
2021 අග ෝස්තු මස් 05 වන දින ගෙරවරු 9.30 ට ගමොරටුව මහො 
 න ර ස්භො රැස්තීම් ශොලොගේදි ෙවත්වන ලද  ගමොරටුව මහො න ර ස්භොගේ  

2021 අග ෝස්තු මස් මොසික ස්භො රැස්තීගම් වොර්තොව 
 

ස්හභොගීත්වය:- 

 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අපපෝන්සු මහතා 
03. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රියන්ත ප්රනාන්ු මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපබ්පකෝන් මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුපර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී  - යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත පපපර්රා මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නිපරෝෂණ මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  පේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ිය 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අපශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මපහ්ෂ් රුක්මාල් ඩයස් මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.යසන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි විපේවික්රම මහත්ිය 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - පක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.පේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පක්.පී සුසන්ත පපපර්රා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත විපේරත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජයමාල් ශ්රියාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජයවතී ප්රනාන්ු මහත්ිය 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.ගාවින් මත්පතස් මහතා 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණපස්කර මහතා 
26. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
27. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජන පමන්ිස් මහතා 
28. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජයලාල් ද සිල්වා මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන ිලාශිනී මහත්ිය 
30. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මපනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

31. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නිපරෝෂන් රුවමාල් අපපෝන්සු මහතා 

32. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රියන්ිකා කුපර් මහත්ිය 

33. මහා නගර සභා මන්ී  - පම්රියන් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ිය 

34. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ිය 

35. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශිපරෝි ඉන්ිකා කුපර් මහත්ිය 

36. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රියානි පහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ිය 



2                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.08.05 
 

 

37. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ිය 
38. මහා නගර සභා මන්ී  - පක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතා 

39. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ිය 

40. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුපේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 

     සහ 

 නාගරික පල්කම් (වැ.බ.) - එම්.පක්.ඩී.තාරක මුණසිංහ මහතා 

ගරු  නගරාධිපතිතුමාපේ ආරාධනය මත වැඩ බලන නාගරික පල්කම් එම්.පක්.ි.තාරක මුණසිංහ 
මහතා විසින් 2021.08.05 වන ින මාසික සභා  රැස්වීපම් නිපේදනය සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

01. වොර්තොව පිළි ැනිම හො ස්ළකො බැලීම. 

 2021.07.20 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව සලකා බැලීම. 

මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ගේ ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගිය සභාපේි මම සඳහහන් කලා කල්දමුල්ල පාරවල් කිපයක් කැිලා කියලා ඒක 
පමහි සඳහන් පවලා නැහැ. එය වාර්තා ගත කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒල්.ඔස්ඳ හර්ෂණ අගේගකෝන්ත්ර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,2021.07.20 ින සභා රැස්විම් වාර්තාව ඉහත සංපශෝධනයට යටත්ව පිළිගත යුතු 
යයි මා පයෝජනා කර සිටිනවා. 

මහා නගර සභා මන්ි ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අපපෝන්සු මහතා විසින් ස්ිර කරන ලි. 

ඒ අනුව 2021.07.20 ින පැවති මහ සභා වාර්තාව සංපශෝධන සහිතව සභා සම්මත විය. 

02.  රු න රොධිෙතිුමොගේ නිගේදන 

2(1) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි පස්නක දමයන්ත ද සිල්වා මහතාඅද ිනපේ සභාවට 
පනාපැිපනන බව දන්වා එවා තිපබනවා. 

2(2) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි,ගරු නිපයෝජය නගරාධිපති ි.සමන්ත සිල්වා මහතා අද ිනපේ සභාවට පනාපැිපනන 
බව දන්වා එවා තිපබනවා. 

2(3) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි ඩබ්.මැක්සි පේ ප්රනාන්ු මහතාඅද ිනපේ සභාවට පනාපැිපනන 
බව දන්වා එවා තිපබනවා. 

2(4) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා අද ිනපේ සභාවට 
පනාපැිපනන බව දන්වා එවා තිපබනවා. 
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2(5) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා මහතා අද ිනපේ සභාවට 
පනාපැිපනන බව දන්වා එවා තිපබනවා. 

2(6) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි සුනිල් නන්දසිරි මාසපකෝරාල මහතාඅද ිනපේ සභාවට 
පනාපැිපනන බව දන්වා එවා තිපබනවා නිපරෝධනය පවින් පවතින බැවින්. 

2(7) න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, මහා නගර සභා මන්ි ඒ.දීපා චාන්දනී ආරියවංශ මහත්ිය අද ිනපේ සභාවට 
පනාපැිපනන බව දන්වා එවා තිපබනවා. 

03. ස්භොව අමතො ඒවන ලද ආයොචනො ගෙත්ස්ම් ෙැමිණිලි හො ස්න්ත්රගේශ ස්භොව හමුගේ 

තැබීම. 

03(1) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ගේ ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැනට වසර 1 ½ පමණ සිටි පකාවිඩ් වසංගත තත්වය වයාප්ත වන 

පමාපහාපත් මට දැන ගැනිමට අවශයයි නගර සභාපේ අංශ වල පකාපමණ පරෝගින් සංඛ්යාවක් 

සිටිනවාද කියලා. පහ්තුව තමයි තම පස්වා ඉටු කර ගැනිම සඳහා මහජනතාව විශාල වශපයන් 

සභාවට පැිපනවා ඒ වපේම ගර්භනි නිලධාරින් හට අපි සහන සැලසිය යුතු පවන අතර නිවපස් 

සිට වැඩ කරන ක්රමයක් ඇති කරන්න කියලා කියනවා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා පම් පවලාපේ මට අහවල් අය කියලා කියන්න අපහසුයි අපි වාර්තාවක් අරපගන 

 ගතයුතු පියවර ඒ අවස්ථාපේිම ගන්නවා. උදාහරණයක් වශපයන් කර්මාන්ත අංශපේ නිලධාරින් 

 පපාසිටිවු වුන අවස්ථාපේි අපි ලඟම ආශිතයන් ඇන්ටිජන් පරික්ෂණයට පයාමු කලා. ඒ 

 අවස්ථාපේි හුනාගත්තානම් ඒ අය නිපරෝධානයට පයාමු කරලා විෂබීජහරණය කරලා 

 ආයතනය පවත්වාපගන යනවා. ඔබතුමා කිේවා හරි පමහි පස්වාව ලබා ගන්න අයපේ ආරක්ෂාව 

 සලසන්න ඕන නිසා ඒ විියට කටයුතු කරනවා. අපි පපාසිටිේ වුන අයව තියාපගන අනාරක්ිත 

 භාවයක් ඇති කරලා නැහැ සභාපේ. 

03(2) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ගේ ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, පමාරටුව කටුබැේද දපසායිසා ක්රිඩාංගනය අපප් පසායිසා මහත්මයා තෑගි 
ඔප්පුවක් විියට තමයි ලබාිලා තිපයන්පන් 1941.03.27 වන ින. මට කරුණු කීපයක් තිපයනවා 
දැනගන්න. මම පාසැල් යන අවධිපේ පටන් ක්රීඩා කරලා තිපයනවා. නමුත් පම් ක්රීඩාංගනය අද 
පවන පකාට ජනතාවට එය පාවිචිචි කිරිමට බාධා පැිණිලා තිපයනවා. පම් තෑගි ඔප්පුව සහ 
බිම්සවිය මැනලා තිපයනවා නම් සභාවට පවරා ගන්න ඒපහම බැහැ කියන ඒක මම 
කියන්පන්.ඔප්පුව සම්බන්ධව මන්ිවරුන් දැනුවත් කරන පලස ඉල්ලා සිටිනවා.  
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 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, නයාය පත්රපේ ප්රශ්ණ යටපත් ඉිරිපත් කරන්න මම පිලිතුරු පදන්නම්. 

මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂතෙකුමොර මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,  රීති ප්රශ්ණයක් මතු කරන්පන් අපි නිපයෝජනය කරන්පන් ලක්ෂ පදකක  ජනතාව 

නාගරික මන්ිපයක් පවනපකාටම අපිට වගකීමක් තිපයනවා සභාපේ පේවල් ආරක්ෂා කරන්න. විශ්වාශ 

භංගයක් පේන්න ඕන පදයක් පම් අනුරසිරි මන්ිතුමා කියන්පන්.සභාපේ පේපලක් සභාවට පවරා ගැනිම 

සම්බන්ධව ප්රශ්ණ කරනවා කියලා කියන්පන් පමාන පදනමකින් ප්රශ්ණ කරනවද කියලා. 

03(3) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ගේ ද සිල්වො මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, පම් පවනපකාට නැවත පඩංගු වයාප්ත පවින් පවතිනවා. සභාව විසින් 

 දැන් එය වලක්වා ගැනිම සඳහා අවධානය පයාමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(4)මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුගේෂත ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, අපි දන්නවා නැවත වර්ධනය පවින් පකාවිඩ් බරපතල තත්වයට එනවා. 

 ඒවාපේම එන්නත් කරණයත් සැලකිය යුතු මට්ටින් දැන් සිුපවින් යනවා. ඔබතුමා පමාරටුව 

 බලප්රපේශපේ බලධාරියා පලසත් ඔපබ් පාලනය නිසාත් තමයි පම් පැිනිල්ල මම ඉිරිපත් 

 කරන්පන්. අද ලක්ෂපතිය උතුර ප්රපේශපේ ජනතාවට සයිපනාෆාම් එන්නපත් පදවන මාත්රාව 

 ලැබිය යුතු ිනය.9.30 පවනපතක් අදාල නිලධාරින් අදාල ස්ථානයට පැිණ නැහැ. පසෞඛ්ය 

 වවදය නිලධාරි කාර්යාලපයන් මම විමසිම්  කලවිට දැනගන්න ලැබුපන් එන්නත් මාත්රා 

 තවමත් ඔවුන්ට ලැබි පනාමැති බව. 

03(5)මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුගේෂත ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,  ඒවපේම පසුගිය 1-2 ිනයන්හිි පබාරුපන පසායිසාපුර ප්රපේශ ගනනාවක්

 සයිපනාෆාම් එන්නපත්  පදවන මාත්රාව ගුරු පල්ලිපේි පදනු ලැබුවා. නමුත් සැලකිය යුතු 

 පිරිසකට ලබා ගන්න බැරි වුනා. මපේ මවත් එතන හිටියා. පසෞඛ්ය අංශ කියන විියට නියිත 

 ිනපේි එම එන්නත ලබා ිය යුතු බව කියනවා. මපේ පැිණිල්ල පම් තත්වය පාලනය 

 කරන්න ඕන කවුද? MOHඑකට අදාල එන්නත් ලැපබන්පන් නැත්නම්, ලුනාව පරෝහලට පම් 

 තත්වය උදා පවලා තිබුනා. හමුදාව මැිහත් පවලා එන්නත් කරන ස්ථාන යම් සැලකිය යුතු 

 මට්ටමකට සිු පවනවා. පම් රාජය පස්වය හෑල්ලු කිරිමකටද පම් යන්පන්. එම නිසා අපි 

 ඉල්ලිමක් කරනවා ඔබතුමා බලධාරියා විියට 3/2 බලයක් ඇතුපල් විධායක 

 ජනාධිපතිවරයක් සිටියි ඇයි පමය විධිමත් කරන්පන් නැත්පත්. ජනතාව තව ුරටත් රස්තියාු 

 පනාකර හැකි ඉක්මනින් පම් එන්නත් ලබාිමට මැිහත් පවලා කරන්න  කියන  ඉල්ලිමක් 

 කරනවා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, පබාපහාම ස්තුතියි පත්රුම් ගැනිම පිලිබදව. 



5                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.08.05 
 

 

 

03(6) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සුගර්ෂත ඉන්ත්රදික මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම පත්වුන අපහසුතාවයක් පිලිබදව තමයි පැිණිල්ල ඉිරිපත් 

 කරන්පන්.එන්නත් කරණය ඉතාම ප්රසස්ථ මට්ටපම් රටපුරා සිු පවනවා. යම් යම් ස්ථානවල 

 පවතින ගැටලු තාවයන් නිසා අපි හැපමෝටම ජනතාව ඉිරිපේ අසරණතාවයට පත්පවනවා. 

 පහුගිය දවස්වල පකාවිිල් එන්නත විින අවස්ථාපේ එපගාඩඋයන,පමාරටුව පසෞඛ්ය වවදය 

 නිලධාරි කාර්යාල වල නම්  කියවුනා ඒ අනුව පසුගිය දා පාන්දර 5.00 සිට මපගන් විමසනවා. 

 පසුව මට දැනගන්න ලැබුනා ඉන්ටපනට් එපක් තිපයනවා කියලා. පමාරටුපේ එන්නත් කරනය 

 පිලිබදව නගරපේ ප්රධානියා දන්පන් නැහැ. මහජන නිපයෝජිත්පයෝ දන්පන්  නැහැ. නමුත් 

 විපක්ෂපේ සමහර අය දන්නවා. පම් ප්රශ්ණය පමාරටුපේ විතරයි තිපයන්පන්. සමහර අය 

 පබාරිපේ මාලු බාන්න හදනවා. මම ඔබතුමාපගන් ඉල්ලිමක් කරනවා පකාවිඩ් කිටුව 

 කැඳවන්න. අදාල ක්රියාමාර්ග ටික ගන්න කියන ඉල්ලිම කරනවා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, පම් සම්බන්ධපයන් ගරු මන්ිවරු පදපදපනකුපේ අදහස අනුව පසෞඛ්ය 

බලධාරියා විියට කටයුතු කරන්නට උත්සහ ගන්න පවලාවන්හිි පම් මන්ිවරු පම් අද ඉන්න 

තත්වපේ හිටියා නම්, පමාරටුපේ පම් ප්රශ්ණය නැහැ. එදා බලධාරියා විියට උත්සහාය ගන්න 

ගිහිල්ලා මම පමයට අනවශය උත්තර පදන්පන් නැහැ පහ්තුව අනවශය උත්තරයක් 

බලාපපාපරාත්තුපවන් කවුරුහරි පම්ක කලාද කියලා මට පපාි සැකයකුත් තිපයනවා. පමාකද 

කවුරුත් කවදාවත් කටහඩක් අවි පනාවූ පසෞඛ්ය බලධාරියා ඔබයි ඔබටයි බලය තිපයන්පන් 

කියන එක කියින් අනවශය පදයක් මපගන් ලබා ගැනිමට ලබාගන්න උත්සහයක් පවනවාපදෝ 

කියලා   සැකයකුත් තිපයනවා අද වපේ දවසක.  

නමුත් මම විපශ්ෂපයන්ම පම් අවස්ථාපේි කියනවා සභාවක් විියට කටයුතු කරන්න අපි පුරුු 

වුපන් සභාවක පාලනය අපිට තිබූ කාපල පනාපවයි. මම නැවත නැවත කියනවා සභාපේ 

මන්ීවරපයක් විියට පත්වී 2002 අපේල් මාපස් 17 වන ින ිවුරුම් ිපමන් මම පටන් ගත්පත් 

සභාව කියන්පන් මපේ සභාව අපප් කියලා පටන් ගත්ත මම පගාඩක් පේවල් කරලා තිපයනවා 

විපක්ෂපයන් ඉදලා. හැබැයි ඒවා සමහර තැන්වලි විපක්ෂයට මතුපවන්පන් නැහැ ඒකට 

පේශපාලන අරමුණක් නිසා.ඒනිසා සමහර තැන්වලි සමහර මන්ිවරු ගිහිල්ලා පදාස්තරට 

එන්නත ගහන්පන් පකාපහාමද කියලා අහනවා. තව පැත්තකින් අහනවා පදාස්තරට පබ්ත් 

පගනල්ලා පදන්පන් නැත්පත් ඇයි කියලා අහනවා. හැබැයි කවුරුත් කිේපේ නැහැ ගහන්නන් 

වාපල් ගහන එකවත් පතරපි පතරපි ගහන එකවත් ඒක කමක් නැහැ. එන්නත් කියලා පටන් 

ගත්ත අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා පම් සියල්ලටම උත්තර අධිකරණ ක්රියාවලියක් තිපයන නිසා මට 

උවමනාම උත්තරය පදන්න බැහැ පම් පවලාපේ. හැබැයි එකම පේ තමයි කවුරු කවුරුත් පත්රුම් 

ගත්තා නම් පමහි ප්රශ්ණය තිපයන්පන් අහවල් අහවල් අය අතර කියලා ඒක මම හිතන්පන් 

ප්රමාණවත්. අද ිනපේි එන්පන් නැතුව එන්නත් ගහනවා කියලා කියලා තිපයනවා නම් කාට හරි, 

ඒ වරද  කරලා තිපයන්පන් පමාරටුව මහනගර සභාපේ අපි පනාපවයි. ඒක කරලා තිපයන අය 

ඒක බලාගත්තාපේ. පමාකුත් නැතුව එතන දැන්විමක් ගැහැේවා නම් අද එන්නත් එන්පන් නැත 

කියලා අදාල බලධාරින් විසින් ඒක මපේ රාජකාරිය පනාපවයි. මපේ රාජකාරියක් කරන්න 
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ගන්නපකාට ඔය හයිය තිබුනා නම්, ඔබතුමාට බැරි නම් ඔබතුමා කියන්න අපි හරි මැිහත් 

පවන්නම් කියලා කියන කටින්ම දැන් මට කියනවා නම් ඔබතුමා පම්ක වගකියන්පන් කියලා හරි 

පාපයක්.ඒක නිසා එතනින් එහාට මට පම්කට උත්තර පදන්නත් විියක් නැහැ. 

 නමුත් පසෞඛ්ය බලධාරියාපේ කාර්ය කිරිමට පහටටත් මම පසුබට පවන්පන් නැහැ. පසුබට 

පනාවන්පන් පවන මුකුත් නිසා පනාපවයි, එකක් පසෞඛ්ය බලධාරියා අනික තුපනන් පදකක 

ආණ්ඩුවක් හදාපගන පම් ආණ්ඩුව ජනතාවට වැඩ කරන්න බැිලා ඉන්නවා. ඒක අතපසු කිරිමක් 

කරන්පන් නැහැ මට තිපයන කණගාටුව ප්රමාද පවලා පම්ක කියන්න පටන් ගත්ත නිසා අශ්වයා 

ගිහිල්ලා සථ්ාලය වහගන්න වැයමක ඉන්නවාපදෝ කියලා මට සැකයක් තිපයනවා. පමතනින් 

ඒහාට මම මුකුත් කියන්පන් නැහැ සැප්තැම්බර් මාපස් 3 වන ින අධිකරණ ක්රියාවලියක් තිපයන 

නිසා. ඒකම පේ තමයි ඔය කියන ිනිස්සු ගැන හිතන අයට අද ිනපේ එන්නත් කරන්පන් නැහැ 

කියලා කියන්න තිබුනු අය නිහඩ පවලා සිටිම පිලිබදව මම හරි කණගාටු පවනවා ඇපරන්නට මට 

මපේ යටපත් කරන්න ඉතුරු පවලා නැහැ. මට කරන්නට තිපයන ඒකම පේ තමයි  

එන්නත්කරණයට පහසුකම් ඉල්ලනපකාට පුටු,පටන්ට්,ලබා පදනවා පීසීආර් කරන්න 

කියනපකාට වාහන ඉල්ලුවම වාහන පදනවා පමාන පැත්තකට වත් අුවක් පවලා නැහැ පහටත් 

ඒක පවනවා අුවක්  පවන්පන් නැහැ පදපැත්තටම ඒ කාර්ය කරනවා. 

03(7 )මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.අනුර ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  ගියමාපස් 3 පවනිින ඒන්නත් කලා කටුබැේද ප්රපේශය පසායිසාපුර නිවාස 

වලට. මම කලින් ින වවදයතුියට කථා කරලා ඇහුවා ඔබතුිය කටුබැේද ප්රපේශයට ඒන්නත් 

ලබාපදන්පන් කවදද කියලා. කියන්න බැහැ කියලා කිවුවා. මටත් ගහගන්න බැරි වුනා. මම 

විහාරමහපේවි පාක් ඒකට ගිහිල්ලා තමයි ඒන්නත් කර ගත්පත්.ඊට පහුපවනිදා වවදයතුමාට 

කථා කරලා ඇහුවම කියනවා. ඔබතුමාට පමාකටද අපි කියන්පන් කියලා. පම්ක 

නගරාධිපතිතුමනි කුමන්ත්රනයක්.ඔබතුමාට කථා කරන්න අයිතියක් නැති පවන්න පුලුවන් 

අධිකරණ ප්රශ්ණයක් නිසා. දැන් හැපමෝටම මතක් පවලා ඔබතුමා පසෞඛ්ය බලධාරියා කියලා 

පමාරටුපේ. ඒදා කියනවා නැහැ කියලා. වවදය වරයා කියනවා ඔබතුමාට කිය කිය ඉන්න අපිට 

අවශයතාවයක් නැහැ කියලා.ගපම් ිනිස්සු අහන්පන් අපපන්.සමහර අය දන්නවා.මපේ පියාට 

අවුරුු 94 යි.මම කථා කලාම කියනවා ක්රමයක් නැහැ ඒන්නත පදන්න කියලා.ඇම්බියුලන්ස ්

නැහැ කිවුවම මම නගරාධිපතිතුමාපගන් ලබා පදන්නම් කියලා කිේවම නැහැ නැහැ අපි 

නගරාධිපතිතුමා සමඟ ඒපහම කරන්න අපි කැමති නැහැ කිේවා. වවදයවරු අද උපේ ප්රකාශ 

කරපු පදයක්. පම්පකන් පවන්පන් රජය අපහසුතාවයට පත්පවනවා. ඒන්නත් ලබා ගන්න බැරි 

පසෞඛ්ය වවදය කාර්යාලයකින් වැඩක් නැහැ පමාරටුවට. පම් ගැන ඉහල තැන් වලට හරි දැනුම් 

ිලා පම් රථගාල හමුදා මධයස්ථානයක් හරි කරලා ඒන්නත් කරණය කරන ස්ථානයක් කරලා හරි 

පමාරටුපේ අසාධාරනය වුනු ජනතාවට ඒය ලබා පදන්න. මම කථා කරන්පන් ජනතාව 

පවනුපවන් පමාරටුව ඒම්.ඕ.ඒච් කාර්යාලපයන් වැපඩ් පකපරන්පන් නැහැ. 

මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ජී.එම්.නිගරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අගෙෝන්ත්රසු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,පම් පවලාපේ පමපහම කථා කරන්න පුලුවන්ද  

-සභා ප ෝෂා- 
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 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නිපරෝෂන් මන්ිතුමා, පම් මන්ිතුමාට සිු වුනු කාරණයක් ගැන කථා කරන්න මම අවසර 

ුන්පන්. මම කවුරුවත් වවදයවරුන්ව විපේචනටය ලක් කරන්පන් නැහැ. මට ඒපහම 

අවශයතාවයක් නැහැ.නමුත් නීෂා මන්ිතුිය මපේ මන්ිවරියක්.ඒතුිය පපාසිටිවු වුන පවලාපේ 

පපාසිටිේ වුනු පගය ඉිරිපිට තියාපගන පම් මන්ිතුිපයපේ පගදර සිටින සියලුම පදනාව බස ්

රථපේ දාපගන ගිහිල්ලා පම් මන්ිතුියට සිු වුනා හාරලක්ෂ පනස්දාහක් වියදම් කරන්න. ඔය 

කථා කරපු මන්ිතුමාපේ අයියාපේ පගදරට සිුවුනා ලක්ෂ 5 ක් වියදම් කරන්න. ඔය 

වවදයවරිය ඇවිල්ලා බපලන් අරපගන ගියා.හෑබැයි ඒතපකාටත් නිවපස් නිපරෝධානය පවන්න 

පුලුවන්. හැබැයි ඒ පමාපහාපතම අහවල් තැනක පබපහත් විිනවා පරෝගින් පදපදපනක්ව 

ඇතුපල් තියාපගන. පම්වා කථා කරන්පන් නැහැ අපි. නමුත් ඒ මන්ිවරයා පේදනාපවන් කාථා 

කරන්පන් පවන මුකුත් නිසා පනාවයි අපි පගදර ඉන්නම් අපිට ප්රශ්ණයක් නැහැ කියේි නිෂා 

මන්ිතුියපේ පගදර අයව කුදලාපගන ගිහිල්ලා දැම්මා. ඒවැනි තත්වයක් නිර්මානය පවලා 

තිපයනවා.ඒපහම තිපයේි ඒන්නත් කරනය කරනවා ඒතන පපාසිටිේ පවලා තිපයේි. පම්වා 

මාධය වල ගියා. පමතන කවුද හරි කියන ඒක පනාපවයි පමාකක්ද හරි කියනතැනට යන්න. ඒක 

විපක්ෂය පවන්නත් පුලුවන් මට පවන්නත් පුලුවන් කවුද හරි කිය කිය බැලුපවාත් අපිට වරිනවා. 

රවිනාත් පේ ගුණපස්කර මැතිතුමාපේ කාපල් කවුද හරි කියන ඒක පනාපවයි පමාකක්ද හරි 

කියන ඒක දැනපගන තමයි අපිඋදේ කපල්.ඒක අපි කලා. විපේචන ඕන තරම් මට තිපයන්නත් 

පුලුවන්.මට තිපයන එකම පේ තමයි පැත්ත පවනස් වුනාම තමන් බලන්පන් පමාකක්ද හරි කියන 

පනාපවයි කවුද හරි කියන ඒක විපේචනය කරන්න පටන් අරපගන තිපයන්පන්.  පම්ක පකායි 

පවලාවක හරි නවතින්න ඕන. නැවතුනාම අපි කාටකාටත් පපාුපේ අපි සියලු පදනාටත් පසතක් 

ශාන්තියක් පවයි. 

03(8 ) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,මටත් පකාපරෝනා සම්බන්ධපයන් යමක් ප්රකාශ කරන්න තිපයනවා. අපි 

සියලු පදනාම පමතන ඉන්පන් වගකීමක් සහිත මහජන නිපයෝජිතයින් කියලා. අපි දන්නවා 

ඔබතුමා පකාපරෝනා පලපවනි රැල්ල පදවනි රැල්ල පකාපරෝනා කිටු පිහිටුවලා ඉතාමත් වගකිම 

සහගතව කටයුතු කලා. හරි පේට අපි හරි කියනවා. ඒන්නත් කිරිපම්ි අපහසුතා වලට පත්වුනා ඒ 

සම්බන්ධපයන් ඔබතුමා ප්රකාශ කලා. නමුත් අපිත් මහජන නිපයෝජිතයින් විියට අපහසුතාවයට 

අසරණතාවයට පත් පවනවා ජනතාව අපපන් යම්කිසි පේවල් ඇහුවම.පඩල්ටා ප්රපේදය පැතිපරන 

අවස්ථාවක අපි ඉන්පන්. පමතන අපි පදපැත්තට පබිලා පචෝදනා ඉිරිපත් කරන්නට පුලුවන්. 

නමුත් පම්වායින් කිසිපසතක් පවන්පන් නැහැ.පකාපරෝනා අවසන් පවන්පන්ත්  නැහැ. අපි 

බුේධිමත් පිරිසක් විියට මීට වඩා පම් පේවල් ිහා සාධනීයව බලන්න ඕන. මම කාටවත් පචෝදනා 

කරන්න පනාපවයි පයෝජනා ටිකක් ඉිරිපත් කරන්න කැමතියි. පකාපරෝනා වයප්ත පවන 

අවස්ථාපේ ජනතාවට යන්න පරෝහල් නැහැ. පුේගලික පරෝහල්වලට ආර්ිකමය වශපයන් 

යන්නත් බැහැ.අපි දකිනවා  ඊපේ කරාපිටිපය රත්නපුපර් හිසි පරෝහල් තත්වයට පත්කරලා. අපි 

දන්නවා පඩල්ටා ප්රපබ්දය පමාරටුපේ වයප්ත පවලා කියලා. අපිට පමතන අතරමැි පරෝහල් 

හදන්න රජපයන් අවසර ිලා නෑහැ. නමුත් අපි පමතන පකාපරෝනා කිටුවක් පත් කරලා 

ඔබතුමාපේ ප්රධානත්වපයන් අපි සාධනීය තීරණ ඒ අවස්ථාපේි ගත්තා. මම පම් පවලාපේ 
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ඉල්ලිමක් කරනවා පක්ෂ/විපක්ෂ හැටියට ඒකතුපවලා ඒ වපේම පමාරටුපේ පසෞඛ්ය වවදය 

නිලධාරින් එකතු පවලා පම් පකාපරෝනා තත්වය පමතනින් එහාට ගිපයාත් පමානවද අපි ගන්න 

පියවර සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කරමු කියලා පයෝජනාවක් ඉිරිපත් කරනවා.  

03(9 ) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,පදවනි ඒක අපි දන්නවා පමතන වවදය වරුන්පගන් MOH එපගාඩඋයන 

MOH පමාරටුව අතර යම්කිසි ප්රශ්ණ තිබුනා නගර සභාව අතරත් ප්රශ්න තිබුනා හැබැයි මම ගියා 

MOH කාර්යාල වලට බලන්න මම දැක්කා ඒ කාර්යාල වල පහසුකම් වල තිපයන 

අපහසුතාවයන්. සමහර අයට කබඩ් නැහැ පබපහත් දා ගන්න තැනක් නැහැ ඒ වපේ ප්රශ්ණ 

තිපයනවා මම හිතනවා සභාවක් හැටයට පම් පසෞඛ්ය තත්වය සලකා බලලා ඒ පහසුකම් පදන්න 

පුලවන් නම් කලයුතුයි කියලා මම පයෝජනවාවක් ඉිරිපත් කරනවා. 

03(10 ) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  මම කියන්න කැමතියි පමාරටුපේ තාවකාලික පරෝහල් ඇති කරන්න 

පුලුවන්ද, ඔක්සිජන් අවශයතාවයක් ඇති වුපනාත් තාවකාලික පරෝහල්  ඇති කරන්න පුලුවන්ද 

ලුනාව පරෝහලට අමතරව. පහ්තුව ඉිරි මාසය ඇතුලත මරණ සංඛ්යාව හාරදාස් පන්සීයයි. 

ඒක්ලක්ෂ විසිදාහකට යනවා කියලා  ගනන් බලලා තිපයනවා. නගර සභාවක් විියට අපප් 

ජනතාව පබ්ර ගන්න ඒක අපප් රපට් ප්රතිපත්ති තිපයන්න පුලුවන් නමුත් අපිටත් යම්කිසි 

ප්රතිපත්තියක් තිපයන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සම්බන්ධපයන් මහජන 

නිපයෝජිතපයෝ හැටියට අපිට කටයුතු කරන්න පක්ෂ විපක්ෂ පබ්දයකින් පතාරව මැිහත් වීමටත් 

අපිට වගකීමක් තිපයනවා කියලා. ඒ වපේම ගර්භණි කාන්තාවන් ගැන කථා කරනවා නම් 

පමාරටුව මාතෘසායන වල සිටින පවුල් පසෞඛ්ය පසව්ිකාවන්ට ඔබතුමා නිපයෝගයක් කරන්න 

කියලා මම ඉල්ලිමක් කරනවා පමාරටුපේ ගර්භනි කාන්තාවන් ගැන පසායා බලා වාර්තාවක් 

සභාවට ඉිරිපත් කරන්න කියලා. ඔවුන්ට පකාවිඩ් හැිලා තිපයනවද පමාකක්ද ඔවුන්පේ තත්වය 

පමාකක්ද ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්න අරපගන තිපබන පියවර කියලා. දරුවන් සම්බන්ධපයන් අද 

ළමා පරෝහපල් දරුවන්ව ගිහිල්ලා දාන්න හැකියාවකුත් නැහැ ඒතන ළමයි 500 ක් ඉන්නවා 

පකාවිඩ් හැිලා අපප් පමාරටුපේ වැල්ල පැත්පත් සිටින ුප්පත් අසරණ ළමයින්ට පකාවිඩ් 

හැුපනාත් පමාකක්ද අපි ගන්න ක්රියා මාර්ගය. මපේ සීිතදැනුම අනුව මම දන්න පදයක් තමයි 

පකාපරෝනා හැුනත් ලක්ෂණ නැති පරෝගින් ඉන්නවා  ඒපගාල්ලන්ට තාවකාලිකව පබ්ත් පදන්න 

පුලුවන් අපප් පමාරටුපේ ඉන්නවා නම් ඒ වපේ පරෝගීන් පබ්ත් ිලා අපට පුලුවන්ද ඒ අයව 

බලාගන්න. පම් වපේ සාධනිය පියවර පවනුපවන් මම හිතනවා සභාවක් හැටියට අපි කටයතු 

කන්න ඕන. පමතන අපි ඉිරිය බලල කටයුතු කරන්න ඕන පමතුමන්ලට කාටවත් අපි පචෝදනා 

කරලා පතරුමක් නැහැ ඒ අනුව මම ඔබතුමාට කියනවා අපප් තිබුනු පකාපරෝනා කිටුව නැවත 

කැදවන්න අපිත් එන්නම්. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුිය, පකාපරෝනා කිටුව නමත් පවනස් කරලා පඩංගු කිටුව එක්කම හැම 

සිකුරාදාම කැඳවනවා. අවාසනාවකට MOH කාර්යාලයකින් පදකටම එන්පන් නැහැ. 
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මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි දන්නවා පමතන MOH කාර්යාලයත් ඒක්ක පේශපාලන ප්රශ්ණයක් 

තිපයනවා කියලා ඔබතුමාත් අතර. ඒවා සම්බන්ධපයන් කථා කරලා තිපයනවා අපි පම් තිපබන 

වර්තමාන තත්වය සලකා බලලා රාජය නිලධාරින් සියලුම පදනා මැිහත් පවලා වැඩ කරන්න 

ඕනෑ. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුිය, බාධා කරනවා පනාපවයි,ඊපයත් පමාරටුපේMOHකාර්යාලපයන් ලිපි පදකකට 

අත්සන් කරලා ුන්නා.ගිය සුදාත් ලිපි තුනකට අත්සන් කරලා ුන්නා. මපගන් පහසුකම් ගන්න 

ලිපි එවනවා මම පදනවා. එපහම ගනුපදනු අුපාුවක් නැහැ ඒවා පකපරනවා. මම අත්සන් 

කරන හැම ලිපියකම පෆාපටෝ පකාපියක් තිපයනවා. පම් පවන කථාවක් පම් යන්පන්. 

මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.ලිහිනි ප්රනොන්ත්රු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මපේ ඉල්ලිම පමපමණයි පම් තත්වය තවුරටත් වයාප්ත වුපනාත් 

පරෝගින්ව ආරක්ෂා කරගන්න පමානවද අපි කරන්න කියන සම්බන්ධපයන් අපි සාකච්ඡාවක් කල 

යුතුයි කියලා මම පයෝජනා කරනවා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුිය, මම සියලුම මන්ිවරුන්ට කියනවා අපි පඩංගු එක්කම පකාවිඩ් එකත් අරපගන 

පසෞඛ්ය කිටු සභාපතිතුමාපේ ප්රධානත්වපයන් අපි සෑම සිකුරාදාම රැස්විම් තියනවා. ගිය සිුරාදා 

රැස්වීමට ඒපගාඩඋයන MOHකාර්යාලපයන් වවදයවරපයක් ආවා. පඩංගු පකාවිඩ් පදකම 

ඒකතු කරලා රැස්විම පවත්වාපගන යනවා. පමාකද පම්ක පපාුපේ පඩංගු කිටුව තියනවා 

වපේම තව අවුරුද 10-15 පම් පකාවිඩ් තිපයයි කියලා.ඒක නැති පවන්න පුලුවන්.තිපයයි කියලා 

හිතාපගන රැස්විම් තියනවා. ඒකට සහභාගි පවන්න. 

03(10) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.තිස්ර රස්ොාංජන ගමන්ත්රිස්ත මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඇත්ත වශපයන්ම කියනවා නම් පම් පවනපකාට පකාවිඩ් හතර වන රැල්ල 

පටන්පගන තත්වයක් තිපයන්පන්. පකාවිඩ් පරෝගිපයක් පගදර ඉන්නවා නම් ඇම්බියුලන්ස් ඒක 

ඇවිල්ලා ඒ පරෝගියාව පරෝහලකට පගනයන ඒ යාන්ත්රනය සම්පුර්ණපයන් ඇන හිටලා 

තිපයන්පන්. පම් පවනපකාට ඔබතුමාත් දන්නවා මපේ නැන්දනිය පම් පවනපකාට ඉතාම අසනීප 

තත්වපයන් ඉන්පන් ඒයාට පිලිකාවකුත් තිපයනවා. පම් ඇම්බියුලන්ස් ප්රශ්ණය උඩ ඒයාපේ පුතා 

උත්සහා කරනවා පරෝගියාව ප්රයිවට් වාහනයකින් පරෝහලකට පගනියන්න ඒකටත් අවසර ගන්න 

ඕන පසෞඛ්ය බලධාරින්පගන්.සභාවක් විියට අපපත් යුතුකමක් තිපයනවා ඔබතුමාපගත් මීට වඩා 

මැිහත්විමක් පම්කට ලබාපදන්න උත්සහ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(11 )මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  -ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පම් එන්නත්කරණය ගැන කථා කරනපකාට ඉිබැේද නිපයෝජනය කරන 

මන්ිවරයා විියට ප්රශ්ණ තිපයනවා.පලපවනි මාත්රාව ලබා ිලා තිපයන්පන් පදවන මාත්රාව පදන 
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ිනයක් නිශ්චිතව නැහැ. අපි තමයි මහජනතාව ඉිරිපේ අපහසුතාවට පත්පවන්පන්.ඒ සම්බන්ධව 

අපිට ඉල්ලිම කරන්න පවන්පන් පේශපාලන අධිකාරිය විියට ගරු ඔබතුමාපගන්. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,වවදය රංග සමඟ මම ුරකථනපයන් කථා කරනවා.ඒතුමා කථා කරන නිසා යම් 

යම් පේවල් පගාඩක් සිු කලා. නමුත් අවාසනාවකට මම කථා කලාම කථා කරන්පන් නැත්නම් 

මම පමාකද කරන්පන්. විල්පලෝරාවත්පත් පදවන මාත්රාව පදන්න ගිහිල්ලා 500 කට විතර අු 

වුනා. ජනතාව මට ිගින් ිගටම බණිනවා. මම දන්පන් නැහැ පමම ක්රියාවලිය පකාතනින්ද ඉවර 

කර ගන්පන් කියලා. අපි පලාකු උත්සහායක් ගමු වවදයවරුන් සමඟ සුහදශිව පම් කටයුත්ත 

පබ්ර ගන්න. 

03(12) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැන් පඩංගු පරෝගය වයාප්ත පවින් පවතිනවා. ජනතාව කියනවා ුම 

ගැසීපමන් පමය යම් කිසි මට්ටමකට පාලනය කරන්න පුලුවන් කියලා. ඒය ඉටු කරන්න කියලා 

ඉල්ලිම කරනවා.  

03(13) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඒ වපේම දැන් මාස ගනනවක් තිස්පස් ඉිබැේද 208 බස් රථය ගමන් 

කරන්පන් නැහැ. ගමන්කරන බස් රථ රාි 7-8 පවනපකාට ධාවනපයන් නවතිනවා. ඒ් නිසා 

ජනතාව අපහසු තාවයන්ට පත්පවනවා. ඒම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා මැිහත් පවලා 

පමය ඉටුකර පදන පමන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

03(14) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉිබැේද මපේ ප්රපේශපේ ඉතාමත් අවදානම් තත්වපේ පස් බැි කීපයක් 

තිපයනවා. ිට කලින් පම් අවදානම් පස් බැි නිසා ඒකම පවුලක ජීවිත 3 ක් අහිි වුනා කියලා 

ඔබතුමා දන්වා නගරාධිපතිතුමනි. වසර ගනනාවක් තිස්පස් පම් අවදානම් තත්වයත් ඒක්ක පසෝදා 

පාලු පවලා දැන් අියක පමණ පරතරයක් තමයි නිවස හා පස් බැි අතර තිපයන්පන්. ඒමනිසා 

ඉිබැේද ජනතාවපේ ජිවිත් අහිි පවන්න පුලුවන්. වසර ගණනාවක් තිස්පස ්  වර්ෂා කාලපේි 

ප්රාපේශිය පල්කම් කාර්යාලපේ පැින ආරක්ිත ස්ථාන කරා යන්න කියලා කියනවා පමණයි 

නිශ්චිත ස්ථාන ලබා පදන්පන් නැහැ ඒ අයට ඉවත් පවන්ව. ඔබතුමා මැිහත් පවලා රජය හා 

කථාකරලා ඉක්මනින් පම් අයට විසුමක් ලබා පදන්න කියලා කාරුණිකව ඔබතුමාපගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, පම් කාරණපේි වයාපාරික ස්ථාන විියට පවත්වාපගන යන්නට අංශක 90 ට පස් 

කපපුස්ථාන පදක්ක තිපයනවා ඉිබැේපේ. අදම පම් සභාව ඉවර වුනාට පසුව ප්රධාන මහජන 

පරික්ෂක මහතා සමග කිටුවක් ගිහිල්ලා ස්ථාන පරික්ෂාවක් කරලා පලමුව වයාපාරික බලපත්රය 

අපහෝසි කරන්න. ඔහුට නිර්නායකයන් පදන්න අදාල වන ිනත් ඒක්ක පමතන ආරක්ෂාව 



11                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.08.05 
 

 

සපයන්න කියලා. වැඩ කිරිම නතර කරලා පපාලීසිය දැනුවත් කරලා සම්පුර්ණපයන්ම සීල් කරන 

තත්වයට පත් කරලා වයාපාරය නතර කරලා ඒ් කටයුත්ත කරන්න අවශය කටයුතු කරන්න. 

03(15) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  -ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වරිපනම් පල්ඛ්ණපේ නම් පවනස් කිරිමට අදාලව මහජනතාව සැලකිය 

යුතු පලස රස්තියාු කරන, පීඩාවට පත්පවන තත්වයට අද පත්පවලා තිපයනවා ඒ් සඳහා 

පැිපණන ජනතාවට නගර සභාපවන් කියනවා පලාත් ආදායම් පකාමසාරිත් පේ සීල් ඒක 

අවශයයි කියලා. ඒතපකට ඒම තැනැත්තා ඒම සථ්ානයට ගියාම ඒතනින් පදනවා රැපගන ආ යුතු 

යම් පල්ඛ්ණ ප්රමාණයක්. පසුව කියනවා අදාල පරිි මුේදර ගාස්තු පගවා නැහැ කියලා. ඒම නිසා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි පලමුව පැිපණන්පන් පම් අය නගර සභාවට අපිට අවපබෝධයක් 

තිපයනවා කියන්න පමන්න පම් ලියවිය රැපගන යන්න කියලා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමාට බාධා කරනවා පනාපවයි. ඔතන සම්පුර්ණ වරද කරන්පන්  පනාතාරිස් 

මහත්වරු කරන්න ඕන පිලිපවල කරන්පන් නැති නිසා. පළමුව පනාතාරිස් මතය විමසලා ඒතන 

සිටින තක්පස්රු නිලධාරි මතය විමසලා ඒ අනුව තමයි ලියන්න ඕන ඔප්පුව.ඒකට තමයි ගාස්තු 

අය කරන්පන්.ඒ සියලු කටයුතු කරලා සීල් ඒක ගහලා පගන්වා ිම තමයි පනාතාරිස ්

මහත්මයාපේ වගකීම.ඒ වගකීම  පනාතාරිස් මහත්මයා පනාකරන තැන තමයි පම් ප්රශ්ණ 

මතුපවන්පන්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම කියන්පන් ඒ අදාල විස්තර ඇතුලත් දැන්විමක් අලවා තිපබනවා නම් 

පම් රස්තියාුව පිඩාව මහජනයාට සිු පවන්පන් නැහැ කියන ඒක. අනිත් ඒක ඒ ක්රියාවලිපයම 

අදාල AT අයුම්පත අත්සන් කරන්පන් අදාල පැටිකියට පයාදලා නීනිඥ මහත්මපයක්. එපස ්

සහතික කරපු පම් පල්ඛ්ණ පම් ආයතනය පිලිගන්පන් නැහැ. පමපහන් කියනවා තව දරුපවා 

ඉන්නවද කියලා දන්පන් නැති නිසා නැවත කියනවා සාම විනිසුරු හරහා ිවුරුම් පපත්සමක් 

පේන්න. මම කියන්පන් පම්ක බරපතල ප්රශ්ණයක්.සාමවිනිසුරු වරපයක් පාවිච්චි කර ගන්න ඕන 

නැහැ  පම් රපට් පිලිගත්ත වනතික බලයක් තිපයන නීතිඥ වරපයක් සහතික කලාම. මම 

හිතනවා අපි වයවස්ථාපිත ආයතනයක් ඒක නිසා උචිත පනාවන පදයක්.පකාමසාරිස්තුමා පම් 

තීන්ුව ගත්පත් කවුද? 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,නමක් හැරවීපම්ි ිවුරුම් පපත්සම් කීපයක් ඉිරිපත් කරන්න පවන්න 

පුලුවන්.නම අතර පවනසක් පවන්න පුලුවන්. බුදල් පබිමක් පවන්න පුලුවන් විවිධ විවිධ ඒවා 

ඒන්න පුලුවන්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අවසානපේ ඔබතුමාපේ තීන්ුව තමයි ක්රියාත්මක පවන්පන්. 
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 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, මපේ තීන්ුවක් පනාපවයි පම් කියන්පන්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නමක පවනසක් තිපයනවා නම් සාමවිනිසුරු සහතිකය හරි. නමුත් 

දරුපවක් ඇතුලත් කරලා නැත්නම් සාමවිනිසුරු සහතිකය අපිව ආරක්ෂා කරන ඒකක් පනාපවයි. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, සමාපවන්න මම පම් ඔබතුමාට වැරැේද නිවැරි කරන්න හදන්පන්. සාමවිනිසුරු 

පකපනකුට කාපගවත් අයිතියක් ගන්න බැහැ.ඒ කියන ඒක මපේ ඉිරිපේි කියවා අත්සන් කරන 

ලි. කවුරුවත් සාමවිනිසුරු පකපනක් වගකිමක් ගන්පන් නැහැ. ඔබතුමා පටලවාපගන 

තිපයන්පන්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඒපහම නම් ඔබ ඒකක් කියනවා ආයතනය ඒකක් කරනවා.මම 

සාමවිනිසුරු සහතිකයක් ුන්නා ඒ පිලිබදව.දරුවන්පේ නම් ටික දාලා. ඒක පිලිගත්පත් නැහැ. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඒ්ක ප්රශ්පනත් ඒක්ක පස්පස් කතා කරමු. සභාවත් ඒක්ක සාමවිනිසුරු සහතිකය 

කියන්න බැහැ. ඔබතුමා පනාදන්නවා වුනාට ඉහල අධිකරණයට යන්න වුපනාත් ඒ පගනියන 

ඒක සාමවිනිසුරු පකපනක් විසින් සහතික කරන්පන් නැත්නම් නුව ඉිරියට පගනියන්න බැහැ. 

03(16) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මට පකාමසාරිස්තුමා ලියාපිංචි තැපෑපලන් ලිපියක් ඒවනවා 

මන්ිවරුන්පේ ඉන්ධන හා මුේදර ිමනා සම්බන්ධ අධිභාර ගත මුදල් අයකර ගැනිම. අවසානපේ 

කියනවා මපේ පංගුපේ රු.හාරලක්ෂ අනුපදදහස්පන්සිය අනුතුනයි ශත අනුතුනක් මට පගවන්න 

කියලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම් සභාවට යම් පමාපහාතක වුනු විශාල වරදක්. ඒ වරදට දායක 

වුනු මන්ිවරු වපේම නිලධාරින් කථා කරලා ඕන තරම් තීන්ු තිරණ අරපගන තිපයනවා.මීට 

අදාලව හිටපු පකාමසාරිස්වරපයක් මට ලිපියක් ඉිරිපත් කරලා තිපයනවා ඒ  මුදල ඔබ පගවා 

අවසන් කියලා. ඒ ලිපිපගානු වල තිපයනවා සියලු විස්තර. තවත් අයට නීතිමය කටයුතු කලා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,ඔය පවන ඒකක් , මටත් ඒක අදාලයි. මන්ිවරු කීපදපනක් ඉන්නවා. අපි ගිය 

සභාපවි පයෝජනාවක් සම්මත කරලා අදාල පවන්නාවු කටයූතු කරින් පවතිනවා. පම් 

ප්රශ්නපේි නිලධාරින්ව නිදහස්  කලා පස්ම අපිවත් නිදහස් කරන්න කියලා අපි පයෝජනාවක් 

සම්මත කර ගත්තා. 

03(17) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - බී.ස්ජිත් ුමින්ත්රද පිරිස්ත මහතො 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පම් පවනපකාට ඒන්නත් කරණය සාර්ථකව සිුපවින් පවතිනවා. 

පසුගිය මරණ වලින් ඒන්නත් ලබා පනාගත්ත අයත් ඒක ඒන්නතක් ලබා ගත්ත අයත් තමයි 

වැිපුර සිටින්පන්. ඒ වපේම අවුරුු 18-30 ත් අතර අයට ඒන්නත් ලබා ිමක් සිු කරන්න යනවා. 

පමම ඒන්නත් ලබා ි ජනතාව පබ්රා ගැනිම ඉතා වැදගත්. 

03(18) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - බී.ස්ජිත් ුමින්ත්රද පිරිස්ත මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පීසීආර් කිරිපම්ි සතියකට වරක් පමණයි කරන්පන්. කවුරු පහෝ පරෝග 

ලක්ෂණ පපන්වනවා නම් අපිට ඒ වාරය ඒනකම් ඉන්න සිු පවනවා. පම් පවනපකාටත් පරෝගි 

තත්වපේ සිටින අය ඉන්නවා නිපවස් තුල. පම්ක ක්රමවත්ව ඉටු කිරිම සඳහා පහුගිය කාපල් 

ඔබතුමාත් පලාකු උත්සහයක් ගත්තා. මපේ දායකත්වයත් ලබා ුන්නා. නගරාධිපති සමන්ලාල් 

ප්රනාන්ු ගන්න හැම තීන්ුවකට ම අපි ඒකඟයි. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - බී.ස්ජිත් ුමින්ත්රද පිරිස්ත මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි අන්තර් නිපරෝධායන මධයස්ථානයක් පිහිටුවන්න කියලා අපි ඉල්ලික් 

කලා. අපි කථා කරපු කාරණාව දැන් උච්චස්ථානයට පැිණ තිපයනවා. පරෝහල් ධාරිතාව 

ඉක්මවලා පැින තිපයනවා. ඒ වපේම ගැබිණි මේවරුන් පේ මාතෘ සායන මුලිකත්වය පගන 

සංවර්ධන කටයුතු කරින් ඒ ආපදා තත්වයන් යුහුසුලු වන ආකාරපයන් ඒ උපාය මාර්ග පතෝරා 

ගනිින් කටයුතු කිරිම වැදගත් පවනවා. ඒ වපේම පකාවිඩ් ප්රශ්ණයත් ඒක්කම අසරණ පවච්ච 

කණ්ඩඩායම් කිපයක්  ඉන්නවා. පකාවිඩ් පහ්තුපවන් ආදායම් මාර්ග අහිි පවනවා වපේම 

ප්රාපේශිය පල්කම් කා ර්යාලවල ලියාපිංචි වුනු අය ඉන්නවා ශිෂයාධාර ලබන දරුවන් ඉන්නවා. 

පම් පවුල් දැනට 66 ක් ඉන්නවා. අපිට පක්ෂ විපක්ෂ පේදයකින් පතාරව ඒ පවුල් 66 පවනුපවන් 

රු.1500/- ක් වපේ බු මල්ලක් පදන්න පුලුවන් කම තිබුනා. මම අවධාරණය කරන්පන නගර 

සභාව මට්ටමනුත්පම් අසරණ වුණු ිනිස්සුන්ට යම් ක්රියාමාර්ගයක් ගන්න කියන ඉල්ලිම 

කරනවා. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - බී.ස්ජිත් ුමින්ත්රද පිරිස්ත මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම පහුගිය කාපල් මතක් කලා අපප් මහජන පසෞඛ්ය පරික්ෂක මහත්වරු 

8 පදපනකුත් අපප් පවුල් පසෞඛ්ය පස්විකා 12 පදපනකුටත් ිමනා පලපවනි මාපස් ලැබිලා තිබුනා 

ඒ වපේම හිග ිමනාත් තිපයනවා ඒවා ලබා ිමටත් කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලිම මම කරනවා. 

 

03(20) මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  -එම්.ශිගරෝමි ඉන්ත්රදිකො කුගර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මා පවත ලැබුනු පපත්සමක් ඉිරිපත් කරන්පන්. ඉිකරින් තිපබන කාණු 

පේධතියක් සම්බන්ධව. පමාරටුමුල්ල 5 වන පටුමග ආවරණය වන පරිි පමම කාණු පේධතිය 

සෑිම සහා 2021 සිට ආරම්භ කර ඇති බවත් ප්රපේශවාසින් විිය අපි ඒ සම්බන්ධව ප්රිතිමත් වන 

බවත් ඒ ආයතනයට ස්තුතිමත් වන බවත් ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ඒත් ඒක්කම ඔවුන්ට යම්කිසි 

බලපෑමක් සම්බන්ධව පැිල්ලක් ඉිරිපත් කර තිපබනවා.පමම සංවර්ධන කටයුත්ත කිසියම් 

කණ්ඩඩායමකට ප්රතිලාභයක් අත්වන අතර ඒතනින් කිසියම් පිරිසකට යම්කිසි අගතියක් 
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සිුපවනවා නම් ඒම වයාපාතිය තුල යම් කිසි අසාර්ථක භාවයක් ඇති පේපදෝ කියන සැකපයන් 

ජනතාව සිටිනනිසා ඔබතුමාපේ අවධානය පයාමු කරන පලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

  

04.  ප්රශතණ  -       නැත 

 

05. ගයෝජනො -      නැත. 

 

 06. 2021ජුලි මස් ස්තථොවර කමිටු වොර්තො ස්ලකො බැලීම. 

 

06(1)  2021.07.26 දින ෙැවති ෙරිස්ර ගස්ෞඛ්ය ස්නීෙොරේෂොව පිළිබද ස්තථොවර කමිටු 

වොර්තොගේ තීරණයන්ත්ර ස්ලකො බැලීම. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුගේශත ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිටු වාර්තාපේ අංක 2(5) කරුණ යටපත්පකාමසාරිස්තුමා විසින් 

සභාතිතුමා පවත ඒවන ලද ලිපිපය කියවේි අපිට ගැටලු ගණනාවක් මතුපවනවා පමහි සඳහන් 

පවනවා පකෝටි 2 1/2 ක පමණ මුදලක් සම්බන්ධව නිරවුල් භාවයක් ඇති කර ගැනිමට සාකච්ජා 

කර තීරණයක් ගත යුතුයි කියලා. පම් හිඟ මුදලක් සම්බන්ධව තමයි තිපයන්පන්. පම් වාර්තාවට 

අනුව පම් මුදල සඳහන් වුනාට පසුගිය ජුලි 26 වන සුදා ින ලංකාිප පුවත්පපත් පලපවන පම් 

වාර්තාව පිලිදව කියවා බැලුවම ඉතාම බරපතල කාරණයක් කියපවනවා. ඒපක්න් අපිට අදාලයි 

පකෝටි 5 ක මුදලක් පගවන්න තිපයනවා කියලා තමයි ඒ් ආයතනය බාර නානායක්කාර 

මහත්මයා සඳහන් කරන්පන්.ඒ් මාධයපේිනිය ඔපබන් ප්රශ්ණයක් අහනවා ඒක්ට අදාලව ඔබ 

ප්රකාශයක් නිකුත් කරන්පන් නැහැ. අපිට දැන් ගැටලුවක් මතුපවනවා පම් තත්වය පිලිබදව 

නිවැරිි දත්තයන් කිසිවක් අප සතුව නෑහැ. අපි කසල අංගනයක් පැවැත්වුවා. නමුත් ඒහි නිවැරි 

දත්ත කිසිවක් සභාවට ලැබිලා නැහැ. ආරම්භ කරලා මාස 6 කට වැියි. ඒ් පිලිබද කිසිම තත්වයක් 

පිලිබදව ඒහි ලබන ආදායම ඒ් යන්ත්රසුත්රවල තත්වය , වියදම් කරපු ප්රමාණය පම් සභාවට 

ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ්ක බරපතල තත්වයක්. ඒ ් නිසා අපිට ප්රශ්ණයක් තිපයනවා පම් ිර්  ලිපිය 

ඇතුපලත් කරුණු ගණනාවක් ඉිරිපත් පවනවා. පම් පිලිබදව අපිට තවුරටත් අධයනය කරන්න 

සිුවන නිසා අපි කියන්න කැමතියි පම් කසල වයාපෘතිය සම්බන්ධපයන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි 

යම් යම් ප්රශ්ණ භුිය තුල තිපයනවා. අපි වියදම් කරල ඉිරිපත් කරපු පිකාපේ ිගින් ිගටම 

සඳහන් පවනවා සතියට ින පදකක් පනාිරණ කසල ඒකතු කරනවා. පකාපහ්වත්  
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ඒපහම ගන්පන් නැහැ. ඒපක් තාක්ෂණික කරුණු තිපයන්න පුලුවන්. අපිට ප්රශ්ණයක් තිපයනවා 

පසායිසා පුර ඇතුලු පම් කසල ඒකතු කිරිම පිලිබදව ගැටලු ගණනාවක් තිපයනවා. අපි පහාඳ 

වයාපෘතියක් අපි ආරම්භ කලා වයාපෘතිය ගැන ගැටලුවක් නැහැ. වයාපෘතිපේ ඇත්ත ප්රතිපලය 

ජනතාවටත් සභාවටත් ලැපබන පරිි ක්රියාමාර්ග සිු පවනවද කියන ගැටලුව අපිට තිපයනවා. රෑට 

රෑට කුණු පුච්චනවා පරිසරය ට හානි සිුපවනවා ඒ මගින් ඒ වපේම අපි කථා කලා පඩංගු 

වයාපෘතිය පිලිබදව. ඔබතුමාපේ රෑපවාහිනී වැඩ සටහනකි අපප් පසෞඛ්ය පරික්ෂක තුමා හරි 

කතාවක් කිවුවා ඉතාම පහාඳින් පම් කටයුත්ත සිු පවනවා දැන් පමාරටුපේ අපත් ඇඟිලි 

ගනනටවත් පමාරටුපේ පඩංගු පරෝගින් නැහැ කියලා මාපසකට කලින් කිේවා. අපි දැන් කරුනු 

පසායා බැලුවම දැන් මාස පදකකට පස්පස් බැලුවම 88 පදපනක් වාර්තා පවනවා පමාරටුපේ. අපි 

සංදර්ශන පැවැත්තුවට වැඩක් නැහැ සමාජය තුල ඇත්ත තත්වය ඒ්ක පනාපවයි නම්. ඒම නිසා 

පම් කසල වයාපෘතිය සාර්ථක කර ගන්න කල හැකි උපරිමය කල යුතුයි. නැත්නම් ඒහි විපාකය 

පමාරටුව ජනතාවට විින්න සිු පවන්පන්. පසුගිය කාලය තුල යම් යම් කරුණු පහ්තුපවන් මඟ 

හැපරන්න ඇති. නමුත් දැන් කාණු පුරාවට පඩංගු මුරු කීටයන් පිරිලා.තවමත් ඒවා නිසි පරිි 

පිරිසුු පවන්පන් නැහැ. පම් තත්වය පාලනය කර ගන්න ඔපබ් පාලනය අසමත් බව තමයි අපට 

පපනි යන්පන්. පඩංගු ප්රශණ්ය පමාරටුපේ දැන් බරපතල ප්රශ්ණයක් බවට පත්පවලා.අපි ඉල්ලා 

සිටිනවා පම් පඩංගු ප්රශ්ණය පකාපරෝනා වලට ඒහා යන්න කලින් විසුම් ලබා පදන්න කියන 

ඉල්ලිම අපි කරනවා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, කථා කරන්න පුලුවන් පවන්පන් ඒක තැනකින්පන්. ඔබතුමා අවසාන කරපු 

තැනින් තමයි මට පටන් ගන්න පවන්පන්. පබෝපවන්නාවු ඕනෑම පරෝගයක් වසංගතයක් 

සම්බන්ධපයන් කටයුතු කරන පසෞඛ්ය බලධාරියා මා වුනාට  පතාරතුරු ලබා පදන බලධාරියා 

වනපන් පසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි වරයා. ඒකට ක්රියාත්මක කිරිපම් බලධාරියාත් පසෞඛ්ය 

බලධාරියා විියට මපේ වගකිම තිපයනවා. ඔබතුමා පනාදන්නවා ඇති ඔබතුමා යන පේගය අු 

කරලා ඔය යන පේගය පහාඳයි යන විිපය තමයි වැරැේද තිපයන්පන්. ඒ්කට පහ්තුව තමයි 

ඔබතුමා ඔය විපේචනයට ලක් කරන කාල සීමාව ගත්තම අපි ඕක පටන් ගත්පත් ජනවාරි 12 

වනින. කරියාන වත්පත් අපිට කියනවා අවපශ්ෂ වන්නාවු පනාිරන කසල පේන්න ඒපා 

කියලා. ඔබතුමත් දන්නවා මමත් දන්නවා දැන් මාස 2 ½ ක් පම්ක නවත්තලා. පම්ක ඇඳගන්න 

බැරුව නවතිනවා. නවතිනපකාට ප්රශ්ණ ඇතිපවනවා. කසල සතියක් ඇේපේ නැති වුපනාත් ඒ්ක 

නිවැරි කර ගන්න සති හතරක් යනවා. අපි ඒක නිවැරි කර ගැනිම සඳහා ඊපේත් සාකච්ජාවක් 

කලා. ඒ සාකච්ජාපවි මට ලැබුන පදය තමයි පසායිසා පුර පුන පුනා කියන නිසා පදන පේ ඒ 

විියටම ගන්න කියලා පපාි අපදෝනාවක්, මැසිවිල්ලක්, බලපැමක් කරන මන්ත්රව්රුත් ඉන්නවා 

කියලා පසායිසාපුර. මම කිේවා පදන විිය ඒ විියටම ගන්නබැහැ. පහ්තුව ඔබතුමන්ලා 

පනාදන්නවා ඇති පම් සියලුම මන්ිවරුන්පේ පගවල් වලිනුත් පම්වා පතෝරලා තමයි පදන්පන්. 

පතාර්ලා පනාි ඉන්න බැහැ. පතෝරලා පනාපදන අය පුච්ච පුච්ච කියනවා පේවා පගනියන්පන් 

නැහැ කියලා. මට පහට සිට ඒනවා ඒ පිලිබද වාර්තාවක් කුණු පනාපතෝරා පදන අය කවුද? ඒ 

අයපේ ලිපිනය පමාකක්ද? ඒ කුණු මල්ල පවා මම කියලා තිපයන්පන් වීිපයෝ කරන්න කියලා. 

පමාකද අපි පකපනකුට පදෝෂාපරෝපනයක් කරනපකාට අනිත් පැත්තට බලන්න ඔබ පම් 

පදෝෂාපරෝපනය කරන විිය විදයාත්මකද කියලා. ඒපහම නැත්නම් කුණු අින පස්වකයා පඩංගු 

තියාපගන පකාපරෝනා තියාපගන කුණු අින ඒක කරනපකාට අපි කාටවත් පත්පරන්පන් නැහැ 

යම්යම් වෘත්තින් වල ඉන්න අය ඒලියට බැහැල කැහැ ගහනපකාට කාටවත් පත්පරන්පන් නැහැ 
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පම් අහිංසක පස්වකපයෝ සතියක් වර්ජනයක් කපලාත් පකාපරානා පනාපවයි ඊටත් වඩා භයානක 

පරෝග හැපදනවා. පම් අහිංසක පස්වකයන් පිලිබද කථා කිරිපම්ි මීට වඩා වගකීමක් ගන්න.මීට 

වඩා අවපබෝධපයන් කථා කරන්න. පස්වකයා කියන්පන් ඔහුට තිපයනවා රාජකාරියක් ඔහුට 

තිපයනවා වැඩ කරන්න ලැයිස්තුවක් ඔබතුමාපේ ඔය පනාපකරුනා කියන වැඩය මම කියන්පන් 

නැහැ පකරුනා කියලා. ඒතනට මම යන්පන් නැහැ. ඒකට පහ්තු තිපයනවා  වැිපයන්ම ඔයකුණු 

පගාඩවල් නැති කරන්න මම තරම් කැමති මපේ ආණ්ඩු පක්ෂය තරම් කැමති නැහැ ඔබතුමන්ලා. 

කැමති නම් ඔබතුමන්ලා ඔය පයෝජනාව මට පගන්පන් නැහැ. ඔබතුමා ඔය පයෝජනාව ඔයිට වඩා 

පහාඳින් පේනවා.ඔබතුමා කැමති නැහැ කුණු නැති පවනවට. කුණු තිපයනවට ඔබතුමා කැමති. 

ඒකට පහ්තුවක් තිපයනවා එතපකාටයි විපේචනයක් තිපයන්පන්. අපි ඒකට ආස නැහැ. අපිට ඕන 

පම්ක නැති කරන්න. නැති කිරිපම් කටයුත්ත අපි ඉතාමත් විිමත් කරනවා. පම් දවස්වල රපට් 

තිපයන තත්වයත් ඒක්ක අපප් පම් පවනපකාට පසෞඛ්ය කම්කරුවන් සහ කර්මාන්ත කම්කරුවන් 

70 කට වැිපේ පුරප්පාු පවලා තිපයන්පන්. ියගිය, විශ්රාම ගිය, පස්වය අතහැර ගිය පම් 

පුරප්පාු සංඛ්යාව තියාපගන තමයි අපි පම් වැපඩ් කරන්පන්.අනිත් පැත්පතන් ගත්තම පම් තරම් 

වත් පම් පස්වාව සිු කරන්පන් පමාරටුව මහ නගර සභාව විතරක්ම විතරයි පම් පස්වකයන්ට පම් 

විියට සලකන්පන්. අනිත් අය පස්වකයන්ට පම් විියට සලකන්පන් නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් 

කලාප තුල පස්වකයන්ව මාරු කිරිමක් කරලා ගරු මන්ීවරුත් ඒක්ක මම සාකච්ජාවක් කරලා 

පමාකක් පහෝ වැඩ සටහනක් කරලා පම්ක නිවැරි ිශාවකට පගනියන්න යන්පන්. ඔබතුමා 

කිේවා හරි. පකාපරෝනා තිබුන කාපල් අපි කාණු පිරිසිු කපල් නැහැ. පවන පහ්තුවක් නිසා 

පනාපවයි ිනිස්සු පාපර් යන ගමන් මාක්ස් ඒක දාපගන පකල ගහන්පන් නැහැ. මාක්ස් ඒක 

ගලවලා පකල ගහන්පන් පරෝගියා. පකල බිිති වලින් තමයි පරෝගය හැපදන්පන්. ඒතපකාට 

තණපකාට කපනපකාට පකලබිිති ස්පර්ෂ පපන්න පුලුවන්. ඒක නිසා කරන්න වාපල් 

කරන්නයන්න බැහැ. ඒක විදයාත්මකව අපිට ලැපබන පතාරතුරුත් ඒක්ක. මම ඔබතුමාට 

ඉතාමත්ම ඕනෑකින් කියනවා සුපේශ ් ගරු මන්ීතුමා පුලුවන්නම් වවදයවරියට කියන්න 

පකාපරෝනා වලට කරපු පේ පඩංගු වලට කරනපන් නැතුව කවූරු පහෝ පි ඒච් අයි පකපනක්වත් 

ඒවන්න කියලා පඩංගු රැස්විමට පහ්තුව තමයි පවන මුකුත් පනාපවයි ඔවුන්පගන් ලැපබන 

පතාරතුරු අනුව තමයි අපිට පුලුවන් පවන්පන් පඩංගු මැඩපැවැත්විම සඳහා කරන්නාවු පරික්ෂණ, 

ුම් ගැසීම් කරන්න පවන්පන්. ඒ පතාරතුරු අපිට ඒන්පන් නැහැ. ඒ පතාරතුරු ඒන්පන් පසෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරි කාර්යාලට. ඒම නිසා ඔබතුමා මට දැන් පම් කියනවා වපේම කියන්න ඔබතුිය 

නගරාධිපතිතුමා සමඟ ප්රශණ්යක් තිබුනට අපිට අදාල නැත. ඔබතුිය අදාල පවන්නාවු පතාරතුරු 

පදන්න ගිහිල්ලා. මම මහජන නිපයෝජිතපයක් විියට ඔබතුිය වගකියන්න. පම්ක කියන්න 

පම්ක කියන්පන් නැතුව ප්රශ්ණය ඒක පැත්තකට ඇඟිල්ල ික් කලා කියලා,  ඔබ බලාපපාපරාත්තු 

වන මහජන පස්වාව මම බලාපපාපරාත්තුවන මහජන පස්වාව පවන්පන් නැහැ. හැබැයි ඒතනට 

ගිහිල්ලා පදන්න එපා පතාරතුරු. ඒක එයාපේ වැඩක් කියලා කියන්න යන්න එපා. එතපකාට 

පම්ක මහජන පස්වයක් පවන්පන් නැහැ. අපි ඔතන  ඉදලා ඕක කපල් නැහැ. ඒපහනම් රවිනාත් 

මහත්මයා යන්න කලින් අපි ගිහිල්ලා වවදයාවරයා සමඟ කථා කරන්පන්. එපහම කරන්න බැහැ 

කියලා අපි ගිහිල්ලා කථා කරනවා. ඒක නිසා කරුණාකරලා මම ඔබතුමාලට විරුේධ නැහැ. 

පම්ක පකපරන විිය කථා කරන පේවල් අපි පම් පරිසරපේ තිපයන පේවල් අපි දන්නවා. ඒක 

නිසා කරුනාකරලා පම්ක යනපකාට ඔබතුමා තාම වාර පදකයි ධුර ලබා ගත්පත් එම නිසා 

දන්පන් නැහැ.  
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පම් කසල කලමනාකරණය අවිිමත් වුනා පම් පකාපරෝනා නිසා. ඒ නිසා තමයි පම් පඩංගු අපේ 

කියන ඒක අපි කියනවා. අපි පස්වකයන් කැඳවලා කිේවා නැවත වතාවක් පපාලිතින් පිච්පචන්න 

බැහැ, පකාළ පිච්පච්න්න බැහැ. ඒ පුච්චන අය සම්පුර්ණම වගකියන්න පවනවා. ඒතපකාට 

අතිකාල ,ිරි දීමනා නැති පවයි. සම්පුර්ණවම පම් කසල ටික පමතනට පේන වැඩ සටහන 

හදන්න කියලා. ඔබතුමාට පබාපහාම ස්තුතියි. හැබැයි ඔබතුමා ඔය කියන පේ මීට වඩා 

සත්භාවපයන් ඉිරිපත් කිරිම කරන්න. මම ඔබතුමන්ලා කියන පේවල් ඇහුම්කම් පනාපදන්පන් 

නැහැ. පබාපහෝ පස් ඇහුම්කම් ිලා තිපයනවා. පහටත් ඇහුම්කම් පදන්න බලාපපාපරාත්තු 

පවනවා. විපශ්ෂපහන්ම ජනතා විමුක්ති පපරමුණ සිටින මන්ීවරු කියන පේවල් පබාපහෝ පස ්

ඇහුම්කම් පදන්න උත්සහ ගන්නවා. එපහම කලා කියලා ඔබතුමන් ලා ඒක දන්නවා.හැබැයි 

පමතනි නැවත වතාවක් වවදයවරයාපගන් අයින් කරලා මට විතරක් ගහන්න හදන්න ඒපා. 

වවදයවරයාපගන් ගන්න පුලුවන් ඒක ගන්න බැරි පවනවා. වවදයවරයට ගහ ගහා මටත් 

ගහන්න කමක්  නැහැ. වගකීපමන් වවදය වරුන්ට අයින් පවන්න පදන්න ඒපා. වවදයවරයාට 

සුුහුනු ගාන්න යන්න ඒපා.  

වවදයවරු පදපලපගන් ඒක්පකපනක් දැන් ඒනවා.වවදයවරපයක්ව සහභගි කරවනවා. පඩංගු 

ගැන, පකාපරෝනා ගැන කථා කරනවා. ඒක නිසා පම්ක අපිට ඉවර කර ගන්න ඕනෑ. අපිටත් 

හදාගන්නත් බැහැ. ිනිසුන්ට හැපදන්න පදන්නත් බැහැ. ඒ පවනුපවන් පපනි සිටින්න ඒක වරක් 

පනාපවයි දහස් වරක් කෑමති නිසා තමයි අපිට අතරමැි පරෝහලක් නැති වුනාට ලිහිනි මන්ත්ර්තුිය 

මට කථා කර කර කියනාවා ඔබතුමා පරෝගින් නගර සභාපේ නතර කර ගන්න ඒක ඉතා 

ප්රපේශපමන් කරන්න මට කියපු වාර අනත්තයි. රවිනාත් පේ ගුණපස්කර මැතිතුමා මට කියපු වාර 

අනන්තයි. අපි ඒපහම කපලත් අපිට පත්රුනා පම්ක මානසිකව බලන පේත් ඒක්ක පම් අය 

මඩකලපු ගියාම ඒතන ඉදලා මානසිකත්වයත් ඒක්ක ඉක්මනින්ම සුව පවන්පන් නැති නිසා ඕන 

කමක් තිබුනා පමාරටුපේ සිටින පකනා පමාරටුපේම තියලා ඒ නිරවුල් මානසිකත්වය හදන්න. 

ඕනෑම පරෝගයකට තමන්ට ඔලුවට දැපනන බරත් ඒක්ක පරෝගය පමාන තරම් පවතිනවද නැේද 

කියන පරෝගයක් හැුන පකපනක් දන්වා. මටත් ඒපහම පරෝග හැිලා තිපයනවා. යම් යම් 

තැන්වල මම ඉදලා තිපයනවා ඒ තැන්වලි ඒක දැනිලා තිපයනවා. ඒල්ලිලා මැපරන්න අනන්ත 

හිතිලා තිපයනවා. ඒ් නිසා පමාරටුපේම හිර පගයක් තිබුනා නම් මට ඒ්ක උදාපවන්පන් නැහැ මම 

ඉන්පන් පමාරටුපේ කියලා හිපතන නිසා. ඒක නිසා මම කරන්න ගිය පේට මට ආණ්ඩුපවන් ඒක 

කරන්න ඒපා වගකීමක් ගන්න ඒපා කියපු නිසා දැනටත් ඉන්වා 7-8 පදපනක්. ඒකට පහ්තුව තමයි 

පම් පවනපකාට සම්පුර්ණපයන්ම අමාරු පනාවන පරෝගින්ව පගවල් වල ඉිලා ප්රතිකාර ගන්න 

පුලුවන් නම් ප්රතිකාර ගන්න කියන ඒක නිපේදන නිකුත් කරලා ඉවරයි වවදයවරුන්ට උපපදස් 

ිලා ඉවරයි.ඒක නිසා අපි ඒකකරනවා.  

සුපේශ් මන්ත්ර්තුමා ඔබතුමාට පගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. පම්කට පලන්ගතු පවච්ච ඔබපේ 

සහපයෝගය ලබාපදන්න. හැබැයි අවසානපේ ඔබතුම කිේවපන් පම්කත් පකාපරෝනා කරපගන 

වවදයවරයා ඒකක තිපයන අමනාපකම් ඒක්ක පඩංගු පකාපරෝනා මට්ටමට පේන්න ඒපා කියපු 

ඒකමම අතිශයයින්ම ප්රතික්පෂ්ප කරනවා. පම්පක් නිසි බලධාරියාපේ කියන්පන් ,පසෞඛ්ය 

බලධාරියා කියන්පන් මුකුත් පනාපවයි ගන්න ඕන තීන්ු ටික අරපගන කරන්න මම 

වවදයවරපයක් පනාපවයි. ඒ් උපපදස් අනුව ක්රියාත්මක කිරිම විතරයි මට කරන්න පුලුවන්. ඔබ 

අද සභාව ඉවර වුනාම ගිහිල්ලා කියන්න කරුනාකරලා ඔයපගාල්ලන්පේ ප්රශණ් තියාගන්න මම 

ඒ්ක නගරාධිපතිටත් කිේවා ඒ ප්රශ්ණ තියාගන්න ඒපහම හැබැයි ඔබතුිය අනිවාර්යපයන්ම 

රැස්විම් වලට ඇවිල්ලා පඩංගු වල, පකාපරෝනා වල  වාර්තාවල් පදන්න ඒතපකාට පබෝවිම 
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වලක්වා ගන්න නගරාධිපතිතුමා වැඩ කපල් නැත්නම් අපි ඊලඟ සභාපේි නගරාධිපතිතුමාට 

කියන්නම් කියලා ඔබතුමා කියන්න. ඔබතුමාට ඒක කියන්න අයිතියක් තිපයනවා. ඒම නිසා ගරු 

මන්ත්ර්තුමා නැවත වතාවක් මපේ පැත්තට විතරක් පම් පබෝපල් දාන්න ඒපා. මම පබෝල බාර 

ගන්න අකමැති පකපනක් පනාපවයි පබෝල බාරගත්ත වාර අනන්තයි අප්රමාණයි පහට ිනපේිත්  

ගන්න ඔින මම පරිපාලකපයක් නිසා. ඒම නිසා ඔබතුමාපේ විපේචනය සාධාරණයි හැබැයි 

අවසානපේ කියපු ඒක මම ඉතාමත්ම පිලිකුපලන් ප්රතික්පෂ්ප කරනවා. මට ලැපබන උපපදස් 

අනුව හැම පේම කල හැකි නායකත්වය පදන්න පුලුවන්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුගේශත ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඔපබ්අදහස ්පිලිබදව වැරි වැටහිමක් හැපදන නිසාම අපි කසල පාර පුරා 

වැපටනවට කැමති අය පනාපවයි. අපි විශාල උත්සහයක් දරනවා විපක්ෂපේ ඉදලත් ඒ්කට අදාල 

ක්රියා මාර්ග පතෝරන්න. පුේගලිකව මම මපේ පගදර කසල පකාලකෑල්ලක් වත් ඒලියට පගන්පන් 

නැහැ. මම ඒ්ක පවන් කරලා කරනවා. 

 -සභා ප ෝෂා- 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  -යු.ප්රස්න්ත්රන මගනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පමාරටුව පමාල්පප් පපාු පවලද පපාපල් කුණු සම්බන්ධව ප්රශ්ණයක් 

තිපයනවා. මම පම් සම්බන්ධව පකාමසාරිස්තුමා දැනුවත් කලා. බු ප්රශ්ණයක් තිපයනවා කියලා 

මම දන්නවා.  

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඒ් සම්බන්ධව පියවර අරපගන තිපයන්පන්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යු.ප්රස්න්ත්රන මගනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,පබාපහාම සත්ුතියි.ඒවපේම පඩංගු මරධනය ට මා විසින් පයෝජනාවක් 

පගනාවා පඩංගු සම්බන්ධ උපකරණයක් ගැන.ඒ පිලිබදව ඉිරිපේි පසෞඛ්ය කිටුව විියට 

ගන්න ක්රියාමාර්ගය පමාකක්ද කියලා දැනගන් කැමතියි. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, පසාඛ්ය වවදය නිලධාරි කාර්යාලපේ ඉන්නවා කීට සම්බන්ධ විපශ්ෂඥවරු 

ඔවුන්පගන් වැිපයන්ම කීටයන්ඉන්න තැන පමාකක්ද සුුසු තැන පමාකක්ද කියලා ඒ් වාර්තාව 

ලැබුන ගමන් අපි කරනවා. 

2021.07.26 දින ෙැවති ෙරිස්ර ගස්ෞඛ්ය ස්නීෙොරේෂොව පිළිබද ස්තථොවර කමිටු 

වොර්තොගේ සියලුම තීරණ ඒකමතිකම ස්භො ස්ම්මත විය. 

06(2) 2021.07.26 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබද ස්තථොවර කමිටු වොර්තොගේ 

තීරණයන්ත්ර ස්ලකො බැලීම . 



19                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.08.05 
 

 

2021.07.26 දින ෙැවති ආයතන හො නීතිය පිළිබද ස්තථොවර කමිටු වොර්තොගේ සියලුම 

කමිටු තීරණයන්ත්ර ඒකමතිකව ස්භො ස්ම්මත විය .  

 

06(3) 2021.07.26 දින ෙැවති කර්මොන්ත්රත හො ඉදිකිරීම් පිළිබද ස්තථොවර කමිටු වොර්තොගේ 

තීරණයන්ත්ර ස්ලකො බැලීම . 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒත.ඒච්.සුගේශත ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට දැනගන්නට ලැබුනා පමාරටුව බල ප්රපේශපේ මාතෘසායන වල 

ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා පසෞඛ්ය අමාතයාංශපයන් යම් ප්රතිපාදනය ප්රමාණයක් පවන් කර 

ඒවා ඇති බැවින්  ඒවාට අදාල ඇස්තපම්න්තු සකස් කරලා ඒවන්න කියලා. අපි කාටවත් 

අවපබෝධයක් තිබුපන් නැහැ ඒ කුමන මාතෘසායනද ඒ සම්බන්ධ කිසිු කටයුත්තක් සම්බන්ධව 

සභාපේ අපි දැනුවත් නැහැ. නමුත් අපිට පක්ෂයක් හැටියට පාර්ලිපම්න්තු මන්ි ප්රතිපාදන යටපත් 

යම් මුදල් ප්රමාණයක් පවන්වුනා අපි ඒ මුදල පබාරුපන මාතෘ සායනය ආරක්ිත වැටක් ඉිකිරිම 

සහා වැහි ආවරණයක් ඉිකිරිම පවනුපවන් අදාල පයෝජනාව ඉිරිපත් කරලා දැන් ගිය මාපස් 7 

පවනිදා අදාල පයෝජනාව ඇස්තපම්න්තු කැඳවන්න කියලා නගර සභාවට පයාමු කරලා 

තිපයන්පන් ඒ ඇස්තපම්න්තු සකස් කරලා ප්රාපේශිය පල්කම් කාර්යාලයට අද පවනකම් ඉිරිපත් 

කරලා නැහැ.අපිට පතාරතුරු තිපයනවා හදපු ඇසත්පම්න්තුව අතුපල් පම් සියලු සංවර්ධන 

කටයුතු තිපයනවා.පබාරුපන සම්බන්ධව මම කියන්පන්. පාර්ලිපම්න්තු ප්රතිපාදන පවන් කලාට 

පස්පස් අපිට ප්රාපේශීය පල්කම් කාර්යාලය දැනුවත් කපලත් නැහැ නගර සභාපවන් දැනුවත් 

කපලත් නැහැ හැබැයි පම් ප්රතිපාදන පම් විියට ිේ ගැස්සිලා පම්වා අපහෝසි පවන්න පුලුවන්. එම 

නිසා අපිට ඒ පවනුපවන් ප්රතිපාදනයට අදාල ඇස්තපම්න්තුව හැකි ඉක්මනින් යවන්න කියලා 

ඉල්ලනවා. පමය ඉක්මනින් කල පනාහැකිනම් අපිව දැනුවත් කරන්න අපි පවන පයෝජනාවක් 

ඉිරිපත් කරන්නම්. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,යවලා තිපයන්පන් . පලාත් පසෞඛ්ය අමාතයාංශපයන් අපිට ඒවලා තිපයනවා ඔය 

සඳහා ලක්ෂ 11 ක මුදලකුත්, විමල් වීරවංශ ගරු අමාතයතුමා ලක්ෂ 7 1/2  එවලා තිපයනවා. අපි 

කරන්න යන වැඩසටහනට අපප් ඇස්තපම්න්තුව සඳහා යන මුදපලි අපි ට වැිවීමක් පවලා 

තිපයන්පන්. පමතන වරදක් පවලා තිපයන්පන් පමතනයි. ඔබතුමන්ලා ින් ඉිරිපේිවත් පම්ක 

කරන්න. මම ප්රාපේශිය පල්කම්ට ලිපියක් යවලා තිපයන්පන් නගර සභාපේ යම් කිසි තැනකට 

මුදල් පවන්කිරිපම්ි කරුනාකරලා නගර සභාපවන් අහලා සභාපවන් මුදල් පවන්කිරිම කරන්න 

කියලා. පහ්තුව තමයි අපි ගරු මන්ිවරුන්පේ ඉල්ලිම් වලට සමහර පවලාවට යම් යම් පාරවල්, 

කාණු, පසෞඛ්ය මධයස්ථාන, ක්රිඩාංගන ඒ සියලු පේට මුදල් පයාදවන අවස්ථා තිපයනවා. හැබයි 

මන්ත්ර්වරයා මුදල් පයාදවපු අවස්ථාවක් වුනාම පමාන විියකින් වත් කවුරු මුදල් එවුවත් අපිට 

ඒක කන්න බැහැ පමාකද පකාට්ඨාශයටම වගකියන මන්ිවරු ඉන්පන් දැනට ස්ථපිත 

ආයතනයක් විියට පලාත් පාලන ආයතනය පමණයි.එතපකාට ඔවුන්ට වගකීම වැියි. නමුත් 

කලින් නම් මුදල් පවන් කිරිම කරන්පන් ඇස්තපම්න්තුපවන් පස්පස්. පමාකක් පහෝ පටලැවිල්ලක් 

පවලා. ඇස්තපම්න්තුවන් පිලිපයල කරලා ම සපත්ටම ඒ මුදල එවන්න පුලුවන්. ඒ විියට කලා 
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නම් පම්ක පවන්පන් නැහැ. ඇස්තපම්න්තුවක් පිලිපයල කිරිපම්ි  අනිවාර්පයන් අපි මුදල් පවන් 

කරලා හදනවානම්  එතපකාට ආයතනය කියනවා පම්කට මුදල් පවන් කරලා තිපයන්පන් ඒම 

නිසා පම්කට අවශය  නැහැ කියලා. පම් පටලැවිල්ල පබ්ර ගන්න ඕන මුල් අවධිපේි. අපි 

ඔබතුමන්පලාපේ ඒකට උත්තර යවලා තිපයන්පන්. ඒම නිසා අපි ඒක නිරවුල් කරගමු. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සුගර්ශත ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ කියන්පන් පම් වයාපෘති සඳහා පසෞඛ්ය අංශපයන් ඒවපු මුදලයි. ගරු 

විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා එවපු මුදලයි ඒ පදකම ගත්තම පවනස් කමක් තිපයනවා පම්තුමන්ලා 

නම් කරලා තිබුනු වයාපෘතියත් ඒක්ක. පබාරුපන මාතෘ හා ළමා සායනපේ ඒ වයාපෘතිය නම් 

කරලාම තමයි මුදල් පවන් කරලා තිබුපන්. වැහි ආවරණයක් හදන්න සහ දැල් ගහන්න. 

ඒතපකාට පලාත් පසෞඛ්ය කාර්යාලපේ මුදල් සම්පුර්ණපයන් ඇස්තපම්න්තු කරලා ඉවරයි. ඒ 

කාර්්්යයන්ම තමයි පමතුමන්ලා නම් කරලා තිබුපන්. අපි කරලා තිබුපන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි 

පබාරුපන මාතෘ හා ළමා සායනය හ පපර පාසැල් පගාඩනැගිල්ල සංවර්ධන කටයුතු කරන්න. 

සංවර්ධනය කටයුතු කියලාසඳහන් කර තිබුනා නම්  ආවරණය වන ඕනෑම පදයක් කරන්න 

පුලුවන් ඇස්තපම්න්තුපවන් පමතනින් පවලා තිබුපන් පමතුමන්ලා නම් කරලම තිබුන නිසා 

පවනත් පදයකට ගන්න බැරි වුනා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඒක නිශාන්ත ගරු මන්ීතුමා පහාදටම දන්නවා පමාකද ඒතුමන්ලාපේ මුදල් 

අුවුන පවලාපේ මම විපශ්ෂ කරලා සලකලා ඒ් අුවන ප්රමාණයට ලක්ෂ 1-2 ිපු අවස්ථා 

තිපයනවා. ඒපහම ප්රශ්ණයක් අපි පදපගාල්පලෝ අතර තිපයන්පන් බැහැ. මම 

නිවාර්්්යපයන්ම  ඒපහම පනාකර ඉන්නවා පනාපවයි. පවලා තිපයන්පන් දැන් පම්කට මුදල් 

වැියි. ලක්ෂ 18 ක් තිපයනවා. මම ඒ ගැන කථා කරලා පබ්ර ගමු. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - බී.ස්ජිත් ුමින්ත්රද පිරිස්ත මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නිවැරි කිරිමක් කරන්න ඕනා. අපි ගිය රජය කාපල් මුදලක් ඒවන්න 

කලින් විපශ්ෂපයන් පමාරටුව නගර සභාපේ මාතෘ හා ළමා සායන හැුවා. ටිඒල්සි පුස්තකාලපේ 

විදයාල මාවපත් ඒකත් පමතුිය තමයි ඇස්තපම්න්තු හැුපේ . ඊට පස්පස් තමයි මුදල් ඒන්පන්. 

ඒ්ක හදාගන්න පුලුවන් ඔබතුමාපේ රජයත් ඒක්ක කථා කරලා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඒ හැම සතයක්ම මහජනයා සදහා පවන් කරන කාර්යාලපේි පහාඳම කාර්ය 

තමයි අදාල ක්රියා පටිපාටිය ඒක මත කියාම ප්රශ්ණ මතුපවන්පන් නැහැ. අපි ඒ විියට ඊලඟට 

කටයුතු කරමු. 

2026.07.26 ිනැති පැවති කර්මාන්ත හා ඉිකිරීම් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තාපේ සියලුම තීරණ 

ඒකමතිකම සභා සම්මත විය. 
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06(4) 2021.07.26 දින ෙැවති  මුදල් පිළිබඳ ස්තථොවර කමිටු වොර්තොගේ තීරණයන්ත්ර ස්ලකො 

බැලීම. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ඒම්.තිස්ර රස්ොාංජන ගමන්ත්රිස්ත මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මුදල් කිටුපේ 9 පවනි කාරනාව සම්බන්ධව ඔබතුමාපගන් පැහැිලි 

කිරිමක් බලාපපාපරාත්තු පවනවා. වාර්තාපේ සඳහන් පරිි ඇමුණුමක් ඉිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ 

වපේම ඒම ිනය පිලිබදව දැනගන්න කැමතියි. ඒක පපර පැවති අධිභාරයට සම්බන්ධයිද කියලා 

තමයි දැනගන්න ඕන. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, එය පදකක්. අපි මාසිකව පනාපගවපු ඒකක් පගවන්න නිශ්චිත කර ගත්තු ඒකක් 

පගවන්න.  

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මුදල් කිටුවපේ අංක 03, අංක 04, අංක 06, අංක 09 කරුනු වලට 

විරුේධයි. අනිත් ඒවාට පක්ෂයි. පකාවිඩ් වලට අදාලව අවසන් කටයුතු සදහා අපප් පැත්පතන් 

පකාපමණ වියදම් ප්රමාණයක් දරලද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්ද ? 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිතුමා, ඊලඟ මුදල් කිටුවට ඉිරිපත් කරන්නම්. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - ගේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පම් පවලාපේ අපි පහාඳටම දන්නවා පහට දවපස් අපප් මුලය තත්වය 

යහපත් පවන්පන් නැහැ. මුලය පල්ඛ්ණ අධයනය කලාම අපට පප්නවා සභාපේ පහට දවපස ්

බරපතල ප්රශ්ණයකට මුණ පදන්න පවනවා. ඒය වලක්වන්න බැහැ.ඒ නිසා අපප් පැත්පත් ඉල්ලිම 

තමයි අපි වියදම් දරේි අතයවාශය වියදම් හුනා ගනිින් තමයි අපි වියදම් දැරියයුත්පත්.පම් 

වාර්තාපේ තිපයනවා වැක්සින් ඒක ගහලා අපු කණ්ඩඩායමකට කරපු සංග්රහයක් පයෝගට්, කිරි 

පැකට් අපිට ඒකට විරුේධ පවන්න බැහැ. අපි සමත් වුනානම් ආයතනය පසායාපගන ඒය පාවිච්චි 

කරන්න. අවසානපේ ඒකතුව ලක්ෂ ගානක් පවනවා. පම් ආයතනය පම්පහම වියදම් දරන ඒක 

යම් ප්රමාණයකට පහෝ වලක්වා ගනිින් කටයුතු කරනවා නම් පහාඳයි. අපි ිලියන 5 කට 

වැිපය මාපසකට ණය සහ පපාලි වාරික පගවන්න ඕනා. අපි පේශපාලන වශපයන් ඒකඟ නැහැ 

ඒකට. නමුත් ඔබතුමාට අවධාරණය කරන්පන් අතයාවශය පේයට පමණක් වියදම් කරන්න ඒක 

තමයි අපිට පම් පවලාපේ ඉල්ලන්න තිපයන්පන්. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ඔබතුමා කියන ඒකට අවධානය පයාමු කරනවා .මම හිතන්පන් පහුගිය කාලපේ පකාපරෝනා 

වසංගතයත් ඒක්ක අපිට පුලුවන්කමක් නැති වුනා වයාපාරිකයන් ලගට ගිහිල්ලා පම් ඉල්ලිම 

කරන්න. වයාපාරිකයන් පකාපරෝනාත් ඒක්කම යම් කිසි පසුබෑමක සිටිපේ. අපිට පමාන 

විදයකටවත් මැලිබන් ඒකට කථාකරගන්න බැරි වුනා. පයෝගට් එකටත් ඒපහමයි. ඒපගාල්පලාත් 
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වයාපාරික වශපයන් වැටිලා නිසා. නැත්නම් ඔබතුමා දන්නවා පම් වපේ වැඩක් කරන්න ගියාම 

මම මුලින්ම කථා කරන්පන් වයාපාරිකයින්ට. වයාපාරිකයින් වටිම නිසා තමයි අපි වයාපාරික 

බලපත්රය 2021 ි සම්පුර්ණපයන්ම අයින් කරලා දැම්පම්. ඔබතුමාපේ අදහසට අපි පගෞරවනීය 

ස්තුතිට පුදකරනවා. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යූ.ප්රස්න්ත්රන මගනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පපාි පැහැිලි කර ගැනිමක් 20 (1), (2), (3), (4) එන්නත් කරනපේි 

පයෝගට් හා පානිය ජලය ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒකට විරුේධත්වයක් නැහැ පහාඳ පදයක්.ලබාගත් 

ඩී.එම්.එන් ආයතනපයන් තුන්වරක් අරපගන තිපයනව එකවරකි  26.50කට, ඊට පසුව රු. 26/-  

ශත 50 ක පවනසක් තිපයනවා. ඒ වපේම පිේගි කියලා නාවල ආයතනයකින් ඒ ආයතනය 

පතෝරා ගත්පත් පකාපහාමද කියලා. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ස්පටාක් ගන්න අවස්ථාවලි අපිට ගන්න ඕනා ප්රමාණය ගන්න බැරි වුනාම ඒ 

අවස්ථාවලි ඒ ප්රමාණය තිපබන තැන් වලට ගිහිල්ලා අපට ඒවා ගන්න වුනා. ඒක තමයි පහත්ුව. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යූ.ප්රස්න්ත්රන මගනෝේ ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ශත 50 ක පවනසක් තිපයනවා. ඒකම ආයතනපේ ිලදී ගැනිපම්ි. ඒ 

ගැන දැනගන්න කැමතියි. 

 න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, යම් විියකින් නිලධාරිපයක් ගිහින් කථා කරන පකාට රු. 26.50 ඒකම 

මන්ිවරපයක් ගිහිල්ලා කථා කරනපකාට ශත 50 අු පවනවා. ඒක තමයි පහ්තුව. 

 මහ න ර ස්භො මන්ත්රි  - යු.අනුරසිරි ගේ ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මුදල් කිටු වාර්තාපේ 9 වන අයිතමයට විරුේධයි. අනිත් ඒවට පක්ෂයි. 

2021.07.26 ින පැවති  මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තාපේ සියලුම කිටු තීරණයන්ට පක්ෂව 

පහත නම් සඳහන් මහා නගර සභා මන්ීවරු ජන්දය ප්රකාශ කරන ලදී.  

1. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

2. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අපපෝන්සු මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රියන්ත ප්රනාන්ු මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපබ්පකෝන් මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී       - ඒ.එච්.සුපර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී  - යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත පපපර්රා මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නිපරෝෂණ මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  පේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ිය 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අපශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 
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12. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.එම්.මපහ්ෂ් රුක්මාල් ඩයස් මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.යසන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.ඩබ්.එම්.නිෂා ඉරානි විපේවික්රම මහත්ිය 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - පක්.ඩී.අනුර ප්රනාන්ු මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ලලිත් ප්රනාන්ු මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්.පේසර රවීන්ර ප්රනාන්ු මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්.බී.නිලංක සිල්වා මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පක්.පී සුසන්ත පපපර්රා මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත විපේරත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ජයමාල් ශ්රියාරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.බී.මල්ලිකා ජයවතී ප්රනාන්ු මහත්ිය 

 

2021.07.26 ින පැවති  මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තාපේ අංක 09ට විරුේධවත් අපනකුත් සියලුම 

කිටු තීරණයන්ට පක්ෂවත් පහත නම් සඳහන් මහා නගර සභා මන්ීවරු ජන්දය ප්රකාශ කරන ලදී.  

1. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණපස්කර මහතා 
2. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිසර රසාංජන පමන්ිස් මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජයලාල් ද සිල්වා මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.පදෝන ිලාශිනී මහත්ිය 
6. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මපනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

7. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නිපරෝෂන් රුවමාල් අපපෝන්සු මහතා 

8. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රියන්ිකා කුපර් මහත්ිය 

9. මහා නගර සභා මන්ී  - පම්රියන් ලිහිණි ප්රනාන්ු මහත්ිය 

10. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ිය 

11. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශිපරෝි ඉන්ිකා කුපර් මහත්ිය 

12. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රියානි පහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ිය 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ිය 

 

2021.07.26 ින පැවති  මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තාපේ අංක 03,04 ,06,09 යන කරුණු වලට 

විරුේධවත් අපනකුත් සියලුම කිටු තීරණයන්ට පක්ෂවත් පහත නම් සඳහන් මහා නගර සභා මන්ීවරු 

ජන්දය ප්රකාශ කරන ලදී.  

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

2. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්ිය 

3. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුපේෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 

 

2021.07.26 ින පැවති  මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තාපේ සියලුම කිටු තීරණයන් වැි ජන්දපයන් 
සභා සම්මත විය . 
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(පම් අවස්ථාපේදී මහා නගර සභා මන්ී, පී.ගාවින් මත්පතස් මහතා සභා ගැපබහි පනාසිටියහ.) 

 

07. ලැබීම් ග විම් පිළිබඳ මොසික ප්රකොශන වැඩ ප්ර ති වොර්තොව  

න රොධිෙති - ඩේ.ස්මන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මහ නගර සභා  මන්ිවරුනි2021.07.26 මුදල් කිටු වාර්තාපේ අංක 04 යටපත්  2021 ජූනි 

මාසයට අදාල මුලය වාර්තාව ඇමුණුම - 01 පලස ඉිරිපත් කර තිපබනවා. 

 

08.     පුේගලික ස්වාභාවපේ කරුණු  - නැත. 

 

09. ගවනත් කරුණු - නැත. 

 

                                   සභාපේ වැඩ කටයුතු පමතනින් අවසන් විය. 

 

අ.කපල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

පමාරටුව මහා නගර සභාව, 

පමාරටුව. 

2021.08.05 ින, 

පමාරටුව මහා නගර සභා කාර්යාලපේිය. 


