න්ම  යම් පිළිබද උනන්ුයවන්න. 

උපනගරාධිපතිතුමා ඇත්තම කි නවානම් අපි සි ලුයදනාම එකතුයවලා ඒ වැයඩ් කරමු. මම ප්රිප් 

ශ්රි න්ත මන්තිතුමා ඒක්ක අයප් ගයම් ගි ා බඩු යබදන වැඩ සටහනට ,ඔසද මන්තිතුමත් ගි ා. දැනට 

ින දාහතරයි පහලව පටන්ගත්තා.කවුරු යහෝ  න්න විල්යලෝරවත්ත පාරකට කුණු තිය නවානම් 

මට ඇවිල්ලා කි න්න අතන තිය නවා කි ලා. දවස් දාහතරකින් ගිහිල්ලා නෑ වාහන ක්.අපි 

යේශපාලන නා කය ෝ නා කත්ව  ි යුත්යත් ඔන්න ඔතනට මම එකට ප්රසංසා කරනවා.මම එදා 

 නගමනුත් එ නම කිේවා කි ලා ප්රිප් ශ්රි න්ත මන්ීතුමාට ඔසද මන්තිතුමාට මතක ඇති.මම කිේවා 

මම යනයම් කයල් යම්ක රවිනාත් යේ ගුණයස්කර නගරාධිපතිතුමායේ කායල් සම්පත් කි න 
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පරිපාලකවර ා විල්යලෝරවත්යත් තිය න කුණුයගාඩවල් සි ල්ල අයින් කලා.කුණු පාරට දාන 

සිස්ටම් එක මම අයින් කලා.නමුත් යම්තුමා කුණුයගාඩවල් තිය න එක නතර කරා විල්යලෝරවත්ත 

පරිපාලක වර ායේ කායල් එතුමා ඒක කලා. මම ඒක ඉස්සරහට යගනි ලා 15 ක් දැන් 

පටන්අරයගන තාම නෑ.නමුත් ඒක යමාකක් හරි කරන්න යවලව තව ුරට ති ායගන ඉදීම තුල මයේ 

අයි ා(යපාිම නැන්දයේ පුතා)අද උයේ ජීවිතක්ෂ ට පත්වුනා යකාවිඩ් වලින්.එ ායග නම විජ්  

ලාල්.එ ායග අක්කා හුස්ම ගන්න බැරුව යබායහාම අමාරුයවන් ඉන්නවා.අපි සි ලු යදනා එකතු 

යවලා යම් වැයඩ් කල යුතුමයි.ගරු සුයේෂ් මන්ීතුමනි ඔබතුමා ට ස්ූතියි.යස්වක සංඛයාව අඩුනිසා 

නැවත දවස් තිහට රුපි ල් තුන්දහස් තුන්සි  ක් අතිකාල ුන්නා.ඔවුන්ට කි න්න එපා යවන්කිරීම 

කරන්න කි ලා.ඔබ යවන්කරන්න කි ලා ුන්නා.අද යමාරටුව මහා නගර සභායේ රි ුරා හා කසල 

අින යකනා රුපි ල් පහයලාස්දහසක අතිකාල ගන්නවා.මුළු මුදලම ගත්තම රැපි ල් හැටහසක් 

පමණ ඔවුන්ට මාස ට හම්බයවනවා.අපි ඔවුන්යේ වැයඩ් ගන්නවා වයේම ඔවුන්ට සැලකීම 

කරනවා.ඔබතුමාට මම ස්ූ ති වන්ත යවනවා.යම්ක මම දැනයගන හිටියේ නෑ.ඔවුන්ට අපි කි ලා 

ති නවා එකම නිවසකටවත් යම් පණිවිඩ  යදන්න එපා.ඔ යගාල්යලා කල යුතු යද ක්.ඒක නිසා 

රුපි ල් හ දහස් හ සි  ක් යදන එක තුන්දහස් තුන්සි  ක් වැි කරලා දැන් නමදහස් ගානක් 

යදනවා.යවනම රුපි ල් හාරදහස් පන්සි  ක් යදනවා ිරි දීමනාවක් කි ලා.යවනම තිස්හත්දහසක් 

වැටුප් යගවනවා.තව  කඩ,යපාල්කටු යගනාවම සම්පූර්ණය න්ම ඒවාට මුදල් යදනවා.සමහර අ  

සමහර දවසට ගන්නවා හාරපන්දහක්.ඒ විතරක් යනයවයි. 

 

ගරු සුයේශ් මන්ීතුමා යකායරෝනා නිසා යපාඩ්ඩක් අතපසුවුනා.යපාල්කේටට වරිපනම් නිදහස ්

කි ලා වැඩ සටහනක් යේනවා ලබන මායස ඉදලා.වරිපනම් රුපි ල් හාරසි ට අඩු හැම යගදරකින්ම 

යපාල්කටු හතලිහක් ුන්නම අවුරුේයේ වරිපනම් නිදහස් කරනවා.යමාරටුයේ දහස දහක් ඉන්නවා 

තමන් පරිහරණ  කරන යපාල්කේයටන් තමන්යග වරිපනම් බු නිදහස් කරගන්න.ඒකත් අපි 

කරන්න ඉන්නවා.ලහි ලහියේ ඔබතුමා ට ප්රශංසනි  ස්ූති  එයහමනම් අපි යම් වැයඩ් කරමු. යසෞඛය 

කිටුවට වියශ්ෂය න් අරයගන මම කථා කරනවා. ඔබතුමන්ලායේ නිය ෝජ්න කුත් එවන්න කටයුතු 

කරන්න. 

 

අාංක 05 (3) පයොජනොව ඒකමතිකව සභො සම්මත විය. 

 
 

06 2021 අපේල් මස සවථොවර කමිටු වොර්තො සලකො බැලීම. 

 

නගරොධිෙති - ඩේ. සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, යමම සභා රුස්වීයම් සිට කිටු වාර්තා සළකා බැීයම්දී අදහස ්

ඉිරිපත් කරන්න එක් පක්ෂ කට එක් අවස්ථාවක් බැගින් ලබායදනවා. 

 

06(1) 2021.04.05 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ කමිටු තීරණ සලකො 

බැලීම. 

 

2021.04.05 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම කමිටු තීරණ 

ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  
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06(2) 2021.04.06 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ කමිටු තීරණ 

සලකො  බැලීම. 

 

2021.04.06 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම කමිටු 

තීරණ  ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(3) 2021.04.06 දින ෙැවති මහජන උෙපයෝගිතො හො ප්රජො සාංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ 

කමිටු  තීරණ සලකො බැලීම. 

 

2021.04.06 දින ෙැවති මහජන උෙපයෝගිතො හො ප්රජො සාංවර්ධනය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ 

සියලුම  කමිටු තීරණ ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(4) 2021.04.07 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ  කමිටු 

තීරණ  සලකො බැලීම. 

 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පවතින යකාවිඩ් තත්ත්ව  මත මහජ්න පරීක්ෂකවරු සඳහා ුරකථන වලට 

අදාල  ිරි දීමනාවක් ලබායදන්න පුළුවන්නම් යහාදයි.ගි  සතියේ කටුකුරුන්ද,යජ්ෝසප් යපයදස 

යකාවිඩ් මරණ ක් සිුවුණා.ි ගි  යගදර අ  ට වත්කමක් නෑ යපේටි ටවත් ගන්න.අපට සභාවක් 

විි ට  යකාවිඩ් මරණවලින් ි ගි  පවුල් වල අ ට මුදල් වි දම් කරන්න හැකි ාවක් නැති අ ට 

යපේටි  අරන් යදන්න  පුළුවන්නම් යහාදයි කි ලා ය ෝජ්නා කරනවා. 

 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීවරුනි,අපි මල්ශාලාවක් එක්ක කථාකරමු. යමාරටුයේ සි ලුම යකාවිඩ් මරණ එම මල් 

ශාලාවට අවම මුදලකට යමම යස්වාව සඳහා යපායරාන්ු කරගමු. ඉල්ීම් කරන අ ට එම සහන  

ලබායදන්න තීරණ  කරමු. 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යකෝටිපතිය ාත් යකාවිඩ් හැිලා අසරණ යවලා තිය නවා.ඊයේ දවයස් සළුසල 

සභාපතිතුමා යකාවිඩ් හැිලා නැතියවලා තිය නවා.එ ායග යගදරින් ඔක්සිජ්න් මැින් එකකුත් 

ඉස්පිරිතාල ට ලබාදීලා තිය නවා එ ාව යගාඩදාගන්න. 

අන්තියම්දී එ ා මැයරනයකාට එ ායේ යනෝනටත් යකායරෝනා හැිලා තිය නවා.අවුරුු නම ක 

ළම ය කුත් ඉන්නවා. අපිට සභාවක් වශය න් යකාවිඩ් හැිලා මැයරන ිනිසුන්යේ යේහ න් නගර 

සභායේ වි දින් කරන්න පුලුවන්නම් යහාදයි. 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ.එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යපයර්දා ඔ  වයේම මරණ ක් යවලා රුපි ල් තිස්පන්දහක් අරයගන එන්න 

කි ලා  තිය නවා.එතනම හිටපු පුේගලය ක් කි ලා තිය නවා රුපි ල් හත්දහසකට කරලා 

තිය නවා කි ලා.එකතැකකට කථාකරලා යදන්න ක්රම ක් සූදානම් කරන්න කි ලා මම කි නවා. 
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 මහො නගර සභො මන්ත්රී - පේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,එයහම කරන එක යහාදයි.යහාද අදහසකට ආවා.සභාවක් විි ට ගත්ත 

තීරණ  අතිශ  වැදගත්යවනවා. 

 

2021.04.07 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ  සියලුම 

කමිටු  තීරණ ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(5) 2021.04.07 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණ සලකො බැලීම. 

 

2021.04.07 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම කමිටු තීරණ 

ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(6) 2021.04.08 දින ෙැවති කර්මොන්ත්රත හො ඉඳිකිරීම් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණ සලකො 

බැලීම. 

 

2021.04.08 දින ෙැවති කර්මොන්ත්රත හො ඉඳිකිරීම් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම  කමිටු 

තීරණ  ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(7) 2021.04.08 දින ෙැවති වයොෙෘති සහ පභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු 

වොර්තොපේ තීරණ සලකො බැලීම. 

 

2021.04.08 දින ෙැවති වයොෙෘති සහ පභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු 

වොර්තොපේ සියලුම කමිටු තීරණ ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(8) 2021.04.09 දින ෙැවති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණ 

සලකො  බැලීම. 

 

2021.04.09 දින ෙැවති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම 

කමිටු තීරණ ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  

 

06(9) 2021.04.09 දින ෙැවති මුදල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණ සලකො බැලීම. 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුයේ 11(3) කරුණ පැහැිලි කිරීමක් කරන්න කි ලා ඹබතුමායගන් 

ඉල්ීමක් කරනවා.රුපි ල් තුන්සි  දක්වා වරිපනම් බු යගවන ලබනු ස්ථානවලින් මාස කට යපාල් 

කටු හතලිහක් ලබායදන්න කි න කරුණ. 

 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 
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ගරු මන්ීවරුනි, යපාල්කටු කියලෝ එකක් රුපි ල් නම ක් දහ ක් අතර තමයි ගන්යන.එක 

යගදරකට යපාල්කටු තිස්පහක් හතලිහක් අතර තමයි අපි හදලා තිය න්යන්.මාස කට යපාල් කටු 

තිස්පහක් හතලිහක් ආවම අපි වරිපනම් වලින් නිදහස් කරනවා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ.පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 9 හා 12 කරුණට අපි විරුේධයි. 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යූ.අනුරසිරි පේ ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 9 හා 12 කරුණට අපි විරුේධයි. 

 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුවටම නිහඩතාව  ප්රකාශ කරනවා. 

 

2021.04.09 දිනැති මුදල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටුපේ සියලුම කමිටු තීරණයන්ත්රට ෙේෂව ෙහත නම් 

සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරු ඡන්ත්රදය ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

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 - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී - දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  

 

2021.04.09 දිනැති මුදල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටුපේ අාංක 09 හො අාංක 12 යන තීරණ වලට විරුේධවත් 

අනිකුත් සියලුම කමිටු තීරණයන්ත්රට ෙේෂවත් ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො නගර සභො මන්ත්රීවරු ජන්ත්රදය 

ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

1. මහා නගර සභා මන්ී - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 

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

3. මහා නගර සභා මන්ී - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 

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

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

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

7. මහා නගර සභා මන්ී - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  
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8. මහා නගර සභා මන්ී - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  

 

2021.04.09 දිනැති මුදල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටුපේ සියලුම කමිටු තීරණයන්ත්රට ෙහත නම් සඳහන්ත්ර මහො 

නගර සභො මන්ත්රීවරු ෙේෂව පහෝ විෙේෂව ජන්ත්රදය දීපමන්ත්ර වැලකී සිටියහ.  

 

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

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

 

2021.04.09 දිනැති මුදල් පිළිබඳ සවථොවර කමිටුපේ සියලුම කමිටු තීරණයන්ත්ර වැි ජන්ත්රදපයන්ත්ර සභො 

සම්මත විය.  

 

(යමම අවස්ථායේදී පහත නම් සඳහන් මහා නගර සභා මන්ීවරු සභා ගැයබහි යනාසිටි හ.) 

 

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

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

3. මහා නගර සභා මන්ී - ඩී.ඩබ්.ඒ.රන්ු නියරෝෂන මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

22. මහා නගර සභා මන්ී - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා) 

 

07. ලැබීම් පගීම් පිළිබඳ මොසික ප්රකොශන වැඩ ප්රගති වොර්තොව 

 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීවරුනි, මුලය වාර්තාව ඉිරිපත් වී යනාමැති බව දන්වා සිටිනවා. 
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08.  පුේගලික සවවභොවපේ කරුණු   

 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අපි ලබාගත් ඇස්රායසනිකා එන්නයත් යදවනි මාරාව ලබාගන්නා විි ක් 

නැති එක සමාජ්යේ ගැටලු සහගත තත්ත්ව ක්.තවද යකායරෝනා හැුනු අවුරුු 14 ක ව ස්වල 

ගැහැණු ළමයින්වත් යපායලාන්නරු  වනවා.ඒක යහාද තත්ත්ව ක් යනායවයි. පාසල් ළමුන් යගදරට 

වී සිටන බැවින් පාසල් ළමුන්ට රූපවාහිනි  නාලිකාවක් අධයාපන  සඳහා යවන්කිරීමට  අවශය 

කටයුතු කරන යලස ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

 

09 පවනත් කරුණු -  නැත. 

 

 

සභායේ වැඩකටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

 

       අ.කපල්/ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු 

       නගරොධිෙති, 

       පමොරටුව මහො නගර සභොව, 

       පමොරටුව. 

2021.05.18 දින, 

පමොරටුව මහො නගර සභො කොර්යොලපේදීය. 


