
2021 ජුලි මස 20 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමොරටුව මහො 

නගර සභො රැසවීම් ශොලොපේදි ෙවත්වන ලද  පමොරටුව මහො නගර  

සභොපේ 2021 ජුලි 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  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී  - යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂණ මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
11. මහා නගර සභා මන්ි  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
15. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
25. මහා නගර සභා මන්ි  - යු.උජිත් ක්රිශාන්ත කල්යේරා මහතා 
26. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 
28. මහා නගර සභා මන්ී  - 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 න්ිකා කුයර් මහත්ි  
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38. මහා නගර සභා මන්ී  - යම්රි න් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ි  

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  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  

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

     සහ 

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

ගරු  නගරාධිපතිතුමායේ ආරාධන  මත වැඩ බලන නාගරික යල්කම් එම්.යක්.ි.තාරක මුණසිංහ 
මහතා විසින් 2021.07.20 වන ින මාසික සභා  රැසව්ීයම් කැදවීම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් 
කරන ලි. 

01. වොර්තොව පිළිගැනිම හො සළකො බැලීම. 

 2021.06.30 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,2021.06.30 ින සභා රැස්විම් වාර්තාව පිළිගත යුතු  යි මා ය ෝජ්නා කර 
සිටිනවා. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 11 වන පිටුයේ අංක 5(1) දරන ය ෝජ්නාවට පක්ෂව කිසිු මහා නගර සභා 
මන්ිවර කු ජ්න්ද  ප්රකාශ යනාකරන ලි. මම කාරුනිකව සභායවන් ඉල්ලා සිටිනවා 
වාර්තායවන් යම් වගන්ති  ඉවත් කරන යලස . 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  වරද යපන්වා යදන්න. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒයහම යද ක් සිුවුයන් නැති නිසා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , ඇයි නැත්යත්. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ප්රකාශ යනාකර සිටියේ නැහැයන්. ඒතනි ඒ ය ෝජ්නාවට ඒකඟවයි තර්ක 
කර කර හිටියේ.නමුත් සභාව විසින් යමයහ වුයේ විරුේධව ජ්න්ද ක් ිම සදහා ඒකඟයවන්න 
කි ලා ඒයගාල්ලන්යගන් ඇහුයේ. 
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 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , යබිම ගැන විතරයි ඔතන තිය න්යන්. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යමතන කි නවා ය ෝජ්නාවට විරුේධව පහත නම් සඳහන් මහ නගර සභා 
මන්ිවරුන් ජ්න්දට ප්රකාශ කරන ලි.නමුත් අපි යබිමක් සිේධ කරන්න කිේයේ නැහැයන්. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , සභායේ විවාද ක් උනාම ඕනෑම යද ක යබිමක් කල යුතුයි. යබිමක් 
යනාකරන්න නම් විවාද ක් යනාකර ඉන්න ඕන. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සදහන් යවන්න ඕන ය ෝජ්නාවට පක්ෂව යනායවයියන්.යබදීමක් ඉල්ලිම 
සදහා විරුේධ වුනා කි න එකයන්.  

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , ඒ අවසථ්ායේ මම පැහැිලිවම කි නවා ය ෝජ්නාවක් සභාවට ඇතුලත් කලාට 
පසු ඒකට විවාද ක් ගි ාට පසුව ඒ යබිම අපි ලබාි  යුතුයි ඔබතුි ල පුන පුනාම කිවුවා යබිම 
ඕනෑ කි ලා.ඊට පසුව අවසාන යමායහායත් කි නයකාට නැහැ අපි ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් 
කරන්යන් නැහැ කි ලා යබිම අරයගන ජ්න්ද විමසිම කරලා ඉවරයි. ඒතයකාට ඔබතුි ට 
මුකුත් කරන්න කාල ක් තිබුයන් නැහැ.ඒක තමයි ඇත්ත. ඔබතුි යේ මන්ි කණ්ඩා ම එකතු 
යවලා ගන්න ඕන තීත්ුව සභාව ඇතුයල් ගන්න බැහැ.සභාව ඇතුයල් ගන්න පුලුවන් නම් අපිට 
ආණ්ු පක්ෂ මන්ි කණ්ඩා ම් ති න්න ඕනත් නැහැ. ඔබතුි ලයේ කණ්ඩා ම් රැස්විම් 
ති න්න ඕනත් නැහැ.ඒක ඒ අවස්ථායේ කර ගන්න ඕන යද ක් සභාව තුලට ඇවිල්ලා යමතන 
සභාවල් කීප ක් ති න්න බැහැයන්. යම්ක ඒක සභාවක්. ඒ තීන්ුව ගැනිමට ඔබතුි ලා ප්රමාද 
වුන නිසා යබිමක් කලා ඒතයකාට ඔබතුි ලා ජ්න්ද  ියමන් වැලකී සිටි ා. හා කිේයවත් නැහැ 
ඕන කිේයවත් නැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අන්න හරි ඒක තමයි වුයන්. ඊලඟ සංයශෝධන  මම ප්රකාශ කලා යදතුන් 
වතාවක්ම මම හතලිස් යදයදයනක්යේ  කැමැත්ත අනුවයි යම් ය ෝජ්නාව යගනායේ. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , සභා වාර්තායේ තියබන සංයශෝධන ක් තිය නවා නම් ඔබතුි  ඉිරිපත් 
කරන්න. ඔබතුි ට දැන් ඔ  සම්බන්ධය න් කථා කරන්න බැහැ.දැන් සංයශෝධන බැහැ නැවත 
මාස 06 ක්  නකම්  යගන්න බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,යේන්න යනායවයි මම කි න්යන් මම ප්රකාශ කරපු යද ක් යමතන 
සටහන් කරලා නැහැ කි න ඒක. 

  



 මාසික සභා වාර්තාව- 2021.07.20 
 

  4 
 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි ,කි පු නැති ඒක කි න්නයකෝ. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ය ෝජ්නා කලා හතලිස් යදකක ඒකක් යගනාවම යම්යගාල්යලෝ 
විරුේධ වුනාම ඒයහම නම් විරුේධත්ව  ප්රකාශ කරලා ලිඛිතව අපිට යදන්න කවුද විරුේධ 
කි ලා.ඒක යමතන සටහන් කරලා නැහැ.  

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි ,ඔබතුි ට විරුේධ වුන අවශය නැහැ සභාවට ආවට පස්යස් සභායේ විරුේධ 
තාව   විතරයි මම බලන්යන්. කවුද විරුේධ වුයන් කවුද ය ෝජ්නාව දැම්යම් කි න ඒකත් මම 
යහා න්යන් නැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -ඩේ.ශ්රියොනි පහවමලතො මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට මම කිේයේ යමතන මම කි පු ඒවා සටහන් යවලා නැහැ කි න 
ඒක විතරයි. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , සටහන් යනාකරන කරුණු සභා වාර්තාවට ඇතුලත් කරන්යන් නැහැ. අයප් 
තිය නවා සභාවක් කරයගන  න වැඩ පිලියවලක්. සභායේ වාර්තාවට ඇතුලත් කරන්න පුලුවන් 
ඒවා හැර හැම ඒකක්ම ඇතුලත් කරන්න බැහැ.ඒතයකාට සභාවක් යවන්යන් නැහැයන්. 

2021.06.30 ිනැති වාර්තාව මහා නගර සභා මන්ි එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා විසින් ස්ි ර 
කරන ලි. 

           ඒ අනුව 2021.06.30 ින පැවති මහ සභා වාර්තාව සභා සම්මත වි . 

 

02.    ගරු නගරොධිෙතිතුමොපේ නිපේදන 

 

2(1) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි,ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ මන්ි කණ්ඩා ම් නා ක මහා නගර සභා මන්ි 
යක්.ි.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා අසනීප තත්වය න් පසුවන බැවින් සභාවට යනාපැියනන බව 
දන්වා ඒවා තිය නවා. 

2(2) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි පී. පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මහතා අසනීප තත්වය න් 
පසුවන බැවින් සභාවට යනාපැියණන බව දන්වා තිය නවා. 
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2(3) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, මහ නගර සභා මන්ි ඩී.ඒම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතා අසනීප තත්වය න් 
පසුවන බැවින් සභාවට යනාපැියණන බව දන්වා තිය නවා. 

2(4) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, සැලසුම් කල ින න්හි සභාව පවත්වා ගනිින් ඒවයේම සි ලුම මන්ිවරුනුත් 
මාධයයේින් සි ලුම යදනාට ආරාධන  කරින්  ඊළඟ සභායේ සිට කටයුතු කරන යලස දන්වා 
සිටිනවා.  

 ගරු මන්ිවරුනි, 2021.07.26 ින 9.30 යසෞඛ්ය කිටුත්, 2021.07.26 ින 10.30 ආ තන 
කිටුවත්, 2021.07.26 ින 1.30 කර්මාන්ත කිටුව සහ 2021.07.26 ින 2.00ට මුදල් කිටුව 
පවත්වන බව දන්වා සිටිනවා. 

 

03. සභොව අමතො ඒවන ලද ආයොචනො පෙත්සම් ෙැිණිලි හො සන්ත්රපේශ සභොව හමුපේ 

තැබීම. 

03(1) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්ත්රිජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ආ චනා යපත්සම්  ටයත් කරුණු කීප ක් තිය නවා ඉිරිපත් කරන්න.යම් 
සභා වාරයේි අපි බලායපායරාත්තු වුනා මාධයයේින්ට අවස්ථාව ලැයබයි කි ලා නමුත් ඒ 
අවස්ථාව යම් වාරයේිත් මඟහැරි තිය නවා අපි ඒ පිලිබද අයප් වියරෝධ ත් කණගාටුවත් ප්රකාශ 
කරනවා. සි ල්ල යකාවිඩ් මත පදනම් කරයගන සභායේ මධයයේින්ටත් යම් අවස්ථාව ලබා ි  
යුතුයි. ජ්නතාව යම් කරුණු දැනගත යුතු නිසා මාධයයේින්ට අවස්ථාව ලබා යදන යලස අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(2) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්ත්රිජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යසායිසා පුර නිලන්ත ප්රනාන්ු මහතා සහ කපිල යහට්ටටිආරච්ි F4 සහ F 8 
නිවාස ය ෝජ්නාක්රම වල සිටින ඒ මහතුන් යදපල ඇතුලු ප්රයේශ වාසින්යේ ඉල්ලිමක් යසායිසා පුර 
ක්රිඩා පිටි  යලදර්යබෝල් ක්රිඩා කිරිම සම්බන්ධය න් පැන නැගි ඇති ගැටලුව සම්බන්ධය න් 
ඔවුන් ඒකඟතාව ක් නැහැඔවුන් ඉල්ලිමක් කරනවා යලදර් යබෝල ක්රිඩා කිරිමට හැකි වටපිටාවක් 
නැහැ ඒ ක්රිඩාංගනයේ සයිට්ට විකට්ට ඒක ගැන යනායවයි යම් කි න්යන් යපාුයේ ක්රිඩා කරන 
ස්ථාන ක් නිසා ඒ  යනාකරන යලසත් දරුවන්ට යපාුයේ ක්රිඩා කරන්න සුුසු පරිි සකස ්
කරන්න කි ලා ඉල්ලිමක් තිය නවා. 

03(3) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්ත්රිජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් යවලායේ යසායිසා පුර S ය ෝජ්නා ක්රමයේ  ම් අවදානම් තත්ව ක් 
මතුයවලා තිය නවා යකාවිඩ් ආසාිතයින් කීපයදයනක් සහ නිවාස 8 කට ආසන්න ප්රමාණ ක් 
නියරෝධාන ට ලක් කරලා තිය නවා ඒ අ යේ කසල ප්රශ්ණ ට ගැටලුවක් පැන නැගි තිය නවා 
ඒ අ යේ කසල ඒකතු කිරියම් ි ඔබතුමා කාරුණිකව මැිහත් යවලා ඒ අ යේ කසල ලබා 
ගැනිම යවන්යවන්  ම් ක්රම යේද ක් සකස් කර යදන්න කි ල ඉල්ලිමක් කරනවා. 
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03(4)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශ ඉන්ත්රිජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් අවසථ්ායේි මම වියශ්ෂ ස්තුති ක් කරනවා සුරංග අයපාන්සු ගරු 
මන්ිතුමාට ඒතුමාට යවන්වුනු ප්රතිපාදන  ටයත් අගුලාන යපාුජ්  මාවයත් යකලවයර් දීර්ග 
කාල ක සිට ඒ ජ්නතාව ඉල්ලිමක් කරා ජ්ල  බැස ාම සදහා කාණු පේධති ක් සකස් කරලා 
යදන්න කි ලා එතුමා මැිහත් යවලා ඒම කටයුත්ත නිමකිරිම යවනුයවන් ප්රයේශවාසින් සහ 
ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කරපු මන්ිවරය ක් වශය න්  සහ ඔබතුමාටද ස්තුතිවන්ත යවනවා. 

03(5)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.සුදර්ශනි ප්රියන්ත්රතිකො කුපර් මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මට ඔබතුමායගන් ආ ාචනා යපත්සම්  ටයත් මයේ මන්ි දීමනාව 
සම්බන්ධය න් දැන ගන්න තිය නවා. මයේ මන්ි ිමනාව යදන්න එපා කි ලා පක්ෂයේ මහ 
යල්කම්තුමා ඔබතුමාට දැනුම් ිමක් ුන්නද කි ලා මට දැනගන්න කැමතියි. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි ,යම  ආ ාචනා යපත්සම්  ටයත් දැන ගැනිමට කැමතියි කිේවට මට උත්තර 
යදන්න පුලුවන් කමක් නෑහැ යම් යවලායේ. මන්ිරුන්යේ තිය න යනාදැනුවත්කම නිසා මම 
යම ට උත්තර ක් යදනවා යමාකද දැනුවත්වීමක් සිුවන නිසා සභායේ යම් යවනයකාට යම් ණ  
මුදල ලබා ිම සම්බන්ධය න් විගණන ක් සිු යවනවා. නමුත් අපි නිශ්ිත යවන්නාවු  ම් කිසි 
මුදල් ප්රමාණ ක් අ  කර ගැනිම නිසා ඒකට  ම් වටිනාකමක් තිය න වැඩක් කරපු නිසා ඒක 
විගණන විමසුමක තත්ව ක් තිබුනත් ඒක පහව  න විි ට කටයුතු කර ගන්නට පුලුවන් කම 
තිය නවා. නමුත් මම ඇතුලු මන්ිවරුයේ ඉල්ලිම මත යමම ණ  මුදල ලබා ියම්ි 
සම්පුර්ණය න්ම පහත සඳහන් අ  යම් සඳහා තමන්යේ කැමැත්තවත් ිලා නෑහැ. ඒ නිසා ඒ අ  
යහට අනිේදා යමාකක් යහෝ විගණන ක් ආයවාත් විගණනය න් නිදහස්. යම් යවනයකාට 
අධිභාර ක් ඇවිල්ලා තිය නවා මම ඇතුලු මන්ිවරු කීප යදයනකුට හාරලක්ෂ හැත්තෑනමදාහක් 
ඒක්අය කුට යගවන්න අධිභාර ක් ඇවිල්ලා තිය නවා අපිට. අධිභාර ත් පස්යසන් ඒනවා අපි 
දන්යන් නැහැ.  වර්ථමානයේ පවතින්නාවු යේශපාලන වාතාවරණ  තුල අපිට ඒ තින්ුව ගන්න 
වුනා. මහ නගර සභා මන්ි යු.ඒල්.යස්නක දම න්ත සිල්වා, පී.ගාවින් මත්යතස්, සුනිල් 
නන්දසිරි, රවිනාත් යේ ගුණයස්කර, සජිත් ුින්ද පිරිස්, යු.අනුරසිරි පිරිස්, ආර් ඒම්. යදෝන 
ිලාශිනී, ප්රසන්න මයනෝේ ,ජී.ඒන්.නියරෝෂන් , ජී.සුරංග අයපාන්සු, සුදර්ශනි ප්රි න්තිකා කුයර්, 
යම්රි න් ලිහිනි ප්රනාන්ු, සිත්ති මසිනි බක්කර්, ඒම්.ශියරෝි ඉන්ිකා කුයර්, ඩබ්.ශ්රි ානි යහම්ලතා 
ප්රනාන්ු, ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු, රන්ු නියරෝෂන  න මහත්ම/මහත්ින් යම්කට ජ්න්ද  ිලත් 
නැහැ. යම් ජ්න්ද විමසිම කරන යවලායේ සභායේ යනාසිට යහෝ ජ්න්ද  පාවිච්ි කරලත් නැහැ.ඊට 
අමතරව දැන් ඉහල අධිකරණයේ යර්ෂ්ඨාධිකරණ ට නිය ෝග ක් ිලා තිය නවා එක්සත් ජ්ාතික 
පක්ෂය න් තරඟ කරපු අ  ඔවුන්යේ ධුරධාරිත්ව  නැති කරනවා කි ලා. ඒ නිය ෝග ක් යම් 
යවනයකාට ිලා ඉවරයි. යම් යවනයකාට ධුරධාරිත්ව  නැති කරලත් තිය නවා. ඒ නිසා 
යල්කම්තුමා විසින් ඔබයේ කණ්ඩා යම් නා කය ක් විි ට යකයනක්ව පිලිගත්තම යල්කම්යේ 
ලිපි  පිලිගන්යනත් නැහැ කි ලා අභිය ෝග ට ලක් කරල ිපු ලිපි කුත් අපි සන්තකයේ 
තිය නවා. යහට අනිේදා ඔබව අයින් කයලාත් ඔබයගන් අ  කරගන්න තිය න මුදල අ  කර 
ගන්න යවන්යන් ණ  මුදල ලබාදීයම්ි ජ්න්ද  ිපු අයපන් ිසක් ඔයබන් යනායවයි. ඒ නිසා 
අ කර ගැනියම් කටයුත්ත අනිවාර් ය න්ම සභාව කල යුතු යවනවා. මන්ිධුර අයින් කරනවාද 
නැේද වින  පරික්ෂණ ක් තිය නවද මැතිවරණ යකාමසාරිස් පනතින් බල  ිලා තිය න්යන් 
යල්කම්තුමාට නිසා ගරු පක්ෂ යල්කම්තුමා අපිට ඒවනවා නම් ඔවුන්ට වින  පරිකෂන ති න්යන් 
නැහැ මන්ිධුර අත් හිටවන්යන් නැහැ කි ලා කැපිම නවත්වන්න පුලුවන් ඊට වඩා නීතිම  
තත්ව ක්  නැහැ.  
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මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.සුදර්ශනි ප්රියන්ත්රතිකො කුපර් මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, වින  පරික්ෂණ ක් තිය නවා කි ලා මහ යල්කම්තුමා ඒදා ඒවුවායන් 
ඔබතුමාට ලිපි ක් ඔබතුමා ඒක පිලිගත්තායන්.ඒතයකාට මම ඒක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය න් පිට 
කිසිම යේකට සම්බන්ධ යවලා නැහැ. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , අපිට ඒක අදාල නැහැ.මම ඔබතුි ට යත්රුම් කිරිමක් විතරයි කයල්. ඔබතුිට 
කථාකරන්න යවලාවක් යනායවයි යම්. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.සුදර්ශනි ප්රියන්ත්රතිකො කුපර් මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,මට වින  පරික්ෂණ ක් තීය නවා කි ලයි ඔබතුමා මයේ මන්ිවරප්රසාද 
නැති කයල්. ඒතයකාට මම සම්බන්ධව පක්ෂයේ මහ යල්කම්තුමා මම ඔබතුමායගන් දැන ගන්න 
කැමතියි ඔබතුමාට ලිපි ක් ඒේවද මට මන්ි වැටුප යදන්න ඒපා කි ලා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි ,මට එවා ඔබතුි ට කි  කි  ඉන්න ඕන නැහැ.යමතනින් ඒහාට යම්ක කථා 
කරන්න බැහැ මම ඊලඟ අයිතම ට  නවා යහ්තුව ඔබතුි යේ යල්කම්තුමා ිපු නිය ෝග ක් 
පිලිගන්න නැහැ කි ලා අත්සනක් මා සන්තකයේ තිය නවා. මට කරන්න තිය න්යන් ඒකම යේ 
යමපමනයි. ඔබතුි  යල්කම්තුමායගන් ලිපි ක් යේනතුරු උත්තර ක් මා සන්තකයේ නැත. 

03(6)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ප්රථමය න්ම අයප් සුයේශ් ඉන්ිජිත් මන්ිතුමා මතු කරපු කාරණ  දැන් 
සි ල්ල සාමානය පරිි සිු යකයරන නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි මහ සභා රැස්විම ප්රායේශි  
මාධයයේින්ට වත් ඒ අවස්ථාව ඊලඟ සභාවාරයේි ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලිමක් කරනවා. 

03(7)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මීට ින හ කට පමණ උඩි යකාරළවැල්ල කටුකුරුන්ද යජ්ෝෂප් යපයදස 
මාර්ග  ඔබතුමායගන් කරන ලද ඉල්ලිමට ප්රතිචාර ක් විි ට ඒ පාර පිලිසකර කලා. හැබැයි එදා 
සිට අද යවනතුරු ඒ මාර්ගයේ ිලා තියබන ගල් වැලි ආි  ඉවත් කරලා නැහැ.වාහන  න්න 
විි ක් නැහැ විශාල විි ට යම් ප්රශ්ණ  මතුයවලා ඉරිදා දවයස් ඒ ිනිස්සු මාව යසා ායගන 
ආවා. මම පාරට ගිහිල්ලා දැනුවත් කරලා යකායහාම හරි යම්ක ඉවත් කරනවා කි ලා මම 

යපායරාන්ු වුනා.මම TSA තුි ට කථා කලා ඒතුි ත් යලාකු උත්සහ ක් ගත්තා යම් වැයඩ් 
කරන්න. හෑබැයි යම් යමායහාත යවනකනුත් ඉටු වුයන් නැහැ. මම ඔබතුමායගන් ඉල්ලා 
සිටින්යන් යම  අද දවයස් ඉවත් කරන ඒක විතරක් යනායවයි නිලධාරිය ක්  ම් යද ක් පහල 
නිලධාරි කුට කිේවම ඒක ඉටු යවන්යන් නැත්නම් සභායේ  ම් ක්රි ාමාර්ග ක් තිය න්න ඕන 
එ  ඉටු යවන්යන් නැත්නම් ඊළඟ ක්රි ාමාර්ග තිය න්න ඕන.  

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, ඊලඟ පාර ඔ  කටයුතු කරේි නිකම්ම නිකන් කථා කරන්න ඒපා අදාල 
යවන්නාවු පරිපාලකත් ඒක්ක කථා කරලා ලියුම ලි ලා දාලා අපිටත් යකාපි ක් ඒවන්න. 
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මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් පැත්යත් දැන් බිහියවලා ඉන්නවා ජ්ංගම ුරකථන අරයගන යපාි 
කුණු යගාඩක් දැක්කත්  යෆායටෝ ගහල සමාජ් මාධයයේ දාලා විකාර කරන අ . ඒනිසා 
ඒයගාල්යලෝ මතුයවන්න යහ්තු බවට පත් යවනවා යම්වා. ඒ නිසා ඒයහම යනාකර අයප් 
කාර් භාර  හරි ට කරමු. 

03(8)   නිපයෝජ්ය නගරොධිෙති - ඩී.සමන්ත්රත සිල්වො මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, පලමුව සුභම සුභ උපන්ින ක් වයේම දීර්ඝායු කි ා ප්රාර්ථනා කරනවා මහ 
නගර සභා මන්ි කුමාර රාජ්රත්න මහතාට. යමාරටුව යමාරටුවැල්ල වශය න් ගත්යතාත් ඒයකත් 
යබදල ගත්යතාත් මයේ යකාට්ටඨශ  තුල මම මීට යපරත් යම් සභායේ යම් ගැන සඳහන් කලා 
කාණු පවිත්ර කිරිම සම්බන්ධය න් ඉතාම කණගාටුදා ක තත්ව ත් තමයි තිය න්යන් ගරු 
නගරාධිපතිතුනි. ඔබතුමා දන්නවා අපිට සති කට වරක් කාණු කණ්ඩා ම හ  යදයනක් 
යකාට්ටඨාශ ට ය ාමු කරනවා. තණයකාළ කපන යකනත් සමඟ සමහර අවස්ථාවල යම් හ  
යදනා තුන් යදනා හතර යදනා යවනවා. ශුේධ කරන්න කාණු 10 ක් පමණ මයේ යකාට්ටඨාශ  තුල 
තියබනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා සමායවන්න, ගරු යකාමසාරිතුමාට රුස්විමක් තිය නවා මමත් 
ඒතන ඉන්න ඕන. මම එතුමාව ඒ රැස්වීමට  වනවා. 

 නිපයෝජ්ය නගරොධිෙති - ඩී.සමන්ත්රත සිල්වො මහතො   

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් කාණු 10 ශුේධ කරනයකාට ඇත්තටම නගරාධිපතිතුමා ඉිබැේද, 
යමාරටුමුල්ල,විල්යලෝරාවත්ත ප්රයේශ ගත්යතාත් සමහර විට යම් කාණුවල වතුර රැයදන 
ප්රවණතාව  අුයි වතුර බැහැලා  නවා කු පල්ල්ම තිය න නිසා. යම් පැති මුහුදට කිට්ටටුව 
තිය න නිසා තැනිතලා භුිනිසා කාණුවල ජ්ල  ක්රමාණුකුලව බහින්යන් නැහැ. ඒම නිසා යඩංගු 
මුරුයවෝ යබෝයවලා. එයහත් කාණු කණ්ඩා ම ඒක දවසක් ආවාම කාණු බායගට කරන්යන් 
ඊලඟට සති 10 කින් ඊලඟ කාණුවට ඒනයකාට ඔබතුමා ප්රාය ෝගිකව කල්පනා කරලා බලන්න ඒ 
කාණුව තවත් පල්යවනවා. ඒම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමානව හරි ක්රමයේද ක් කරන්න 
ජ්නතාව ඇත්තටම කලකිරිලා තිය න්යන්. අපිට ගයම්  න්න බැරි තත්ව ක් තිය න්යන්. එයහම 
තතත්ව ට මුහුණ යදින් තමයි යම් යේශපාලන  කරන්යන්. අපි ඔබතුමා යබායහාම අමාරුයවන් 
හදාගත්ත යම් පක්ෂ  ප්රථමය න් ගරු නගරාධිපතිතුමා යවලා අපි යලාකු කැපකිරිමක් කරලා 
ලබා ගත්තු යේශපාලන බල  ගිලිහි  න්න යදන්න ඒපා. ඒ නිසා කරුණාකරලා යම් ගැන වියශ්ෂ 
අවධාන ක් ය ාමු කරන්න .මට අුම තරින් සති කට තුන් යදයනක් යදන්න මම ඒ ප්රයේශයේ  
කාණු ටික ශුේධ කර ගන්නම්. ඔබතුමායගන් එම ඉල්ලිම කරනවා. නගර සභාව තුල අවුරුද 15 ක 
යේශපාලන  තුල යම ට තියබන සි ලු අත්දැකිම් අරයගන යම්කට විසුමක් යදන්න කි ලා 
ඉල්ලිමක් කරනවා.ඊයේ දවයස් කාණුව ශුේධ කරන හැටි බැලුවම මම ඒරංගට කථාකරලා කිේවා 
යම් ගැන බලන්න කි ලා. තණයකාළ කපන එක්යකනා පැ ක් වැඩ කරලා නෑහැ ගරු 
නගරාධිපතිතුමා අි ගාන මැනල කි න්න පුලුවන් තණයකාළ කපල තිය න ප්රමණ . ිනිසස්ු 
නිකං පි ගන්න තමයි බලායගන ඉන්යන් දැන් යම්ක හුරු යවලා ඉවරයි. තවුරටත් යමයහම 
සිේද යවන්න ුන්යනාත් තමුන්නාන්යසට අපිට පවක් සිුයවයි.ඒම නිසා ඒ ගැන අවධාන  ය ාමු 
කරලා කටයුතු කරන්න කි ල ඉල්ලිම කරනවා. 
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03(9)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.මැක්සසි පේ ප්රනොන්ත්රු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා,මම ඔබතුමාට යපෞේගලිකවත් කථාකරලාතිය නවා ඉිබැේද ජුබිලිපාර 
අවුරුු 30 කට පසුව දැනට අවුරුු 3 කට වයේ ප්රථම භුගත ජ්ල නල ය ාදලා කාණු පේධති ක් 
සකස් කරලා ක්රිෂාන්ත වියේරත්න ගරු මන්ිතුමා සමඟ ඒකතු යවලා ඒ පාර සම්පුර්ණය න්ම 
යකාන්ක්රිට්ට ගල් අල්ලලා තිය න්යන්. ඉිබැේද ඒඩ්වට්ට පටුමග ප්රයේශයේ තිය න කාණු වට තමයි 
යම් යකාටස සම්බන්ධ යවන්යන්. ඒ හංියේ යකාටස කඩලා බට  දැම්මා ප්රධාන කාණුවට. ඒ 
හරි  සම්පුර්ණව දැන් කැිලා තිය න්යන් අලුතින් හදපු පාර ගල් කීප ක් ගැලවිලා ඒම නිසා 
ප්රිික්ස් ඉතා ස්වල්ප ප්රමාණ ක් තමයි  න්යන් ඒ  පිලිසකර කර යදන්න කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(10)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.ශිපරෝි ඉන්ත්රදිකො කුපර් මහත්ි 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යමාරටුමුල්ල අපරවය යනායගන  ාම සම්බන්ධය න් මා යවත 

පැිණිල්ලක් ඉිරිපත් කරන්යන්. R.C.විරක්යකාි මහතා ඉහත ලිපිනයේ සඳහන් යවළඳ 
වයාපාරයේ ඇති අපරවය රැයගන  ාමට පැියනන යමාරටුව මහ නගර සභාවට අ ත් කසල 
යලාරියේ කසල රැයගන  ාම සඳහා මයගන් මුදල් අ කරන අතර දැනට මාස 2 ක සිට යවලද 
සැයල් ඉවතලන අපරවය රැයගන  ාම ප්රතික්යෂ්ප කරන බවත් මුදල් යනායදන නිසා රැයගන 
 ාමට යනාහැකි බව ඔවුන් පවසන බවත් යම් සඳහා මාහට සාධාරණ ක් ඉටු කර යදන ඉතාම 
යගෞරවය න් ඉල්ලා සිටිි. ඒ සඳහා ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු කරන යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(11)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.ශිපරෝි ඉන්ත්රදිකො කුපර් මහත්ි 

ගරු නගරාධිපතිතුනි,  යමාරටුමුල්ල ප්රයේශයේ  කාණු පේධති පිරිසිු කිරිම හැකි ඉක්මනින් 
ආරම්භ කිරිමට හැකි ාවක් ඇත්නම් ඉතාමත් වටිනවා යම් යවලායේ යඩංගු යරෝග  අවධානම 
යබයහවින් තියබන නිසා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන යලස ඉතා යගෞරවය න් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව මහ නගර සභාව තුල මාධය ආවරණ  ලබා යදන යලසත් ඉතාම 
යගෞරවය න් ඉල්ලා සිටිනවා. 

04.  ප්රශවණ  -       නැත 

05. පයෝජ්නො - 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීවරුනි,මහා නගර සභා සම්මත අතුරු වයවස්ථායේ 13 (ඌ)  ටයත් ය ාජ්නාවක් 
ඉිරිපත් යවලා තිය නවා.එම ය ෝජ්නා ඉිරිපත්කිරිමට අවස්ථාව ලබා යදනවා. 

05(1)  නගරාධිපති ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා මහා නගර සභා මන්ී ජී.සුරංග එන්.අයපෝන්සු,   
එල්.ඔසද හර්ෂණ අයබ්යකෝන්,එච්. ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු,එම්.නාලනි ප්රනාන්ු,ඩබ්.මැක්සි යේ. 
ප්රනාන්ු  න මහතුන් විසින් කල් දී ඇති ය ෝජ්නාව නගරාධිපති ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
විසින් සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

 "1997 සිට 2004 ජුනි 30 දක්වා ඉන්ධන ිමනා යලස රුපි ල් 11,087,504.98 සහ  2000 මාර්තු 
01 සිට 2004 ජුනි 30 දක්වා මුේදර ිමනා යලස රුපි ල් 734,750.00 මුදලක් යමාරටුව මහා නගර 
සභායේ අරමුදලින් ලබා ගැනිම  න පදනම  ටයත් ඒවකට යමාරටුව මහ නගර සභායේ මහා 
නගර සභා මන්ිවරුන් වශය න් කටයුතු කල අප ඇතුලු මහ නගර සභා මන්ීවරුන් පිරිසකට 
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අධිභාර කර ආපසු සභාව යවත යගවිමට කටයුතු කරන යලස නාගරික යකාමසාරිස් විසින් අංක 

MMC/LMW/01/01/04/2021 හා 2021.07.14  ිනැති ලිපි  මගින් දන්වා ඇත.  
 

එයහත් ඒවැනි ිමනාවක් අපි විසින් ඉල්ලා යනාසිටි බැවින්ද, ඒවැනි ිමනාවක් ලබා ිමට අදාල 
නීතිම  විධිවිධාන එම දීමනාව යගවිමට යපර ඊට අදාල රාජ්කාරි ඉටු කල නිලධාරින් විසින් 
සලකාබලා යනාමැති බැවින්ද, ඒම ිමනාව අප විසින් පුේගලික පරිහරණ ට ලබා යනාගත් 
බැවින්  හා යපාු මහජ්න යස්වාවන් ඉටු කිරිම සඳහා ය දවු බැවින් ද,එම දීමනාව යගවිම 
සම්බන්ධව අධිභාර ට ලක්ව සිටි යමාරටුව මහා නගර සභායේ නිය ෝජ්ය නාගරික 
යකාමසාරිස්,නාගරික ගණකාධිකාරි,නාගරික යල්කම්, අභයන්තර විගණක  න නිලධාරින් ඒම 
අධිභාර  සම්බන්ධව සිු කල අභි ාචන ක් මත අධිභාරය න් නිදහස් කර ඇති බැවන් ද, ඒම 
අධිභාර  ලිපි නිකුත් කිරියමන් පසු ඒ සම්බන්ධව මහ නගර සභා ආඥාපනයත් 226 (03) 
වගන්ති   ටයත් නි ිත කාල සීමාව (ින 14) තුල අභි ාචනා ඉිරිපත් කිරිම සඳහා ඒම අධිභාර 
සහතික  අප යවත භාර ියමන් යහෝ සම්බන්ධව දැනුවත් කිරිමට කටයුතු යනාකිරිම තුලින් ඒම 
අධිභාර සම්බන්ධව අභි ාචනා ඉිරිපත් කිරිමට අවස්ථාක් යනාලැබුන බැවින්ද, යමම සිුවිම 
සම්බන්ධව නැවත විමර්ෂන ක් සිුකර දැනට අධිභාර ට  ටත් කර ඇති ඒවකට සිටි මහ නගර 
සභා මන්ිවරුන් ඒම අධිභාර වලින් නිදහස් කිරිමට කටයුතු සලසා යදන යමන් ය ාජ්නා කර 
සිටින්නී . 
 
එම ය ෝජ්නාව මහා නගර සභා මන්ි ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා විසින් ස්ිර කරන ලි. 
 

අංක 05 (1) දරණ ය ෝජ්නාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි . 
 
නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, දැනට සභායේ ඉන්න මන්ිවරු අතරින් ජ්නතා විමුක්ති යපරමුයණ් 
යක්.ි.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ිතුමත්, ඒවකට ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ සිටි ඒ.ඒච්.සුයර්ශ ්
ඉන්ික මන්ිතුමාත් මුලසුයන් සිටි මමත්,මහ නගර සභා මන්ි මැක්සි යේ ප්රනාන්ු, සුනිල්  
නන්දසිරි මාසයකෝරාල, රවිනාත් යේ ගුනයස්කර, සුරංග ඒන් අයපාන්සු ,ගාවින් මත්යතස්  න 
මහතුන් ඇතුලු මන්ිවරුන් 8 යදයනක් දැනට සභායේ ඉන්න අ  ඇතුලත් යවලා තිය නවා. යම් 
අධිභාර ට වියශ්ෂය න්ම මන්ිවරුන් විශාල ප්රමාණ ක් තවත් ඉන්නවා. ි ගි  මන්ිවරුනුත් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා යම් ය ෝජ්නාව  වැිුර කථා කිරිමකින් යතාරව අදාල යවන්නාවු කිටුව මගින් 
යම් සඳහා යවන්නාවු විමර්ෂණ  සිු කිරිම සඳහා යම් අධිභාරයේි වියශ්ෂය න්ම යම් අධිභාර  
ලබා ගැනිම සඳහා ඒවකට සභාවත් ඊට අමතරව ඊයේ ිනයේි තිස්ස කිත්සිරි මන්ිතුමා විසින් 
ය ාමු කරන ලද ලිපි කිහිප කුත් මා හට ලැබුනා. ඒවා සි ලු යේ සැලකිල්ලට අරගනිින් 
නිලධාරින් අධිභාරය න් නිදහස් කලායස්ම ගරු මන්ිරුන්වත් යම් අධිභාරය න් නිදහස් කිරිම 
සඳහා ඉිරි ට අවශය කටයුතු කිරිම සඳහා ය ාමු කරනවා. 

  

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.මැක්සසි පේ.ප්රනොන්ත්රු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික යකාමසාරිස් තුමා අපිට එවලා තියබනවා ලිපි ක්. යම් මුදල 
සභාවට යගවන්න කි ලා ඒ ලිපි ට යම් යමායහායත්ි අපි යමාකක්ද කල යුත්යත්. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, යම් ලිපි ත් ඒක්ක තමයි අපිට ඉිරි ට  න්න තිය න්යන් ලිපි  ආයේ නැත්නම් 
යකලින්ම නුවක් ඒනවා. අපිලිපි ට අනුව කටයුතු කරලා අපිට පුලුවන් විමර්ෂන 
නිලධාරිය කුට ය ාමු කරලා අධිභාර ක් නම් එයින් අපිට නිදහස් යවන්න පුලුවන් යවයි. අපි ඒ 
අනුව කටයුතු කරමු. 
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මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.මැක්සසි පේ.ප්රනොන්ත්රු මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම හිටපු යකාමසාරිස්වරු යදයදනකුට කථා කලා ඒතුමන්ලා කි නවා 
යම්ක යකායහ්වත් යවන්යන් නැති වැඩක්ලු නිලධාරින් ගැලවිලා මන්ිවරුන්ට යම  ඒන්න. ඒ 
නිසා වියශ්ෂය න් යම් ගැන අවධාන  ය ාමු කරන්න කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

06.  2021 ජුනි මස සවථොවර කිටු වොර්තො සලකො බැලීම. 

06(1)   2021.07.02 දින ෙැවැති මුදල්  පිලිබද සවථොවර කිටු වොර්තොපේ තීරණ සලකො බැලීම. 
 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මුදල් කිටුවට අදාලව 2(1) 2(35) දක්වා අයප් වියරෝධ . අංක 3 කැබ් රථ 
ිලි ගැනිම සම්බන්ධය න් අපි විරුේධයි. යමවැනි බරපතල තත්ව ක් තිබි ි අධික වි දමක් 
දරින් කැබ් රථ ිලි ගැනිම සම්බන්ධය න් අපිට ඒකගයවන්න බැහැ. සභායේ ප්රමුඛ්තාව න් 
අනුව යමවැනි තීන්ු ගතයූතුයි කි න තැන අප ඉන්නවා. 9(1),9(2), විරුේධ යවනවා. පැහැිලි 
කිරිමක් බලායපායරාත්තු යවනවා 20 කරුන සම්බන්ධව. ඉතාම යහාඳ අතයාවශය කාරණ ක් අපි 
සභාව මැිහත් යවලා කරන්යන් යකාවිඩ් යරෝගින්යේ යේහ න් සභාව මැිහත් යවලා කරන 
කාරණ . ගි  සභායවි අපි තින්ුව ගන්යන් 2021.06.30 වන ින නමුත් 2021.05.20 ඔබතුමායේ 
උපයදස් පරිි බිල් ප්රමාණ ක් ඉිරිපත් යවනවා ඊට කලින්. දැනගන්න කැමතියි ඊට කලිනුත් යම් 
යේ සිුවුනාද කි ලා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, මැයි මායස් මහ සභායේි යම් ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් වුනා. මුලින්ම අපි අඩක් කරමු 
කි ලා පසුව මම කිේවා අපි සම්පුර්ණම කරමු කි ලා මහ සභායේි සි ලුම ගරු මන්ිවරු 
උපරිම  රු.15000/- දක්වා ඉක්මව යනා න ආකාර ට කටයුතු කරමු කි ලා. පානුර මල් 
ශාලාව සමඟ සාකච්ජ්ායවි ඒ අ  රු.12000/- ක් අවසාන වශය න් ඉල්ලුවා. මැයි මායස් සභා 
වාර්තායේ සඳහන් යවලා තිය නවා රු15000/-  ටත්ව ක්රි ාත්මක කලා. පසුව සුන් මල් 
ශාලායවන් රු.10000/- ට කරන්නම් කි ලා කිේවා.සභාව ඒකමතිකව සම්මත කලා. පසුව අපි 
මුදල් කිටුවට ය ාමු කරලා අනුමැති   ගත්තා. ඒ අනුව තමයි යම් කටයුතු කයල්. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඊලඟට අංක 25,28 විරුේධයි.අදාහන කටයුතු වලට අදාලව පුංි ඉල්ලිමක් 
තිය නවා යේසර ගරු මන්ිතුමාත් යමතන ඉන්න නිසා ඔබතුමාලා විශාල මැිහත්විමක් කරලා 
රාවතාවත්ත ආදාහනාගාර  ප්රතිසංස්කරණ කටයුත්තක් කලා.යකාවිඩ් මරණ ක් යවලා මම ඒ 
ස්ථාන ට ගි ා. ඒතන යස්වකය ෝ සඳහන් කලා ඇතුයල් ුම කාණ්ු විමක් යවනවා 
කි ලා.වියශ්ෂ න්ම යම් යකාවිඩ් තත්ව  ඇතුයල් ුම බරපතල තත්ව ක් තියබන නිසා ඒ ට 
කිනින් විසුමක් ලබා යදන්න කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවයේම ඒ අ ට ලබායදන නිලඇුම 
ප්රිති  මි කි ලා තමයි කි න්යන්.මම වියේචන ක් කරනවා යනායවයි.ඒ සඳහා අවධාන  ලක් 
කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - තිසර රසොාංජ්න පමන්ත්රිසව මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,මුදල් වාර්තායේ 3,9(1) අංක 25,28 විරුේධයි. 12ට පැහැිලි කිරිමක් 
බලායපායරාත්තු යවනවා ආවරණ අනුමැති ට  ටත්ව අනුමැති  ුන්නද කි ලා. 
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 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,ආවරණ අනුමැති   ටයත් තමයි හිසි වැඩ කරන්යන්. 

-සභා යඝෝෂ- 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - අනුරසිර පේ ද සිල්වො මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  අපි මුදල් කිටුයේ අංක 9, 25,28 විරුේධයි.අනිත් 
කරුණුවලට පක්ෂයි. 

2021.07.02 මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ළුම කිටු නිර්යේශ න්ට පක්ෂව පහත 

නම් සදහන් මහා නගර සභා මන්ිවරුන් ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි. 
 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂණ මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
10. මහා නගර සභා මන්ි  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මයහ්ෂ් රුක්මාල් ඩ ස් මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි වියේවික්රම මහත්ි  
14. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.යේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී සුසන්ත යපයර්රා මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජ් මාල් ශ්රි ාරත්න මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
23. මහා නගර සභා මන්ි  - යු.උජිත් ක්රිශාන්ත කල්යේරා මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.දීපා චාන්දනී ආරි වංශ මහත්ි  
25. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 
 
2021.07.02 මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ අංක 03,අංක 09 (1) 09 (2),අංක 25,අංක 28 
 න කරුණු වලට විරුේධවත් අයනකුත් සි ළුම කිටු නිර්යේශ න්ට පක්ෂවත් පහත නම් සදහන් 
මහා නගර සභා මන්ිවරුන් ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි 
 
01. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
02. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජ්න යමන්ිස් මහතා 
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03. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

07. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  
08. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි  
 

2021.07.02 මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ අංක 09,අංක 25,අංක 28  න කරුණු වලට 
විරුේධවත් අයනකුත් සි ළුම කිටු නිර්යේශ න්ට පක්ෂවත් පහත නම් සදහන් මහා නගර සභා 
මන්ිවරුන් ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි 
 
01. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
02. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

03. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්ිකා කුයර් මහත්ි  

 
2021.07.02 මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ අංක 02 (1) සිට 02 (35) දක්වා අංක 03, අංක 
09 (1),09 (2)  න කරුණු වලට විරුේධවත් අයනකුත් සි ළුම කිටු නිර්යේශ න්ට පක්ෂවත් 
පහත නම් සදහන් මහා නගර සභා මන්ිවරුන් ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි 
 
01. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ි  

02. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුයේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
03.    මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 
 
2021.07.02 මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ළුම කිටු නිර්යේශ න් වැි ඡන්දය න්  
සභා සම්මත වි .  

(යම් අවස්ථායේ දී මහා නගර සභා මන්ී යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා,යක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු 
මහතා සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල, රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර, යූ.එල්.යස්නක දම න්ත ද 
සිල්වා, ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී  න මහත්ම මහත්මීන් සභා ගැයබ්හි යනාසිටි හ.) 

07. ලැබීම් පගවිම් පිළිබඳ මොසික ප්රකොශන වැඩ ප්රගති වොර්තොව - 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහ නගර සභා  මන්ිවරුනි,2021.07.02 මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 2021 මැයි 

මාස ට අදාළ මුලය වාර්තාව ඇමුණුම - 01 යලස ඉිරිපත් කර තියබනවා. 

08. පුේගලික සවවභොවපේ කරුණු - 

08(1)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඉදීබැේද යමාරටුව ලංගම බස ් රථ යදකක් ධාවන  වුනා. දැන් මාස 

ගණනාවක් තිස්යස් බස ් රථ ඒකක් වත් නැහැ.ලංගම බස් රථ  වැඩ කරනයකාට රාි 8-9 

වනතුරු වැඩ කලා.යපෞේගලික බස් රථ වැඩ කලත් රාි 8 න් පසුව නැහැ. යම් සඳහා ඔබතුමායේ 

අවධාන  ය ාමු කරලා බස් රථ ලබා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 
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08(2)    මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යකාවිඩ් වසංගත ත් ඒක්කම යඩංගු යරෝග  වයාප්තයවලා තිය නවා. 

ඉිබැේද යස්වා පටුමග  නිවාස 2 යරෝගීන් හතර යදයනක් වාර්තා යවලා තියබනවා. ඔබතුමායේ 

කාරුණික අවධාන  ය ාමු කරලා යම් සඳහා අවශය කටයුතු කරයදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

08(3)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - යූ.අනුරසිරි පේ සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ප්රථමය න්ම අලුතින් පත්වි තියබන ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂකතුමාට 

සුභ පතනවා.අලුත් ඉංජියන්රු තුමා අපි ඒකතු යවලා වැඩ කරමු. යම් මායස් මන්ි ිමනාව 

සුදර්ශනි ප්රනාන්ු මන්ිතුියේ ලැබිලා නැහැ. පදනම් කරයගන තියබන් යන් ගි  අ වැ  සහ 

ජ්න්ද  ියම්ි ඒතුි  අත්සන් කරපු නිසාත් ඒක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  යවනුයවන් ඒතුි ට වින  

පරික්ෂණ ක් නැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඒම නිසා ඒම ිමනාව ලබා යදන්න කි ලා මම 

ඉල්ලා සිටිනවා. අවශය නම් මහ යල්කම්තුමායගන් ලිපි ක් ලබා යදන්න පුලුවන්. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.සුදර්ශනි ප්රියන්ත්රති ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, විපක්ෂනා ක තුමායේ කථාව සිරියකාත අයප් පක්ෂ නා ක ගරු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඉිරියේත් මම ප්රකාශ  කලා. විපක්ෂනා කයේ යම් ලියුම අත්සන් 

යනාකිරිම සම්බන්ධය න් මම ඒක කරන්යන් නැහැ කි න ඒක අයප් පක්ෂයේ නා ක රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඉිරිය ත් මම ප්රකාශ  ඉිරිපත් කලා. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , කි න ඒක තව කවුරුහරි කිවුවත් මට පිලිගන්න යවනවායන් තව ඉස්සරහට 

ලිහිනි මන්ිතුි ටත් ඕක කි න්නත් පුලුවන්. ඒක ප්රශ්ණ ක් නැහැ. අනුරසිරි ගරු මන්ිතුමා 

ඔබතුමත් සමහර විට දන්යන් නැතුව ඇති. යම්වයේම සිේධි ක් යවලා වැරි දීමනාවක් ිලා මටත් 

යගවන්න වුනා ඒක්ලක්ෂ හැට ගානක්. ඒතනි යනායගවිම තුල දැනට එ  නීතිම  කටයුත්තක් 

යවලා ඔබතුමන්ලායේ අතුල පිරිස් සහ ශාන්ත යපාන්යස්කා හිටපු මන්ිවරුන්ට  යදපලට. 

බැරියවලාවත් යම්ණ  මුදල ගත්තු අ  පක්ෂය න් යනරපලා මන්ිධුර අයහෝසි වුයනාත් ඒක 

ඔබලා අරයගන අපිට දඩ කන්න බැහැයන්. ඒක නිසා අපිට පක්ෂය න් ඒවනවානම් 

යමයගාල්යලෝ යම්කට සම්බන්ධ නැහැ කි ලා අපිට ගැටලුවක් නැහැ. රයට්ට ඉහලම 

අධිකරණය න් නිය ෝග ක් ිලා තිය නවා යල්කම් තුමාට නිශ්ප්රභා කරලා තිය නවා. සමහර 

ඒවා විභාග යනාකරම ප්රතික්යෂ්ප කරලා තිය නවා.ඒච්චර බල ක් ය ු නු තීන්ුවකට අපට 

යපාඩ්ඩක්වත් ඒ පිලිබදව අහක බලායගනක ඉන්න පුලුවන් කමක් නැහැ. ඒ ඇයරන්න අපිට කිසි 

ගැටලුවක් නැහැ ඔබතුි යේ යල්කම් රංග බණ්ඩාර මැතිතුමා ඒවනවා නම් අපිට ප්රශ්ණ ක් 

නැහැ. 

08(4)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ සම්බන්ධය න්ම අපිට ඒ පක්ෂ ත් ඒක්ක සංධානගත යවලා තිය න්යන් 

යහල උරුම  විි ට. යපරමුණක් විි ට. ඒනිසා මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමත් ඒක්කත් ඒයහමයි  

යමතනත් ඒයහමයි ඒනිසා අපිට කිසිු  පක්ෂ මහ යල්කම්වරය ක් ඒක්ක බැිමක් නැහැ අයප් 

වින  පරික්ෂන ක් කරනවා නම් කරන්යන් මහ යල්කම් වර ා සහ මධයම කාරක සභාව  ඒම 
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නිසා ඒයහම තිය ේිත් මයේ කපා හැරිම සම්බන්ධය න් වියරෝධ ක් තිය නවා. කිසිම වින  

පරික්ෂණ ක් නැත්නම්. 

-සභා යඝෝෂ- 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු ඔබතුමා , ඒක අපට ඒවන්න ඕන. ඔබතුමා මාසික දීමනා යකාවිඩ් වලට අපිට ලි ලා ුන්නා 

ඒ වයේ යකයනක්. අපි හිතාමතාම යනාි ඉන්න ඒකක් යනායවයි. උත්තරිතර පාර්ලියම්න්තුයේ 

98 යදයනක් විපක්ෂය න් මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමායේ නා කත්වය න් පත්යවලා ඇවිල්ලා 16 

යදයනකුයේ නා කත්වය න් යුතු යවන්නාවු ටි ඒන් ඒකට ුන්නා විපක්ෂනා ක කම. යහ්තුව 

සංධානගත වුනාම කණ්ඩා යම් යල්කම් පිලිගත්තා ආණ්ු පක්ෂ ට ඒකතුවිම තුල විපක්ෂනා ක 

විි ට මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා පිළිගන්න බැහැ අපි ආණ්ුව ඒකතුයවලා තිය නවා ඒක්සත් 

ජ්ාතික පක්ෂ ත් ඒක්ක. ඒක නිසා දැන් යම්යගාල්යලෝ ආණ්ුයේ යකාටස් කාරය ෝ යකායහාම 

උනත් පිලිගන්යන් නැහැ මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා විපක්ෂයේ කි ලා. මහයල්කම්යේ නි ම  

පරිි තමයි අපිට විපක්ෂනා ක කම යනාි 16 කින් යුක්ත සම්බන්ධන් මැතිතුමාට ුන්යන්. 

ඔබතුමා දැන් ඉන්යන් මැතිවරණ යකාමසාරිස් පත් කරපු මන්ිවරය ක් විි ට ඒක්සත් ජ්ාතික 

පක්ෂ න් මහයල්කම් ිසක් ඔබතුමායේ මහ යල්කම් යනායවයි. ඒනිසා ඒතුමා කි න යේ හැර 

මට සභායේ යවන යද ක් පිලිගන්න බැහැ. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් ුින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔ  දීමනාව සම්බන්ධය න් ප්රශ්ණ ක් යනායවයි. මම පලයවනි වැටුයපන් 

ුප්පත් මනුෂයය කුට නිවසක් හදලා ුන්න යකයන්. 

-සභා යඝෝෂ- 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,අපි යකාවිඩ් ප්රශ්ණ  සම්බන්ධය න් කථා කරනවා. ඒ් වයේම යඩල්ටා 
ප්රයබ්ද ක් තිය න කායලක නගර සභාවට ඇතුල් වන ස්ථානයේ වතුර නැහැ. විෂබිජ් නාශක 
නැහැ ඒම නිසා යම්වා විධිමත් කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

08(5)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමා, අපිත් සුභ පතනවා ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක  සන්ත මහත්ම ාට. 
ඒතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා අයප් කාණු කණ්ඩා ම විශාල මහන්සි ක් දරනවා යම් කටයුතු 
කරේි ඊයේ යසායිසාපුර තමයි කාණු කණ්ඩා ම වැඩ කයල් ඉතාම සංයේි කරුනක් ඒ සයහෝදර 
කණ්ඩා මට ේලවුස් නැහැ. බූට්ටස් නැහැ.  

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා ,ඒයගාල්යලෝ ඒවා පාවිච්ි කරන්යන් නැහැ. ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක 
තුමා ඒ අ ට ඒවා පලඳින්න කි න්න. 

08(6)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභොෂින වික්රමසිාංහ මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැන් නැවත යඩංගු යරෝග  මතුයවින් තිය නවා. දැන් ධුමා න  සිු 
කරන්යන් නැත්යත් ඇයි කි න කාරණ  සම්බන්ධය න්. 
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නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  , ඔබතුි ලම ඕක අහන ඒක වැදගත් ඒවයේම ප්රාය ෝගිකයි. මාධයයේින් 
සිටි ානම් අද දවයස ් ඕක තමයි මම හිතන්යන් වැදගත්ම කාරණ . යහ්තුව තමයි යබෝ යවන 
යරෝග සම්බන්ධය න් වගකි න්යන් දැනට යසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි  කාර් ාල යදක පමණයි. 
අපිට තිය න්යන් ඒ සඳහා උදේ යවින් මැඩ වැත්විම සඳහා යවන්නාවු කාරණ  කිරිමට විතරයි. 
යඩංගු යරෝගිය ක් දැනගත්තාම ඒ පනිවිඩ  ලැයබන්යත් යසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර් ාල ට 
විතරයි. දැන් මාස 3 කින් පමණ කැඳවීමක් කලාට ඒන්යනත් නැති තත්ව ට පත්යවලා ඔවුන් 
යකාවිඩ් ඒක්ක විතරක් ඉන්නවා යඩංගුත් ඒක්ක ඉන්යන් නැහැ. අපිට පුලුවන් කමක් නැහැ 
වවදයවරු අපිට යදන යතාරතුරු ආශය න් ගිහිල්ලා දැනට ලංකායේම චක්රයල්ඛ් නිකුත් කරලා 
තිය නවා ආසිතය ක් ඉන්න තැනකට විතරයි ුම්මාන  කරන්න පුලුවන් යවලා තිය න්යන්. ඒ 
යතාරතුරු යදන්න වත් වවදයවරු ඒන්යනත් නැහැ PHI වරු ඒන්යන්ත් නැහැ අයප් අ ට ඒ 
වාර්තාව ඒන්යනත් නැහැ. ඔවුන්යගන් වාර්තාව අරයගන්න කරන්න තිය න්යන් ලබන සිකුරාදා 
යවනයකාට ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක තුමනි ඔබතුමා ඔ  සංනියේදන කටයුත්ත කරන්න 
ඔබතුමා යරෝහල් සමඟ කථා කර ල යහෝ යතාරතුරු ලබා ගැනියම් යමාකක් හරි ක්රමයේද ක් 
හදායගන යම්වට පිලිතුරු යදන්න යමාකද කායගන්වත් ලැයබන්යන් නැහැ කි ලා අපිට ඉන්න 
පුලුවන් කමක් නැහැ. කවුරුත් ුම ගහන්යන් නැහැ කි ලා අපිට යනාගහ ඉන්න පුලුවන් කමක් 
නැහැ.ජ්නතාව යවනුයවන් වැඩ කරන්න ඕන නිසා කායගන් යතාරතුරු ලැයබන්යන් නැති වුනත් 
යතාරතුරු ලබා ගැනියම් වැඩ සටහනක් ඔබතුමා ි ත් කරන්න. ගරු මන්ිතුි  යම්ක තමයි මට 
යදන්න පුළුවන් උත්තර . 

08(7)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභොෂිනී වික්රමසිාංහ මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , කුයවල මහ නගර සභායේ අයප් මන්ත්ර්වරුත් මැිහත් යවලා ඒක 
ග්රාමයස්වා වසමක් පුරාවටම ුම්මාන  සුු කලා. ඒ්කත් නගර සභාවක්යන්. ඒ්කට ඒක නීති ක් 
යම්කට ඒක නිති ක් යවන්නත් විි ක් නැහැ. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , දන්යන් නැති වුනාට ඒකට ඒක නිති ක්  යම්කට ඒක නීති ක් යනායවයි ඒක 
යඩාක්ටර් යකයනක්  කැමති ඒකක් යම් යඩාක්ටර් කැමති නැහැ.යම් යඩක්ටර් කැමති ඒකක් අර 
යඩාක්ටර් කැමති නැහැ යම්ක ඇතුයලම නීති යගාඩක්. මම ඒක ඒක නිදසුන් ගන්න උත් සහ 
ගන්යන් නැහැ. යම්ක ඇතුයලන ඕන තරම් නිදසුන් තිය නවා. 

08(8)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේ.පී.ප්රභොෂිනී වික්රමසිාංහ මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , මම කලිනුත් ඉිරිපත් කලා යබාරුපන යරක්නිස ්ආ තන   සතියේ සැම 
යසනසුරාදා ිනකම ුම්මාන  කරනවා. අධික සැර ුමක් තමයි ගහන්යන්. ඒතයකාට ඒ වත්යත් 
සිටින මුරුයවෝ පිටට ඒන නිසා ඒ ගමට යලාකු ප්රශ්ණ ක් යවලා තිය න්යන්. යම් පැත්ත 
ධුමා න  කරන්යන් නැහැ. ආ තන තුල ධුමා න  කරනවා ඒ මුරුයවෝ ඒලි ට ඒන නිසා 
ජ්නතාවට තර්ජ්න ක් යවලා තිය නවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ පිලිබදව සැලකිල්ලක් දක්වන්න 
කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

08(9)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එසව.පේසර රවින්ත්රර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි ,වසර 50 ක පමණ අතිත ක් තිය න මාර්ග ක් සම්බන්ධ සුවියශ්ෂි 
සිුවිමක් පසුගි  10 වනිදා කුුවාමුල්ල ප්රයේශයේි සිුවුනා ඇත්තටම ප්රයේශවාසින්යේ යලාකු 
ඉල්ලිමක් තිබුනා කායලක සිට යකයස් යවතත් ඔබතුමායේ මැිහත්වීමත් මා ලබා ුන් මැිහත් 
විමත් මත කුුවාමුල්ල පලයවනි පටුමයේ සිට සුධර්මාරාම පාර දක්වා හල්ලන කුඹුර හරහා 
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පුේගලික ඉඩම් යදකකින් නදී යහ්මචන්ර සහා පියුි වියේතුංග  න යදපලයගන් පර්චස් 40 ක 
පමණවන ඉඩම් පරිතයාග කින් යමාරටුව මහ නගර සභායේ මාර්ග ක් ආරම්භ කිරිමට අපට 
හැකි ාව ලැබුනා. ඒ යවනුයවන් ඔබතුමායේ මැිහත් වීමත් අයප් ගරු නිලධාරින්යේ මැිහත් 
විමටත් කුුවාමුල්ල ප්රයේශ වාසින් සි ලු යදනායේ සත්ුති  යම් අවස්ථායේි පුදකර සිටිනවා. 

08(10)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිසර රසොාංජ්න පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි , මන්ිවරුන්යේ දීමනාව කැපිම සම්බන්ධය න් ඔබතුමායේ පදනම තමයි 
වින  පරික්ෂණ ක් සඳහා ය ාමු කිරිම තුල යම් මන්ිධුර   ම්කිසි අවස්ථාවක අවධානමකට 
ලක් කිරිම කි න ඒක. ඒයහම නම් මම අහන්න කැමතියි යම්ක  ම් කිසි පිරිසකට පමණක්ද සීමා 
යවන්යන් කි න ඒක. ඒයස් නම් වින  පරික්ෂණ කට කැඳවලා තිය න ක්රිෂනි ප්රනානු 
මහත්ි ට දීමනාව ලබා ිලා තිය නවා. ඒතුි ත් යම් වින  පරික්ෂණ ට ලක් වුන 
මන්ිවරි ක්. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  ණ  මුදල ගත්තාද ? 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනොන්ත්රු මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ණ  මුදල අරයගන තිය න්යන්. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි , ඒයහමනම් වැරිමක් සිු යවලා තිය න්යන්.  නිවැරි කිරිම විතරයි කරන්න 
තිය න්යන්. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිසර රසොාංජ්න පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ණ  යගවියම්ි අපි අත්සන් කරලා තිය නවා මාසිකව අු කර 
ගැනිමක් සිු කරන්න කි න ඒක. මන්ිධරය න් අපිව යනරපලා නැහැ. යම් දීමනාව යගවිමම 
අවිධිමත් ක්රි ාවක් කි ලා කි න්යන්. සීිත මන්ිවරුන්ට පමණක් යනායවයි.සි ලුම 
මන්ිවරුන් යම්කට ලක් යවන්න ඔින. යම්ක පලිගැනිමක් කි ලා හිතන්න පුලුවන්. 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,ඔබතුමාට හිතන්න පුලුවන්  

-සභා යඝෝෂ- 

08(11)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - සිත්ති මසීනො බක්සකර් මහත්ිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි යකෝවිඩ් වසංගත ට අවධාන  ය ාමු කරනවා වයේම යඩංගු යරෝග  
සඳහාද අවධාන  ය ාමු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. යඩංගු යරෝග  වයාප්ත කිරිම වලක්වා 
ගැනිම සඳහා පරිසර  පිරිසිු කරිම අනිවාර්්් යි. පරිසර  පිරිසිුව තබා ගැනිම සඳහා මහජ්න 
නිය ෝජිතවරි න් වශය න් අපි කරන උත්සහා ට සහය ෝග ක් ලැයබන බවක් නම් යප්න්න 
නැහැ. මයේ නිවස ඉිරිපිට දැන් මාස 6 කට වැියේ ගල්කැලි තියබනවා.ඒ උඩට යගාඩක් 
ජ්නතාව කුණු යගනත් දාලා අපවිත්ර යවලා තිය නවා. ඔබතුමාට, යකාමසාරිස් තුමාට දැනුවත් 
කරල තිය නවා. යම් යවනකම් යම  ඉවත් කිරිමට මට සහය ෝග  ලැබිලා නැහැ. 

  



 මාසික සභා වාර්තාව- 2021.07.20 
 

  18 
 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුි  මම ඔබතුි ට උපයදස් යදන්න  නවා යනායවයි. කවුරු හරි යගවල් කඩලා 
කැලි යගනත් දානයකාට දාන අ ට දාන්න ඒපා කි ලා මුලින්ම කි න්න ඕන. දාලා ශුේධ 
කරනවා කි න ඒකට අපි අනුබල යදකක් ිලා. දානත් ිලා ශුේද කරන්නත් ිලා. ප්රධාන මහජ්න 
යසෞඛ්ය පරික්ෂකතුමා යම් ගැන යසා ා බලන්න. 

08(12)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - අනුරසිරි පේ සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් යවනයකාට පාරවල් අලුත්වැි ාවන් කරන්යන් නැේද? 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, යම් යමායහාත යවනයකාට නගර සභායේ යස්වක සංඛ්යාව දැන් තියබන 
චක්රයල්ඛ්න ත් ඒක්ක වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා යම් තරින් හරි යසෞඛ්ය කම්කරුයවෝ 
යගන්නයගන තිය න්යන් ඔවුන්ට යදන  ම් යද ක් ගැනිම සඳහා වැඩට ඒනවා. අපි ඔවුන් ඒක්ක 
ගන්යදනු කරන විි  නිසා යම් වැඩට ඒනවා ඇයරන්න අද යම් යවනයකාට වැඩට  ඒන්න කි ලා 
තියේයන් යදයදනටයි. සති කට යදපාරයි වැඩ කරන්න කි ලා තිය න්යන්.    යලාකු ප්රශ්න ක් 
තිය න්යන්   සති ට යදපාරක් ඒන අ  හැමදාම වැඩ හැමදාම වැඩට ඒන්න ඕන අ  සති ට 
යදපාරයි ඒන්යන්. කම්කරුවන්ට තමයි වැලයදන යරෝග ක් වැලයදන්න ඕන. යම්ක 
පටලැවිල්ලක් යවලා තිය න්යන්. යම් අමාරුකම් උඩ තමයි සි ලුම යේ කරන්යන්. අද ිනයේි 
තමයි මාස ගනනාවකට පස්යස් පුර්ව ිර ය ාදලා පාරවල් හදන්න ගත්යත්. ඔබතුමායේ ඔ  
පාරවල් ටික සංවිධා ක තුමත් ඒක්ක ඒකතු යවලා කියලෝ මීටර ට වැි පාරවල් කාපට්ට කිරියම් 
වැඩසටහනක් තිය නවා ඊට අු ඒවා කරන්න බැහැ. ගරු මහා මාර්ග අමාතයතුමායේ 
නිර්යේශ න් අනුව කල්දමුල්ල සි ලුම පාරවල් අපි කාපට්ට කරනවා. 

08(13)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පී.යසන්ත්රත රන්ත්රසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මට ස්තුති ක් වයේම වියශ්ෂ ඉල්ලිමක් කරන්න තිය නවා. ලුනාව 
කලපුව සහ යමෝ  සම්බන්ධව. සති කට යදවරක් වයේ යමෝ  කැපිම සිු කරන්න යවනවා. මම 
වියශ්ෂ ස්තුති  පුද කර සිටිනවා දින්ද රි ුරු මහතාට පසුගි  බදාදා සවස 3.00 ට පටන් ගත්ත 
යමෝ  කැපිම රාි 9.30 යවනතුරු යමෝ  කපන්න සිුවුනා .යලාකු අවදානමක් අරයගන තමයි ඒ 
යමෝ  කැපිම  සිුකයල්. රාි කාලයේ මුහුයේ ඇති වුන ස්වභාව ත් ඒක්ක පැ  2-3 කට පස්යස් 
යමෝ  ආපසු වැහිලා ගි ා. ඊට පසු ිනත් කපන්න සිු වුනා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාටත් රි ුරු 
දින්ද මහතාටත්, ජ් රත්න මහතාටත් සි ලුම යදනාටම ස්තුති  පුද කරනවා. ඔවුන්යගන්  
මතුවුන කාරණ ක් තමයි JCB  න්ත්ර  ලුනාව යමෝ ට යේන්න අගුලාන යපාලිස් ස්ථාන  යතක් 
ගීහිල්ලා මුහූ ු බඩ මාර්ගය න් තමයි ඒන්යන්. ඒ මුහුු බඩ මාර්ග   ම්  ම් ඉිකිරිම් කරලා 
තිය නවා මාර්ග ට අවහිර වන යලස මම කර්මාන්ත අංශ ට ඉල්ලිමක් කලා යම  නිවැරි 
කරලා යදන්න කි ලා නමුත් ඒ  සිු යවලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමායේ අවධාන  ය ාමු 
කරලා කටයුතු කරන්න ඉල්ලිම කරනවා. ඒවයේම යමෝ  අසල විශාල වැලි පර ක් තැන්පත් 
යවලා තිය නවා. ඉිරියේි වැසි කාල ත් ඒක්කම ජ්ල  වැි වුනාම යමෝ  කැපිම දවසින් 
යදයකන් කරන්න සිු යවනවා. ඒ සම්බන්ධව යවරළ සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව සමඟ කථා 
කරලා වැලි පර  ඉවත් කිරිම් කටයුතු සිු කරලා යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ුරකථනය න් සම්බන්ධ වුන යවලායේ ඔබතුමා මාව දැනුවත් කලා 
ලුනාව ඇවිින මංතිරුයේ යම් යවනයකාට විුලි  යනාමැති නිසා අසිරැතාව ට පත් යවලා 
තිය නවා. ඔබතුමා සංවර්ධන කිටුයේි ප්රකාශ කල වීි ට යසාරුන් විසින් ඒ ව ර් කපායගන 
ගි  තත්ව  යම  නැවතත්  ථා තත්ව ට පත් කර ජ්නතාවයේ අවශයතාව  ඉටු කර යදන යමන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 
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08(13)  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එම්.කුමොර රොජ්රත්න මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වර්තමාන ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂකතුමා හැටි ට  සන්ත මහතා 
පත්යවලා තිය නවා. යකාරළවැල්ල මයේවසම තුල පහුගි  කාල වල අපිත් සමඟ කටයුතු කරා. 
යබායහෝ අවස්ථාවල රජ්යේ නිලධාරින් ුරකථන ට වත් ඇහුම්කන් යදන්යන් නැහැ. තියබන 
කාර්්් බහුලත්ව  නිසා යවන්නට ඇති. නමුත් අපිදැක්කා වසංගත කාල  තුල ඒතුමා සුවිශාල 
කැපකිරිමක් කරින් රාි 11-12 ට ුරකථාන ට කථා යනාකරත් පසු ින අරයගන යමාකක්ද 
ඔබතුමාට යවන්න ඕන කි ලා යලාකු යස්වාවක් කලා. ඒතුමායේ අත්දැකිම් ඒක්ක ප්රධාන මහජ්න 
යසෞඛ්ය පරික්ෂක විි ට යමාරටුව ජ්නතාවට තවත් යහාඳින් ඒතුමායේ වැඩ කටයුතු කරන්න 
ලැයබ්වා කි ා මා සුභාෂිංශන පතනවා. 

 

09. පවනත් කරුණ - නැත. 

   සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.07.20 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 

 

 

 

 


