
2021ජුනි මස 30 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමොරටුව මහො 
 නගර සභො රැසවීම් ශොලොපේදි ෙවත්වන ලද  පමොරටුව මහො නගර සභොපේ  

2021ජුනි 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 නියරෝෂණ මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
12. මහා නගර සභා මන්ි  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
26. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
27. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්යතස් මහතා 
28. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
30. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
31. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
32. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
33. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
34. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.එල්.යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා 
35. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
36. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

40. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

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

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

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

     සහ 

 නාගරික යල්කම් (වැ.බ.) - එම්.යක්.ඩී.තාරක මුණසිංහ මහතා 

ගරු  නගරාධිපතිතුමායේ ආරාධන  මත වැඩ බලන නාගරික යල්කම් එම්.යක්.ි.තාරක මුණසිංහ 
මහතා විසින් 2021.06.30 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, වියශ්ෂය න්ම අද ිනයේ සභාව කැදවීමට ප්රමාද වියම් යහ්තුව යකාවිඩ් 
වසංගත  නිසා බව අපි කවුරුත් දන්නවා. සභායේ අද ිනයේි අසුන් පිලිය ල කිරිම අනුව අසුන් 
ගන්නා යලස පළමුයවන්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එ  අතුරු වයවස්ථායේ වගන්ති ප්රකාරව   
තමන්යේ ආසන  මත අසුන් ගැනිම සිු කරන්න.යම් සම්බන්ධව මන්ිවරු අදහස් දක්විමක් කල 
යුතු නැහැ.අදහස් දැක්විමට ප්රමාණවත් කාල ක් නැහැ. ඒ නිසා කාරුණාකරලා ඉද ගන්න. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - තිසර රසොාංජන පමන්ිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අදහස් ප්රකාශ කිරිමක් යනායවයි යම් සභායේ දැනටමත් ස්ව කැමැත්යතන්     

තමන්යේ අසුන 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, කැමැත්යතන් අසුන් පනවන්න කාටවත් පුලුවන් කමක් නැහැ.කරුණාකරලා 

තමන්යේ ආසනයේ ඉදගන්න. 

මහ නගර සභො මන්ි  - තිසර රසොාංජන පමන්ිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,එයහම නම් ඒක නිවැරි කරන්න. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා කථා කරන ඒක මට පුලුවන් කමක් තිබුයනාත් පුලුවන්. අසුන් පැනවිම 
ඒයහම කරන්න බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ි  - තිසර රසොාංජන පමන්ිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  දැනටමත් යජ්යෂ්ඨත්ව  මත බලනවා නම් නිශාන්ත මන්ිතුමා ඉන්න 
ඕනෑ ඉිරි ආසනවල. 
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 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, කරුණාකරලා ඔබතුමා මට උගන්වන්න එන්න එපා ඒක. සභාව අසුන් 
පැනවීයම්ි අපි ඒතුමායගන් විමසිම කලා. ඒහිි නිශාන්ත ප්රිනාන්ු ගරු මන්ිතුමා සම්ප්රදා ක් 
යලස  කරයගන ආපු ඒක ඒයහම යහාඳයි කි ලා කිේවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - තිසර රසොාංජන පමන්ිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  එයහම තමයි අපිත් කි න්යන් අපිටත් ඒ විි ට අයප් කැමැත්ත අනුව 
යදන්න කි ලා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අතුරු වයවස්ථායේ තිය න්යන් පක්ෂ විපක්ෂ යේද කින් යතාරව 

යජ්යෂ්ඨත්ව  පනවන්න. යමතුමායේ කැමැත්ත මත අපි එතන හිටි ා.  හැබැයි අපි කණ්ඩා ම 

ඒකඟතාව  මත 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,ඔබතුමා අතුරු වයවස්ථායේ තිය න නීති  මට උගන්වන්න එන්න එපා. 

- සභා ය ෝෂා- 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා,රීති ප්රශ්ණ ක් සජිත් මන්ිතුමා කි නවා අතුරු වයවස්ථායේ තිය නව 
කි ලා පක්ෂ වලට නැතිව යේෂ්ඨත්ව  පනවන්න කි ලා. ඒයහම තිය න ඒක යපන්වන්න 
කි ලා මම කි නවා. සාමානයය න් යම් සභාව  න්යන් සාම්ප්රදා ානුකුලව. සම්ප්රදා ට අසුන 
පනවන ක්රම යදකක් තිය නවා. ඒකක් තමයි යජ්යෂ්ඨත්ව  අනුව අසුන් පනවන්න පුලුවන්. අනිත් 
ඒක තමයි ඒ ඒ පක්ෂ අනුව වාි කරවන්නත් පුලුවන්. යමයතක් කල් ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ 
අසුන් ගත්යත් ඒ පක්ෂ  අනුව තමයි වාි වුයන්. අතුරු වයවස්ථායේ කි ලා නැහැ යකායහ්වත් 
පක්ෂ කින් යතාරව යජ්යෂ්ඨත්ව  අනුව පනවන්න කි ලා 

- සභා ය ෝෂා - 

අතුරු වයවස්ථාව අනුව යනායවයි යමයතක් කල් යම් සභාව  න්යන් සම්ප්රදා න් අනුව. ඒ නිසා 
යබාරු නීති තර්ක ගන්න එපා. යමාකද යමතන ඉන්යන්, අතුරු වයවස්ථාව දන්න අ යන් . 
ප්රශ්ණ ක් තිය නවා නම් නගරාධිපතිතුමා එක්ක කථා කරලා ප්රශ්ණ  යබ්ර ගන්න. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, තමන්ට අදාල ස්ථානයේ අසුන් යනාගන්නවා නම් ඒ මන්ිවරු යදපල අද 
සභාවට යපනී යනාසිටි ා යලස සලකන්නට යවනවා. 

- සභා ය ෝෂා  - 
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මහ නගර සභො මන්ි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙ කුමොර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,රීති ප්රශ්ණ ක් මන්ිවරය කුට ඕනෑම අසුනක ඉඳගන්න පුලුවන්  හැබැයි 
ජ්න්ද  පාවිච්ි කරන්න බැහැ. කථා කරන්න අයිති ක් නැහැ. ඒ අයිතිවාසිකම් යදකම 
වි ැයකනවා තමන්යේ අසුයන් වාිවුයන් නැත්නම්. ඒ නිසා තමන් තමන්යේ පුටුව ඉද ගත්යතාත් 
විතරයි තමන්ට පුලුවන් යවන්යන් ජ්න්ද  පාවිච්ි කරන්න සහ අදහස් ප්රකාශ කරන්න. 

 

- සභා ය ෝෂා  - 

මහ නගර සභො මන්ි  - තිසර රසොාංජන පමන්ිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඊති ප්රශ්ණ ක් අපිට අර්ථ නිරූපන ක් කරන්න කි ලා කි නවා 
යල්කම්යගන් . 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,සභායේ මන්ිවරුනි, අපිට යේශපාලනම  මතවාද වශය න් ජ්නතාව 
යවනුයවන් කරනු ගැටුම් තියබනවා අරගල තියබනවා ඒ පිලිබද ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අද අපි 
යම් අමාරුකම් මැේයේ යම් සභාවට එන්යන් අයප් වගකීමක මැේයේ තියබන මහජ්න ාට 
ඉටුකරන කාරණා පිලිබදව සාකච්ජ්ා කරලා තීන්ු තීරණ ගන්න. අතුරු වයවස්ථායේ විවිධ 
ආකාරයේ නීති පනවලා තිය නවා. සම්ප්රදා න අනුව  ම් යවනස් කම් ඇතුයලත් ඒවා සිේධ 
කරයගන තිය නවා. හැබැයි මම අහනවා පක්යෂත් විපක්ෂය ත් ඒ හැම යදනායගන ආසන  
පිලිබද තිය න ප්රශ්ණ  ජ්නතාවයේ ප්රශ්ණ ක්ද. නගරාධිපතිතුමා විධා ක නිලධාරි ා විි ට යම් 
සභායේ ඔහු අනුගමන  කරන පිලියවතක් තිය නවා නම් ඒ පිලියවයත් ආසන  පනවන 
ආකාර  මම හිතන්යන් යකාතන තැන වුනත් අප ඒ  පිලිගන්න බාධාවක් යවන්යන් නැහැ අයප් 
යේශපාලන ට.අයප් අරමුණට. ඒ නිසා යම් සභායේ කාල  ගන්න ඒක ආසන පිලිබදව වාද විවාද 
කරන ඒක යම් සභායේ යනාකල යුත්තක් විි ට තමයි අපි සලකන්යන්.  

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපබ්පකෝන් මහතො  

බාධා කරනවා යනායවයි ගරු මන්ිතුමා, නගරාධිපතිතුමා ඒයහම කිේයේ 50% සහභාගි යවන්න 
පුලුවන් සභාවට. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඉල්ලිමක් කරන්යන් අපිට ආසන  පනවන්යන් යකාතනද අපි එතන 
ඉඳගමු. ඒක ජ්නතාවයේ ප්රශ්ණ ක් යනායවයි. ඒම නිසා ඒකඟ යවලා සභාව කරයගන  මු. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, අතුරු වයවස්ථායේ අංක 7 හි තිය නවා නගරාධිපතිවර ා අනතුරුව නිය ෝජ්ය 

නගරාධිපතිවර ා ඉන් අනතුරුව සභික න් ඔවුන් යතෝරා පත් කරන අනු පිලියවල නැවත යතෝරා 

පත් කර ගන්නා ලද කලින් සිටි සභිකයින් සම්බන්ධව ඔවුන්යේ සභායේ අඛණ්ඩ සභික න් 

විි ට සිටියමන් ප්රමුඛතාව  අනුව යජ්යෂ්ඨත්ව  දැරි  යුතු . යම  පැහැිලිවම අතුරු 

වයස්ථායේ සඳහන් යවලා තිය නවා. ඒ අනුව අපි ඒ අදාල යවන්නාවු පක්ෂ වල නිය ෝජ්න  

අතුරු වයවස්ථාව අනුව ආසන පනවලා තිය නවා.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා කිේව වයේම 

ඒ්ක බාධාවක් කරගන්යන් නැතුව මයේ යම් 19 වන අවුරුේද  මමත් පලයවනි ා යවලා ආවම 

2002 මම ඉඳ ගත්යත් අතුරු වයවස්ථායේ සම්මත වුන පරිි යජ්යෂ්ඨත්ව  මත මම ඉඳගත්යත් 5 
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වන පුටුයේ ඊට පස්යස් ිගින් ිගටම මම සභාව යමයහවන යකාට ආසන පනවල තිය න්යන් ඒ 

විි ට. පනවපු ආසනයේ ඉඳ ගන්නට බැරිනම් ඒ යදකම යපරලා මට පිලිගන්නට බැරි නිසා ඒ  

සභායේ නීතිරිති වලට අනුකුල යනාවන නිසා මට ඒ කටයුත්ත කරන්න බැහැ කි ලා පලමුයවන්ම 

සභාවට දැනුම් ිම කරනවා. ඒ අනුව ඊලඟ පි වර විි ට අද සභායේ මාධය යේදී 

මහත්ම/මහත්ීන්  ඕනකින් යනායගනාවා යනායවයි යම් යකාවිඩ් වසංගත  නිසා. අද ිනයේ 

පත්තරයේ තිය නවා යඩල්ටා වසංගත  තත්ත්ව ට පත් යවලා තිය නවා කි ලා. අයප් 

යමාරටුයේ තත්ව ත් යහාඳ නැහැ. ඒකසි  ගනනක් ි  ගිහින් තිය නවා.සභායේ යම් අසුන් වල 

සිටින අ  පිලියවලට 50%ක් යස් සලකලා කරුණාකරලා අසුන් ගන්න. තමන්ට ඕනම යවලාවක 

යම් සභායේ කවුරු යහෝ  නවානම් ඒ යවනුවට නිය ෝජ්න ක් කරන්න පුලුවන්  පුලුවන්. සභායේ 

50% ක් නිය ෝජ්න  ඇතුව තමන්යේ නි ිත ආසනයේ ඉන්න. 

01.     වොර්තොව පිළිගැනිම හො සළකො බැලීම. 

           2021.05.18 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, මහ සභා වාර්තායේ මන්ිධුර නාම යල්ඛණයේ අංක 15 යලස සඳහන් යවලා 
තියබන මහ නගර සභා මන්ි ඒස්.ඩබ්.ඒම්.නීෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි යේ නම මුරණ 
යදෝෂ කින් සඳහන් යවලා තියබන්යන් ඒතුි  ඒ වන විට නියරෝධාන  යවින් නිවයස් සිටි නිසා 
ඒ නම ඉවත් කිරිමට අදාල සංයශෝධන ට  ටත්ව වාර්තාව ඉිරිපත් කරනවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපබ්පකෝන් මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.05.18 ින සභා රැසව්ිම් වාර්තාව ඉහත සංයශෝධන ට  ටත්ව 
පිළිගත යුතු  යි මා ය ෝජ්නා කර සිටිනවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒ.රවිනොත් ගුණපසවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ වාර්තාව සම්බන්ධව වචන ක් ප්රකාශ කරනවා. මම සභායේ කථා කරපු 
 ම් යේවල් හරි ාකාරව වාර්තා යවලා නැහැ. ඒක ප්රශ්ණ ක් කර ගන්න අවශය නැහැ. නමුත් මම 
අවධාරණ  කරනවා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන යලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

            ඒ අනුව 2021.05.18 ින පැවති මහ සභා වාර්තාව සංයශෝධන සහිතව සභා සම්මත වි . 

 

02.     ගරු නගරොධිෙතිතුමොපේ නිපේදන 

 

2(1) නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි,ජුලි මාස ට නි ිත මහ සභා රැසව්ිම 2021 ජුලි මාසයේ 20 වන ිනටත්,මුදල් 
කිටුව ජුලි මාසයේ 02 ිනටත් ය ි තියබන බව දන්වා සිටිනවා. 
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03. සභොව අමතො ඒවන ලද ආයොචනො පෙත්සම් ෙැමිණිලි හො සන්පේශ සභොව හමුපේ 

තැබීම. 

03(1) මහ නගර සභො මන්ි  - ජී.එම්.සුරාංග එන් අපෙොන්සු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, වාික පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් කරන්න ඉල්ලා සිටිනවා. යම් යකාවිඩ් 
වසංගත  ියනන් ින වයාප්ත වන යමායහායත් යමාරටුව මාසික සභාව පැවැත්විමට නිලධාරින් 
සීමාවක් කරයගන මන්ිවරුන් සීමාවක් කරයගන අද ින යම් සභාව පැවැත්විමට කටයුතු 
සුදානම් කර තියබනවා. යම් යමායහායත්ි සභාව පැවැත්විමට සුලු යමායහාතකට යපර යමාරටුව 
මහ නගර සභායේ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරි මහත්මය කුට යජ්යෂ්ඨ මන්ි යස්නක දම න්ත ද 
සිල්වා මැතිතුමා පහර දීමක් සිුකර තියබනවා. ඒ සම්බන්ධය න් අපයේ ආණ්ු පක්ෂ  
යවනුයවන් කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා ඒ සිුවිම සම්බන්ධය න්. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් 
වසංගත කාල තත්ව ට මුණ ිලා යමාරටුව ජ්නතාවයේ ප්රශ්ණ කථා කරන්න යමාරටුව මහ 
සභාවට ඒන යමායහායත්ි සි ලුම යදනායේ ආරක්ෂාව පිණිස යස්වක මහතුන් රැි සිටින්යන්. 
ඒම නිලධාරින්ට පහර ිම සම්බන්ධය න් දැි යලස යහලා දකිින් ශ්රි ලංකා යපාුජ්ණ යපරමුණ 
විි ටත් ආණ්ු පක්ෂ  යවනුයවන් කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා. 

 

03(2) මහ නගර සභො මන්ි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත  ප්රනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි පසුගි  මැයි මස 28 වන ින  ඒන්නත් කරණ  සම්බන්ධ සිේධි කි 
ඔබතුමා ඉතාමත් අවාසනාවන්ත යලස ඉතාම කණගටුදා ක අවස්ථාවකට මුණ ුන්නා. අපි 
විශ්වාස කරනවා එ  අධිකරණ  යවත නිවැරිව කරුණු වාර්තා යනාවි යවනත් ආකාර ට 
කරුණු වාර්තා වීම නිසා ඒ කාරණ ට ඔබතුමා මුණ ුන්නා කි ලා. එ  තවමත් අධිකරණ 
කාරණ ක් නිසා අපි ඒක පිලිබදව දීර් ව කථා කරන්න බලායපායරාත්තු යවන්යන් නැහැ. නමුත් 
එම කාල පරිච්යේද  ඇතුලති  ගරු නගරාධිපතිතුමනි මාධය හා අනිකුත් අ  අතර විශාල 
කසුකුසුවක්ඇතිවුනා මාධය වල ප්රකාශ ට පත් වුනා නගරාධිපතිතුමා සමඟ සිටින ආණ්ු 
පක්ෂයේ මන්ිවරු විශාල ප්රමාණ ක් විපක්ෂයේ යවනත් මන්ිවරය ක් ඒක්ක ඒකතු යවලා 
සාකච්චා කරින්  නව  ඔබතුමා යකයරහි තිය න විශ්වාස  බිද වැටිලා කි න වයේ 
මතවාද ක් ඇතිවුනා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි යමාරටුව මහ නගර සභායේ ගරු 
නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා ප්රධාන මන්ිවරු විසිහත්යදයනක්යගන් විසිහ යදයනක් අත්සන් කලා 
ඒක්යකයනක් ුරකථනය න් කථා කරලා කිවුවා ඒතුමා නියරෝධාන ට ලක්යවලා නිසා 
ඒතුමායේ ඒකඟතාව ත් ඒක්ක ලිඛිතව ගරු නගරාධිපතිතුමාට විශ්වාස  ප්රකාශ කිරිම 
සම්බන්ධය න් ලිපි ක් ඉිරිපත් කරනවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම  කථා කරන්යන් යකායහාමද? 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත ප්රනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, කථා කරන්යන් ආ ාචනා යපත්සම් පැිණිලි  ටයත්.ඒ් නිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි යමාරටුව මහ නගර සභායේ මන්ිවරු 27 යදයනක්යේ ඒකඟතාව  ලිඛිතව 
අත්සන් සහිතව මම යම් අවස්ථායේි ඔබතුමා යකයර් අයප් විශ්වාස  පල කරින් ලිපි  සභාගත 
කරනවා. 
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03(3)   මහ නගර සභො මන්ි  - ඒ.ඒච්.සුපර්ෂව ඉන්දික  මහතො   

ගරු නගරාධිපතිතුමා,යපත්සම් හා පැිනිලි අයිතම   ටයත් පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් කරන්න 
තිය නවා. ඇත්තටම යම්ක ය ෝජ්නාවක් විි ට යේන්න තිබුනා නම් තමයි වටින්යන් නමුත් මට 
සිුවුන සිුවිමක් සම්බන්ධව මුල්කරයගන තමයි යම් පැිනිල්ල සිු කරන්යන්. පහුගි  මාස කට 
අධික කාල ක් යකාවිඩ් වසංගත  යහත්ුයකාට යගන මුලු ිවයිනටම සංචරණ සීමා පනවලා 
තිබුනා. යම් මාස  ඇතුලත ජ්ංගම යස්වා හැර සි ලුම කඩ සාප්පු සහ අනිකුත් ඒ්වා වහලා 
තිබුයන්. මම මැයි මායස ් මයේ රත්තරං බුවක් උගස් තිබ්බා දැිගම උගස් මධයස්ථානයේ 
යසායිසා පුර ශාඛායේ. 25 වන ින  ම් නිදහසක් ුන්නා. ඒින ඒ  ලබා ගන්න බැරිවුනා දැිගම 
ස්ථාන  වහලා තිබුන නිසා.යම් මායස් 21 වනිදා විවෘත කලාට පස්යස් මුලු මාස යදකකට විශාල 
යපාලි ක් මයේන් අ  කලා. යම්ක සි ලුම යදනාට වුනා.වාහන වල ලීසං යම් සහන  ලබා 
යදන්න කි ලා තිය ේිත් ලබා යදන්යන් නැහැ. යමවැනි කරදර කාරි කාල ක ලීසිං වල ඉන්න 
මුදලාලිලා යම් අසරණ කින් ප්රය ෝජ්න ගන්න ඒක වලක්වන්න අවශය ක්රි ාමාර්ග ගන්නා යමන් 
මම ගරු අගමැතිතුමායගන් මුදල් ඇමතිතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(4)   මහ නගර සභො මන්ි  - යු.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  යමාරටුව ලලිත කලා සංගම  මට ලිපි ක් ඉිරිපත් කරලා තිය නවා. 
කලා භුෂන යටනිසන් කුයර් මාවත පිලිබද මතුව ඇති ගැලුව පිලිබදව. ඉහත මතුවි ඇති ගැටලුව 
පිලිබදව යමාරටුව ලලිත කලා සංගමයේ සභාපති තමයි ඉිරිපත් කයල්.යම්යකන් අදහස ්
යකයරන්යන් නගරාධිපතිතුමා යටනිසන් කුයර් මාවත විල්යලෝරාවත්ත ප්රධාන පාරක දමන්න 
කි න ඒක තමයි කි ලා තිය න්යන්. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා සභාපතිතුමාට ඔ  ලිපි  ඒවන්නත් බැහැ. සභායේ කි න්නත් බැහැ.යහ්තුව 
ඔබතුමත් මමත් බැිලා ඉන්න නීති රාමුවක් තිය නවයන්.ඒ නීතිරාමුව තුල ඒතුමාට යමාකක් ද 
තිය න අයිති  ඒයහම යනායවයි යමයහම කරන්න කි ලා.ඒයහම ලි න්න ඒතුමාට අයිති ක් 
නැහැ. සභායේ ඒකඟතාව  මත නම් කරපු ඒකක් යවනස් කරන්යන් යකායහාමද ඒයගාල්යලෝ. 
අපිට අණපනත් තිය නවා ඒ අනුව අපි කටයුතු කරන්න ඕන . 

03(5)   මහ නගර සභො මන්ි  - යු.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  දැන්වසරක් තිස්යස් පවතින යම් යකාවිඩ් වසංගත  නිසා ජ්නතාව අසරණ 
යවලා.  මමත් පහුගි  කයල් යපාසිටිේ යවලා හිටි ා.අද යවනකනුත් කල්දමුල්ල ග්රාමනිලධාරි 
යකාටසට ව ස 30-60 අතර ඒන්නත ිලා නැහැ. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ආ ාචනා යපත්සම් ඉිරිපත් කිරියම්ි ක්රම ක් තිය නවා ඒ අනුව ඔබතුමා සිු 
කරන්න. ඒන්නත් කිරිම ගැන කථා කිරිම යම් යවනයකාට කරන්යන් නැහැ අධිකරණ 
ක්රි ාවලි ක් තිය න නිසා. ඔබතුමා ඉන්න තැන තමයි මමත් ඉන්යන් ඒන්නත් කරණ  
සම්බන්ධය න් යපාසිටිේ වුන යකයනක් විි ට යලාකු අයිතියික් තිය නවා. ඒක නිසා ඔබතුමා 
ලිඛිතව ඉිරිපත් කරන්න. 

03(6)   මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  මාධය යේින් යවනුයවන් ලබා යදන සභා වාර්තා හා කිටු වාර්තා ඔවුන් 
යවත ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලීමක් කලා.ඔබතුමාට මතක් කිරිමක් කරනවා. 
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03(7)   මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  යම් වසංගත තත්ව  ියනන් ින වයාප්ත යවින් පවතිනවා.ජ්න ා මහත් 
යස් පීඩාවට පත්යවනවා. ඔවුන්යේ වැසිකිලි පිරී ාම සිු යවනවා මුදල් අතින් ඔවුන් අසරණ 
යවලා ඒ සඳහා අවශය කටයුතු සලසා යදන යලස ඉල්ලා සිටිනවා.මම මයේ මන්ිවැටුයපන් 
කැයපන්න යහෝ කරන්න බලායපායරාත්තු යවනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමායේ ඉල්ලිම සම්බන්ධය න් නියරෝධා න යබෝඩ් ඒක අලවලා තියබන 
නිවසක ඒ වයේ අවශයතාව ක් තිබුයනාත් ඒ අවශයතාව  යනාිලයේ කරන්න කි ලා මම 
නිය ෝග කරනවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  පලමුයවන්ම සී.පී.ද සිල්වා මාවයත් තියබන නිවයස් ඒ යස්ව  කරන්න 
කි න ඉල්ලිම මම කරනවා. ඔබතුමාට යබායහෝම ස්තුතියි. 

03(8)    මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පීරිසව මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,යම් යකාවිඩ් වසංගත  යවන්යවන් යමයහයුම් කලමනාකරන 
මධයස්ථාන ක් සථ්ාපන  කර ගතයුතු යවනවා. යමාකද ඉිරියේද යසෞඛය අංශ නිළධාරින් 
කාර්  බහුල විමත් සමඟ ුරකථන ට ඇහුම්කම් යදන්න බැරි යවනවා ජ්නතාව අපහසුවට 
පත්යවන නිසා යමවැනි මධයස්ථානටක් ස්ථාපන  කරන්න කි ලා මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, අපි යම් යවනයකාට එ ට යතාරතුරු ඒකතු කරලා යසන්ටර් ඒක හදලා ඉවරයි. 
ප්රිප් ශ්රි න්ත ගරු මන්ිතුමායේ මුලිකත්වය න් සිු යවන්යන්. 

03(9)   මහ නගර සභො මන්ි  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන දිලොශිනී මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් ින වල පී. සී.ආර්. කිරිම සහ ඒන්නත් කිරිම යසායිසාපර යකාට්ඨාශ  
තුල සා න  තුල තමයි කාල ක් තිස්යස් සිුකරන්යන්.තියබන ගැටලුව පී.සී.ආර්. කරන්න ඒන 
පුේගල න් යවළඳ යපාලවල, මාර්ගවල  වයේ හැම තැනම ගැවයසනවා සිගරට් යබානවා. ඒම 
මාර්ග වල ගමන් කරන මගීන්ට විශාල කරදරක්. කිසිු පාලන ක් පරිබාහිරව යවන්යන් නෑහැ. 
යසායිසා පුර ජීවත් වන ජ්නතාවට මහත් පීඩාවක් සිු යවලා තිය න්යන්  යම් යහ්තුව නිසා.ගරු 
නගරාධිපතිතුමා,යසායිසා පුර උතුර යකාට්ඨාශ ට තවම කිසිු ඉන්නක් ලබා ිල නැති බව ප්රකාශ 
කරනවා. 

03(10) මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.මැේසි පේ.ප්රනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරනවා වර්ථමානයේ ජ්නතාව ඉතාමත් 
අසරණ තත්ව ක ඉන්යන්. රජ්ය න් ලබායදන රු.5000/- දීමනාව ලැබිලා නැහැ. ඒ්වයේම 
ඒන්නත් කරන වැඩපිලියවල විවිධ ප්රයේශ වලට ඉිබැේද, යමාරටුමුල්ල,කඩලාන,පුවක්අරඹ 
ලැබිලා නැහැ. අදාල ආ තන වලට කථා කලාම කි න්යන් ඒන්නත් නැහැ කි න ඒක තමයි 
කි න්යන්.ඔබතුමාට සිුවුන සිේධි ත් ඒක්ක ඔබතුමායේ මැිහත් යනාවිම ප්රශ්න ක්.  



9                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.06.30 
 

 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,යහට ිනයේි ඉිබැේද නැයගනහිර, බටහිරට එන්නත් 3000 ක් ලබාියම් 
කටයුත්ත සිුයවනවා.  

03(11) මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.මැේසි පේ.ප්රනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යබායහාම සත්ුතියි. ඒවයගම වර්තමානයේ වු කාර්ික ජ්නතාව විශාල 
අපහසුතාව කට පත්යවලා තියබනවා අවශය සෑම අමු රවය ක්ම විශාල යලස ිල ඉහල ගිහිල්ලා 
තිය නවා. ලී ඇණයේ සිට ගම් ටින් ඒක, සීලර් ඒක  සි ලුම යේ වල . ඔබතුමාට මැිහත් යවන්න 
පුලුවන් නම් ඒ ජ්නතාව විශාල යලස අසරණ තත්ව ට පත් යවලා තිය නවා යම් සිේධි දාම තුල. 
ඒ වයේම දැව කඳන් යමාරටුවට යගන ඒයම්ි විශාල ප්රශ්ණ කට මුණ පාල තිය නවා සංචරණ 
සීමායේි. පසුගි  යවලායේ ඔබතුමා මැිහත් යවලා බලපත්ර ලබා ිලා විශාල වශය න් යමාරටුවට 
සහන ක් වුනා.  

04.  ප්රශවණ  -       නැත 

05. පයෝජනො - 

05(1)  මහ නගර සභා මන්ි ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා මහත්ි විසින් කල් දී ඇති ය ෝජ්නාව සභාවට 
ඉිරිපත් කරන ලි. 

 “යමාරටුව ඉහළ ඉඳිබැේද බ්ලාසියුස් පායර් වරිපනම් අංක 11/1 A දරණ නිවසින් ආරම්භ වී 
වරිපනම් අංක 11/3 දරණ නිවසින් අවසන් වන බ්ලාසියුස ්පායර් වමට ඇති පළමු හරස ්මාර්ගයේ        
නිවැසි න් විසින් ප්රයේශ ට විශාල යස්ව ක් කර ඇති ටි ඩර් යමන්ිස ් මහතාට කරන 
යගෞරව ක් යලස ඒම පාර “ටියුඩර් යමන්ිස ් මාවත” නින් නම් කරන යලස ය ෝජ්නා 
කරන්නී .” 

 එම ය ෝජ්නාව මහ නගර සභා මන්ි ඒම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර් මහත්ි  විසින් ස්ිර කරන 
ලි. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.මැේසි පේ.ප්රනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් ය ෝජ්නාව ීට යපරත් සභාවට ඉිරිපත් වුනා නමුත් අද ඒ ය ෝජ්නාව 
ඉිරිපත් යවලා තිය නවා අපිත් ඉඳිබැේයේ ජිවත් යවන්යන් නමුත් අපි දන්යන් නැහැ ටියුඩර් 
යමන්ිස් කි න්යන් කවුද කි ලා. ඒවයේම ටියුඩර් යමන්ිස් කි න යකනා ඔ  කි න පාරට ිලා 
තිය නවානම් ිලා තිය න්යන් අි යදකයි. නමුත් ඔ  ඉඩයම් වැි යකාටසක් ිලා තිය න්යන් 
 ාබද ඉඩයම් අ  ඒක නිසා යම්ක යලාකු ප්රශ්ණ ක් යහ්තුව ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න 
මන්ිතුමත් යම් ය ෝජ්නාවට මැිහත් යවලා තිය නවා. ටියුඩර් යමන්ිස් කි න යකයනක් 
ඒයහම පුේගලය ක් යනායවයි අනුවර්ත නාම ක් තමයි ඉඳිබැේයේ ටියුඩර් යමන්ිස් කි න්යන්. 
ඒ නිසා ජ්නතාව අයපන් ප්රශ්ණ කරනවා ඒපාරට එවැනි නමක් දාන්යන් ඇයි කි ලා. කීප 
යදයනක් අත්සන් කරලා තිය නවා කි ලත් අපිට ආරංි වුනා. නමුත් යම් ප්රශ්ණයේි ඔ  පාර 
ඔ  නින් නම් කයලාත් විශාල ප්රශ්ණ ක් ප්රයේශයේ ජ්නතාව තුල ඇති යවනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමායේ වියශ්ෂ අවධාන ට ය ාමු කරනවා ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මන්ිතුමාටත් මටත් 
තිලකසිරි ප්රනාන්ු මන්ිතුමාටත් යම් පාර සම්බන්ධය න් පායර්ම ඉන්න අ  අපිට පැිනිලි 
කරන නිසා යම් ය ෝජ්නාව ගැන ජ්න්ද ක් හරි විමසලා ඔබතුමායේ ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු 
කරන්න. 
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මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මැක්සි ප්රනාන්ු ගරු මන්ිතුමා කිේවා වයේමප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න 
මන්ිතුමාටත්, මැක්සි ප්රනාන්ු මන්ිතුමාටත් , මටත් ඒ ජ්නතාව කි න යේ තමයි පාරට 
පුේගලය කුයේ නමක් යනායවයි පායර් පිංි කරුවන් කැමතියි බ්ලාසියුස ්පාර පලවන පටුමග, 
යදවන පටුමග, තුන්වන පටුමග යම් වයේ ඒ අ ට යනායවයි අපිට අවශයතාව ක් තිය නවා නම් 
ඒයහම දාන්න කි ලා. යමතුි  ය ෝජ්නාව දාලා තිය න්යන් යමතුි යේ කැමැත්තට යවන්න 
ඇති මාර්ගයේ පිි අ යගන් කැමැත්තක් අරයගන යනායවයි. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම අත්සන් යල්ඛණ ක් ඉිරිපත් කලා. මට ඔ  ගැටලුව ඒ අ  කිේයේ 
නැහැ.මට කිේයේ පාර හදනයකාට ටියුඩර් මැන්ිස් මහත්ම ා තමයි ඉඩ සලසලා ුන්යන් අපිට ඒ 
නම තමයි අවශය කි ලා. මට අවශය නැහැ ඒ පාරට නමක් යදන්න ඒ පායර් අ  තමයි මයගන් 
ඉල්ලිම කයල්. මම ඒ සි ලුම ලිපි අත්සන් යල්ඛණ ත් සහිතව යල්කම්තුමාට ඉිරිපත් කරලා 
තිය න්යන්. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂොන්ත විපේරත්න මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඉිරිපස ටික තමයි ඒ මහත්ම ා ිලා තිය න්යන්. පිටු පස ටික තව යදයනක් 
ිලා තිය න්යන් අනිත් ඒවා යවන යවන අ  ිලා තිය න්යන් ඒයහම වුයනාත් 3-4 යදයනක්යේ 
නම් දාන්න යවනවා පාරට. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම විශ්වාස කරනවා ඉල්ලිම ඒ අ  අත්සන් කරල භාර ුන්න නිසා 
වියරෝධතා කැඳවීයම්ි පිරිසිු නමක් තිබුනානම් හරි කි ලා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි , ය ෝජ්නාවක් සභාවට ඇතුලත් කරාට පසුව ඒක විවාද ක් ගි ාට පස්යස ්
යබිමක් ඇති වුයනත් ඒ යබිම අපි ලබාි  යුතුයි. සභාවට අයිති ක් නැහැ ඒ යබිම ප්රතික්යෂ්ප 
කිරිමට. එ  සභායේ වගකිම. යම් ය ෝජ්නාව භාරව තිය න්යන් යමාරටුව මහ නගර සභාවට. 
සභායේ අයිති  මන්ිවරු. මන්ිවරුන්යේ අයිති  තමයි ඒක අතුරු වයවසථ්ායවන් කි ලා 
තිය න යේ. යබිමක් ඉල්ලනවා.  

මහ නගර සභො මන්ි  - ඩබ්.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, යබිමක් ඉල්ලන්යන් සාධාරණ යහ්තු නැහැ කි න එකද ? 

- සභා ය ෝෂා - 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි , ඔබතුි ට ඒක කි න්න බැහැ. සභායේ මන්ිවරු කි නවා නම් යබිමක් ඕන 
කි ලා ඒක කරන්න යවනවා. ජ්න්ද විමසිමක් කරන්න යවනවා. ඒක තමයි නීති . 
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අංක 05(1) දරණ ය ෝජ්නාවට පක්ෂව කිසිු මහා නගර සභා මන්ීවර කු ජ්න්ද  ප්රකාශ 
යනාකරන ලි. 

 අංක 05(1) දරණ ය ෝජ්නාවට විරුේධව පහත නම් සඳහන් මන්ීවරු ජ්න්ද  ප්රකාශ 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  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
9. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර 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  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
16. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 

 අංක 05(1) දරණ ය ෝජ්නාව වැි ජ්න්දය න් ප්රතික්යෂ්ප වි . 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, 13 ඌ වගන්ති   ටයත් ය ෝජ්නා යදකක් තියබනවා ඉිරිපත් කරන්න 
තිය නවා ඒ සම්බන්ධය න් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , ඒ සම්බන්ධය න් කි න්න තිය න්යන් 13(ඌ) වගන්ති   ටයත් හිසියේ 
යේන්න තරම් ය ෝජ්නා යනායවයි දැනටමත් ක්රි ාත්මක තත්වයේ තිය න ය ෝජ්නාවල් ඒම නිසා 
ඒවා යේන්න බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ි  - රවිනොත් ජයශ්රි ගුණපසවකර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,13 ඌ  ටයත් ඉිරිපත් කරලා තිය නවා ය ෝජ්නා යදකක් ඔබතුමා 
ප්රකාශකලා හිසි කාරණා යනාවන නිසා ගන්යන් නෑහැ කි ලා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, හිසි කාරණාවක් යනායවයි කි ලා යනායවයි දැනටත් ක්රි ාත්මක යේවල් තමයි 
තිය න්යන්.පලයවනි ය ෝජ්නාව යම් යවනයකාට යම්යක් අවසාන  යවන්යන් අධිකරණයේ 
කටයුත්තක් පවතින යේකට යම් යවනයකාට සිේධි ක් යවලා තිය නවා ඒක යමහි ඉසම්තු යවලා 
ඒන්න පුලුවන් ඒක මටද අවාසි යවන්යන් ඇ ටද අවාසි යවන්යන් කි ලා දන්යන් නැහැ ඒ නිසා 
මම සැලකිල්ලට ගත්ත ඒක කරන්න සුුසු නැහැ කි ලා. 
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මහ නගර සභො මන්ි  - රවිනොත් ජයශ්රි ගුණපසවකර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ඔබතුමායේ මත ට ගරු කරනවා. නමුත් යමතන තිය න්යන් ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, උසාවියේ තිය න නුව සම්බන්ධව කිසිම සඳහනක් යමතන නැහැ. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු හිටපු නගරාධිපතිතුමනි යම් සම්බන්ධය න්ම තමයි අධිකරණ ක්රි ාවලි   න්යන්. ඒක නිසා 
කරුණාකරලා යම්ක ඉිරිපත් කරන්න බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ි  - රවිනොත් ජයශ්රි ගුණපසවකර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ඔබතුමාට යත්රුම් කරන්න හදන්යන් යම්ක කාරනා යදකක් . ඒකක් 
තමයි ඔබතුමාට තිය න්යන් රජ්යේ නිලධාරිය කුයේ රාජ්කාරි ට  බාධාකිරිමක්. ඒ්ක අපි 
අමතක කරමු. දැන් යමතන කි න්යන් ඒ් කටයුත්ත කිරිම තුලින් ඇති වුනු  ම් ප්රශ්ණ නිසා යම් 
පරිපාලනයේ  ම් ුර්වලතාව න් ඉස්මතුයවලා තිය නවා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, එම ය ෝජ්නායවන් තිරණ  කරන්න බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ි  - රවිනොත් ජයශ්රි ගුණපසවකර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමා ඒක්ක අනවශය යේවල් වලට තර්ක කරන්යන් 
නැහැ.ඔබතුමාට සහය ෝග  යදන්න පුලුවන් හැම යවලායවම යදනවා.  ම් යේවල් තිය නවා 
ඒයහම අවසථ්ාවල් තිය නවා  ම් කාරනා  ඉිරිපත් කරන්න පුලුවන්. ඒ කාරනාව පමණයි 
යමතන ඉස්මතු කරන්න හැුයේ. යදයවනි ය ෝජ්නාව වියශ්ෂය න්ම යකාවිඩ් සම්බන්ධව. එ  
ප්රශ්ණ ක්  නැහැ. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, අනිත් එකත් ඒයහම තමයි.දැනට ඔබතුමන්ලා කි න යේ සිුයවන යද ක්ද 
කි ලා ජ්නතාව තින්ු කරනවා යනායවයියන යම්. යම් ප්රශ්ණ  නිසාම ගරු හිටපු නගරාධිපතිතුමා 
යම  වයංගය න් කටයුතු කිරිම සඳහා ගන්නා ලද ය ෝජ්නාවක්.අපිත් ඔතන ඉදලත් තිය නවා 
දැන් අවුරුු ගනනාවක් තිස්යස් යමතන ඉන්නවා. යම්කට බලපාල තිය න මුලික විි ට 
නගරාධිපතිවර ා විි ට මම නිසා  ම්කිසි අගති ක් යවලා තිය නවා කි ලා කි නයකාට ඔ  
පැත්යතන් දැන් මම ගැන කථාකරන්යනම නැහැ. ඒක නිසා ඒක සැලකිල්ලට යගන  ඇ ටද මටද 
අසාධාරණ  යවන්යන් කි න ඒක යම්යකන් මතුයවන්න පුලුවන්. ඒ නිසා මම ය ෝජ්නා 
යගනායේ නැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ි  - රවිනොත් ජයශ්රි ගුණපසවකර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම දන්න තරමට ඔබතුමාට ප්රතික්යෂ්ප කිරිමට  ම්  ම් අවස්ථාවල  ම් 
 ම් යහත්ු තිය නවා. නමුත් ඔබතුමාට මතක ඇති ඔබතුමන්ලා යමතන ඉන්න යකාට අනුෂ 
ගුණයස්කර, හරින් යගෝමස ්යමාරිස් වියේරත්න ඔබතුමා ඇතුලු  කණ්ඩා ම යමතන ඉන්නයකාට 
විපක්ෂ  හැටි ට යකායි තරම් බාධා යකරුවද කි ලා අපි  ම් ය ෝජ්නාවක් භාර ගන්න බැහැ 
කි ලා කිේවම.නමුත් ඒ භාරගන්න බැහැ කි පු හැම අවස්ථාවකිම ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කලාට පස්යස් ින 2-3 ක් ඇතුලත ලිඛිතව ඉිරිපත් යකරුවා යම් ය ෝජ්නාව 
භාර ගන්න බැරි යමන්න යම් යහ්තුව නිසා  නමුත් ඔබතුමායගන් යම්වට පිලිතුරු ලැබුයන් ඊයේ 
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හවස මම යපන්නුම් කරන්න හැුයේ යමතන ි   ම් පරිපාලනම  වශය න් ඔබතුමායේ 
අවධානට ලක් කිරිමට  ම්  කාරනා තිබුනා. දැන් යමතනි ගන්න බැරි නම් අපි යකායි 
පිලියවලටද  යම්ක හිසි කාරණාවක් මත ඔබතුමායේ අවධාන ට ය ාමු කරන්යන්. පරිපාලනම  
වශය න් ඇතියවලා තියබන අුපාු යමානවද? ඒවා ගැන වහාම අයප් අවධානයේ ය ාමු කල 
යුත්යත් යමාකද? ඒයහම යනාකයලාතින් අපි යකායි තැනටද  න්යන්? කි න ඒක කි න්න 
ඔබතුමායගන් අපිට  ම් අවස්ථාවක් ලැයබන්න ඕනා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම නැවත වරක් 
කි නවා යම්යක්  ටි අරමුණ ඔබතුමාට ඔ  ගහන්යනයි කි න එක නම් 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,මට ගහන ඒක ප්රශ්ණ ක් නැහැ ඒකට මම බ  නැහැ. යම   ම් කටයුත්තක 
ය යදන යද ක් එයහම නැතුව මට ප්රශ්ණ ක් නැහැ. මම යමතන  ම් අගති ක් යවයි කි ලා 
කල්පනා කරලා තිය නවා. හැබැයි ඔබතුමාලට පුලුවන් යමන්න යම් වගන්තියේ විි ට අපි ඌ 
වගන්ති ට දැම්මා. ඒ සම්බන්ධය න්  ම් කිසි තීරණ ක් ගන්න ඔබතුමන්ලාට ඒ අදාල 
යවන්නාවු කටයුතු කරන්න ඒයහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලාට පුලුවන් යම් ය ෝජ්නාවට  ම්කිසි 
අගති ක් යවනවා කි න ය ෝජ්නාවට 09 යවනි මායස් 03 යවනිදා අධිකරණ තීන්ුයවන් පසුව 
පුළුවන්. මම ඒතයකාට භාර ගන්නම්. 

 

06.    2021 මැයි මස සවථොවර කමිටු වොර්තො සලකො බැලීම. 

06(1)   2021.05.20 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණ සලකො බැලීම.  
 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මුදල් කිටුයේ කාරණා කීප ක් තිය නවා ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු 
කරන්න. 39 පිටුයේ අංක 19 කරුණ යමම වයාපෘතියේ ගිවිසුම් ගත මුදල දහනමලක්ෂ පනස් දහස ්
තුන්සි  අසුයදකයි ශතපනහයි. නාගරික ඉංජියන්රු විසින් නිර්යේශ කරනවා යගවන්න 
දහනමලක්ෂහැත්තැමදහස් අටයි ශත හැත්තැපහක් යමතන සටහ යන් තියබනවා, යමයහම ගිවිසුම් 
ගත මුදලට වඩා වැඩ කල ප්රමාණ  අු බැවින් යගවිම අු වුනා කි ලා. යම් වැිය න් 
යගවලයන්. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු ඉංජියන්රුතුි  යම් සම්බන්ධව ලබායදන පිළිතුර යමාකක්ද? 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඊලඟට අංක 19(8) බලන්න. යම්වාට නගරාධිපතිතුමා, යකාමසාරිස්තුමා, 
ඉංජියන්රු තුි  යම්වට අත්සන් කරනවා. ගිවිසුම් ගත මුදල ලක්ෂ දහඅටයි යදසි පනස් තුනයි 
ශත පනස්තුනයි. ඉංජියන්රුතුි  නිර්යේශ කරනවා  දහඅට ලක්ෂ එයකායලාස් දහස් හාරසි  
පනස් අටක්. ගිවිසුම් ගත මුදලට වඩා වැියි සටහයන් දානවා ගිවිසුම් ගත මුදලට වඩා ඉටු කල 
ප්රමාණ   අු බැවින් යගවිම අුයි. අුයවන් වැඩ කලාම වැිය න් යගවන ඒකක්ද යම් 
කරන්නයන්? 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

            ගරු ඉංජියන්රුතුි , යමම  ලිපියගානුව යගනල්ල නියදාස් කරන්න ඉක්මනට.යමතන 
සිුයවන්න ඕන වැි බැවින් කි න ඒක. 
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 මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 
  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, එකක් යදකක් යනායවයි ඔක්යකාම ඒයහමයි. සමහර ඒවායේ යවනස් කම් 
තිය නවා. යම් සභාවක මුදල් කිටුව පිලිබදව අපි ප්රශ්න කරනයකාට උත්තර යදන්න බැරිනම්, 
මුදල් පිලිබදව මහජ්න නිය ෝජිතය ා යකායහාමද අත උසස්න්යන්. යම්වා කි වලා බලලා 
යනායවයි ද යම්වා මුදල් කිටුවට ඇතුලත් කරන්යන්. ගරු නගරාධිපතිතුමා 19(14) බලන්නයකෝ  
හැම සටහනකම තිය න වචනවල යත්රුම් තිය නවා. ගිවිසුම් ගත මුදලම යගවල කි නවා ඉටු 
කල වැඩ ප්රමාණ  අුයි. ඒම නිසා යගවිම අුයි කි ලා. යපාි ළම යේ යමාන්ටියසෝරි යපාත 
යමයහම නැහැයන්. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

            ගරු ඉංජියන්රුතුි , අපි ඒකක් අරයගන බැලුවා. ඔබ ලි ලා තිය න් යන් අු බැවින් කි ලා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,යම් සභාව පිලිබද යමාකක්ද ඔබතුි ලට තිය න වගකිම. යම් සභායේ 
මන්ිවරු අත් උසස්න්යන් යම්වට. අපිට විරුේධ යවන්න පුලුවන් යේශපාලන වශය න්.  

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

              ගරු ඉංජියන්රුතුි , ඔබතුි  පිලිගන්න යමතුමා කි න එක. එතන තිය න්යනත් නමලක්ෂ 
අසුපන්දහස් හැටහතරයි ශත අසුතුනයි හැබැයි එතන යගවලා තිය න්යන් නමලක්ෂ 
හැත්තැපන්දහයි  එතන තිය න්යන් අු ප්රමාණ ක් යම්වා ගැලයපනවා අුයි. සමහර තැන්වල 
අු ඒකට අුයි කි ලා දාලා තිය නවා.යමතන සමහර තැන් වල අු ඒකට වැියි කි ලා දාලා 
තිය නවා.  

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  
  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,වැි ඒකට වැියි කි ලත් දාලා තිය නවා. 19(18) ගිවිසුම් ගත මුදල දාහතර 
ලක්ෂහතලිස් හතරදහසහ්ත්සි හැත්තැවයි ශත විසිපහක් නිර්යේශ කරනවා යගවන්න දහතරලක්ෂ 
අසුයදදහක් හැබැයි අරකම කි නවා ගිවිසුම් ගත මුදලට වඩා වැඩ කල ප්රමාණ  අුයි. වැිය න් 
යගවනවා අුයවන් යගවුවා කි ලා කි නවා. අනිත් ඒක 19(23) ගිවිසුම් ගත වුයන් 
දාහතරලක්ෂහැත්තැහ  දහස් හ සි  පනස්එකකට නිර්යේශ කලා යගවිම පහයලාස් 
ලක්ෂඅනුහතරදහස් නවසි  හැත්තැවක් සටහන දැම්මා ගිවිසුම් මුදලට වඩා ඉටුකලවැඩ ප්රමාණ    
අු බැවින් යගවිම අු කර ඇත. යම්වා යත්යරන්යන් නැත. ඒයහම යවන්න බැහැයන්.සටහන 
කි වන්නයකෝ. අුයවන් වැඩ කලා කි ලා කි න්යන් ගිවිසුම් ගත මුදලට වඩා අුයවන්. යම් 
වැිය න් යගවලයන්. 

  

  නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

             ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා 19(18) මම ඉංජියන්රුතුි යේ අවධාන ට ය ාමු කරනවා වයාපෘති 
ඇස්තයම්න්තු මුදල දහහතර ලක්ෂ හතලිස්පන්දහස් හසි  දාහතයි ශත අසුහතරයි. ඒ 
ඇස්තයම්න්තු මුදල ගිවිසුම්ගත මුදල දහහතර ලක්ෂ හතලිසහ්තර දහස් පන්සි  හැත්තැවයි ශත 
විසිපහයි. ගිවිසුම් මුදලට වඩා ඉටුකල වැඩ ප්රමාණ  අු බැවින් මුදල අුවි ඇත. යම් සි ලුම 
යේවල් නිවැරි කරන්න අපිට අත උස්සලා සම්මත කරන්න තිය න්යන් වැරි කරුණුයන්.මුරණ 
යදෝෂ යනායවයි ඉංජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුයවන් ලි ලා එවලා තිය න්යන් අු වැි කි ලා. 
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මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,සමහර ඒවායේ තිය නවා වැිය න් වැඩ කල නිසා වැිය න් යගේවා 
කි ලා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි,යම් සම්බන්ධය න් තිය න කාරණා සි ලු යේට අපිට අත උස්සන්නත් බැහැ 

යම්ක නිවැරි යවන්න ඕනෑ. මුදල් කිටුයේ අංක 19 (01) සිට 19(36) දක්වා වූ කරුණු ඉවත් කර 

මුදල් කිටුව අනුමත කරමු. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,අපි හැයමෝම වගකි න මුදල් කිටුව. නගරාධිපතිතුමනි අපි හැයමෝම 

අනුමත කරලා වාහන ප්රමාණ ක් ගත්තයන් දන්න විි ට යම් වාහන වලට අත්තිකාරම් මුදලක් 

යගවුවා හැබැයි යම් ිල ගනන් කැඳවිමවත්අුම තරයම් යම් සභාවට ආයේ නැහැ. යම් 

ගනුයදනුවල තියබන විනිවිද භාව  ඉතා වැදගත්.  

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා ,ඊලඟ කිටුවට ඉිරිපත් කරනවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, අංක 23 යකාවිඩ් වලින් ි  න අ ට අවමංගල යස්වා 
පහසුකම්සැලසිම.අපි කවුරුත් කථා කරලා මයේ ජිවිතයේ යම් සභාව ගත්තු යහාඳ 
තීන්ුවක්.ඔබතුමාම මට කථා කරලා කිේවා පානුර මල් ශාලාව තමයි ඉතාම අුයවන් කටයුතු 
කරන්යන් ඒ නිසා පානුර මල් ශාලායේ කට්ට යපට්ටි  යදනවා රු.7000/- ට කි ල. මට කවුරු 
කලත් කමක් නැහැ. දැන් සුන් ඒක කරනවා. දැන් අපි යම් යවනයකාට සැලකි   යුතු යේහ න් 
ප්රමාණ ක් සභාව අරයගන කලා. අුම තරින් යම් යවනයකට යම් වාර්තාවට එන්න ඕනයන්. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා. එන්න බැහැයන් දැන් ඔබතුමා යම් සම්බන්ධය න් කථා කරන එක සුුසුම 
නැතියවයි කි ලා හිතනවා. මම කි න යහ්තුව මම රු.12000/- කට උපරිම කට ගිහිල්ලා යම් 
කටයුත්ත කරන්න කි ලා සභාව තමයි තීන්තු කයල්. අපි කථා කලාම හර්ස් එකටයි යපට්ටි ටයි 
රු.15000/- ක්  නවා පානුර මල් ශාලාවට. අපිට සුන් මල් ශාලායවන් කිේවා යපට්ටි ටයි හර්ස් 
ඒකයි ිලා ඒයගාල්යලෝ රු.10000/- ට කරනවා කි ලා. සභාව උපරිම  යමච්චර  න්න කිේව 
යවලායේ ඒක අපි තව රු.3000/- ක් අුකරයගන කරපු ඒක විතරයි අපි කයල්. ඒ යවලායේ 
ිනිස්සුන්ව අපහසුවට පත් කරන් නැතුව අපි තීන්ුව ගත්ත දවයසම ක්රි ාත්මක කලා. ඒ 
යවලායේ ිල ගනන කැඳවා කැඳවා කරන්න ඕන යවලාවක්ද කි ලා මම දන්යන් නැහැ. හැබැයි 
සත්භාවය න් කරන්න ඕන කටයුත්ත කලා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  යම් කි න්යන් යදාස් යනායවයි. සභායේ මහජ්න මුදල් වි දම් කිරියම්ි 
විනිවිද භාව න් අපි ආරක්ෂා කර ගත යුතු නිසා මල් ශාලාව කවුද අපිට අදාල නැහැ හැබැයි දැන් 
අපි වැඩකලා ඒ අ  එක යේහ ක් යවනුයවන් අයපන් අ  කරන මුදල කී ද කි න ඒක පිලිබදව 
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අපි කි නවා 15000/- ට  ටත් කි ලා. ඒ කි න්යන් අපි.යවන යවන අ යගන්න ගන්න බැරිනම්  
ඒයගාල්ලන්යගන් අරයගන කි න්න ඒක යේහ ක් යවනුයවන්  න මුදල. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා මට ඔබතුමාට යමයහම යද ක් කරන්න පුලුවන්. අපි හිටපු නගරාධිපති රවිනාත් 
ගුණයස්කර මැතිතුමාට  කලා වයේ රු.16000/- යි කි න ඒක රු.15000/- ට කරලා 30000/- ක් 
ඉතුරු කලා. යහට කාටහරි කි න්න පුලුවන් නම් යකායහ් හරි මල් ශාලාවක් 9900/- යි කි ලා අපි 
එතනට  නවා.තව කවුරු හරි කිේයවාත් 9500/- යි කි ලා අපි එතනට  නවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

  ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබතුමායේ අදහස යහාඳයි. විවෘතව ඒක ති න්න .මම කි න්යන් යම්ක 
යමයහම යවේි අපිට යපාි අවයබෝධ ක් හැයදන්න ඕනයන් ඔබතුමාම මට කි පු නිසා.නැවත 
වරක් මට කිේයේ නැහැ. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා තැන යනායවයියන් මුදලයන් වැදගත් යවන්යන්. මට කි න්න උවමනාවත් 
තිබුයන් නැහැ.මම  න්යන් 15000/- ට උින් යනායවයි යන්. මම  න්යන් 5000/- ක් අුයවන්. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

            ගරු නගරාධිපතිතුමා,මම ප්රශ්ණ කරන්යන් ඔබතුමා 7000/-ට යපට්ටි  කි පු නිසා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

            ගරු මන්ිතුමා 7000/- ට යපට්ටි  විතරයි.හර්ස් එකට යවනම. යදහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර 
සභායේ යපට්ටි  4500/- යි හර්ස් එක 5500/- 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ සම්බන්ධව මුදල් කිටුවට හරි වාර්තාවක් එවන්නයකා. යකෝවිඩ් නිසා 
අසරණ වුන යවළඳ ප්රජ්ාවක් ඉන්නවා අයප් කඩවල මාස ක් වහලා තිබුනා. එම කඩ වලට අදාල 
දඩ අ  කරන්න එපා කි න ඒක තමයි ඉල්ලා සිටින්යන් 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

           ගරු මන්ිතුමා අපි ඒක තීරණ  කරලා ඉවරයි. සි ලුම දඩ අ  කිරිම යවලඳ බලපත්ර වලින් ඉවත් 
කිරිමට ගන්නා ලද තීන්ුව  

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

            ගරු නගරාධිපතිතුමා,මාස ට අදාල කුලි  අයින් කර ගන්න බැරිද අපිට. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

            ගරු මන්ිතුමා කුලි  අයින් කර ගන්න බැරියවයි සභාවට. 

 



17                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.06.30 
 

 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂන අපබ්පකෝන් මහතො  

            ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ පිලිබද පැහැිලි කිරිමක් කරන්න අපි දන්යන් නැහැ. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

            ගරු මන්ිතුමා, යම් යකාවිඩ් තත්ත්ව  නිසා දඩ මුදල යකාමසාරිස්තුමා කිේවා ඊට පසුව කලා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - එම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, දඩ මුදල අයින් කිරිම තුලින් සභාවට අහිි වන මුදල් ප්රමාණ  යකාපමණද 
 කි ලා සභාවට කි න්න. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 ගරු මන්ිතුි  ඔබතුි  අහන්යන් කර කි ා ගන්න බැරිම ප්රශ්ණ ක්. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, තින්ුවක් ගන්නවා නම් යමාකක් හරි නිර්ණා ක ක් තිය න්න ඕන. 

ඔබතුමා ඒ වයේ තීන්ුවක් ගන්වානම් වාර්තාවක් බලන්න ඕන යකාපමණ මුදලක් සභාවට අහිි 

යවනවද කි ලා. ඒක අපි පි වා ගන්න ඕනා. එයහම යල්ඛණ ක් තිය නවද. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  දඩ මුදල් කි න ඒක සභාවට ලැයබන මුදලක් ිසක් අු යවන මුදලක් 

යනායවයි. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, පසුගි  අවුරුු වලට සායප්ක්ෂව දඩ මුදල් වලින් අු යවන ප්රමාණ ක් 

තිය නවායන් එතයකාට යමවැනි තීන්ුවක් ගන්නවානම්?  

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂන අපබ්පකෝන් මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ලිහිනි මන්ිතුි  කි න්යනත් ගත්තු තීන්ුව අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ 

විි ට දැනගන්න ඕන ගරු මන්ිතුමා. යම් යවනකම් අපි දැනයගන තිබුයන් නැහැයන් ඔබතුමා 

ගත්තු තීන්ුව ප්රාය ෝගිකව හරි. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු යකාමසාරිසත්ුමා තමයි 254 අ  වගන්තියේ  ටයත් මුදල් ලබාගැනිම ගිවිසුම් අත්සන් කිරියම් 

බලධාරි ා. එතුමා මට ලිපි ක් එවනවා යම් තත්ව  නිසා යම් කාල  තුල යම්කට මට අවසර 

යදන්න කි ලා ඒ ලිපි ට මම අවසර යදනවා. 254 වගන්ති   ටයත් කිසි යේකට සභාවට 

නගරාධිපතිවර ාට ඇඟිලි ගහන්නට බැරි ආදා මක් උප න නිලධාරි ා. 
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මහ නගර සභො මන්ි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂන අපබ්පකෝන් මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබතුමා කරපු වැයඩ් හරි අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ විි ට කිටුවලට 

සහභාගිවන අ  හැටි ට අපිව දැනුවත් කරන්න. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 ගරු ලිහිනි මන්ිතුි  අහන්යන් යමාකක්ද. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමායේ තීරණ ට අභිය ෝග කිරිමක් යනායවයි යමතන කි න්යන් 

ඔබතුමා ඔ  වයේ තීන්ුවක් ගන්වානම් යමාකක් හරි යබ්සික් ඒකක් තිය න්න ඕන. යම් මුදල අපි 

අු කරනවා ඒක අපි දැනගන්න ඕන. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු ලිහිනි මන්ිතුි , දඩ මුදල් කි න්යන් බජ්ට් කරන ඒකක් යනායවයි. ඒක නිශ්ච  කරන්න 

බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම සභායවන් ඉල්ලා සිටිනවා යකාවිි නිසා හරි ටම මාස ක් කඩ 

වහලා.ආදා මක් නැහැ.ීට යපර යකාවිඩ් නිසා වහපු කායල් අපි කඩවලට කුලි සහන ක් ුන්නා. 

මම ඉල්ලා සිටිනවා සභාව විි ට මුදල් කිටුවට ඔවුන්යේ ඉල්ලිම ඉිරිපත් කරලා පුලුවන් නම් 

කුලි මුදල අපිට  ඉවත් කරන්න පුලුවන් නම් ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒයස් කරමු කි ලා 

කි ින් මුදල් කිටුයේ වයාපෘති වල තත්ව  ඉතාම වැරි සහගත නිසා මුදල් කිටුයේ යගවිම් 

තියබන ඒ සි ල්ලට අයප් වියරෝධ  පල කරනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො                            

ගරු මන්ිවරුනි, මුදල් කිටුවට ඉිරිපත් කරන ලද යගවිම සම්බන්දය න් අු වැි කි න 

වචන  යහ්තුකරයගන තිය න්නා වු මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 19 (01) සිට 19(36) දක්වා 

කරුණු ඉවත් කිරිමට  ටත්ව මුදල් කිටුවට ඡන්ද  විමසනවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මුදල් කිටුයේ 9 වන කරුන අධිභාර  සම්බන්ධව අයප් වියරෝධතාව  

ප්රකාශ කරනවා. නගරාධිපතිතුමනි පැහැිලි කිරිමක් අවශයයි 22 කරුණ සම්බන්ධය න් ඔබතුමා 

ය ෝජ්නාවක් කරලා තිය නවා යම් යපාල් කට්ටත් වරිපනමට කි ලා වයාපෘති ක් ඒ ඇමුණුයම් 

සඳහන් යවනවා රු.400/- ගායන් අ  කරනු ලබන නිවාස 12000 ක් තිය නවා කි ලා. ඒ 12000 

සම්බන්ධය න් අහිි වන මුදල යවන්යන් ිලි න 4.8 ක්. වාර්තායේ දාලා තිය න්යන් ලක්ෂ 8 යි 

කි ලා. එතයකාට ිලි න 4.8 ක් අහිි විම තුල ඔබතුමා ඒ ිලි න 4.8 පි වා ගන්න 

බලායපායරාත්තු යවන්යන්  
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 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, රු.400/- ට අු වුනාම, රු.98/- යගවන අ ත් ඉන්නවා සභාවට. ඒ ඔක්යකාම 

එකතුව තමයි ඔ . 

මහ නගර සභො මන්ි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ු මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම කි නවා ඒ සම්බන්ධව සභාවට පැහැිලි කිරිමක් කරන්න කි ලා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , ඒක තමයි මම කි න්යන් මුදල් කිටුව නිය ෝජ්න  කරන්න 

කි ලා.ඔබතුි ලා හිතන්යන් සභාව දවස විතරයි නගර සභායේ දවස කි ලා.නමුත් කිටු දවසුත් 

තිය නවා. ඒතුි  නීතිඥ වරි ක් වුනාම නීති  හා ගණකාධිකරණ  ඒ යදකම දන්නවා. නමුත් ඒ 

යදකම යනාදන්නා විි ට තමයි හැසියරන්යන් සභාව තුල. ඒක හරි කණගාටුවක්. ඒක නිසා 

ඔබතුි  හරි කමක් නැහැ මුදල් කිටුවට එන්න යවන යකයනක් ව අයින් කරයගන. 

වියශ්ෂය න්ම ගරු මන්ීතුි  යම්යක් අහිංසක ජ්නතාව ඉන්නවා අද යපාල්කටු කියලෝ ඒකක් 

ගන්නවා නිවසට ඇවිල්ලා වටිනාකමක් ිලා. ඒ නිසා වටිනාකමක් ුන්නට පස්යස් අපිට පුලුවන් 

කමක් නැහැ යම් අසරණ ිනිස්සු වරිපනම් අ  කිරියම්ි අපිටත් බරපතල ප්රශ්ණ මතුයවලා 

තිය නවා. ඒ නිසා අපි තීරණ  කලා යපාල්කට්ට අරයගන වරිපනම් වලින් නිදහස් කරන්න. ඒ 

නිදහස් කිරිම කරන්න අපිට සිේධ යවනවා. ඒක තමයි යමයක් අවසාන වශය න්ම අපි බැලුව 

කරන්න ඕනා යමාකේද කි ලා.යම්ක යහාඳ ය ෝජ්නාවක් විි ට තමයි කවුරුත් දැක්යක් 

නිශාන්ත මන්ිතුමා යම් සම්බන්ධය න් යබායහාම උනන්ුවකුත් තිබුනා. එතුමා ඇහුවා අපි එදා 

සවිස්තරාත්මකව විස්තර කිවිවා. 

මහ නගර සභො මන්ි  - යූ.අනුරසිරි පේ ද සිල්වො මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,මුදල් කිටුයේ ඉවත් කරන කරුනු වලට ඒකඟ යවින් මුදල් කිටුයේ 9 

යවනි කරුණට විරුේධ යවනාවා ඉතිරි ඒවට පක්ෂයි. 

 2021.05.20 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අාංක 19 (1) සිට 19 (36) දේවො 

කරුණු හැර අපනකුත් සියලුම තීරණ වලට ෙේෂව ෙහත නම් සදහන් මහො නගර සභො 

මන්ීවරුන් ජන්දය 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  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

5. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 

6. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 

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

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

9. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
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10. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 

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

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

 

2021.05.20 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අාංක 19 (1) සිට 19 (36) දේවො 

කරුණු හැර අාංක 09ට විරුේධවත් අපනකුත් සියලුම තීරණ වලට ෙේෂවත් ෙහත නම් සදහන් 

මහො නගර සභො මන්ීවරුන් ජන්දය ප්රකොශ කරන ලදී.  

 
01. මහා නගර සභා මන්ී  - සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
02. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 

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

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

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

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

07. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

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

 

2021.05.20 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අාංක 19 (01) සිට 19 (36) දේවො 

කරුණු හැර අපනකුත් සියලුම තීරණ වලට විරුේධව ෙහත නම් සදහන් මහො නගර සභො 

මන්ීවරුන් ජන්දය ප්රකොශ කරන ලදී.  

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

 

2021.05.20 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අාංක 19 (01) සිට 19 (36) දේවො 

කරුණු හැර අපනකුත් සියලුම තීරණ වැි ඡන්දපයන් සභො සම්මත විය. 

 

07.  ලැබීම් පගවිම් පිළිබඳ මොසික ප්රකොශන වැඩ ප්රගති වොර්තොව - 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මහ නගර සභා  මන්ිවරුනි,2021.05.20 මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 2021මාර්තු 

හා අයේල් මාස න් වලට අදාළ මුලය වාර්තාව ඇමුණුම - 01 යලස ඉිරිපත් කර තියබනවා. 

 

 



21                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.06.30 
 

 

08. පුේගලික සවවභොවපේ කරුණු -  

08(1) මහ නගර සභො මන්ි  - සිත්ති මසිනො බේකර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, රයට් වර්තමාන තත්ව  අනුව රටට අවශය යමායහාතක ඒක්සත් ජ්ාතික 

පක්ෂ නා ක ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමායේ පාර්ලියම්න්තු ආගමන ට යමාරටුව එක්සත් 

ජ්ාතික පක්ෂ ජ්නතාව යවනුයවන් මායේ සහ ඒම ජ්නතාවයේ උණුසුම් සුභ පැතුම් පල කරනවා.  

09. පවනත් කරුණු - නැත. 

            සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.06.30 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 

 

 

 

 


