
2021සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමොරටුව  

මහො නගර සභො රැසවීම් ශොලොපේදි ෙවත්වන ලද  පමොරටුව මහො නගර 

සභොපේ 2021සැප්තැම්බර්මස මොසික සභො රැසවීපම් වොර්තොව 
 

සහභොගීත්වය:- 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

08. මහා නගර සභා මන්ී  - 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 මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී සුසන්ත යපයර්රා මහතා 

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

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

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

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

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

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

26. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ.ප්රනාන්ු මහතා 

27. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මහතා 

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

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

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

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

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

33. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන දිලාශිනී මහත්ි  

34. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 
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35. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.නියරෝෂන් රුවමාල් අයපෝන්සු මහතා 

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

37. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

38. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්දිකා කුයර් මහත්ි  

39. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

41. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.නිශාන්ත ප්රදිනාන්ු මහතා 

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

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

44. 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 2021.09.16 වන දින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, දිර්ඝ කාල ක් මහ නගර සභාව නිය ෝජ්න  කරින් විශාල ජ්නයමයහවරක් 

කල ගරු නාගරික මන්ි පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මැතිතුමායේ යශෝක ය ෝජ්නාව ලබන මාස ට 

ය ාමු කිරිමට කටයුතු කරන අතර එතුමා යවනුයවන් විනාි ක නිහඩතාව ක් ආරක්ෂා කරන්න 

යමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

යබායහාම සත්ුතියි. 

01. වොර්තොව පිළිගැනිම හො සළකො බැලීම. 

 2021.08.05 දින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහො නගර සභො මන්ි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපබ්පකෝන් මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.08.05 දින සභා රැස්විම් වාර්තාව පිළිගත යුතු  යි මා ය ෝජ්නා කර 
සිටිනවා. 

මහො නගර සභො මන්ි  - බි.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 3(18) කාරනාව සම්බන්ධව මම සඳහන් කයල් "යකාවිඩ් යරෝග  වයේම 

ඒ හා සම්බන්ධ කාරනා වලදි අපි ගරු නගරාධිපති සමන්ලාල් මැතිතුමා ගන්නා  හපත් තීන්ු 

වලට අපි සහය ෝග  ලබා යදනවා කි ලා" සංයශෝධන  යවන්න ඕන. 
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මහො නගර සභො මන්ි  - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්රජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වාර්තායේ 3(4) මා විසින් ප්රකාශ කරන ලද "යමාරටුයේ ප්රධාන යසෞඛ්ය 

බලධාරි ා යලස ඔබ පුන පුනා ප්රකාශ කර පරිදි" කි න පරිදි මම ඒ කාරණ  ඇතුලත් කරින් 

කි ලා  මම අදහස ප්රකාශ කයල්. ඒ  ඇතුලත් කරන්න කි ා ඉල්ලා සිටිනවා. 

            මහා නගර සභා මන්ි ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා විසින් ස්ිර කරන ලදි. 

            ඒ අනුව 2021.08.05 දින පැවති මහ සභා වාර්තාව සංයශෝධන සහිතව සභා සම්මත වි . 

02.   ගරු නගරොධිෙතිතුමොපේ නිපේදන 

   2(1)    නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මන්ි ඒ.එච් සුයර්ශ් ඉන්දික මහතා අද දිනයේ   
සභාවට යනාපැියනන බව දන්වා එවා තියබනවා. 

         2(2)    නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මන්ි එම්.ලිහිනි ප්රනාන්ු මහත්ි  අද දිනයේ 
සභාවට යනාපැියනන බව දන්වා එවා තියබනවා.  

    2(3)    නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

  ගරු මන්ිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මන්ි එම්.කුමාර රාජ්රත්න මහතා අද දිනයේ සභාවට 
යනාපැියනන බව දන්වා එවා තියබනවා. 

03. සභොව අමතො එවන ලද ආයොචනො පෙත්සම් ෙැමිණිලි හො සන්පේශ සභොව හමුපේ 

තැබීම. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, රයේ පවතින තත්ව ත් නිසා අපි ඉතාමත්ම යකටි කාල කට සීමාකරයගන 

50% නිය ෝජ්න  කරින් සභාව පවත්වායගන  න්න කටයුතු කරමු. 

03(1)  මහො නගර සභො මන්ි  - ඒ.එච්.සුපේෂව ඉන්රජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් යරෝග වයාප්ති  පාලන  කිරිම යවනුයවන් නියරෝධාන ට ලක්යවන 

පවුල් නියවස් වල තබා ගැනිම සඳහා රජ්  මැදිහත් වියමන් යසෞඛ්ය නිර්යේශ මත රු.දසදහසකට 

ආසන්න බඩු මල්ලක් සෑම නියරෝධාන  වන පවුලකටම ලබා ුන්නා. ඒයක් අරමුණ තමයි 

ආදා ම් තත්ව  යනාසලකා ඔවුන්යේ ආශ්රිත න් තවුරටත් වලක්වා ගැනිම. එ  ඉතාම යහාඳ 

ක්රි ාවක්. නමුත් අයගෝස්තු 23 වනි දින චක්රයල්ඛ් ක් මගින් යම  යවනස් කරනවා. ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, වියශ්ෂය න් යමාරටුව ජ්නතාවටත් බලපාන නිසා තමයි යම් කාරණ  අපි මතු 

කරන්යන්. දැන් ඒ චක්රයල්ඛ්ණ ට අනුව අඩු ආදා ම්ලාභි පවුල් වලට පමණක් යම් බඩු මල්ල 

ලබා දිමට තීරණ ක් අරයගන තියබනවා. ඒක ඇතුයල් සිේධ යවලා තිය න කාරණ  තමයි අද 

යවනයකාට නියරෝධාන ට පත් යවන අ  විශාල වශය න් අපහසුතාව කට පත් යවලා 

තිය නවා යම් සහන  යනාලැයබන නිසා.සමහර පවුල් වලට ඒ උදේ උපකාර  ඥතීන්යගන් 
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හිතවතුන්යගන් ලැයබනවා. යබායහෝ යදයනකුට එයහම නැහැ. ඒ නිසා යම් ක්රි ාවලි  ඇතුයල් 

නැවත නියරෝධා න ක්රි ාවලියේ ඇත්ත අරමුණ අත්හලින් රජ්  ගත්ත යම් තීරණ  ඉතාම 

බරපතල තත්ව කට පත්යවලා තිය නවා. යමාරටුවටත් ඒක බලපාන නිසා සභාවක් විදි ට 

අපටත් යම්කට වගකීමක් තිය න නිසා වියශ්ෂය න් ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරනවා 

ඔබතුමායේ පාලන  තුල යම් ක්රි ාවලි  නැවත ආරම්භ කරන්න. නියරෝධාන ට ලක්යවන 

සි ලුම පවුල් සඳහා ඒ සහන මල්ල ලබාදිමට කටයුතු කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. ඒයහම 

නුයනාත් යම් යවනයකාට තත්ව  ගරු නගරාධිපතිතුනි නියරෝධාන ට පත්වන සමහර පවුල් 

වියශ්ෂය න් යපෞේගලික ආ තනවල රැකි ා කරන යපාසිටිවු වුනා ට පස්යස ඒ අදාල ආ තන 

වලට දැනුවත් කිරිමක්  කරන්යන් නැහැ ඒක බලපතල තත්ව ක් ඒ වයේම ඒ නියරෝධාන  සඳහා 

අලවන දැන්විම් යකාළ  සමහර අ  ගලවල පැත්තකින් ති ලා තමන්යේ එදියනදා ජිවත්වීයම් 

කටයුත්තට  න්න සිේධ යවලා තිය නවා. දැන් යම් යවනයකාට දින 21 ක් නියරෝධාන ට ලක් 

කරනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි.ඒ දින 21 තුල ඒ පවුල් ජිවත්යවන්යන් යකායහාමද යම් තත්ව  

මත කල්පනා කරලා අපි ඉල්ලිමක් කරනවා නැවත යම් නියරෝධාන ට පත් යවන සි ලුම පවුල් 

සඳහා ඒ සහන මල්ල ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කි න ඉල්ීම අපි රජ්ය ත් ඔබතුමායගනුත් 

කරනවා. 

03(2)  මහො නගර සභො මන්ි  - යු.ප්රසන්න මපනෝජ් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, වියශ්ෂ සුභ පැතුමක් එක් කරන්න තිය නවා ලාංකික ක්රීිකාවක් 
සම්බන්ධව. පසුගි  අයගෝස්තු මාසයේදි ඉතාලි ජ්ාතික කාන්තා ක්රිකේ තරඟ  නිය ෝජ්න  
කරන්න  යමාරටුයේ ක්රීිකාවකට හැකිවුනා. ඒවයේම ඒ කණ්ඩා ම නිය ෝජ්න  කයල් සි ලුම 
ලාංකික ක්රීිකාවන් විම අපිට සතුටට කරුණක් ඒ අතරට යමාරටුයවන් ඉදිරිපත් වුන ක්රීිකාව 
තුන්ඉරි ේයවන්ම දස්කම් දැක්වුවා. ඒ අ යේ පලයවනි අන්තර් ජ්ාතික ඔස්ි ා කණ්ඩා ම් සමඟ 
තිබුනු තරඟයේදි. ඇ  ිශානි සමරවික්රම කටුබැේද ප්රයේශයේ ජිවත් යවන්යන්. පලයවනි තරඟ  
ජ් ග්රහණ  කලා. ඇ  යවනුයවන් අපි සුභ පැතීමක් කරමු කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(3)  මහො නගර සභො මන්ි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො  

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, MOH සම්බන්ධය න් අපි ට ප්රශ්ණ ක් තිය නවා.අපිට ජ්නතාවයේ 

ප්රශ්ණ ක් කි න්න යකාවිඩ් යරෝගිය කුට අමාරු වුනත් කි න්න කවුරුත් නැති තත්ව  

පත්යවලා තිය නවා. සභායේ මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක මහත්වරු MOH සැලකි  යුතු  මහජ්න 

යසෞඛ්ය පරික්ෂක මහත්වරු පිරිසක් යම් යවනුයවන් කැප යවනවා අපි දන්නවා. හැබැයි 

වවදයවරු හැටි ට ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගයම් කවුරු හරි යපාසිටිේ වුනාව මන්ිවර ට කතා 

කරලා කි නවා. මන්ිවර ට කි න්න කවුරුත් නැහැ. මන්ිවරු අසරණයි. එන්නත් කිරිම 

පිලිබදව මන්ිවරු දන්යන් නැහැ.තමන්යේ වසයම් එන්නත් කරනයකාටවත් මන්ිවර ා දන්යන් 

නැහැ.අද රජ්  කි නවා 20-30 අතර තරුණ/තරුණි න් එන්නත්කරණ ට ඒන්යන් නැහැ 

කි ලා. ප්රයේශයේ මන්ිවර ා දැනුවත් කරලා තිබුනා නම් ඔවුන්  ගිහිල්ලා  වනවා එන්නත් 

කරණ ට. එයහම ප්රශ්ණ ක් තිය නවා. අපිට යරෝගිය ක් මැරුනම කි න්යන් කාටද, ඔබතුමාට 

අපි ස්තුතිවන්ත යවනවා වියශ්ෂය න්ම. තව අඩුවක් දකිනවා යදහිවල ගල්කිස්ස කාඩ්යබෝඩ් 

යපේටි හදායගන මහ යලාකුවට කථා කරනවා.තව යකායහ්හරි මන්ිවරු යපේටි හැුයවාත් 

ඒකත් කථා යවනවා. කාඩ්යබෝඩ් යපේටි හදලා රුපි ල් දහදාහක් ගන්නවා. හැබැයි යමාරටුව මහ 

නගර සභායව යකායරෝනා මරන නිකං ආදාහන  කරන්යන්. කී යදනයනක් මැරුනත් නිකං 

යකයරන්යන්. අපි නගර සභාව විදි ට ලබායදන මහජ්න යස්ව  මාධය හරහා  න්යන් නැත්යත් 
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යමාන කරුම කටද කි ලා අපි දන්යනත් නැහැ. ඇත්තටම සමහර යවලාවට අපිට ුකත් 

හියතනවා. යමාරටුව මහා නගර සභාව කි ලා කිේවම එතන ඒක වැයටන්යන් සමන්ලාල් 

ප්රනාන්ුට ද යවන කාට හරිද කි න ඒක සම්බන්ධය න් ප්රශ්ණ ක් නැහැ අපි මහා නගර සභාව 

නිය ෝජ්න  කරන පිරිස් හැටි ට අපිත් බලායගන ඉන්නවා මහ නගර සභායවන් සිුයවන 

යස්වාවක් අග න ඒක හැබැයි ප්රශ්ණ  තිය න්යන් අයප් නගර සභායවන් යකයරන යස්වාව 

ඇගයිමක් කරන්යන් නැහැ. අද මාධය නැහැ. අපිත් එක්ක සම්බන්ධයවලා ඉන්න මාධය නිදිද. අපි 

වි දම් කරලා යමතනට මාධය යගන්වනවා. හැබැයි අපි ජ්නතාව වයවනුයවන් කරන ජ්නතා 

යමයහවර  යමාරටුව මහා නගර සභාව යකාවිඩ් වලට මැදිහත් වුන වැදිහත් විම කිසිු මහනගර 

සභාවක් කිසිු පලාත් පාලන ආ තන ක් සිු කයල් නැහැ අයප් නගරාධිපතිතුමා හියර්  න්න 

තරමටම මැදිහත් වුනා. නමුත් යකාවිඩ් එයකන් යකයනක් මැරුණා කිේවම ඒ යමායහායත් සිට 

නගර සභාව බර කරට අරයගන අවසාන  දක්වා වැඩ කරනවා කි න ඒක ප්රචාර  යනාවිම  

පක්ෂ/විපක්ෂ අපි හැයමෝයගම අභාගය කි න එකයි මට කි න්න තිය න්යන්. යහ්තුව අපි 

හැයමෝම යමාරටුයේ ජ්නතාව දා කත්ව දක්වනවා යම් වැයඩ්ට. එ  යමාරටුව ජ්නතාවට සිුවුන 

අසාධාරණ ක් විදි ට මම දකිනවා. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා මැදිහත් යවලා යම් 

සම්බන්ධව මාධය  දැනුවත් කරලා යම්  රටට කි න්න. යමපමණ මුදලක් අපි වැ  කරනවා 

කි ලා. ඒවයේම සභාවටත් එන්න ඕන වි දම් වාර්තාව.  

            ඒවයේම මම කථා කරන්යන් MOH ුරකතන ට සම්බන්ධ යනාවන ඒක සම්බන්ධව ප්රශ්ණ ක් 

තිය නවා. යහ්තුව අපි කථා කරලා යපෞේගලික මේටයමන් මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක යගන් වැඩ 

කර ගන්නවා. නමුත් MOH කාර් ාලයේ මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂකවරු ඔවුන් ගන්න එක යකෝල් 

එකක්වත් ගන්යන් නැහැ යමාරටුව ජ්නතාව අසරණයි මම වගකියමන් කි න්යන්. අපි යම් කි න 

ඒවා  වන්න උඩට. යම් ුක්ගැනවිල්ලක් කි න්යන් ජ්නතාවයේ. ජ්නතාව දන්යන් නැහැ 

නියරෝධා න සහතික ක් ගන්නහැටි. ඒක ගන්න බැහැ නගර සභායවන්. ඒයගාල්ලන්යේ 

ක්රමයේද ක් නැහැ. ගිහිල්ලා ජ්නතාව නම ලි ලා එනව කි නවා. එක සන්නියේදන ක් නැහැ. 

ලැයබන්න යකායහාමද කි ලා. යතලවල යරෝගිය කුට අමාරු යවලා කි න්න කවුරුත් නැහැ 

MOH මහත්ි ට ගන්නවා ගන්නවා යෆෝන් එක උස්සන්යන් නැහැ. අපි දන්යන් නැහැ යමාන 

කරුම ක්ද කි ලා. MOH ලා හිතායගන ඉන්නවා නම් සර්වබල යදවි න් වහන්යස් කි ලා MOH 

හිතායගන ඉන්නවා නම් එ ාට වැරදිලා.යම්ක  වන්න මම කිේවා කි ලා. MOH ට මහා යලාකු 

බල ක් දිලා නැහැ.නියරෝධා න පනතින් බලතල දිලා තිය න්යන්. යම්ක රජ්යේ ුර්වල තාව ක් 

අපි දකින්යන්. යම් පනයත් බලතල තිය න්යන් නගරාධිපතිවර ට. නගරාධිපතිවර ා ඉක්මවලා 

ගිහිල්ලා MOH ගැන කථා කිරිම තමයි යමතන වැරැේද යවලා තිය න්යන්. නැත්නම් යම් යකාවිඩ් 

ප්රශ්ණ  මීට වඩා ලස්සනට විසදනවා යම් රජ් . යමතන අදාල වගකිව යුත්යතෝ හරි ට යත්රුම් 

යනාගැනිම නිසා තමයි යම් ප්රශ්ණ  යවලා තිය න්යන්. යමාකද ජ්නතාවයේ හෘද ස්පන්ධන  

හුනන්යන් ගයම් සිටින මන්ිවර ා, නගරාධිපතිවර ා. එතයකාට නගරාධිපතිවර ාට තමයි 

බලතල තිය න්යන්. නගරාධිපතිවර ාට ඒ බලතල ක්රි ාත්මක කරන්න රජ්  ුන්නා නම් 

මන්ිවර ාට පුලුවන් නගරාධිපතිවර ා එක්ක ඒ ප්රශ්ණ  විසදගන්න.පක්ෂ/විපක්ෂ ක් නැහැ. 

යමතන යවලා තිය න්යන් MOH ට බලතල දිලා MOH දකින්න වත් නැහැ අපිට ඇහුම්කන් 

යදන්යන් නැහැ.යම් සභායේ යම් නගරයේ සිටින ප්රධානි ා ඔබතුමා ඒ නිසා අදාල පාර්ශව න්ව 

දැනුවත් කරලා යම් ප්රශ්ණ  කරුණාකරලා අපිට විසඳා යදන්න කි න යගෞරවනී  ඉල්ලිම 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් යකාවිඩ් වසංගත  වයාප්ත වන යවලායේ නියරෝධාන  වන පවුල් 

වලට අදාල බඩු මල්ල ලබා යදනවට කිසිම නිර්ණා ක ක් බැලුයවන් නැහැ නගරාධිපතිතුමනි. 

නමුත් අද යවනයකාට යම් යරෝගින්ට ඒ බඩුමල්ල ලබා යනායදන ත්ත්ව ක් යවලා තිය නවා ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි. එ  ලබා යදනවානම් ජ්නතාවට සහන ක් යවනවා ඒවයේම යම් කාල  තුල 

රජ්  රු.2000/- ක දීමනාවක් ලබා ුන්නා රැකි ාවක් අහිි අ ට. යම් මුදල ග්රාමයස්වා වසමක 

200 ක් වයේ යකාටසකට තමයි ලබා ුන්යන් නමුත් ඊට වඩා වැි ප්රමාණ ක් නිර්යේශ යවලා 

තිය නවා ඒ අහිංසක පවුල් වලට එ  ලබායදන යලස ඉල්ලිම් කරනවා නගරාධිපතිතුමනි. රජ් ක් 

විදි ට ජ්නතාවට වගකි න්න ඕන යවලාවක ඒවා කප්පාු කිරිම ගැන අපි විරුේධ යවනවා. 

ඔබතුමා ප්රධානි ා විදි ට ඒ වගකි  යුතු ආ තන වලට දැනුම්දිලා ඒවා ලබා යදන්න කි න 

ඉල්ලිම කරනවා 

03(5)  මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යමාරටුව මහ නගර සභාව කි න්යන් ජ්න ායේ ප්රබලතම ආ තන .ඊට 

එහා ගි  ආ තන ක් යමාරටුයේ නැහැ.යම් ආ තනයේ සභාව  නු යම් ආ තන  යමයහ වන 

ප්රබලම අවි . යම් සභාව නිය ෝජ්න  කරන මහජ්න නිය ෝජිතයින් ඒ අවියේ ප්රධාන උණ්ඩ. 

හැබැයි අද ගරු නගරාධිපතිතුමනි යමාරටුව මහ නගර සභාව අලි ා ගිල්ල දිවුල යවලා 

තියබන්යන්. ඒ අයදෝනාව තමයි යම් මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ කරන්යන්. ුර්භික්ෂ කට මුහුණ දිලා 

ජ්න ා. ඒ ජ්න ාට අඩු වැි මේටින් පිහිට යවන්න යපෞේගලික මේටයමන් දරන උත්සහ වල 

තිය න සීමා මායිම් ප්රබල යලස ප්රතිඵල යේන්යන් නැති බව අපි හැයමෝම දන්නවා. ඒ නිසා අපිට 

හැම තිස්යස්ම ඒ මන්ිධුරයේ යපෞෂව ‚ ඒ වයේම ජ්න ාට අවශය වියම්දි ඒ මැදිහත් යවන්න 

තිය න හැකි ාව අපි කාටත් ඕනැ පක්ෂ /යේද ක් නැහැ‚ මහජ්න නිය ෝජිත ා තම කැපවියමන් 

පරිතයාගය න් තමන්යේ ජ්න ා යවනුයවන් කලයුතු යුතුකම් වගකිම් ඉටු කරන්න බැරි තත්ව ක 

අද අපි ඉන්යන්. අපිට විසුමක් ඕන ගරු නගරාධිපතිතුමනි. අපි ආරම්භයේ සිටිම යම් තත්ව  

කිේවා. අපිට යහාරට නිදායගන ඉන්න  අ  කූේදන්න බැහැ. හැබැයි රටක් විදි ට ගත්තම යම් 

රයේ පාලන  මහ විශාල ජ්නවරමක්, ඒවයේම 3/2 ජ්නවරමක් මහා බල ක්.20 සම්මත කරලා 

මහා බල ක්.අපි MOH වයේ යකයනක්ව අභිය ෝග ට ලක් කරන්න ඕන නැහැ.MOH කවුද 

අභිය ෝග ට ලක් කරන්න අපි ඔහුට ගරු කරනවා ඔහු යස්වාවක් කරන නිසා. ඔබතුමාට කි නවා 

ඔබතුමා නගරාධිපතිවර ා යපාුයේ අපි හැයමෝම ඉල්ලා සිටිනවා ඒක අවස්ථාවක් අපිට යසෞඛ්ය 

අමාතයවර ාට කතා කරන්න. ඒ හරහා යමාරටුයේ යසෞඛ්යට MOH එයක් සිටින 

මහත්ම/මහත්ින්ට කථා කරන්න. යමාරටුව නිය ෝජ්න  කරන යපාලිසියේ නිය ෝජ්න ක්, 

ප්රායේශි  යල්කම්තුමා, පක්ෂ වල නිය ෝජිතය ක් ගන්න අපි මුණ දිලා තිය න අසීරුව අපිට 

විසදා ගන්න අවස්ථාවක් යදන්න. එයහම නැත්නම් යමාකක්ද නගරාධිපතිතුමනි අයප් බල , 

සභායේ බල . 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, මම ප්රශණ් ක් අහනවා යනායවයි ඔබතුමා කථා කරන්න යදන්න කි න්යන් 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා, සභාවක් යලස ඔබයේ නා කත්ව යන් යම් අ  සාකච්ඡා යම්ස කට 

යගන්නලා අපිට කථා කරන්න විවෘතව අවස්ථාවක් යදන්න. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මැතිතුමා, ඒකට එන්යන් නැහැයන් මම යමාකද කරන්යන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  යසෞඛ්ය අමාතයාංශ ට වගකි න කාටද යසෞඛ්ය අමාතයවර ා කි න යද  

අහන්න බැරි මට යත්යරන්යන් නැහැ. යසෞඛ්ය ඇමතිවර ා කි න යේ MOH ට අහන්න බැරිනම් 

යමාකටද ඒ යසෞඛ්ය අමාතයාංශ . යම් නම් වලින් යනායවයි ඔබතුමා උත්සහ ගන්න ප්රමාණ  අපි 

දන්නවා නිය ෝජිතය ෝ ඔයබ්  ටයත් ඉන්යන්. ඔබතුමා දන්නවා අපටත් ඒ උවමනාව තිය නවා. 

හැබැයි ඒ උවමනාවට මැදිහත් යවන්න බැරි යවනයකාට යේදනායවන් අපි ඒ අවස්ථාව ඉල්ලනවා         

මහජ්න නිය ෝජිතය ෝ විදි ට අපටත් මුලික කලයුතු යේවල් ටිකක් ුරකථන ට ඇහුම්කම් 

යනායදන එක, යරෝගිය කුට අමාරු වුනාම දැනුම්දිලා මැදිහත් කරන ඒක අයප් PHI මහත්වරුත් 

පිඩන ක ඉන්නවා. අපිට යම් පීඩන  නිසාම අපි ගන්යන් නැහැ අවස්ථා. එක අවසථාවක යකෝල් 

එකක් අරයගන උස්සන්යන් නැත්නම් අපි නැවත ගන්යන් නැහැ. අපි උත්සහ කරමු.යම් 

හැයමෝටම යම් අවස්ථාව ඇති කථා කරන්න. නමුත් ඔවුන් අද නිහඩව ඉන්නවා. එක කථාවක් 

යදකක් ඇතියන්. ඇත්ත ප්රශ්ණ  යම්කයන්. එම නිසා යම් සභායවන් හරි නිය ෝජිතය ෝ නම් 

කරලා අපිව  වන්න කථා කරන්න. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා කි න ඒක යනායත්යරනවා යනායවයි. ඔබතුමා කි නවායන් 

උත්තරීතරයි සභාව කි ලා. සභාව උත්තරීතර නම් අපි ඒ උත්තරීතර භාව  ආරක්ෂා කරින් 

තමයි කථා කරන්න ඕන. යම්ක යුේධ ක් වයේ ඒක රටක් මැදිහත් යවලා සාකච්ජ්ා කරනවා වයේ 

සාකච්ජ්ා කරන්න යද ක් යම්යක් ඉතුරු යවලා නැහැ. අපි ඒයගාල්ලන්ට දිගින් දිගටම 

යගෞරවාන්විතව යවච්ච ආරාධනා කලා. ගරු යසෞඛ්ය කිටු සභාපතිතුමා යඩංගු කිටුව පවා ති ා 

ගන්න බැරුව යඩංගු කිටුව පවා නවත්තලා තිය න්යන්. ඇයි කථා කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඒ 

තරමටම පත්යවලා තියන්යන්. එතුි ට/එතුමාට වැඩ අධික බව යවන්න ඇති. වැඩ අධික බවට 

උත්තර තිය නවා. ඔහුයේ ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂකතුමා යහෝ අතියර්ක වවදයවරය ක් 

යහෝ ය දවිම තුලින් ප්රශ්ණ වලට උත්තර තිය නවා ඒයහම නැතුව අපි එතනට  න්න යමාකක්ද 

ඒයක යත්රුම. සභාවක් විදි ට අපි එතනට  න්යන් යමාකටද? ඔබතුමා කි න එක මට 

යනායත්යරනවා යනායවයි. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  උත්තරීතර බව කි න්යන් තැන ගැන යනායවයි. උත්තරීතර බව කි න්යන් 

යගෞරව ක් සහිතව මහජ්න නිය ෝජිත න් තමන්යේ වගකිම ඉටු කරන හැකි ාවක් තිය න 

අවස්ථාව.  න තැන ගැටලුවක් නැහැ. හිතනවානම් ඒතනට ගි ාම ඒක අයප් උත්තරීතර බව 

බියදනවා කි ලා ඒක අපි පිලිගන්යන් නැහැ. 
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 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුම, ඔබතුමාට පිලිගන්න බැහැ ඔබතුමා ඔතන ඉන්න නිසා.  මට පිලිගන්න යවනවා 

මම යමතන ඉන්න නිසා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඔබතුමාට පුලුවන් යවන්න ඕන යම් යමාරටුයේ තිය න ඕනැම තැනකට 

 න්න. ඒ ඔයබ් බල . ඒක හෑල්ලුව යනායවයි.ඔයබ් බලවත් කම කරලා තිය න්යන් යමාරටුයේ  

ඕනෑම අධිකාරි ටකට ඕනෑම යවලාවක කථා කරලා  න්න. යගන්නගන්නත් පුලුවන්. ඒක 

ප්රශ්ණ කර ගන්යන් නැතුව යම් මහජ්න නිය ෝජිත ා, මුණ යදන ඒ හරහා ජ්න ා මුණ යදන 

ගැටලුවට විසුමට අවස්ථාවවට අවස්ථාවක් අරයගන යදන්න ඒපමණයි ඉල්ලන්යන්. උත්සහ 

කරන්න යකායහාම හරි ගන්න පුලුවන්ද කි ලා.ඔ  ආකාරය න් අපි ඉල්ලිමක් කයල් ඔ  

තත්ව  මත අමාරුයවන් අපි මන් ි ධුරයේ වැඩ කරන්යන්. 

 

03(6)  මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, තවත් දැකපු යද ක් රාවතාවත්ත යපට්රල් යෂඩ් ඒක තුල ටිකක් අනතුරු 

දා ක තත්ව ක් දැක්ක නිසා ගිහිල්ලා පරික්ෂා කරලා බලන්න යේලිච්ච කුණු යගාඩක් තිය නවා 

යෂඩ් ඒක අයියන් දිගටම. විශාල අනතුරක් යවන්න තිය න ඉඩ වැියි. ඔවුන්ට නිය ෝග ක් දිලා 

හරි ඉක්මනින්ම ඒක ඉවත් කරන්න ක්රි ාමාර්ග ක් ගන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

 

03(7)  මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  පහුගි  කායල් ධිවර න්යේ කටයුතු  ම් ප්රමාණ කින් අඩාල වුනා යම් 

ඒක්ස්ප්රස්පර්ල් යනෞකාව නිසා. ඒනිසා ඔවුන්ට යගවන වන්දි යබදාදියම් ක්රමයේද ක්  ටයත් 

යදනවා කි න ඒක සඳහන් කලා රජ්යේ අදාල පාර්ශව න්. ඒ යනෞකායවනුත් බලායපායරාත්තු 

වුන ප්රමාණ ක් අපිට ප්රතිපුර්ණ  කර ගන්න රක්ෂණය න් හැකි ාවක් වුයන් නැහැ. යමාරටුව 

අගුලාන, යකාරළවැල්ල යමෝදර දක්වා සිටින අයප් ධිවර ජ්නතාව ට ලබා යදනවා කි න ඒ 

ඌණපුර්ණ  කරනවා කි පු ඒ දීමනා පිලිබද බලායපායරාත්තුයවන් ඉන්නවා නමුත් ඒක ඉටු 

යවලා නැහැ.ඔබතුමා ඒක දන්නවා ඇති. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමාට බාධා කරනවා යනායවයි නැව වයේට දැන් ධීවරය ෝ ධීවර වෘත්තියේ 

ය යදනවා. මම දැක්ක කෑහැ ගහලා කි නවා අපිට අවස්ථාව යදන්න පිටින් ඇවිල්ලා ඒතන මාළු 

අල්ලායගන  නවලු ඒතන ිනිසුන්ට යදන්යන් නැහැයි කි ලා. දැන් ධීවරයින්ට බාධාවක් යවලා 

නැහැ ඔවුන් යහාඳට ඒතනත් මාලු බානවා. 
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මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  මම කි න්යන් දැන් තිය න තත්ව ත් ඒක්ක යනායවයි පසුගි  කායල් ඒ 

සඳහා  න්න බැරි වුනු ඒයක් ඌණපුර්ණ  කිරිම සම්න්ධබය න් සාකච්ජ්ා කර යුතු යවනවා. 

ඔබතුමාට මම මතක් කරන්යන් ඒ ධීවරයින්ට ඒ කායල් සිු වුන  ම් අගති ක් යවනවා නම් ඒ 

අගති  යවනුයවන් යදනවා කි පු දිමනාව ඉටු කර ගැනිම පමණයි. ඒ ගැන අවධාන  ය ාමු 

කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  අපිට දැන් යම් යකාවිඩ් වල  ම් රැලි ප්රමාණ ක් ගිහිල්ලා තිය නවා. 

ඒවයේම විකෘත්ති ප්රයබ්දත් ඒක්ක අනාගතයේ යම්ක ඇති යනායේ කි න විශ්වාස  අපිට 

ති ාගන්න බැහැ. ඒ නිසා නගර සභාව පැත්යතනුත් කි න විදි ට  ම්  ම් කාරනා සහන 

ලබායදනවා. ඒක සුවියශ්සයි. ඒකට ස්තුතිවන්ත යවනවා. යම් කි න විදි ට MOH නගර සභාවත් 

අතර තිය න ගස්ටන දිගින් දිගටම පැවතුයනාත් ඒයහම නගරාධිපතිතුමා යම්යක් බලධාරි ා 

වියශ්ෂය න් පනතට අනුව යසෞඛ්ය අධයක්ෂක ජ්නරාල්වරා.ඒ නිසා නිශාන්ත ගරු මන්ිතුමා 

කි පු කාරණ  මතු කරන්න බැරි වුනාත් යම් යවලායේ යසෞඛ්ය අමාතයවර ා මාර්ගය න් 

යසෞඛ්ය අධයක්ෂක ජ්නරාල් වර ාට තමයි ඒ බලතල තිය න්යන් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධය න් 

මැදිහත් යවලා සාධාරණ විසුමක් ලබායගන ඊලඟ රැල්ල මතු වුයනාත් අපි යකායහාමද 

යමාරටුයේ ජ්නතාව යබ්ර ගන්න අපිට පරිපාලනම  අතින් තිය න ගස්ටන අඩුකර ගන්න යහාඳම 

මැදිහත් විම කරන්න පුලුවන් මම හිතන්යන් යසෞඛ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල්වර ාට තිය න බලතල 

තමයි විතැන් කරලා යබදා දිලා තිය න්යන් MOH වරුන්ට ඒ නිසා යම් සම්බන්ධය න් තිය න 

ගැටලු ඒ වයේම අපි  ම් විදි කින් අපි කි පු යකාවිඩ් ඉන්යපායම්ෂන් මධයස්ථාන   ම් මුලික 

අධි රක් ආරම්භ යවලා තිය නවා ඒ ගැන සතුටුයි. නමුත් යම්ක රාජ්ය මැදිහත් වියමන්, යමාරටුව 

විශ්ව විදයාල  මැදිහත් වියමන් යම්ක ිජිටල් ෆැේයපෝම් ඒකකට යේන්න පුලුවන් තත්ව කට 

තිය නවද කි ලා සලකා බලුයවාත් යම් ප්රශ්ණ තවුරටත් නිරාකරණ  කර ගන්න පුලුවන් 

නගරාධිපතිතුමනි.අපි ඊලඟ මැච් ඒකට පිච් ඒක හදාගන්න ඕන නැත්නම් යමාරටුව ජ්නතාව 

යකාවිඩ් වලින් පරදින්න නි ිතයි. ඒ නිසා යම් ගැටලු ටික නිරාකරණ  කර ගන්න ඒ අවශය 

තැන් විධිමත්කරන  කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

03(9)  මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් බඩු මල්ල ගැන. ඒක ඇත්තටම යලාකු අස්වැසිල්ලක්. රජ්  පැත්යතන් 

ගත්ත. යම්ක අනාගතයේදි ලැයබ්ද නැේද  කි න ඒකත් මුලයම  තත්ව ත් ඒක්ක. ඒනිසා මම 

ඔබතුමායගන් ඉල්ලිමක් කරන්යන් අපිට රු.10000/- බඩු මල්ලක් ලබා යදන්න බැරි 

යවයි.යමාරටුව නගර සභාව මැදිහත් යවලා අපට කරන්න පුලුවන් නම්  ම් ප්රමාණ ක ප්රායේශි  

කාර් ාල   ගන්න දත්තත් ඒක්ක  ාවත්කාලින කරලා සහන ක් ලබා යදන්න පුලුවන් නම් ගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා ඒක්කත් අනිකුත් ආ තන ඒක්කත් සාකච්ජ්ා කරන්න යම   ාවත්කාලින කරන්න 

පුලුවන්ද කි ලා බලන්න.ුප්පත් අහිංසක ජ්නතාව මම පාර දියේ ඒනයකාට මයේන් අහනවා 

අපිට ඒක ලැයබන්යන් නැේද කි ලා. 
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03(10)  මහ නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යකාවිඩ් වලට අමතරව  ම් ආපදා තත්ව න් තිය න ස්ථාන තිය නවා.ඒ 

තැන්  ම්  ම් ස්ථාන වල තිය නවා ඒ සම්බන්ධය න් අවධාන  ය ාමු කරන්න ඒවයේම ගස ්

අතු රිකිලි ආපදා තත්ව න් තිය නවා. යඩංගු තත්ව ත් උේගත යවලා තිය නවා ඒ ගැනත් 

අවධාන  ය ාමු කරලා යම් යවනයකාට  ම්  ම් ප්රතිපාදන යවන් කිරිම සිේධ යවන්න පුලුවන් 

සහ ඒ සදහා ආධාර ලැයබනවා ආපදා කළමනාකරණ  සඳහා ඒවා ඔබතුමාට මැදිහත් වියමන් 

කර ගන්න පුලුවන් නම් යම් ප්රශ්ණ වලට  ම්තාක් විසුමක් ලබා යදන්න පුලුවන් යවයි ඒ්ගැනත් 

අවධාන  ය ාමු කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(11)  නිපයෝජ්ය නගරොධිෙති - ඩී.සමන්ත සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම සජිත් ුින්ද ගරු මන්ිතුමා මතු කරපු කාරණ ත් ඒක්කම  මක් 

දැනුවත් කරන්න ඕන අපි ආණ්ඩු පක්ෂ ක් වශය න් ආණ්ඩුවක් වශය න් ඒක්ස්ප්රස්පර්ල් 

යනෞේකායවන් සිු වුණහානි  පිළිබදව යම් කායල් ධීවර වෘත්තිකයින්ට රැකි ාව කර ගන්න 50% 

කට වත් අමාරු තත්ත්ව ක් තිය නවා වාරකන් කාල ට. නමුත් රජ් ක් වශය න් මැදිහත් යවලා 

ඒ වගකිම් සහගත ආකාරය න් ඒ මුදල ඒ නැව අයිති සමාගයමන් අරයගන අයප් ධීවරයින් 

හැ යමෝටම වන්දි මුදලක් ලබා ුන්නා. මහ දැල් අයිතිකරුවන්ට යවනම මුදලක් ඒවයේම ඒ දැල් 

අදින හැයමෝටම රු.17000-18000 ක් අලුත් ගිණුමක් ආරම්භ කරලා ගිණුමට මුදල් ලබා 

ුන්නා.මම හිතන්යන් රජ්ය න් කරන්න ඕන වගකිම් හරි ට කරලා තිය නවා. යම් යවනයකාට 

1400 කට ආසන්න ප්රමාණ ක් යමාරටුයේ ධීවර ජ්නතාවට ඒ වන්දි මුදල් ලබාදිලා තිය නවා. තව 

200 ක් පමණ යකාටසක් ඉන්නවා ලබායදන්න. මම යම් පිළිබදව ඒ අධයක්ෂක තුමාත් සමඟ 

යපයර්දාත් කථා කළා. සජිත් මන්ිතුමාට ඒ කවුරු හරි කි න්න ඇති ඒ 200 ගණනකට යදන්න 

තිය නවා. යකාවිඩ් ඒක්ක රට වහලා තිය න නිසා නිලධාරින්යේ පැිණිම අඩුවක් තිය න නිසා 

යම් ප්රශ්ණ  ඉවර වුන ගමන් ඉතුරු 200 ගණනටත් ලැයබනවා කි න ඒක මම ඔබතුමාට සඳහන් 

කරනවා කරන්න ඕන වගකිම හිතුවටත් වඩා රජ්  මැදිහත් යවලා කලා. ඒක ධීවරයින්ට යම් 

වාරකන් සමයේ ඒක යලාකු අස්වැසිල්ලක් වුණා ඒ  සඳහන් කරන්න ඕන. මම හිතන්යන් 

ඔබතුමා දිස්ික් කිටුව නිය ෝජ්න  කරන සාමාජිකය ක් වශය න් ඔබතුමත් යම් පිළිබදව කථා 

කලා.  

දිස්ික් කිටුව නිය ෝජ්න  කරන නිය ෝජිතය ක් වශය න්  නගරාධිපතිතුමනි මම කි නවා අඩු 

ආදා ම්ලාභි ජ්නතාවට ලබායදන බඩු මල්ල නි ම පරිදි ග්රාම නිලධාරි මහත්වරු මැදිහත් යවලා 

ඒක කරන්යන් නැහැ ඔබතුමා මහජ්න නිය ෝජිතය ක් වශය න් ඒ අවස්ථාවලදි සඳහන් කරලා 

කි න්න. ඒ  ලැයබන යකාටත් ප්රමාදයවලා තමයි ලැයබන්යන් සමහර ුප්පත් ජ්නතාව ඉන්නවා 

ඒදා යේල කන්න නැති. ඉතාම අමාරුයවන් ඉන්යන්. ඒක ලැයබනවා නම් සහන ක් යවනවා. ඒම 

නිසා ඒ  මීට වඩා සක්රී  යලස කරන්න කි න ඒක ඔබතුමා සඳහන් කරන්න කි න ඉල්ලිම 

කරනවා.  

04.  ප්රශවණ  -       නැත 

 

05. පයෝජ්නො -      නැත. 
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  06. 2021අපගෝසවතු මස සවථොවර කමිටු වොර්තො සලකො බැලීම. 

 

06(1) 2021.08.09 දින පැවති ආ තන හා නිති  පිළිබද ස්ථාවර කම්ටුවාර්තායේ තිරණ න් සලකා         

  බැලිම . 

(යමම අවසථ්ායේදි නිය ෝජ්ය නගරාධිපති ි.සමන්ත සිල්වා මහතා මුලසුයනහි අසුන්ගන්නා    

ලදි.) 

 මහ නගර සභො මන්ි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්රජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිටු වාර්තායේ අංක 2(4) ඇමුණුම 2 ලිපි  සම්බන්ධය න් කිසි ම් 

අදහසක් පලකරන්න තිය නවා කිටුව යම් ලිපි  ප්රතික්යෂ්ප කරලා තිය නවා ඒක හරි. නමුත් 

ලිපි  කි වා බැලියම්දි ගරු නගරාධිපතිතුමනි ගැටළු ගණනාවක් මතුයවනවා. යම් ලිපි  

ඒකියනකට පරස්පරයි. ලිපියේ සඳහන වන පරිදි අදාළ ප්රශ්න පත්ර සකස් කිරිමට අදාළ පැවරිම 

කරලා තිය න්යන්  ාන්ික ඉංජියන්රුතුමාට. ලිපියේ සඳහන් කරනවා එ  එතුමාට අදාළ 

කාරණ ක් යනායවයි කි ලා. ලිපියේ සඳහන් කරන පරිදිම නැවත සඳහන් කරනවා ඒ සඳහා 

සති ක පමන කාල ක් අවශය යවනවා යපාත පත පරිශිලන  කිරිමට අවශයයි ඒම නිසා ඒක 

විෂ ක් සඳහා රු.15000/- ක් අවශය යවනවා. අපිට බරපතල ප්රශ්න ක් යවනවා යම්ක ඒතුමා 

පිළිබද ගැටළුවක්  යනායවයි අපට ප්රශ්ණ  තිය න්යන්. ඒතුමා වයේ යකයනකුට යම් ප්රශ්න පත්ර 

සකස් කරන්න බල  සහ වනතික තත්ත්ව  යමාකක්ද කි ලා. ඒතන ප්රධානිය ක් යම් ප්රශ්ණ 

පත්ර සකස් කිරියම්දි ඒ පිලිබද විනිවිද භාව , රහසයතාව  පිලිබද ගැටළුවක් මතු යවන්න පුලුවන් 

ඒ වයේම යම් ලිපි ට අදාළම නැති කාරණ ක් මතු යවනවා. ඒතුමායේ වරලත් ඉංජියන්රු 

ිප්යලෝමාව හැදැරිම සඳහා රු.63700/- ක මුදලක් සභාව මඟින් යගවන යලස ඉල්ලිමක් කරනවා. 

ඒක යම් ලිපි ට ඇතුළත් කිරිම පිළිබදව බරපතල ප්රශ්න ක්. ඒක ඒතුමාට යවනම ඉදිරිපත් 

කරන්න තිබුනා. ඒනිසා අපිට යම් තත්ත්ව න් පිළිබදව ගරු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමනි අපිට 

තිය න ගැටළුව තමයි යම් නිලධාරින් සහ යම් තත්ව න් යමයලස ක්රි ාත්මක යවන්යනම සභායේ 

වින  පිලිබද ප්රශ්න  යම් වයේ නිලධාරින් යමයහම හැසිරිම පිළිබදව ප්රශ්නය න් අපිට 

යපයනන්යන් ඔයබ් පාලන  ඇතුයළ් යම් තිය න අර්බුද ක එක සංධිස්ථාන ක් තමයි යම් 

යමවැනි තත්ත්ව කට සභායේ නිලධාරින් පවා පත්යවන්යන් යකායහාමද කි න කාරණ  

බරපතලයි. යම  ප්රතික්යෂ්ප කිරිම පිළිබදව අපි සතුටු යවනවා. නමුත් යම් වගකිමක් සභාව යලස  

පාලක න් යලස ඔබත් දරන්න ඕන කි න විශ්වාස  අපට තිය න්යන්. ඒ නිසා යම් පිළිබඳව 

වඩාත් අවධාන  ය ාමු කරන්න. යම් ය ෝජ්නාව ඉතාමත් යහාඳ ය ෝජ්නාවක් අයප් වැඩ කරන 

යස්වක න්යේ උසස් විම් පිළිබදව නිරන්තර ගැටලුවක් තිය නවා. ඒ අවශය කාලයේදි ඔවුන්යේ 

උසස්විම් යනාලැබිමට ඒක්තරා යහ්තුවක් යම් ක්රි ාවලි  දිගින් දිගටම ඉටු යනාවිම. ඒම නිසා යම් 

කරුණට කල්ගතයවලා තිය නවා ඒමනිසා හැකි ඉක්මනින් යම ට අදාළ ක්රි ාමාර්ග යතෝරලා ඒ  

යස්වක න්ට සාධාරණ  ඉෂ්ඨ  කරන්න කි න ඉල්ලිම යම් අවසථ්ායේ කරනවා. 

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

ගරු නිය ෝජ්ය නගරාධිපතිතුමනි, කිටු සභාපති විදි ට මම උත්තර යදන්නම්. සුයේශ් මන්ිතුමා 

කි පු යගාඩක් යේවල් හරි. ඒතුමා නීතිම  අයිති  සම්බන්ධය න් ප්රශ්න කළා වනතික 

අයිති ක් තිය නවද කි ලා. ඔහුට වනයිතික අයිතිකමක් තිය නවා මම හිතන විදි ට ගරු 
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මන්ිතුමා ‚ යහ්තුව ඔහු පළපුරුු  ඉංයන්රුයවක් ඒනිසා ඔහුට පුලුවන් ඒ ප්රශ්න පත්ර  සකස් 

කරන්න. ඔබතුමා කිේවා එහි රහසයභාව  පිළිබද ප්රශ්න ක්. අයප් සම්මුඛ් පරික්ෂණ ති න්යන් 

යකාමසාරිස්තුමා. ඒතුමා බල  පවරනවා අදාළ නිලධාරින්ට ඒ අ  ප්රශ්න සකස් කරලා තමයි 

අහන්යන්. ඒක සම්බන්ධය න් ගැටළුවක් නැහැ. ඒනිසා ඒතුමට බල  තිය නවා ප්රශ්න පත්ර සකස ්

කරන්න. හැබැයි ඒතුමට සදාචාරාත්මක අයිති ක් නැහැ ඔ  වයේ ලිපි ක් කිටුවට ඉදිරිපත් 

කරන්න. ඒතුමා යබාරදියේ මාළු බෑමක් තමයි කරලා තිය න්යන්. ඒකක් ඒතුමා දන්නවා 

යලාක්ඩවුන් කාලසීමාවක්  න්යන් අපිට ජ්ර්මන් කාර්ික අභයාස ආ තනය න් යහෝ නයිටා 

ආ තනය න් අපිට යම් සම්බන්ධය න් කටයුතු කිරිමට ප්රමාද යවනවා කි ලා ඒතුමා දන්නවා. ඒ 

දන්න නිසා ඒතුමා ඒතුමාව අග  කිරිමක් කරයගන තිය නවා යමයින්. යමාරටුව නගර සභාව 

ඒතුමාට සප ලා තිය න යස්වාව, සප ලා තිය න පහසුකම් බැලුවම ඇත්තටම යම් වයේ 

ලිපි ක් ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධය න් ඒතුමාම ලැේජ්ා යවන්න ඕන යමහි යස්ව  කරේදි ඒක 

ප්රශ්න පත්ර ක් සකස් කිරිමට රු.15000/- ක් ඉල්ලනවා. ඒතුමා  ටයත් සිටින යස්වක න්යේ 

අභිවෘේධි  සඳහා තමන්යේ අයිතිවාසිකම ලබා ගැනිම සඳහා යකයරන කාර් ක්. යම  මහා 

යලාකු ප්රශ්න පත්ර ක් යනායවයි ඒතුමාට යම්කට  න්යන් විනාි 5 ක් වයේ කාල ක්. 

(යමම අවසථ්ායේදි ගරු නගරාධිපති ඩබිලිේ. සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා මුලසුන අසුන් ගන්නා 

ලදි.)  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි කථා කරින් සිටියේ ආ තන කිටුයේ පැන නැගුනු ප්රශ්ණ ක් 

සම්බන්ධව ගරු සුයේශ් මන්ිතුමා අහපු ප්රශන ක් සම්බන්ධව සභාපති වශය න් මම අවසර 

පතනවා උත්තර යදන්න. යම් ලිපි  ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධය න් ගරු නගරාධිපතිතුමනි 

සදාචාරාත්මක ප්රශ්න ක් තිය නවා. ඒක ඒතුමායේ අයිති යන ගරු සුයේශ ් මන්ිතුමා. අපිට 

තියබන ගැටළුව යම  අපි ඉක්මනින් කර ගන්නට ඕන නිසා තමයි අයප් යකයනකුට සුහදශිලි 

විදි ට ඉල්ලිමක් කයල් ඒතුමායගන්. ඒමනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ ඔබතුමායගන් ඉල්ලන්යන් 

යම් යස්වක න්ට අසාධාරණ ක් සිු යවලා තිය න්යන්. ඔබතුමා මැදිහත් යවලා යම්කට යමාකක් 

යහෝ විසුමක් කරන්න කි ලා. ඒනිසා අපි යගෞරවය න් ඉල්ලනවා යම් වයේ අපි යම  

පිලිගන්යන් නැහැ කි ලා  වලා තිය නවා. අපිට ප්රශ්න ක් තිය නවා යම් වයේ ලිපි ක් ඉදිරිපත් 

කිරියම් හැකි ාව නිලධාරිය කුට තිය නවද කි ලා. යම්ක ආ තන කිටුව විසින් ඔහුට පවරපු 

රාජ්කාරි ක් ඒක බැහැර කරන්න බැහැ නිලධාරිය කුට.රාජ්කාරි ට මුදල් ඉල්ලන්න බැහැ. 

ඒකට යවනම වින  පරික්ෂණ ක් කරන්නට ඕන. ේයේශ සහගතව ඉල්ලන්යන් පුහුණුවට මුදල් 

නුුන්න නිසා. ආ තන කිටු සභාපති විදි ට ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ මම  ඔබතුමායගන් ඉල්ලා 

සිටින්යන් ගරු යකාමසාරිස් තුමාට උපයදස් යදන්න කි න ඉල්ීම ඔබතුමා යම් සම්බන්ධව 

යකයස් දකිද කි න ඒක මම දන්යන් නැහැ. යම්කට ආදර්ශ ක් යදන්න ඔන ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි‚ යහට දවයස් අයප් ගණකාධිකාරිතුමාට, ප්රධාන මහජ්න යසෞඛ්ය පරික්ෂක 

තුමාට, විුලි අධිකාරිතුමාට වැඩක් පැවරුයවාත් ඔවුන් මුදල් ඉල්ලා සිටිවි. ඒයස් වුවයහාත් යම් 

නගර සභාව ුවන්යන් යකායහාමද? ඒමනිසා යම්කට යහ්තු යසා න්න කි න යගෞරවනී  ඉල්ලිම 

කරනවා. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි ස්තුතිවන්ත යවනවා සුයේශ් ගරු මන්ිතුමාටත් ඒවයේම ආ තන 

කිටු සභාපතිතුමාටත් ඒ කාරණව සම්බන්ධව අදහස ්දැක්විම පිළිබදව. ආ තන කිටුයේදි තමයි 
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යම් කාරණාව සම්බන්ධව අදහස් මතුයවන්යන්. යම් යලාකු විභාග ක් යනායවයි යම් ආ තනයේ 

අවුරුු ගණනාවක් යස්ව  කරන යස්වක න්යේ වැටුප් වර්ධක  යගවා ගන්න, ඔවුන්යේ යස්වා 

උසස්විම ලබා යදන්න ඔවුන් පීඩාවට පත් යවලා ඉන්යන් ඒ  ඉක්මන් කර ගැනිම සඳහා. යම් 

ලිපි  බැලුවම ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ ඉතාම අප්රසන්න , ගුජුප්සාජ්නක හැගීමක් ඇති යවන්යන් 

නිලධාරින් සම්බන්ධව. යමහි කි යවන්යන් මට යම් වැයඩ් අයිති නෑහැ, යම්ක කරනවානම් 

යමච්චරක් ඕන මම පුහුණුවට ඉල්ලුවිට ඒ  ප්රතික්යෂ්ප කලා, ඒ හින්දා කරන්යන් නැහැ කි න 

වයේ අදහසක් අපිට බැලුබැල්මට යප්න්යන් මට අදාළ රාජ්කාරි ක් යනාවයි කි ලත් කි නවා. 

නිලධාරින් කි නවා නම් මට තියබන වැඩ වැියි, මට අදාළ නැති රාජ්කාරි ක් යම්ක අපි සමහර 

යවලාවට සංයේදි යවනවා. අපි දන්නවා යම් නිලධාරි ා සම්බන්ධව අවුරුු ගණනාවක් මහජ්න 

නිය ෝජිත කු වශය න් හිටපු නිසා. අද ඒතුමාට අදාළයි කි න ගරාජ් ත් ක්රි ාත්මක යනාවන 

නිසා තමයි යවනත් නිලධාරිය කුට දාලා අද ඒ  ක්රි ාත්මක තත්ත්ව ට යේන්න යවලා 

තිය න්යන්. අපි දන්නවා ඒතුමායේ රාජ්කාරි යවලායේ ඒතුමා රැදී ඉන්යන් යකායහ්ද කි ලා. 

ඒයහම තත්ත්ව ක් තිය න යවලාවක ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ අපි ඉතාම යගෞරවය න් 

ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමාටත් , යකාමසාරිතුමාටත් අපි ඒදා කිේවා යමතුමායේ සෘජු 

අධික්ෂණ   ටයත් අපි යම් සභාවට ිලදී ගත්තු යේවල් ගණනාවක් තිය නවා අක්රී ව. යමාටර් 

සයිකල් යදකක් තිය නවා අදටත් ඒකට උත්තර ක් නැහැ. පරික්ෂණ ක් නැහැ. හැබැයි යපාි 

යස්වක කු අතින් යමාකක් යහෝ වරදක් වුණාම පැ  24 ක්  න්න කලින් ලියුමක් දිපු සභාවක් 

යම්ක ඒම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ ඉතාම ඕනෑකින් ඉල්ලා සිටිනවා යම් සභායවන් 

කරුණාකරලා යමාහු සම්බන්ධය න් පැරණි යේවල් ගණනාවක් තිය නවා දිගින් දිගටම මතු 

කරලා යම් පරික්ෂණ කරන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු යකාමසාරිස්තුමා, සුයේශ් ගරු මන්ිතුමා කථා කරන යවලායේ මට හදිසියේ ුරකථන 

ඇමත්මක් ගන්නට ඕන නිසා මම ඒළි ට ගියේ. ඒතුමාත් කථා කරන්න ඇත්යත් යම් ආශිතව 

යවන්න ඇති කි ලා මම විශ්වාස කාරනවා.මම ඒදා ආ තන කිටුයේ හිටි ා. යම් තීන්ුව ගන්න 

යේලායේ මම කිේවා පැහැදිලිවම යම්කට අනිවාර් න්ම පරික්ෂණ ක් පවත්වලා තීන්ුවක් ගන්න 

ඕන. යම් කඩයිම් පසුකිරිම සඳහා ඔවුන්ට ඒ තිය න විභාග සඳහා ප්රශ්න පත්ර  සෑදිමට ඉංජියන්රු 

වරය ක් විදි ට මහ නගර සභාවක  ාන්තික ඉංජියන්රුවරු ඉන්නවානම් ඉන්යන් යකාළඹ, 

යදහිවල, යමාරටුව විතරයි. ඉංජියන්රුවරය කුට යම් ප්රශ්න පත්ර  හදන්න හැකි ාව ති ය නවා 

ඔිනවටත් වඩා, පුලුවන් කම තිය නවා, ඒක පිළිගැනිමට ලක් යවනවා. ඒයහම තිය ේදි තමයි 

යමතුමා යම් කාර්  කිේයේ. යම  ඒකක් විතරයි යම් වයේ කාරණා යගාඩක් තිය නවා. ඒ 

යවලාවට කවුරු කවුරුත් දැන් යම්ක ආණ්ඩු පක්ෂයේ වැඩක් කි ලා යම්ක අතඅරින ඒක තමයි 

වරද. අතඅරින්යන් නැතුව වැරැේද කායගද කි ලා බලලා ඒ වැරැේද යවනුයවන් යපනී සිටිනවා 

නම් මීට වඩා මම කි නවා යකාමසාරිස්තුමා වුනත් උදාහරණ ක් ගත්යතාත් නිලධාරි ා යම්ක 

යගේවා සමහර විට යගේවා නම් ඒත් යගේවා. යම් යවනයකාට සභාපතිවරු යදයදයනක් , 

උපසභාපති වරු යදයදයනක් යකාවිඩ් වලින් ි  ගිහිල්ලා. අපිට රක්ෂණ ක් නැහැ. එ යහම බැහැ 

නිලධාරින්යේ අනුමැති ක් ඒනකම් යදන්න බැහැ කි ලා කි නවා. හැබැයි යම් වායේ යවලාවට 

යමයහම ඒකක් ඒවනයකාට යම්කට ගතයුතු ක්රි ාමාර්ග ගන්න ඕන. ඕනවටත් වඩා කරන්න 

පුළුවන්යන්. යම්වා යකයරන්යන් නෑහැ. ඒදත් මම කිේවා මීට වඩා යම් ප්රශ්න තිය නවා 

කරුණාකරලා යම් ලි පු ඒක ශිෂයත්ව කට  න්න කි ලා කි පු ඒකකට ඒක නිසා මම යම්ක 

කරන්යන් නැහැ කි න තැනට තමයි යම් ඇවිල්ලා තිය න්යන්. මම ඒදා කිේවා යකාමසාරිස්තුමා 
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කිටුවකට යකායහාමද යම්ක දාන්යන් කි ලා. යමාන ආකාරය න්ද කිටුවකට දාන්යන්. යම්ක 

දැමීමත් වරදක් කි ලා මම පැහැදිලි කරලත් කිේවා යම්ක මීට වඩා කල්පනා කරලා යම් කටයුත්ත 

කරන්න කි ලා. යම්ක යලාකු වරදක්. ඒක පැත්තකින් ගත්තම අයප් ආ තනයේ සිටින 

නිලධාරින්යේ ුර්වල කමක්. ආ තනයේ නිලධාරින්යේ රාජ්කාරි  පැහැරහැරිමක්. යම් කඩඉම් 

විභාග ති ලා ඔවුන්යේ වැටුප් වර්ධක වැි යනාකිරියම් වරද යම්ක ඔබතුමන්ලායේ අයප් 

යනායවයි. යම්වා නිසි ාකාරව කරන්න ඕන.මම දන්නවා යම් සුරංග මන්ිතුමාට යවලා තිය න 

අලකලංචි  ගත්තම දැන් ඉන්න තත්ත්ව යි වැටුප් වර්ධක ලැබුනානම් ඉන්න ඕන තත්ත්ව යි 

බරපතල ප්රශ්න ක් දැන් අවුරුු 20 ත් පැනලා. ඇයි යම් අහිංසක ිනිස්සු පේ. අනිත් ඒක යම්ක 

අපි යගවන ඒකක්ද? නැහැ. යම්ක රජ්ය න් ඒවන ඒකක්. ඇයි අපි යම්වා ප්රමාද කරන්යන්. 

කරුණාකරලා යම්වාට නිශ්චිත යවන්නාවු දින න් වලදි අදාළ කර ගන්නාවු ඕනවටත් වඩා 

පුලුවන් යම්ක යකාළඹ ,යදහිවල ,යකාේයේ, යකායහ් හරි ගිහිල්ලා යම්යගාල්ල්ලන්යේ කඩඉමට 

තිය න්නාවු ප්රශ්න පත්ර ක් යගනල්ලා ඒක ආයේශ කර ගන්න. ඒක වැලඳ ගන්න. දැන් අපි යවන 

ඒවා වැලද ගන්යන්. මට දිගින් දිගටම කි නවා යකාළඹ සැලසුම් කිටුවකට ගි ාම 3000/- ක් 

යගවනවා. මම මයේ බල ට නවත්වලා තිය න්යන්. අපි 1000/- තාම යදන්යන්.  

මම කිේයේ ඒක සමහර විට නිලධාරින් යමාකක් හරි කිේවම ඒකට ඇහුම්කම් යදන ප්රමාණ යි 

අහිංසක යස්වකය ක් ඇහුම්කම් යදන ප්රමාණ ත් අතර මම හිතනවා ිට වඩා යකාමසාරිස්තුමා 

සැලකි  යුතුයි යමාකද යම් යවලායේ අපි කවුරුත් දන්න යේ තමයි යමාරටුව මහ නගර සභායේ 

යගෞරවාන්විත යවච්ච යස්වාව කරන්යන්ම යම් අහිංසක යස්වකය ෝ කවුරුත් ඒක හිතන්යන් 

නැහැ. මම යම් තුන් පාරක් යමතන ඉඳගන්යන් යම් අහිංසක යස්වකය ෝ නිසා.   නැත්නම් මට 

යමතන ඉඳගන්න බෑහැ. ිනිස්සු යපාි විශ්වාස ක් හැදිලා තිය න්යන් යස්වකය ෝ නිසා වැඩ 

කරා කි ලා.  ඒ ඇයරන්න යවන ඒකක් අපි ගාව නැහැ. අපි සමහර තැන්වල යෆ්ල් යවච්ච හැම 

අවස්ථායවම අපිව පාස් කරලා තිය න්යන් අහිංසක යස්වකය ෝ. කරුණාකරලා ඒ යස්වකයි 

න්යේ කටයුත්තට   යම් වයේ යකෝලන් කථා ඒනයකාට ඒවා සභාවකට උචිතත් නැහැ විසිකරලා 

දානවා ිසක් යම්වා ඇතුළත් කරන්නත් ඒපා කිටු වලට. හරි කැතයි. යම් ව යේ යේවල් දැම්මම 

අපිට ලැේජ්ාවක්. යම්වා හැන්සාඩ් යවනවා. යම්වා යකායහ් හරි ගි ාම දැක්කම හිතයි යම් වයේ 

ඒකක් වත් යනාදා ඉන්න තරම් වත් දැනුමක් තිය න නිලධාරි නැේද කි ලා. ඒ තරමටම අපහසුට 

පත් යවයි. යම්වා යමතන තිය න ඒවා යනායවයි යම්වා  න්න ඕන පලාත් සභාවට. අපිට විතරක් 

යහායරන් කරලා යම්ක ඇතුයල් ති ා ගන්න පුලුවන් ඒවා යනායවයි. කරුණාකරලා 

යකාමසාරිස්තුමා මීට වඩා අනුකම්පායවන් යම් යස්වක න් දිහා බලන්න ඕන.  

ආ තන කිටු සභාපතිතුමා කිේවා ව යේ සමහර අ  කි නවා දාන්න ගෲප් ඒකට ඉංජියන්රු ගෲප් 

ඒකට දාන්න යම් යමාරටුයේ ඉන්යන් ප්රවාහන පහසුකම නැත්නම් යස්වාවට ඒන්යන් නැත. 

අහිංසක සමහර රි ුරුවරු ඉන්නවා පහසුකම යදන්න ඕන තැයන් ඉදලා රි ුරා ඒනවා 

අමාරුයවන් යපාලිසිය න් යබ්රි යබ්රි යමතනට ඇවිල්ලා ආපහු වාහන  අරයගන ඒතනටම 

 නවා නිලධාරින්ව යේන්න. හරි ප්රශ්න. බලනයකාට යම්වා එකින් ඒක ගළපායගන කරන්න 

යමාකද ජ්නතාවට න ාට අුයකාළ ගානට මහජ්න නිය ෝජිතයින්ව. එක හැයමෝටම යපාුයි. ඒක 

වවර කින් බලන ඒකක් යනායවයි. ිනිස්සු පීඩාවට පත්වුනාම අපි දිහා බලන්යන් ඒ විදි ට. 

යම් යස්වකය ෝ සත්භාවය න් ඇවිල්ලා කුණු ටික ඇේයේ නැත්නම් තවත් යකාපමණ ප්රශ්න 

ඇතියවනවද යමාරටුයේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා යම් පිළිබදව ඔබතුමා යහටම ක්රි ාත්මක 

යවන්න. අද පුලුවන්නම් සභාව ඉවර වුනාව අදම කරන්න. තව තව අදින්න ඒපා. නිය ෝජ්ය 

යකාමසාරිස්තමා ඔබතුමාත් වගකීම මීට වඩා වැි කර ගන්න. යම් කනින් අහලා පිටකරගන්න 
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පුරුු කර ගන්න ඒපා. ඇඟට අරයගන කයල් නැත්නම් යලාකු ප්රශ්න ක්. ඔ යගාල්ල්ව ආරක්ෂා 

කරන්නයි යස්වකය ෝ ආරක්ෂා කරන්නයි අපිට ජ්න්ද  ුන්න මහජ්න ා ආරක්ෂා කරන්නයි 

තුනක් ආරක්ෂා කර කර ආ තන ප්රධානිය කුට ඉන්න බැහැ. යදකක් අතඇයරනවා. ඒ ඇයරන්න 

ඔ යගාල්ලන්යේ එක අතඇයරනවා කුණු අදින එක විතරයි ුවන්යන් ඒ අහිංසකය ෝ විතරයි. 

අයප් අ  වාහන කින් ඒනවා කළමනාකරන සහකාරවරු වාහන කින් ඒනවා -  නවා අපි ඒවාට 

දිලා තිය න්යන් අවස්ථාව යම් වයේ යද ක් කරන්නත් බැරිනම් යමාකක්ද තිය න තත්ව . යම් 

වයේ කායලක යහාඳටම යම්ක කරන්නත් පුළුවන්. මහජ්නතාවයේ ප්රශ්න අඩු කාල ක්. අයන් 

කරුණාකරලා යම්ක කරන්න.   යම් යවනුයවන් යපනී සිටපු සි ලුම යදනාට යගෞරවාන්විත 

ස්තුති  පුද කරන්නට ඕන. කිටු සභාපතිතුමාත් යලාකු මහන්සි ක් වුණා. යසෞඛ්ය කිටු 

සභාපතිතුමත් ඇවිල්ලා කථා කනවා. හිටපු සභාපති ප්රදිප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මැතිතුමා දිගින් දිගටම 

ඇවිල්ලා කථා කරනවා යම් හැම යදනාට කථා කරන්යන් වරදක් යනායවයි. ඔබතුමන්ලා යම්ක 

ක්රි ාත්මක කරනවා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ආ තන කිටු වාර්තායේ අංක 03 කරුණ සම්බන්ධව. යමයතක් කථා 

කරපු ඒවා සම්බන්ධව අයප් අදහස ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් වැරදි නැහැ. මම 

හිතනවා මුලිකම ගැටළුව තිය න්යන් නගරාධිපතිවර ා යලස ඔබට තියබන බල  ඔබ කළයුතු 

යේ යනාකළ යුතු යේ ඒවයේම යම් නිලධාරි තන්ත්ර ට තියබන බල  ඔවුන් කළ යුතු යේ යනාකළ 

යුතු යේ යමන්න යම් සීමාව හරි ට හුනා ගත්තා නම් අපිට යමන්න යම්ක ලිහා ගන්න අමාරු 

යවන්යන් නැහැ. යම් යස්වක ායේ ගැටළු යස්වක ායේ පාලන  රාජ්කාරි ට අදාළ කරන 

ඔහුයේ අයිතින් ලබාදිම යවනුයවන් මුලික වගකිම තිය න්යන් කිටුවට යනායවයි 

යකාමසාරිස්තුමාට. ඔහුට බල  තිය නවා යම් උසස්වීම් වලට අදාළ ක්රි ා මාර්ග ගන්න ඊට අදාළ 

විභාග වලට ප්රශ්න පත්ර හදන්න අදාළ වගකි  යුතු අ ට භාරයදන්න ඒතුමායේ බල . ඒක නිසා 

මම හිතනවා යම්ක හරි ට යතෝරා යබ්රා යගන ගි ානම් දැන් යචෝදනා ගණනාවක් කළා මම 

ඒකඟයි නිලධාරිය කුට ප්රශ්න පත්ර ක් හදන්න යදනයකාටම හිතන්න ඕන. යකාමසාරිස්තුමායේ 

බල  අනුව සභාව ඉල්ලනවා අපිට යම් කාල ඇතුයළ් යම් අහවල් දින යවනයකාට යම්ක කරලා 

යදන්න. ඔබතුමා තමයි ඊට පස්යස් යම්ක කරන්න කාටද බාරයදන්යන් කි ලා තීරණ  කරලා 

ආ තන කිටුවට වගකි න්න ඕන. සභාව විමසනවා ඒක.  

යමන්න සභාවට ඒන්න ඕන ඒකක් කිටුයේ තියබනවා නගරාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා. ඒක 

හරි.ආ තන කිටුවට එන්න ඕන ඒකක්. සභාව තීන්ු කරන්න ඕන ඒකක්. අපි රාජ්ය 

යස්වකය ෝ. හැබැයි රාජ්ය යස්වකය ෝ විදි ට යනායවයි අපිට සලකන්යන්. රාජ්ය යස්වක ට 

යදන යබායහෝ දිමනා අපිට නැහැ. වගන්ති  ඇතුයළ් කථා කරනවා. ඉතාම යහාඳ අරගල ක්. යම් 

රක්ෂණ ට අදාල ජ්නතා විමුක්ති යපරමුණ එක ගන්නවද යනාගන්නවද කි ලා ඒක අයප් 

ප්රතිපත්ති ක්. හැබැයි ආ තන නීති  සථ්ාවර කිටුයේ කථා කරන්න ඕන ප්රශ්න ක් හරි ටම 

ඉදිරිපත් කරලා තිය නවා. ඒ පිළිබදව ඔබතුමාට අයප් ස්තුති . යම්ක ඉදිරිපත් කරනයකාට 

යම්යක් ගැටළුවක් තිය නවා ඒකත් මතක් කරින් ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ ඔබ කි න එක හරි 

මම යපාි යකාටසක් කි න්නම් “උක්ත කරුණ සලකා බැලු කිටුව යකෝවිඩ් මර්දන කටයුතු වල 

ය දි සිටින යසෞඛ්ය වෘත්තික න් ඇතුළු අනිකුත් යස්වාවන් යවත රක්ෂණාවරණ සහ වියශ්ෂ 

දීමනා ලබා දී ඇතත් ඒවැනි කිසිු නීතිම  රැකවරණ ක් පළාත් පාලන ආ තන සභිකයින් යවත 

ලබා දී යනාමැතිවිම යම් යවනවිටත් යමාරටුව මහ නගර සභායේ මන්ීවරු යකාවිඩ් 19 
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ආසාදිතයින් බවට පත්වි තිබීම හා මහජ්න නිය ෝජිතයින් යලස සභිකයින් වෘත්තිම  ස්වභාව  

යහ්තුයවන් ඔවුන් යරෝග ට නිරාවරණ  වියම් විශාල අවධානමක් දැරීම  න තත්ත්ව  

සම්බන්ධව වියශ්ෂ අවධාන ක් ය ාමු කර මහ නගර සභා ආඥා පනත 289 හා 188  න වගන්ති 

 ටයත් සලකා දී ඇති නීතිම  ප්රතිපාදන  ටයත් සභා අරමුදල් ය ාදවා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමායේ 

අනුමැති ක්  ටයත් යම් සඳහා අරගල ක් කරන යම් සභාව යම්ක වැදගත් යවයි ලංකායවම 

පළාත් පාලන ආ තවල නිය ෝජිතයින්ට ඒ අරගල ක් කරේදි අපට පැවයරයි වගකීමක්. යම්යක් 

තිය නවා යදෝෂ ක් ඔබ කි නවා යසෞඛ්ය වෘත්තික න් ඇතුළු අනිකුත් යස්වක න්  යවත 

රක්ෂණාවරන සහ වියශ්ෂ දීමනා ලබා දි ඇතත්. ගිනිනිවන යස්වක න්ට‚ විුලි යස්වක න්ට 

රක්ෂණ  දීලද? 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, ඒ සි ලුම අ ට අග්රහාර රක්ෂණ  සම්පුර්ණවම රාජ්ය යස්වක න් බැදිලා 

තිය න්යන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් යස්වක න්ට අදාළ වගකීම අපි ලබා දිලා නම් යම්ක සදාචාර 

සම්පන්නයි. අරගල ක් කළ යුතුයි අපිත් රාජ්ය යස්වක න් නිසා යමවැනි තත්ත්ව ක් ඇතුයල් 

ලැයබන යේ ලබා ගැනිම සඳහා. ඒක ආ තන කිටුයේ වයේම යම් සභායේ වගකීම. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමන්ලා, යබායහෝම සත්ුතියි. ඒවයේම තව එක යද ක් කිව යුතුයි. අයප්  ාන්ික 

ඉංජියන්රුතුමා කාල ක් වැඩබැලුවා යදහිවල යමාරටුව මහා නගර සභායේ නිතය තනතුර තිය න 

වකවානුයේ තමයි ලියුම ඒන්යන් එතුමා යමයහන් ඉවත් යවන්න ලියුමකුත් ඒේවා යදහිවලට 

 න්න යදන්න කි න වකවානුයේ තමයි යම්ක එන්යන්. මම කිේවා යමාන විද කින් වත් තනතුර 

පුරප්පාඩු කර ගන්න මට බැහැ  ාන්ික ඉංජියන්රුවරය ක් ආයවාත් යදන්නම් කි ලා. ඒ 

වකවානුයවම යදහිවලට යකයනක්ව එවනවා ඒ ා නැවත යමයහ නවතිනවා යමන්න යම් කාල 

වකවානුයේදි යම් වයේ යදපැත්තට යදෝලන  වන ලියුම් ලි -ලි  එතුමා යදහිවල වැඩබලන 

කායල් තමයි ලියුම ඒේයේ. 

නිපයෝජ්ය නගරොධිෙති - ඩී.සමන්ත සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඇත්තටම යස්වක න්ට ඒ ආවරණ  තිය නවා. නමුත් අපි අවස්ථා 

ගණනක නාගරික මන්ීවරුන්යේ රක්ෂණ  පිළිබදව පක්ෂ/විපක්ෂ සි ලුම යදනා කථා කළා 

නමුත් එ  සිු වුයන් නැහැ. ඒ සඳහා අනුමැති ක් ලැයබන්යන් නැති කම තමයි අපිට සඳහන් 

යවනයන්. මම ඉල්ීමක් කරනවා ගරු නගරාධිපතිතුමා අපි අයප් මන්ිවරුන්යේ දීමනායවන් හරි 

අඩු කරලා යමාකද අපිට  ම් අනතුරක්, යරෝග ක් සිුවුනාම අපි දන්නවා කිසිම රැකවරණ ක් 

නැහැ. යම් මන්ීවරු යබායහෝම ක් තමන්යේ වයාපාර ක් කරයගන ජීවත්වන අ . ඒ නිසා 

යමාකක් හරි ක්රමයේද ක් හදමු දීමනායවන් යහෝ සභායවන් කී ක් හරි දාලා මන්ීවරුන්යේ 

රක්ෂණ  හදන්න. ඒ සඳහා ඔබතුමා මැදිහත් යවන්න කි ලා මම ඉල්ීමක් කරනවා. 
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නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, යම්ක කරන්න අයපනුත්  මක් කැයපනවා. සභායවනුත් කැයපන්න තමයි යම්ක 

කරන්යන්. දැන් යම් සඳහා ආණ්ඩුකාරතුමායේ අනුමැති  ගත්තාම පුලුවන් යවයි. 

2021.08.09 දින පැවති ආ තන හා නිති  පිළිබද ස්ථාවර කම්ටු වාර්තායේ සි ලුම තිරණ 

එකතිකව සභා සම්මත වි .    

06(2) 2021.08.10 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සංවර්ධනය පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තිරණයන්        

 සලකො බැලිම. 

 

           2021.08.10 දින ෙැවති ඉඩම් හො නගර සංවර්ධනය පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තිරණයන්      

 එකමතිකව සභො සම්මත විය. 

            

06(3)  2021.08.10 දින ෙැවති මහජ්න උෙපයෝගිතොව හො ප්රජ්ො සංවර්ධනය පිළිබද සවථොවර කමිටු 

 වොර්තොපේ තිරණයන්  සලකො බැලිම. 

            2021.08.10 දින ෙැවති මහජ්න උෙපයෝගිතොව හො ප්රජ්ො සංවර්ධනය පිළිබද සවථොවර කමිටු      

 වොර්තොපේ සියලුම තිරණයන් එකමතිකව සභො සම්මත විය.  

  

06(4)  2021.08.11 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හො සනිෙොරේෂොව පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ   

 තිරණයන් සලකො බැලිම. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - ඒ.ඒච්.සුපේශව ඉන්රජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අංක 03 කරුණට අදාළව 04 යවනි ඇමුණුම ඔබතුමාලා ඉදිරිපත් කරලා 

තියනවා ජ්නවාරි සිට ජුලි දක්වා ඝන අපරවය වියශ්ෂ වයාපෘතියේ ආදා ම් වාර්තාව ිලි න 2 කට 

ආසන්න ආදා මක් උප ලා තිය නවා. ඉතාම යහාඳයි. අපි කැමතියි යම් ඝනඅපරවය වයාපෘති  

සඳහා යමයතක් දරන ලද වි දම් පිළිබද සවිස්තර වාර්තාව සභාවට ඉදිරිපත් කරන යලස ඉල්ලා 

සිටිනවා. ඒ අනුව අපි තව ුරටත් අධයන  කරලා වඩාත් විධිමත් යලස සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා 

අයප් පැත්යතන් යදන ය ෝජ්නාත් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුලුවන් යවනවා. 

 මහො නගර සභො මන්ි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අදහස් කීප ක් තිය නවා ඉදිරිපත් කරන්න. යමාරටුව විවිධ යස්වා 

සිතියේ යේපලක් වන යමෝල්යප් දිනයපාල පවත්වායගන  න යමම යේපයල් සති ට දින 

කීප ක් පමණ  න යකයනක් විදි ට ඒ ස්ථාන ට පැියණන අ  සමඟ කථා බහ කරන 

යකයනක් විදි ට අපි නිතරම දකින යද ක් ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ වදනිකව යවළදාම් කිරියමන් 

පසුව පලතුරු / ඒළවළු/ මාළු /කරවල යම්වා අද යවනයකාට විශාල කුණු කන්දක් බවට යම් 

දිනයපාල තුළ පවත්වායගන  නවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම්කට වගකි න්න ඕන යමාන 

ආ තන ද මුදල් යගවන්න ඕන යමාන ආ තන ද කි න ඒක යනායවයි ගැටළුව. යම් 

යවනයකාට ජ්නතාව අපි එතනට ගි ාම අපිට ඒල්ල කරන ප්රශ්න  තමයි ඒ අ  හිතායගන 

ඉන්නවා පළාත් පාලන ආ තන  හැටි ට අපි තමයි යම්වා අවසාන බැහැර කිරිම කරන්න ඕන 

කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ දැන් යම් දිනවල තියබන යලාකුම ගැටලුව තමයි වර්ෂාව 
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යහ්තුයවන් යම් කුණු යගාඩ තවත් යගාඩවල් කීප ක් බවට පත්යවලා තිය නවා. අද ජ්නතාවට 

තම අවශයතාව න් ලබා ගන්න එතනට  න්න බැරි තත්ත්ව ක් උදායවලා තිය නවා. යම් 

වයසන කාරි තත්ව ත් සමඟ ජ්නතාවට ඉතා ඉක්මනින් ගිහිල්ලා අවශයතා ලබා ගන්න පුළුවන් 

ස්ථාන  යමතන. ඒ ජ්නතාව අපිට කි නවා ගරු නගරාධිපතිතුමා යමතනින්  නවා, තවත් 

මන්ිවරු යමතනින්  නවා නමුත් යම්කට තවම උත්තර ක් නැහැ කි ලා එම නිසා ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි යපායල් යවළදාම් කරන අ  දන්නවා, විවිධ යස්වා සමුපකාර  දන්නවා යම්ක 

නගර සභායේ වරදක් යනායවයි කි න ඒක. නමුත්‚ යමතනට බඩු ගන්න ඒන පාරියභෝගික ා 

දන්යන් නැහැ ඒක. පළාත් පාලන ආ තන  හැටි ට අපි තමයි යම්ක බැහැර කරන්න ඕන 

කි ලා. ඒයගාල්යලෝ සම්පුර්ණ ප්රශ්න  ය ාමු කරන්යන් අපිට. ඔබතුමා මීට යපරත් යම් වයේ 

ප්රශ්න මතුවුනාම අයප් ඉල්ලිම පරිදි මැදිහත් යවලා  ඒ  ශුේධ පවිත්ර කරන්න කටයුතු කළා. ඒම 

නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ ඉතා ඉකිමනින් ඔබතුමායේ මැදිහත් විම යවලා විවිධ යස්වා 

සමුපකාර ට කථා කරලා කැලි කසළ ඉවත් කිරියම් කටයූත්ත‚ දිනයපාලට වදනිකව පැියනන 

ජ්නතාව යවනුයවන්  ඔබතුමා ඒවගකීම යුතුකම ඉටුකරන යලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 මහො නගර සභො මන්ි  - යු.ප්රසන්න මපනෝජ් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පසුගි  සභායේදි යම් සම්බන්ධව ප්රශ්න කළා ඒ අවස්ථායේ ඔබතුමා අදාළ 

පි වර ගන්වා කි ලා ප්රකාශ කලා. මා පසුගි  දින  න විටත් ඒම කුණු යගාඩ තිබුනා එ 

සම්බන්ධවත් පි වර ගන්නා යලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, දැන් තිලකසිරි මන්ීතුමා කථා කරපු කුණු යගාඩුත් ඔබතුමා කථා කරන කුණු 

යගාඩත් ඒකම කුණු යගාඩයන්. යම්ක  ම්  ම් මැතිවරණ කාලසීමා වන්වලදි  ම්  ම් 

අයප්ක්ෂකයින්ව යගනල්ලා යම් කුණු යගාඩ නිසා සමන්ලාල්ව යදෝෂායරෝපණ ට ලක් කරලා 

තිය නවා. ඔ  යවළදාම් කරන අ ත් ගිහිල්ලා සමන්ලාල්යේ අයිතියි තමයි කි ලා කි පු 

අවස්ථාත් තිය නවා. නමුත්‚ යකායහාම වුණත් දැන් මට කරන්න තිය න්යන් කුමන යහෝ 

තත්ත්ව ක් මත එළවළු ටිකක් ගන්න ජ්නතාවට ඒන්න තිය න තැන නිසා යපාළ වහන්න බැරි 

නිසා ඉන්නවා ඇයරන්න යම් යපාළ සීල් කරන ඒක විතරයි මට කරන්න තියබන ඒකම යේ. 

ඒකම යේ දැන් යම් යපාළ  සම්පුර්ණවම අයප් පායර් අි 6 ක් විතර අල්ලායගන ඔ  යපාළ නිසා 

හිස් කබල ගැලවිලා අම්මා යකයනක් ි  ගි ා. දැන් ඒ තත්ත්ව ට පත් යවලා එන්න එන්නම  

පාරවල් පටු කරයගන යවළුන්ට යකාපමණ කිවුවත් අහන්යනත් නැහැ. යවලුන් රු .100/- ක් 

දිලා සමුපකාර ට මාරුවුන යවයළන්යදෝ ඉන්නවා ඕන තරම්. සමුපකාර  යම්ක විසදායගන 

සමුපකාර ට අ  කරගන්න පුලුවන් ප්රමාණ ට අ කරනයගන දැන් අපි වරිපන්ම් බු අ කරනව, 

වයාපාරික බු අ  කරනවා, කසළ බු අ  කරනවා අපි යම් සි ලුම බු අ කරයගන  ජ්නතාව  

කුණු අදිනයකාට වියශ්ෂය න්ම මම සභාවට තියබන යලන්ගතු කම වැි නිසාම. ඒම නිසා  මම 

හිතනනවා ඔබතුමා අවසාන නියේදන  යදන්න සමුපකාර ට.  නැත්නම් යම් දියනන් පස්යස ්

යම්ක සීල් කරනවා. සීල් කරන එක ඔබතුමා නිකම්ම කරන්න  න්න එපා යමම යපාළ සහ  

ආදා ම පවත්වායගන  න්යන් සමුපකාර සිතිය න්. කුණු ඇඳීයම් කටයුත්ත කරයගන  න්න 

ඕන සමුපකාර සිතිය න්‚ නගර සභාව සමඟ ඒකතු යවලා. යමම දින  පවා දිලා තිය න්යන් 

යමම දියනන් පසුව සීල් කරනවා කි ලා යබෝඩ් ඒකක් ගහලා වැයඩ් කරන්න. 
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 මහ නගර සභො මන්ි  - සුනිල් නන්දසිරි මොසපකෝරොල මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ  අනිවාර් ය න්ම ඒ විදි ට කරන්න. රැස්විම් ති ලත් කරන්යන් 

නැත්නම් ඒක කරන්න. නිශාන්ත මන්ිතුමා කි පු යෂ්ඩ් ඒයක් කුණු යගාඩ එකත් ඒ 

ආකාරය න්මයි. කරුණාකරලා ඒකත් කරන්න කි න්න. කුණු යගාඩ දැක්කම නගර  ඉතාම 

අයශෝබන විදි ට යපන්යන්. ඒවයේම  විනාශකාරි තත්ත්ව ක් ඒන්නත් පුලුවන් ඒකත් එක්කම 

කරන්න කි ලා ඉල්ලිමක් කරනවා. ඒ වයේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ අයප් සුසානභුි 

භාරකරුවන් තිලකසිරි මන්ිතුමත් සාක්ි කරනවා යදහිවල නගර සභාවට  න නිසා. සුසාන 

භුි ක ප්රධාන සුසානභුි භාරකරුව මාරු කරන්යන් නැහැ යල්සිය න්. ඔහුයේ වින  යහ්තුවක් 

නිසා යහෝ ිසක් එයස ් කරන්යන් නෑහැ.යදහිවල මමත් පරිපාලක වරය ක් වශය න් කටයුතු 

කරන අතර යවනත් තැනක සිටින වියේශ් කි ලා මහත්මය ක් තවමත් ඉන්නවා දැන් අවුරුු 25 

කට වැියි. සුරංග මන්ිතුමත් දන්නවා. දැන් අපිට ආරංචි ඒනවා සුසාන භුි භාරකරුවන් මාස 6 

න් 6 ට ස්ථානමාරු කරනවා කි නවා. ගරු නගරාධිපතිතුමා කරුණාකරලා ඒක කරන්න ඒපා. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා,අපිව මාරු කරනවා අවුරුු 4 න් 4 ට. යම් යස්වාව සිු කර ගැනීමයන් කරන්යන්. 

 මහො නගර සභො මන්ි  - සුනිල් නන්දසිරි මොසපකෝරොල මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒක කරන්න එපා. අපිට  න්න අයශෝබනයි. තිලකසිරි මන්ිතුමයි මමයි 

අපි දන්නවා. ඔබතුමාට කි න්න  න්න යදන්යන් නැහැ. හරි යකයනක්ව දාලා නිල ඇුමක් දිලා 

ඒ යේ කරන්න කි න ඉල්ීම කරනවා. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - ප්රභොෂිනි වික්රමසිංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පරිසර කිටුවට අදාළව ගැටළුවක් තිය නවා අයප් ටැක්ටර් වලින් කුණු 

යගනි න්න ආවාම විුරු කටු අරයගන  නයකාට යබෝතල් කැඩුණු විුරු විතරයි අරයගන 

 න්යන්. යගවල් වල තව තිය නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුි , ඒ සඳහා වැඩ සටහනක් කරින් පවතිනවා. දැනට යමයහමවත් කරන්යන් යම් 

අහිංසක යස්වකය ෝ අපිට තාම ඒ සම්බන්ධය න්  ඒවා කුඩු කිරිමට කටර් එක යගන්න විදි ක් 

නැතුව ඉන්යන් යකාවිඩ් නිසා. යගනාපුවාම යම් සංවර්ධන කටයුතු වලට ඒ බි සි ඒක්ක විුරු කටු 

දාලා පිඟන් ගයඩාල් දාලා, යසරික් කටු,ටයිල් කෑලි දාලා කරන්න වැඩ සටහනක් සකස් කරලා 

තිය න්යන්. නැත්නම් කරන්න බැහැ යමයහ් යගනල්ල යගාඩ ගහන්න බැහැ ඒවාට ඉල්ලුමක් 

නැති නිසා. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - ප්රභොෂිනි වික්රමසිංහ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි යහාඳයි, මම ය ෝජ්නා කරන්න හැුයේ ඒ සඳහා කුමන යහෝ වැඩ 

පිළියවලක්  හදන්න කි න ඒක තමයි.  
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 මහ නගර සභො මන්ි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අංක 4 කාරණාව පිළිබදව යම් කරුණට අපි ඒකඟයි. නමුත්‚ යම්යක් 

අනිත් පැත්තට ගමන් කරන්න පුලුවන්. යම් යවනයකාටත් අපි සතුව යම් සඳහා මැදිහත් කරන්න 

පුලුවන් යස්වක සංඛ්යාව සහ අයප් හැකි ාව අනුව ඒ කි න්යන් නියරෝධා න  අවසන් වුනු 

නියවස් වලට විෂබිජ් හරණ  කල යුතුයි. දැනට කරයගන  නවා. ඒ ප්රමාද විම් තත්ත්ව ත් ඒක්ක 

යම් ආ තනවල විෂබිජ් හරණ  කරේදි  ම් මුදලක් අ  කරන්න ඕන ඒක වැරදි නැහැ යම් යදක 

අතර සමතුලිත තාව  ඇති කරගන්න යබායහෝ විට මුදල් උප න පැත්තට තල්ලු යවන්න පුලුවන් 

ඉඩ වැියි. ඒ නිසා නිශ්චිත යලස යවන් කර ගන්න ඕන නියරෝධාන  කරපු අ ට මුදල් අ  

යනායකාට කරන ඒක බාදාවක් යනාවි කරයගන  න්න. අපි හැම තිසය්සම දකිනව මුදල් කි න 

සාධක  ආපු ගමන් සි ල්ල තල්ලු යවලා  නවා එ පැත්තට යමන්න යම් අවදානය න් යම්ක 

කරන්න. අනිත් ඒක 2(5) කරුණ මහ සභාවට තීරණ ක් ගන්න තමයි ඉදිරිපත් කරලා 

තිය න්යන්. මුදල් කිටුවට සහ යම් කිටුවට යම් කරදි ාන වත්ත එනවා. මන්ිවරුන්යේ 

අදහස් මතු කර ගන්න ඕන නිසා තමයි සභාවට යපන්ලා ුන්යන්. සභායේ අදහස් ගන්න ඉන් 

අනතුරුව අයප් අදහස් කි න්නම්. 

 මහ නගර සභො මන්ි  - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂන අපබ්පකෝන් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අංක 2(5) කරදි ාන කසල අංගන ට කසල බැහැර කිරිම සම්බන්ධව අපි 

දිගින් දිගටම සාකච්ජ්ා කලා.2016.08.01 දින ගිවිසුම් ගත වුන 2016 මාර්තු මාසයේ ඒක වැරදි 

යගවිම් සහගත නිසා ආන්ඩුකාරතුමා ඒක නැවැත්තුවා. ගරු යකාමසාරිසත්ුමා ඒක නැවත 

ගිවිසුමක් සකස් කරලා තිය නවා ඒ ගිවිසුම සම්බන්ධව මහ සභායවන් අපි තීන්ුවක් ගන්න 

සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

 මහො නගර සභො මන්ි  - ඒච්.ප්රදිප් ශ්රියන්ත ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කරදි ාන කසළ අංගන ට කසළ බැහැර කිරිම යවනුයවන් අප විසින් 

යගවන මුදල සම්බන්ධය න්  කාල ක සිට සාකච්ජ්ාවට බුන් වන කාරණ ක්. යම්යක් ඉතිහාස  

අරයගන බැලුවත් අද යවනයකාට කරදි ාන කසළ අංගන  ගැන අපිට දිපු චිත්ර  තමයි යමන්න 

යම් කාල  යවනයකාට යකාම්යපාස්ේ යපායහාර නිපදවනවා. විුලි  උත්පාදන  කරනවා 

යමන්න යමයහම කි  කි  තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි යමපමණ කාල ක් ඇදියගන ආයේ. 

හැබැයි මුල් කායල් අපි කසළ බැහැර කයල් යනාිලයේ පසුව තමයි සභාව  ම් යගවිමක් කරලා 

කයල්. පසුව බස්නාහිර පළාත් ඝණ අපරවය කලමණාකරණ අධිකාරි  යම්ක පවරායගන අයප් 

මුදල් ගන්න ගත්යත් පසුව අයප් බලායපාරාත්තුවක් තිබුණා  ම් ක්රමයේද කට යම්ක ක්රි ාත්මක 

කරයි කි ලා. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ යම් යවනයකාටත් ඒක ඒයහම තත්ත්ව ක 

යනායවයි තිය න්යන්. 2006 වකවානුයේදි යම්ක ිට වඩා යවනස් තත්ත්ව කට පරීවර්ථන  

වුනා. ඒ හින්දා තමයි අපි දිගින් දිගටම ඉල්ලිම කයල් ගරු නගරාධිපතිතුමායගන් සභායේ මුදල් 

සභායේ අනුමැති ක් නැතුව යගවනවට අපි කැමති නැහැ. ඒයහම යගවිමක් කයලාත් ඒකට අයප් 

සභාව නගරාධිපතිතුමත් අපිත් මන්ිවරු විදි ට  ම් අධිභාර කට බලපානවා. ඒක ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි‚ බරපතල කාරණාවක්. හැබැයි දැන් ගිවිසුමකට  න යවලායවත් අයප් ප්රශ්න  

තමයි දැන් ඒ කි න ක්රමයේද  යමාන ආකාරය න්ද සිු යවන්යන්. දැනට අපට තිය න ආරංචි  

තමයි පසුගි  දවස්වල  පුවත්පත් වලත් අපි දැක්කා ඝණ අපරවය කළමනාකරන අධිකාරි  තවත් 

බාහිර පාර්ශව කට යම්ක යදන්න  නවා. පුේගලික සමාගමක් හරහා තමයි ක්රි ාත්මක කරන්න 
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 න්යන්. පුේගලික සමාගමක් නම් ක්රි ාත්මක කරන්න  න්යන් අපි සභාව විදි ට සාකච්ජ්ාවක් 

යහෝ බැදිමක් ඇතිකරගන්න ඕන ඒක පවත්වායගන  න අ ත් ඒක්ක. ඒතයකාට ඝණ අපරවය 

කළමනාකරණ අධිකාරි  මැද ඉදයගන අයපන් මුදලක් අ කරන්න කි ලා අපිට දිගින් දිගටම 

බලපැම් කරනවා මුදල් යගවන්න මුදල් යගවන්න කි ලා. හැබැයි ඒයගාල්යලෝ කරන 

කටයුත්තකුත් නැහැ. මට යත්යරන විධි ට මම වැරදි නම් ගරු නගරාධිපතිතුමා නිවැරදි කරන්න. 

ඒක නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි‚ සභාව යම්ක දීර්ඝ වශය න් සාකච්ජ්ා කරන්න ඕන. ඔබතුමා 

සහ යකාමසාරිස්තුමා තමයි යම් සාකච්ජ්ාවට  න්යන් එම නිසා ඔබතුමා දන්න කරුණු වලින් 

අපිව දැනුවත් කරන්න. අපි යසා ා ගත්තු කරුණු තමයි කිය න්යන්. ඒමනිසා ඝණ අපරවය 

කළමනාකරන අධිකාරි  අපිට කිවිවට ඒ අ ට මුදල් යගවන්න කි ලා යම් යවනයකාටත් කරපු 

යද ක් නැහැ. ඉදිරි ටත් කරන යද ක් අපට යපන්යන් නැහැ. ඒමනිසා සභාව පුළුල්ව සාකච්ජ්ා 

කළ යුතුයි. කි න ඒක තමයි අයප් අදහස.  

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීවරුනි, යම් ගිවිසුම සම්බන්ධය න් කථා කරනයකාට යපාඩ්ඩක් අතීත ට ගිහිල්ලා 

එන්නට යවනවා. ඒයහම නැත්නම් යම්ක පිළිබදව ඔබතුමාලයේ මත  නිවැරදි කර ගන්න අපහසු 

යවන නිසා. 2016 ජුනි මස 30 වන දින මහා නගර සභාව විසුරුවා හරිනවා. ඒතයකාට යම් මහා 

නගර සභායේ කසළ යගවිම් කිරිම සිුකයළ් දිරන කසළ සඳහා යනාිලයේත් සි ලුම අනිත් 

යනාදීරන කසළ සදහා යටාන් එකකට රු.500/- කුත්. යම්යක් වැි විමක් සම්බන්ධව දිගින් දිගටම 

එවපු නිසා එවකට පැවතුණ  හපාලන රජ්යේ ඒක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික විදි ටත් 

මුදල් රාජ්ය අමාතයවර ා විදි ටත් තවද මැක්සි යජ්රාඩ් ප්රනාන්ුටත්, අතුල පීරිස් මන්ිතුමාටත් , 

කුලරත්න පීරිස් මන්ිතුමටත්, සුනිල් නන්දසිරි මන්ිතුමාත් යම් පිලිබදව දන්නවා. යම් පැත්තට 

යගනල්ලා දැනට ආණ්ඩු පක්ෂ  තිය න කාර් ාල ට යගනල්ලා මම කිවුවා යම්ක 

අනිවාර්ය න්ම ඔ යගාල්යලෝ  දිනනවා යම් සභාව. හැබැයි ඔ යගාල්ලන්ට දරාගන්න බැරි 

මුදලක් වැි යවන්න  න්යන් ඒක නිසා කරුණාකරලා යම්කට ඒකඟතාව  යදන්න  න්න ඒපා 

කි ලා මම කරුණු පැහැදිලි කිරිමක් කළා. නමුත්‚ අවාසනාවකට යම්ක විසියරේවා. මුදල වැි 

වීම අයගෝස්තු  මාසයේ පළයවනිදාට සිට මුදල වැි යවන්නාවු ගිවිසුම ගි ා. ඒතනදි රු.500/- 

කි න ඒක රු.3000/- ක දක්වා වැි වුනා. සමහර රු.500/- කි න ඒක රු. යදදහස් ගාන දක්වා 

වැි වුණා.සමහර රු.500/- කි න ඒක රු. 1000/-  දක්වා වැි වුණා. යනාිලයේ යදන ඒක 

250/- දක්වා වැි වුණා. යම් ආකාරය න් වැි යවලා සාමානයය න් උපරිම ට ගිහිල්ලා ලක්ෂ 

13 ක් යගවපු අපිට ලක්ෂ 28, 29, 30 දක්වා යගවන්න වුණා. යම් වැි විම ඒම ගිවිසුමට ඇතුළත් 

යවලා තිබුයන් 2016 අයගෝස්තු මාසයේ පලයවනිදා ඉදලා හැබැයි හිටපු යකාමසාරිස්තුමා ඒ  

මාර්තු මාසයේ සිට යගේවා ඒතන ලක්ෂ  67 තිය නවා වැිපුර යගවිමක්. ගිවිසුම ක්රි ාත්මක 

යවන්න ඕන අයගෝස්තු මායස් පළයවනිදා සිට ආපස්සට ඇවිල්ලා මුදල් යගවුවා. යකායහ්වත් 

යමම යගවිම මාර්තු මාසයේ සිට ක්රි ාත්මක යවනවා කි ලා ක්යලෝස් ඒකක්වත් නැහැ. ඒක 

බරපතල ප්රශ්න ක් වුනා.  

හැබැයි කුණු දාන්නත් නැති නිසා මම ගිවිසුමකට එළඹිලා නැහැ 2006 සිට. යහ්තුව කරදි ාන 

කසල අංගන  කි ලා කි න්යන් අයප් හිටපු ගරු දිලිප් කුමාර යසෞඛ්ය කිටු සභාපතිවර ායේ 

මැදිහත් විම තුළ එවකට ඒ.ටී.යක්.චන්රදාස මහත්ම ායේ කාල වකවානුවන් තුළදි යසා ා ගත්ත 

ස්ථාන ක්. ඊට පසුව රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා රු.16000/-දාන්න  නයකාට දවසකට 

රු.188000/- යවනයකාට මාස කට හාරලක්ෂ පනස් දාහ කයල් අපි විපක්ෂ මන්ිවරු 
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ඉන්නයකාට. අපිට යම් පිලිබදව යපාි වැටහීමක් තිබුනා. යම් පි දාසයේ වත්තක් කි නයකාට, 

පි දාසයේ යනායවයි සිරිමායවෝ ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනා ක මැතිණි  ිරිදි  මසුන් ඇතිකිරිම සහ 

යබෝග වගා කිරිම සඳහා පි දාසට දිපු ලි විල්ලක් කි ලා ඒකත් යසා ායගන ඔප්පුව බවට 

පරිවර්ථන  කරලා අක්කර 25 ක් රජ් ට පවරා ගන්න ඝණඅපරවය කළමනාකරන ට පවරා 

ගන්න කාර්  පවා අපි කලා. ඒකට දිලිප් කුමාර ගරු මන්ිතුමත් අපිත් යම් සත්භාවය න් යම් 

කටයුතු කරයගන ගි ා. යම් වත්ත පිළිබදව ගිවිසුම් නැතිව කුණු දැියම් අයිතිකාර ා බවට 

පත්යවලා තිබුයන් යමාරටුව මහ නගර සභාව. ඊට පසුව රවිනාත් යේ ගුණයස්කර මැතිතුමා නිසාම 

අපි පාලකය ෝ බවට පත්වුනාට පස්යස් යම් වත්තට කුණු දැිමට පුලුවන් කම ලැබුයන් ඒතුමා 

විසින් ජ්නක බණ්ඩාර යතන්නයකෝන් මැතිතුමා ඒතයකාට අපිට ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ඒතුමා පළාත් 

සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයවර ා ඉන්න කායල් අයප් U.D.C. ප්රනාන්ු මහත්ම ා 

යකාමසාරිස් යවලා ඉන්න කායල් ගිවිසුමකට ඒළඹුන නිසා හයියකෝේ ඒයක් පවා පිලිගත්තා වැඩ 

සටහනක් තිය න ඒකම මහ නගර සභාව යමාරටුව මහා නගර සභාව කි ලා කුණු දාන ඒක 

නවත්වන්යන් නැතුව යම් වැයඩ් දිගින් දිගටම කරයගන ගි ා. යම් අතීත .  

නමුත් වර්තමාන ට ඒනයකාට දැන් අපිට සමහර ඒවා රු.3500/- දක්වා ගිහිල්ලා තිය නවා පුර්ණ 

ප්රතිශක්ති යනාකරන ලද නිකර අපරවය කි ලා දාලා 2500/- ක් දැන් යම් රු.500/-ට අපිට එවපු 

ඒක 2500/- යවලා. හතරපස් ගුණ කින් වැියවලා. දැන් යම්කට සායප්ක්ෂව වැි විමත් ඊට එහා 

මාස 6 ක් ආපස්සට හැරිලා මුදල් යගවිමත් කි න කාරනා යදක මුල් කරයගන මම යම් ගිවිසුමට 

අත්සන් කිරිම දිගින් දිගටම පැහැර හරිින් තමයි යම් කටයුත්ත කයල්. යම්ක මටම වුන නිසා 

යපාි චාන්ස් ඒකකුත් වුණා යමාරටුව මහා නගර සභාවට එ  තමයි ගරු නිශාන්ත ප්රදිනාන්ු 

මන්ිතුමාට යම්ක මතක ඇති සිකියුරිටි එක ප්රයිවේ ආ තන කට යදේදි අපි යටන්ඩර් කරන 

එකටම අයප් යකාන්යේසිත් දාලා තමයි යටන්ඩර් කයල්. ඒතයකාට A.T.K. චන්රදාස 

මහත්ම ායේ ඉදලා ආනන්ද කුසුම්සිරි මහත්ම ා රවිනාත් මහත්ම ා යම් ඔක්යකාම එක්ක මාත් 

කයළ් යම් ක්රි ාදාම මයි. නමුත් අවසානයේ  හපාලන ආණ්ඩුවක් ඒනයකාට ගිවිසුම සභාගත 

යනාකර තිබිම නිසා මට යකාිෂන් එක්ක පත් කලා ලංකායේ ආ තන 343ක් තිය නයකාට මට 

විතරක් යකාිෂන් එකක් පත්කරලා මාව වැරදිකාරය ක් කරලා ධූරධාරිත්ව  නැති කරන්න 

හැුවා. මම යබායහාම අමාරුයවන් ඒකත් ඒක්ක ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා අවසානයේ තිලකසිරි 

මන්ිතුමා එක්ක යදතුන් පාරක් අලුත්කයඩ් මහා අධිකරණ ට ගි ා. මම යබායහෝම අමාරුයවන් 

ඒයකන් ගැලවුයන්. මම ඒයගාල්ලන්ට කිේවා ගිනි යපයනල්යලන් බැට කාපු මම කණාමැදිරි 

එළි ට බ යි. ගිවිසුමක් නැතිව මම මුදල් යගවන්න කැමති නැහැ. දැන් ඔබතුමන්ලා මට පැවරුවා 

නම් මයේ ධූරධාරිත්ව  නැති කරන්න යකාිෂන් සභාවක් ඇයි මයගන් සල්ලි ඉල්ලන්යන් යම් ක 

අනිත් සභා වලට වලංගු යවන්යන් නැහැ. ඒ සභාවල් වල ධුරධාරිත්ව  නැති කන්න යකාිෂන් 

ඒකක් පත් කයල් නැහැ මට විතරයි ඒක කරලා තිබුයන්.ඒ නිසා මම කිේවා යම්කට මට ඒකඟ 

යවන්න බැහැ මම ඒකඟ වුනත් මයේ ගරු මන්ිවරු එකඟයවන්යන් නැහැ යමාකද යහ්තුව 

ගිවිසුම් නැති එකකට මුදල යගවලා අනිවාර්ය න්ම අධිභාර එන්යන් අත උස්සන සි ල යදනාට 

මා ඇතුලුව. මම කිේවා හරි එකඟතාව කට එන්න.  

ඊට අමතරව ගරු නිශාන්ත ප්රදිනාන්ු මන්ිතුමා, තිසර යමන්ිස් මන්ිතුමා, අයප් විපක්ෂයේ 

මන්ිවරුත් / පක්ෂයේ මන්ිවරුත් ගරු යසෞඛ්ය කිටු සභාපතිතුමා යම් සි ලු යදනායේ 

අවධාන ට ය ාමු කරන්න ඕන දැනට සති යදකකට කලින් අපරවය කළමනාකරන අධිකාරි ට 

රජ්  කැබිනේ තීන්ුවක් ගත්තා ඔවුන්ට විුලි උත්පාදන  කිරිම සඳහා යවනත් ආ තන කට 

කසළ ලබාදිලා විුලි උත්පාදන  කිරියම් වැඩ සටහනක් කරදි ායන කරන්න. දැනට යකරවල 



23                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.09.16 

 

 

පිටියේ කරන ඒකට යරෝසි යස්නානා ක මහත්ි  අපි ඉල්ලිම කරපු නිසා අපිට කි ලා තිය නවා 

යනාදිරන කසල යගනල්ලා යදන්න යනාිලයේ ගන්නවා කි ලා. මට තිය න ප්රශ්ණ  තමයි 

යමතන ගිවිසුමක් එවලා යනාදිරණ රවය වලට 3500/- ක් ගානක් දාලා යවනම කැබිනේ ඒකකින් 

අනුමැති  දිලා තව තැනකට  නයකාට යම් ගිවිසුමට අපිට යකායහත්ම අත උස්සන්නත් බැහැ 

යම්ක ගැන කථා කරන්නත් බැහැ. ඒ නිසා මම ඒයගාල්ලන්ව දැනුවත් කලා යම්ක පරස්පරයි. 

යමයහම ගනුයදනු වලට  න්න බැහැ. යමයහම ගනුයදනුවලට  න්න පුලුවන් වීදි ට කටයුත්තක් 

යම් ගිවිසුයම් නැහැ. ඒයහම නම් අපිට ඒ යදයගාල්යලෝ අතර එකඟවූ ගිවිසුයම් යකාපි ක් ඒවන්න 

ඊට පස්යස් අපිට පුලුවන් අයප් කුණු යනාිලයේ ගන්නවා කි ලා ක්යලෝස් ඒකක් දාගන්න ඕන 

යම්කට. දැන්ට අයප් දවසට යටාන් 65-70 ක් ගි  ඒයක් දැන් යටාන් 6 ක් විතර තමයි එන්යන් ඒවා 

අපි යකරවලපිටි ට යදන්න අපි සැලසුම් හදලා වාහන යදකකුත් ලෑස්ති කරලා තිය න්යන්. ඒක 

යනාිලයේ ගීහිල්ලා දාන්න පුලුවන්. යමතනට අපි සල්ලි යගවලා දාන්න ඕන නැහැයන්. අනික 

යම්තන දාන්න ඕන විුලි  උත්පාදන  කරනවා නම් ඒවා නිකං ගන්න ඒපැයි. ඒයහම ක්යලාස ්

ඒකක් යමතන නැහැ.මම යම් සාරාංශ  කිේයේ. මයේ 47 යදයනක් යමතන ඉන්නවා මම හැර.47 

යදනාම පක්ෂ වුනත් මම පක්ෂ යවන්යන් නැහැ යම් වැයඩ්ට. යහ්තුව මම අකරතැබ්බකට මුණ 

පාලා තිබුයන්  ගිවිසුමක් සභාවට දාලා සභායවන් සම්මත යනාවිච්ච ඒකකට මට යකාිෂන් ඒකක් 

පත් කරපු නිසා නැවත වතාවක් අපි ඔක්යකාටම යකාිෂන් ඒක පත් කරලා සභාවම විසුරුවා 

හරින්න යම්ක ඒක යහ්තුවක් යවයි. යහ්තුව සභාව ගිවිසුමකට එළඹ නැතුව මුදල් යගවිම මත 

යවන්යන්  

ඊලඟට මම කිේවා දැනට අයපන් වැිපුර මුදල් අරයගන තියබනවායන් ඒ මුදල් 2016 සභාව 

විසිරීමට යපර තිබුන මුදල් වලට හිලේ කරලා ඔබතුන්ලට දැන් යවනවා නම් යමච්චර මුදලක් 

අන්න ඒකත් කථා කරලා මම ගිවිසුමකට ඒන්නම් ඒ ඇයරන්න ගිවිසුම් වලට මට එන්න බැහැ. 

කුණු දාන්න ුන්යන් නැත්නම් මම බයලන් කුණු දානවා. ඒක මයේ අයිති  මම බයලන් හරි 

දානවා. සාකච්ජ්ාව මම කයල් යවන මුකුත් නිසා යනායවයි සභාව නිසා. යම් සභායේ සි ලු 

යදනායේ කැමැත්ත නැත්නම් අඩුම තරින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ කැමැත්ත නැත්නම් යම් ගිවිසුමට 

 න්න බැහැ. මම කි න්යන් ඔ යගාල්යල් කැමති වුනත් මම යම්කට කැමති යවන්යන් නැහැ. 

යහ්තුව තිය න්යන් යම්ක මහ බරපතලයි. යම් ගිවිසුයම් අඩුපාඩු යගාඩක් තිය නවා. ඒවා 

ඔක්යකාම  හදාගන්න ඕන. ඒයහම නැතුව අපිට යම්කට  න්න බැහැ. ඒක පැත්තකින් කැබිනේ 

ඒක කි නවා අර සමාගමත් එක්ක  න්න කි ලා. අනිත් පැත්යතන් අපිට කි නවා යනාදිරන 

කසළ ගන්න යටාන් ඒකකට රු.3500/ යි. ඒයහම ඒකකට අපිට  න්න බැහැ. යම්ක වැරදි 

පුර්වාදර්ශ ක් යදන්න  න්යන් අපිට උින් ඉන්න ආ තන ක් අපිට බලපෑමක් කරන්යන්. ඒ 

බලපෑමට අපිට නතු යවන්න බැහැ. යම්ක ක්රි ාත්මක කරන්නත් බැහැ. ඒම නිසා යම්ක නිවැරදි 

කර ගන්න තිය න්යන්  අර ලක්ෂ 67 ගිවිසුමක නැති මුදලක්  යගවිම සම්බන්ධව අද යවනකම් 

කථා කරන්යන් නැහැ මම මාර්තු මායස් 27 වන දින නගරාධිපති වුනාට පස්යස් අයේල් මායස ්

ගිහිල්ලා කථාකරලා කිේයේ මම මයගන් වැිපුර ගත්ත ලක්ෂ 67 යදන්න ඉක්මනට. තව 

යවනකම් ලක්ෂ 67 ගැන කථාවක් නැහැ. 

ගරු මන්ීවරුනි, අනිත් ඒක යම්ක නිවැරදි කර ගැනිම සඳහා අපි කිටුවක් පත්කර යගන  

සාකච්ජ්ා කර ගත යුතුයි. ඒම කිටුවට නීතිඥය ෝ යගන්වා ගත යුතුයි. ඒ කිටුයවන් තීන්ුව 

ඉදිරි ට  න්න ඇයරන්න යම් යවලායේ අපි සාකච්ජ්ාවක් කරලා ඒකාබේධ ස්ථාවර කාරක 

සභාවක් පත් කරලා, එම කාරක සභායවන් ගන්න තීරණ  නැවත සභාවට ඉදිරිපත් කරලා 
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සභායවන් තීන්ුවක් විදි ට පලාත් සභාවට  වනවා ඇයරන්න යවන විකල්ප ක් නැහැ කි ලා 

මම විශ්වාස කරනවා. 

මහො නගර සභො මන්ි  - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමතනදි අපි මුලික වශය න් එකඟතාව කට ආවායන් සීයරෝයේස්ේ 

කරන තරමට අයපන් අ  කරන්යන් නැහැ කි ලා ඒ කි න්යන් හීන යවන යශ්ෂ ක්රම ට ගිහිල්ලා 

ඔක්යකාම කපා හරිනවා කි ලා. ඒ සම්බන්ධය න් වුණ සාකච්ඡා වලදි මුලික ගිවිසුම් වලදි වුණා 

එකඟතාව  ඝණ අපරවය කළමනාකරණ අධිකාරි  පිළිගන්යන් නැේද ක්රි ාත්මක යවන්යන් 

නැේද කි න ඒක නැහැ. මුල් ගිවිසුම් වලදී තිබුනයන් ඒතයකාට ඔබතුමා කි න කාරණායේ 

සතයතාව ක් තිය නවා. ඊළඟ කාරණාව යකලවරපිටි  මහ නගර සභා අමාතයාංශය න් හදපු 

ඒක වයේම ඒකට සායප්ෂව චම්පික ඇමතිතුමා යමතනත් පටන් ගත්තා. ඒකත්  ගත්යතාත් 

ඒයහම අපිට යම් කටයුත්ත ඉක්මන් කර ගන්න පුලුවන්. අපි ආණ්ඩුවටත් අනිත් කටයුතු වලටත් 

බලපෑම් කරන්න ඕන ඒකක්. අනිත් ඒක දඹුල්ල, ගාල්ල  යහට අනිේදා විවෘත යවනවා 2017 

ආරම්භ කසල අංගන සථ්ාන 9 ක. ඒ අනු ව ඔබතුමා යමාරටුයව බලායපායරාත්තු යවන වැයඩ් ඒ 

හරහා  මක් කර ගන්න පුලුවන් නම් යහාඳයි. ඒයහම තිය ේදි අයපන් රු.3500/- ක් ඉල්ලන ඒක 

සාධාරණ නැහැ. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමම කාරණාවට අදාළ අපහැදිලි තැන් කීප ක් තිය නවා. අදාළ 

වයාපෘති  සඳහා කරදි ාන වත්තට කසළ දැමීම සඳහා අපි යගවිමක් තිය නවා හිඟ යලස. 

මැතකදි පලවුන මාධයකට අනුව යකෝටි 5 කට වයේ ගානක්. ඔබතුමා කි නවා අයපන් වැිපුර 

අ කර ගත්තු ගණනක් ලක්ෂ 67 කට අදාල කාරණාවක්. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ප්රශ්ණ  

අවසාන වශය න් බලපාන්යන් අපට නිසා අපි ජ්න ායේ කසළ ටික ඉවත් කිරිමට අදාල 

ක්රි ාමාර්ග ක් අනිවාර් ය න් ගත යුතුමයි. දැන් ඔබතුමා කි න කාරණාවට අනුව ඒකතුවන 

කසල ප්රමාණ  වර්ගිකරණ  කර ගත්තම යම් ගිවිසුමට අදාලව කි න ිල ගණන් වලින් යතාරව 

දිරණ කසල යදන්න පුලුවන්. යකරවලපිටි  අපට ඒ වයේ අවස්ථා දැනට හැයදින් තිය නවා. 

ඒවැනි තත්ව ක් තුළ අපි ගිවිසුමකට  න ඒක අවාසි ක් තිය නවා. යම් ගිවිසුම අයගෝස්තු මායස ්

අත්සන් කළා. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, 2016 අයගෝස්තු මාසයේ අත්සන් කයල් හිටපු යකාමසාරිස්තුමා තමයි. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් 2021 දින අයගෝස්තු 15 වන දින බත්තරමුල්ල දි අත්සන් කරන ලද 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, නැහැ අපි අත්සන් කරලා නැහැ.එක තමයි ගිවිසුයම් තියබන ුර්වල කම් සාකච්ඡා 

කරන්න ඕන. 
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මහො නගර සභො මන්ි - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි පැහැදිලිව අත්සන් යනාකර අත්සන් කරන ලදි කි න  ඒක බරපතල 

වරදක්යන්. මම යපන්වා ුන්න 4(3) තියබනවා යමම ගිවිසුයම් යකාන්යේසි සහ නි ම න් 

2021.08.01 වන දින බලාත්මක වන යලසද යම් සම්බන්ධය න් ිට සමගාමීව ආපදා 

කලමනාකරණ මධයස්ථාන  හුවමාරු මධයස්ථාන  සම්බන්ධය න් ඇතිකර ගත්තාවු බැදිම් හා 

වගකීම් සි ල්ල යමතැන් පටන් බලාත්මක වන අතර, යකයස් නමුත් යමම  ගිවිසුයම් අඩංගු 

කාරණ සම්බන්ධය න් ින්යපර ඇතිකර ගත්තාවු බැඳීම් වගකීම් සි ල්ල යමතැන් පටන් ශුනය 

හා බලරහිත වන බව ඒ වගන්ති  ඇතුයල් තියබන්යන් ඒයගාල්යලෝ අපට යගවන ඒකත් අපි 

ඒයගාල්ලන්ට යගවන ඒකත් ඉවරයි. යගවිම් පිලිබද ප්රශ්ණ   යම් වගන්තිය න් ඉවර මයේ 

අවයබෝධ  අනුව සි ල්ල අවසන් යවනවා. දැන් අපට තියබන්යන් යම  යතෝරා ගැනිම ඇතුයල් 

අපිට යනාිලයේ ලබා යදන්න පුළුවන් ඉඩකඩ තියබන කසල ප්රමාණ  පුලුවන් කම තිය ේදි අපි 

යගනල්ල යදන්න ඕන නැහැ. ගිවිසුම සම්පුර්ණ ප්රතික්යෂ්ප කරනවා යවනුවට නැවත සාකච්ඡා 

යකාට අපිට යරෝසි යස්නානා ක මහත්ි  කි න සථ්ාන, යකරවලපිටි  ස්ථාන අපිට ස්ථාවර 

යලස පිලිගත හැකි මේටමක තිය නවද? 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, ඔතන තිය නවා කළමනාකරණ මධයස්ථාන හුවමාරු මධයසථ්ාන 

සම්බන්ධය න් ඇති කර ගන්නා වු  බැඳිම් හා වගකීම් සි ල්ල යමතැන් පටන් බලාත්මක වන 

අතර ඒක අදාළයි. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒක පැහැදිලියි යන්. යම් ගිවිසුම යමතැන් පටන් බලාත්මක වන අතර 

යකයස් නමුත් යමහි සඳහන් කාරණා සම්බන්ධය න් ින් යපර ඇතිකරගත්තාවු බැදිම් හා වගකීම් 

සි ල්ල යමතැන් පටන් ශුනය හා. 

මහො නගර සභො මන්ි - ඒල්.ඔසඳ හර්ෂණ අපබ්පකෝන් මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, බාධා කරනවා යනායවයි, අයප් බැඳිම් තිබුණායන්. අපි යම් දක්වා මුදල් 

යගවලා නැහැ. ඒ සි ලු යේවල් ශුනය යවලා යමතැන් පටන් තමයි 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නීතිම  ප්රශ්ණ ක් තිය න්යන්. යම් ගිවිසුයම් අලුත් ිල ගණන් දිල 

තියබනවා. ඒයගාල්යලා කි නවා දැන් යම්ක බලාත්මක යවන්යන් කි ලා.  

මහ නගර සභො මන්ි - ඩී.ඒම්.සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම්ක යබායහාම වැදගත් ලි විල්ලක්. අපි යම් සම්බන්ධව යමයහම කථා 

කරලා හරි න්යන් නැහැ. තැනින් තැන කථා කරලා විසයදන්යන් නැහැ. ිට වඩා යහාඳින් 

අධික්ෂණ  කරලා විසඳා ගමු. 
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මහ නගර සභො මන්ි - පේ.ඩී.නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එතුමා කථා කරපු කරුණු වලට මම ඒකඟයි. කිටුවක් දාලා කරන්න. 

මම යම් සම්බන්ධව අධය න  කළා. මට දැනුණ යද  තමයි යම් ගිවිසුම ඇතු යළ් අපිට සැලකි  

යුතු වාසිදා ක තත්ත්ව ක් තිය නවා. ඒ  අපි මතුකරගත යුතුයි අඩුපාඩු කම් ටිකක් තියබනවා ඒ 

ටික නිවැරදි කරයගන. අනතුරුදා ක අවිශ්වාසදා ක අපට තවම ස්ථාවර යනාවුනු තැන් පිළිබද 

විශ්වාස  ති ලා යම්ක අත්ඇරිය ාත් යම්යගාල්ලන්ට තිය යි බ ක් අපි කසළ යදන ඒක නතර 

කයළාත් ඒයගාල්ලන්ට  ම් පාඩුවක් සිේධ යවනවා. අපි යවන යවන තැන් යසා ා ගත්යතාත්. ඒ 

නිසා ඒයගාල්ලන්ට සිේධ යවනවා අයප් පරණ යගවිම් පිළිබදව යනාසලකා අපිව තවුරටත් යම්ක 

පවත්වා ගැනීම සඳහා නැත්නම් යමවැනි යකාන්යේසි ක් ඇතුළත් කිරිම ඒයගාල්ලන්ට සාධාරණ 

යවන්යන් නැහැ. අපිව දිගටම පවත්වා ගත යුතුයි යමාකද අයපන්  ම් මුදලක් ඒයගාල්යලෝ ලබා 

ගත යුතුයි ඒ මුදල ඉදිරි ට ඒයගාල්යලෝ ලබා ගන්න ිසක් පරණ හිඟ ගැන කථා කරල අපිව 

යමතනින් අයින් කර ගන්න යනායවයි. මට හියතන ඒක. යම්යකන් ඒක පාරට ඉවත්යවන්යන් 

නැතිව යම් පිලිබදව තවුරටත් අපි අධය න  කරලා අපි බලමු. ඒයගාල්යලෝ උත්සහ කරනවා 

නම් ඒ පැත්තට යම්ක වාසිදා ක යලස හරවා ගන්න අපි සමත් යවන්න ඕන අයප් පැත්තට වාසි 

දා ක තත්ත්ව ක් කර ගන්න. 4(3) වගන්ති  ඔබ අර්ථ නිරූපන ක් ගන්න නීති අංශ ට කි ලා 

යම්යකන් පරණ බැඳීම් සි ල්ල ශුනය යවනවා කි න ඒක තමයි මයේ අවයබෝධ . 

මහො නගර සභො මන්ි - ඒම්.තිසර රසොංජ්න පමන්ිසව  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම්ක ඇත්ත වශය න්ම, ලක්ෂ හැට ගණනක් අපිට යගවන්න 

තිය නයකාට අපි යගවන්න ලක්ෂ විසි ගානක් තමයි යත්යරන විදි ට ිට යපර සභාවට ඉදිරිපත් 

කරපු ඇමුණුම එක්ක බලන යකාට අධිකාරි  විසින් සභාවට යගවන්න ඕන තත්ත්ව ක් තමයි 

තිය න්යන්. යම්යක් සි ලුම වගන්ති තීතියේදින් සමඟ සාකච්ජ්ා කරලා ඒ උපයදස් පරිදි අපිට 

වාසිදා ක යවන පරදි අපිට යම්කට විකල්ප ආ තන තිය නවා ඒයගාල්ලන්ට අවශය කරන්යන් 

අපිව පරණ තැන හිර කරලා ති ලා ඉදිරි ට ිල වැි කරලා නැවත එයගාල්ලන්යේ වයාපාරයේ 

ලාභ  සඳහා අපිව ය ාදා ගන්න. යම්යකදි අපි මීට වඩා සූක්ෂම යලස වියශ්ෂ කිටුවක් යම් සඳහා 

පත් කරලා අධය න  කරලා තින්ුවක් ගමු. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, යමන්න යම්ක යපාඩ්ඩක් සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. වියශ්ෂ යකාමසාරිවර ායේ 

කාර් භාර  ඉටු කිරිම නගරාධිපතිවරය ක්, මහජ්න නිය ෝජිතවරය කු විදි ට ගන්නා ලද 

කාර් භාර යි ඒ කටයුතුයි අතර කිසිම යවනසක් නැහැ. ඒ ලබා ුන්නු තැන ඉදලා ඒතුමා කුණු 

ඇඳිම සඳහා කුණු කලමනාකරණ  කිරිම යහෝ කුණු ඇඳිම සඳහා කුණු වත්තට යගන  ාම සඳහා 

එතුමා විසින් ඇතිකර ගන්නා ලද ගිවිසුයම් තිය න්නාවු මහා බරපතල අඩුපාඩුවක් නිසා තමයි යම් 

ප්රශ්ණ  මතුයවලා තිය න්යන්. තිසර යමන්ිස් ගරු මන්ිතුමා කි න විදි ට යබායහාම හරි. 

අතීත ට ගි ාට පස්යස් අපි මුදල් යගවන්න ඕනම නැහැ යම් ගිවිසුම යනාඒන්න. මම 2006 සිට 

යම් තාක්කල් යවනකම්ම ගිවිසුමකට අත්සන් කරලා නැහැ. අර පීරි ඩ් ඒක ඇරුනම කුණු දාලා 

තිය න්යන් ගිවිසුමකින් යතාරව. 
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මහො නගර සභො මන්ි - ඒම්.තිසර රසොංජ්න පමන්ිසව  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා අත්සන් යනාකයල් යම් කාරණාව දන්නවා.ඔබතුමා ඇඳ-ඇඳ 

යමපමන තාක් ුරට ආවා. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, මට තිය න ගැටලුම යම්කයි. අපි මුලින්ම යනාදිරණ කසල යනාියල් 

ගන්නයකාට කසල අංගන  යකාම්යපාස්ේ නිෂ්පාදන  කයල් නැහැ.හැබැයි දැන් මෑත කායල් 

නිෂ්පාදාන  කරලා බංගලයේශ ට පවා  වනවා. බංගලයේශට පවා  වනයකාට පනයත් 

වගන්ති  යමාකක්ද කි ලා පාඩම් නැහැ කි න්න. හැබැයි තිය නවා පෑහැදිලිවම කෑලි කැසල 

සභායේ ආදා මක් වි  යුතුයි. ඒ  සභායේ යපාු ගිණුමට බැර වි  යුතුයි. අයප් මහ නගර සභා 

ආඥාපනත අභිබවා කුමන ආ තන ක් ඒක්ක අපිට බැඳිමකට  න්න බැහැ. ඒතයකාට ඒ 

ආ තන  කුණු වලින් මුදල් යහා න යවලාවක මුදල් උත්පාදන  කරන යවලාවක අපිට සල්ලි 

වලට කුණු යදන්න බැහැ. ඒ ආ තන  පිටින් කරනවා නම්. ඒයගාල්යලෝ පුරවන ඒක විතරක් 

කරනවා නම් අපිට පුලුවන් අයප්  යස්වාව ඔවුන් යම් කරන්යන් මුදල් ඉපයිමක් යනායවයි කුණු 

කුණු ටික අරයගන පුරවන ඒක විතරයි. ඒතයකාට අපිට යදන්න පුලුවන් ඒයගාල්ලන්ට මුදල්. 

හැබැයි ඒයගාල්යලෝ එක් උත්පාදන  කරලා යටාන් ඒකක් බර ගානකට බංගල යේශ ට 

 වනයකාට මාල දිවයිනට  වනයකාට ඒතයකාට යම් වගන්ති  අපි උල්ලංඝන  යවනවා. 

ඒතයකාට වරිපනම් යගවන යකයනක් ගිහිල්ලා කිේයවාත් අපි යගවන බු ඔබට උවමනා විදි ට 

ඔබ රිසියස් පාවිච්චි කරලා තිය නවා කි ලා සභායේ මන්ිධුර ටික ඉවර යවනවා. කාටවත් 

පුලුවන්කමක් නැහැ එයස් කරන්න. මම යම් කරුණු ඒයකන් ඒක ඔක්යකාම කි ලා තිය න්යන්. 

ඒ නිසාම මට යමච්චර ුරක් ඒන්න දිලා තිය නවා  නැත්නම් යමච්චර ුරක්  න්න යදන්යන් 

නැහැ. මානප්යපරුම යකාමසාරිස්තුමා ඒකට අහුවුනා. එතුමා ඒකට අහුයවලා වැි ගානකට 

ගිවිසුමක් ගැහුවා ආපසුසට ගිහිල්ලා යගවිමකුත් කලා. ඒ ගිවිසුයම් ඒල්යලන්න මට බැහැ. 

සභාවටත් බැහැ. ඒ නිසා ආපස්ට ඇවිල්ලා මුදල් යමානවද මුදල් යගවන් තිය නවද කි ලා අපි 

කිටුයේදි දීර්ඝ  යලස සාකච්ඡා කරලා තීන්ුවක්  ගමු. සාකච්ජ්ා කරලා යහාඳ තීන්ුවකට  මු. 

ඒක  ඓහාසික තීන්ුවක් බවට පත් යවයි. යම් තීන්ුව ආවට ගි ාට ගන්න පුලුවන් ඒකක් 

යනායවයි. 

 

2021.08.11 දින පැවති පරිසර හා යසෞඛ්ය කිටුයේ අංක 02(5) සදහන් කරදි ාන කසල 

අංගන ට අපරවය බැහැරීමට අදාල ගිවිසුම්ගත වීම සම්බන්ධව නාගරික යකාමසාරිස් විසින් 

ඉදිරිපත් කර ඇති අංක MMC/COM/01-V1 2021.08.02 දිනැති වාර්තාව හා අපරවය 

කළමනාකරණ අධිකාරි  විසින් එවා ඇති ගිවිසුම සම්බන්ධව (ඇමුණුම 03) තවුරටත් සලකො 

බැලීම සදහො ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ / ඉඩම් හො නගර සංවර්ධන පිළිබඳ / මහජ්න 

උෙපයෝගීතොව, කොන්තො හො ප්රජ්ො සංවර්ධනය පිළිබඳ / ෙරිසර, පසෞඛ්ය සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ / 

ක්රීඩො කටයුතු හො පෙොු විපනෝද කටයුතු පිළිබඳ / කර්මොන්ත හො ඉඳිකිරීම් පිළිබඳ / වයොෙෘති හො 

පභෞතික සම්ෙත් කලමනොකරණය පිළිබඳ / ඵලදොයිතොව හො මුදල් උත්ෙොදන පිළිබඳ / මුදල් පිළිබඳ 

වූ විපශවෂ ඒකොබේධ සවථොවර කමිටු රැසවීමේ ෙැවැත්ීමට මහො සභොව  ඒකමතිකව තීරණය කරන 

ලදී. 
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2021.08.11 දින ෙැවති ෙරිසර පසෞඛ්ය හො සනීෙොරේෂොව පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අංක 

02(5) ට අදොල ඉහත සභො සම්මුතියට යටත්ව සියලු කමිටු තීරණයන් ඒකමතිකව සභො සම්මත 

විය. 
 

06(5)   2021.08.11 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු හො පෙොු  විපනෝද කටයුතු පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ 

තිරණයන් සලකො බැලීම. 

2021.08.11 දින ෙැවති ක්රීඩො කටයුතු හො පෙොු  විපනෝද කටයුතු පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ 

සියලුම තිරණයන් ඒකමතිකව සභො සම්මත විය. 
 

06(6)  2021.08.12 දින ෙැවති කර්මොන්ත හො ඉදිකිරීම් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තිරණයන් 

සලකො බැලීම. 

මහො නගර සභො මන්ි - යු.අනුරසිරි පජ් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කිටුයේ සඳහන්ව නැතත් කල්දමුල්ල සි.පි.ද සිල්වා මාවත  න්නම බැරි 

තත්ව ක් යවලා තිය න්යන්, සුධර්මාරාම පාරත් ඒවයේමයි. එමනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි 

ප්රිික්ස් ටික්ක දාලා හරි අලුත්වැි ා කර යදන යමන් කාරුනිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහො නගර සභො මන්ි - ඒ.එච්. සුපේශව ඉන්රජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පුංචි ඉල්ලිමක් යසායිසාපුර ප්රජ්ාශායේ තිය න වැසිකිලි  පිරිලා බරපතල 

තැනක තිය න්යන් ඒ ගැන යසා ා බලා ඉක්මනින් ජ්නතාවට පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් තත්ව ට 

පත් කර යදන්න කි න ඉල්ලිම කරනවා. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා , දැනට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි  ඒම ස්ථානයේ යගවල් 100 ක විතර නිවාස 

සංකීර්ණ යදකක් හදන්න  නවා. අපිට ඒයගාල්ලා අංග සම්පුර්ණ ක්ලිනික් එක, ප්රජ්ාශාලාව, 

පුස්තකාල  ලබා යදනවා කි ලා තිය නවා. ඒමනිසා එයතක් නඩත්තු කටයුතු කරන්නම්.  

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කර්මාන්ත කිටු වාර්තායේ 3(1) සිට 3(51) දක්වා ඇස්තයම්න්තු වලට 

යපර යස්ම අපි විරුේධත්ව  පල කරනවා. කාරණා යදකක් තිය නවා ඒකක් සමහර 

ඇස්තයම්න්තු යම් යවනයකාට ක්රි ාත්මක කරලා යටන්ඩර් ප්රදාන  කරලා මුදලුත් යගවලා කි න 

ඒක තමයි යප්න්න තිය න්යන් ඒ නිසා යමවන් තත්ව ක් තුල අපි ප්රමුඛ්තා ලැයිස්තුවකින් 

යතාරව, යපාුයේ ගත්තම යප්නවා යම් යවලායේ අපිට කිසියස්ත්ම ඒකඟ යවන්න බැරි, යමවන් 

තත්ව ක් තුලා යසෝපාන ක් ගහනවා. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා, බාධා කරනවා යනායවයි යම් යසෝපාන  කරන්න තිබුයන් ඉංජියන්රු 

යදපාර්තයම්න්තුව තේටු තුන කරනයකාටමයි අද ලංකායේ තිය නවා තේටු යදකට වැියේ  න 
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යගාඩනැගිලි  අනුමත කරන්යන් නැහැ. ඒක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ තිය න්නාවු 

නිර්ණා ක ක්. අපි කරන්න ඕන කාල  පැනලා තිය න්යන් යම්ක අතයාවශය ඒකක්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, හරි ඒක ඔබතුමායේ තීන්ුවයන්. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා, මයේ තීන්ුවක් යනායවයි රයේ තීන්ුවක්. දැන් ඔබතුමාට බිල්ින් 

ඒක්ක හදන්න තිය නවානම් යසෝපාන ක් ඉල්ලනවා. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඒ සඳහා නීතිමට ලි විල්ලක් තිය නවද? 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා,නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නීති ක්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එ  සභාගත කරන්නයකෝ අපිට. ඒ නිසා යපාුයේ ගත්තම යම් යවලායේ 

අදාල ඒවාට විරුේධ යවන්යන් ඒ පදනින්ම යනායවයි. යම්වායේ සි ලු වැඩ කටයුතු අවසන් කර 

දිගින් දිගටම සභාව යනාසලකා හැරීමක් යලස මම හැමදාම කි නවා ඇස්තයම්න්තු ඉදිරිපත් 

කරන ඒක, කරන්න එපා කි ලා නමුත් හැමදාම දිගටම සිේධ යවනවා ඒ පදනින් සහ අපි වි දම් 

දැරි  යුතු ආකාර ත් එක්ක තියබන ගැටලුවත් එක්ක එම වයාපෘති කිප ට අයප් වියරෝධ  පල 

කරනවා. 

2021.08.12 දින ෙැවති කර්මොන්ත හො ඉදිකිරීම් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම කමිටු 

තිරණයන්ට ෙහත නම් සදහන් මහො නගර සභො මන්ීවරු ෙේෂව ඡන්දය ප්රකොශ කරන ලදී.   

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

08. මහා නගර සභා මන්ී  - 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 මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

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

13. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ු මහතා 
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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.පිලිප් ෆැන්සිස් ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

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

26. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ.ප්රනාන්ු මහතා 

27. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මහතා 

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

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

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

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

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

33. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන දිලාශිනී මහත්ි  

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

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

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

37. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

38. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්දිකා කුයර් මහත්ි  

39. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  

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

පම් අවසවථොපේදී ජ්නතො විමුේති පෙරමුණ නිපයෝජ්නය කරන මහො නගර සභො මන්ීවරු 

2021.08.12 දින ෙැවති කර්මොන්ත කමිටු වොර්තොපේ අංක 03(1) සිට 03(51) දේවො තීරණයන්ට 

විරුේධවත් අපනකුත් තීරණයන්ට ෙේෂවත් ඡන්දය ප්රකොශ කරන ලදී. 

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

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

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

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 
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2021.08.12 දින ෙැවති කර්මොන්ත හො ඉදිකිරීම් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම කමිටු 

තිරණයන් වැි ඡන්දපයන් සභො සම්මත විය. 

06(7)  2021.08.12 දින ෙැවති වයොෙෘති හො පභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය පිළිබද සවථොවර කමිටු 

වොර්තොපේ තීරණයන් සලකො බැලීම. 

  2021.08.12 දින ෙැවති වයොෙෘති හො පභෞතික සම්ෙත් කළමනොකරණය පිළිබද සවථොවර කමිටු 

වොර්තොපේ සියලුම තීරණ ඒකමතිකව සභො සම්මත විය. 
 

06(8)  2021.08.13 දින ෙැවති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ 

තීරණයන් සලකො බැලීම. 

මහො නගර සභො මන්ි - බී.සජිත් ුමින්ද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.08.12 මුදල් මම ඔබතුමායගන් ආ ාචන ක් කරනවා යනාිලයේ 

ලැයබන අවස්ථාවක් මට ආරංචි වුන විදි ට යම් යවනයකාට ඵලදායීතා යල්කම් කාර් ාල  විසින් 

ආ තන  දියුනු කරන්න නිර්ණා ක ඒහි අධයක්ෂක සුරංග මහතා විසින් සූම් වැඩසටහනක් 

ආ තන අටකට ලබායදනවා ඉදිරි මාස කිප  ඇතුලත. යමාරටුව මහ නගර සභාවත් යම් 

අවස්ථායවන් ප්රය ෝජ්න ලබාගන්න නිලධාරින් ඇතුලු ඒ සම්බන්ධව දැනුමක් තියබන අ  

සම්බන්ධකර ගන්න පුලුවන් වුනානම් අපිට යම් තියබන ඵලදායිතාව වැි කර ගැනිමට පුලුවන්. 

ඔබතුමා ට සම්බන්ධ යවන්න අවස්ථාවක් තියබනවා නම් මට ඒහි සම්බන්ධීකරණ  කරන්න 

පුලුවන්. විශාල මුදලක් වැ  යවන වැඩ වැඩසටහක් යනාිලයේ ලැයබන්යන්. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු යකාමසාරිස්තුමා, එ  සම්බන්ධීකරණ  කරන්න. 

2021.08.13 දින ෙැවති ඵලදොයිතොවය හො මුදල් උත්ෙොදනය පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ 

සියලුම තීරණ ඒකමතිකව සභො සම්මත විය. 

06(9)   2021.08.13 දින ෙැවැති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණයන් සලකො බැලීම.       

   

මහ නගර සභො මන්ි  - එම් තිසර රසොංජ්න පමන්ිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මුදල් කිටුයේ කාරණා කිහිප කට හැර අපි එකඟතාව  පල කරනවා. 9 
13 18 26 හා 27 කාරණාවලට අමතරව අනික් කාරණාවලට අපි එකඟයි. 

මහ නගර සභො මන්ි  - යු අනුරසිරි ජ්යලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, අපි එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ මන්ිවරු විදි ට මුදල් කිටුයේ 9 13 18 ට 
විරුේධයි 26 27 ට අපි නිහඩයි.  

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 
අපි කිේවාම කාවද ගනන්ගන්යන්? 
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මහ නගර සභො මන්ි  - යු අනුරසිරි ජ්යලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාදිපතිතුමනි, සුදර්ශණි මන්ිතුි යි‚ මසිනා මන්ිතුි යි. මුදල් කිටුයේ තිය නවා 

බජ්ේ එයකන් ඇවිල්ලා 2022 අවුරුේයේ බලපත්ර ගාසත්ුවලට තක්යස්රු අනුව අ කරගන්නා විධි  

මුදල දැන් යම්යක් කි නවා රු100යි 6000යි අතර රු 700 ක් ගන්නවා. නමුත් යම් අවසාන එක 

මම කි න්යන් 25000 ට වැි එවට 5000 යි එ කි න්යන් 25000 වැි එවට 5000 ද සිමාව 

 න්යන් ඊට වැිය න්  නවාද?  

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 
ඊට වඩා පනතින් එහා  න්න බෑ. පනයත් තිය න්යන් උපරිම 5000 යි එතනින් එහාට  න්න බෑ. 

අපිට එක සංයශෝධන  කරනකම් යකාච්චර වටිනාකමක් තිබ්බත් 5000 එහා  න්න බෑ. 

 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

     ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුදල් කිටුයේ පළමුව යබරගතයුතු ප්රධාන කාරණාව විධි ට තියබන්යන් 

දැන් අපි රැස්යවන්යන් සැප්තැම්බර් මායස් මහසභාවට යම් සැප්තැම්බර් මායස් මහසභාව යලස 

අපට මහ නගර සභා අඥාපනයත් 190 යේ ගරු නගරාධිපතිතුමා යමන්න යමයහම කි න්යන් මහා 

නගර සභාවක සැම සාමානය රැස්විමකදිම කලින් වු වර්ෂයේ අවසානයේ සිට රැස්විම පවත්වන 

මාස ට කලින් වු මාසයේ අවසාන  දක්වා මහ නගර සභා අරමුදල සම්බන්ධය න් වු ලැබිම් හා 

වි දම් පිළිබද ප්රකාශ ක් නගරාධිපතිවර ා විසින් සභාවට ඉදිරිපත් කල යුතුයි දැන් අපි 

සැප්තැම්බර් මාසයේ ඉන්යන් සැප්තැම්බර් මාස ට කලින් මාස  අයගෝස්තු හැබැයි යම් මුලය 

වාර්තාව ජුලි එතයකාට සැප්තැම්බර් මායස ්මහා සභාව විසින් කල යුත්යත් අයගාස්තු මායස ්මුදල් 

වාර්තාව සලකා බැීමයි. නමුත් දැන් අපිට ජුලි මායස් මුදල් කිටු වාර්තාව තමයි තිය න්යන්. 

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

මන්ිතුමා අපි මහ සභාවට ගන්යන් අයගෝස්තු මාසයේ මුදල් කිටුව. අයගෝස්තු මාසයේ මුදල් 

කිටුව තමයි සැප්තැම්බර් මායස්ට එන්යන් අයගෝසතු මායස් ලැබිම් හා යගවිම් එක අපිට ඉදිරිපත් 

කරන්න බෑ. අයගෝස්තු මාසයේ මුල මුදල් කිටුව තිබූ නිසා දින වකවානුව අපිට ගන්න යවන්යන් 

ජුලි මායස් ලැබිම් හා යගවිම් ප්රකාෂන  එතයකාට ජුලි මායස් එක ගන්න යකාට අයගෝස්තු 

මායස්ට කිටුවට අරයගන ඉදිරිපත් කයර් සැප්තැම්බර් ඉස්සර අපි සභාව කයල් මාස  

අවසානයේ එතයකාට හරි දැන් සභාව කරන්යන් මාසයේ මුල.සභාව මාසයේ මුල කරන නිසා 

අපිට ජුලි මායස් ලැබිම් හා යගවිම් අපිට ගන්න යවන්යන් අයගෝස්තු මායස් කිටුවට එතයකාට 

එවන්න යවන්යන් සැප්තැම්බර් මායස් මහා සභාවට එක මට යමාන විධිය න්වත් යවනස් කරන්න 

බැ. එයහනම් අපි සභාව යගනි න්න ඕන මාසයේ අන්තිමට. 

 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, ඔබතුමා  න්න මාර්තු මායස් 4 යවනිදා මහ සභාවට අයප්රල් මායස් 1 

යවනිදා මහ සභාවට මැයි මායස් 6 යවනිදි මහ සභාවට එ සභාවල ඔබ ඉදිරිපත් කරලා තිය න 

වාර්තා සන්සන්දන  කරලා බලන්න මම කි න කාරනාව සිේධ යවලා තිය න්යන් යකායහාමද 

කි ලා. ඔබ අර තර්ක නම් ඉදිරිපත් කරන්යන් මම ප්රධාන වශය න් ඔන්න ඔ  ගැටලුව පදනම් 
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කරයගන මයේ වියරෝධ  පල කරන ගමන් එ කි න්යන් එක්යකෝ වියශ්ිත යහ්තු තිය න්න ඕන 

නැත්නම් අර්බුද ක් යවන්න ඕන නැත්නම් යමාකක් යහෝ බැරිකමක් යමාකක් යහෝ ප්රකාශන ක් 

තිය න්න ඔන යමන්න යම් නිසා යම්ක ඉදිරිපත් කරන්යන් කි ලා.     ගරු නගරාධිපතිතුමණි 

අංක 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19  න අයිතම වලට අයප් විරුේධතාව  පලකරනවා. එවයේම අංක 7, 8,  

10, 10 (1),(2),(3),අංක 14(1), අංක 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (1),(2),අංක  27 (1) සි ට 

අංක 27 (6) දක්වා, 28, 29, 30  න අයිතමවලට අපි පක්ෂ යවනවා අංක 13 (01) කාරණාවට අපි 

නිහඩ යවනවා.  

 

එ  පිළිබදව ඉතා යකටිය න්  මක් කිව යුතුයි විරුේධයවන්යන් ඇයි කි න කාරනාව එ පදනයම් 

තිය න්යන් ගරු නගරාධිපතිතුමණි අපට ඉදිරිපත් කරනවා 3  ටයත් අයප් ජ්ංගම ගිණුයම් ජුලි 

මාසයේ අවසානයේ පැවති බැංකු යශ්ෂ  පිළිබදව දත්ත එ දත්ත සැලකිල්ලට ලක්කිරියම්දි ඉතාම 

පැහැදිලි අපිට අයප් ආ තනයේ ගණුයදනුවල තියබන ස්භාව  අපි දිගින් දිගටම කිේවා යමවන් 

වියශ්ිත වු තත්ව ක් යම් තත්ව  ඇතුයල් අපි සැලකිල්ලට ලක්කරන්න ඔන ප්රධාන කාරණා 

යදකක් එකක් යකාවිඩ් වලින් යබයර්න්යන් යකායහාමද අයප්  තත්ව  ඊට අදාල කරන 

නියරෝධාන නිතී රිතී පනවලා එ හරහා අද රට වහනවා අත යහෝදනවා ුරස්ථභාව  ති ා ගන්නවා 

එ යසෞඛ්ය පැත්ත එ වයේම අයනක් බලපැම යම්යක් ආර්ික පැත්ත එ ආර්ික  

කළමණාකරන  කිරිම ආ තන කට වියශ්ෂයි යම් වැනි ආ තන කට පුේගලයින්ටත් වියශ්ෂයි 

ආර්ික  කළමණාකරන  පැත්යත්දි අපි ඉතාමත් තදින් ඔබතුමන්ලාට වියේචන ක් තිය නවා 

යම් යමායහාතට අනුව සලකලා යනයමයි යම් ආර්ික  කළමණාකරන  කරන්යන් යම් ගිණුමට 

අනුවත් ඔබ දන්නවා අපි ලක්ෂ 123යි යපන්නන්යන් අයප් යශ්ෂ  හැබැයි ඔබ හිතන්න යම් දත්ත 

වලට අනුව ණ  යපාලි වාරික යකාච්චර යගවනවාද ගරු නගරාධිපතිතුමණි අප ිලි න 40 ණ  

ගත්ත එකට අදාළ ණ  යපාලි වාරික  ලක්ෂ 34 ක් යගවනවා. දැන් යම් යගවායගන එනවා 

ඊළගට කැබ් රථ 04 ක් ගත්ත හින්දා අපි යගවනවා ණ  යපාලි වාරික  827000ක් එකතුව 

ගත්යතෝත් ලක්ෂ 50 කට කිේටුයවන්න අපි ණ  යපාලි යගවනවා. හැම මායස්ම ඇයි අපි යම් ණ  

යපාලි යගවන්යන් අපි යමාකක් සදහාද ිලි න  40 ක් අරයගන කයල් අද යම් කැබ් 04 යමාන 

ආකාර ටද යම් සභායේ ය ාදාගන්යන් කි න කාරණායේදි  අපිට බරපතල වියේචන ක් 

තිය නවා. එනිසා එතනින් ඔබ්බටත් අපි තව ුරටත් යම් අතයාවශය යනාවන වි දම් ඔබ 

ගිය ාතින් වි දම් සාරාංශ ඉදිරිපත් කරන යල්ඛ්න ට වි දම් පැත්ත ගරු නගරාධිපතිතුමණි 

ඔබතුමා යමානවාටද වැිපුර වි දම් කරන්යන් යසෘඛ්ය අංශ ට රසා නාගාර ට යම් යවලායේ 

අතයාවශය යස්ව ක්යන් යකාච්චර වි දම් කලාද රසා නාගාරයේ වාර්තා ඒන්යන්ත් නෑ. එ 

කි න්යන් යසෞඛ්ය අංශ  පැත්යත්න් ගත්යතෝත් වි දම් ඉතාමත් අවම වි දමක් යම් සභායව 

දරන්යන් 

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

මන්ිතුමා, රසා නාගාර  පවත්වායගන  න්යන් යකායහාමද යම් කලබල තිය ේදි? 

 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

නගරාධිපතිතුමනී, යම්වයේ යේලාවක තමයි රසා නාගාර ක් වැදගත් 

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
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ඔබතුමා කි න එක කරන්න පුලුවන්ද මන් අහන්යන් 

  

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට වඩාත් වැදගත් ජුනි මාසයේ යගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම් රවය සදහා 

ලක්ෂ 26 ක් යගා ඩනැගිලි අලුත්වැි ා සදහා ලක්ෂ 46 ක් දැන් යම්කද වැදගත් අපිට යම්යවලායේ 

ජුලි මාසයේ වාර්තාවලට අනුව ලක්ෂ 26 ක යගා ඩනැගිලි රවය ගන්නවා ලක්ෂ 46 ක් වි දම් 

කරනවා යගාඩනැගිලි නවිකරන  කරන්න යම් යමායහාතට අදාලව අපි හිතනවා යම් අතයාවශය 

අපිට අනුව ඔබට අනුව ඔබ ගන්න යම් තින්ුව අපි එකග නැහැ කි න්නයි අයප් යම් පදනම 

කි න්යන් එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි දිගින් දිගටම යම් වි පිහදම් ඇතුයල් යම් සභාව 

අර්බුද ට  නඑක නවත්වන්න බැහැ. එවයේම අනික් පැත්යත්න් ඔබ දන්නවා ආණ්ඩුව 

පැත්යත්න් ඉදිරිපත් කරන රයේ උගතුන් බුේධිමතුන් හැයමාම කි නවා විශාල ආර්ික ආගාද ක 

තිය නවා කි ලා. යම් මායස් 06 යවනිදා යකාමසාරිස්තුමා යදපාර්තුයම්න්තු ප්රධානින්ට ලිපි ක් 

ලි නවා එ ලිපිය න් කි නවා ආ තනයේ යස්වකයින්යේ දිනක වැටුප යකාවිඩ් අරමුදලට 

යදන්න. රටක් විදි ට අපි ඉන්යන් අර්බුද ක අපි එකට විරුේධ නෑ. අපි කවුරුත් සාමුහිකව 

එකතුයවලා අවංකව යකාේඩ් මර්ධන  කරනවා නම් යස්වකය ෝ දිනක යනයමයි මායස්ක හරි 

යදයි හැබැයි අපි අහන ප්රවෘත්ති  යම් පැත්යත්න් යසෝපාන ඉදියවනවානම් අයනක් පැත්යත්න් 

ඉදිකිරිම් යවනුයවන් ලක්ෂ තිස් ගණන් නවිකරණ  යවනුයවන් ලක්ෂ හතලිස් ගණන් 

මහජ්න ායේ මුදල් වැ  යවන්යන් යස්වක ා අහයි යමාකටද අයප් දිනක වැටුප ගන්යන් එ නිසා 

තමුන්නාන්යස්ලායේ යම්න්න යම් වැරදි ආර්ික කළමණාකරන  යවනුයවන් ගරු 

නගරාධිපතිතුමණි අපි අයප් වියරෝධ  පළකරනවා යම් තත්ව  අදට වඩා යහටට බලපායි. නිසැක 

යලසම අයප් ආදා ම් පහල බහින එක වළක්වන්න බැහැ අතිශ  බරපතල යලස ආදා ම් පහල 

බහිනවා.  

 

මම හැමදාම කටයුතු කයල් යම් සභායේ  හපත යවනුයවන් ිස මම නිකන් වියේචන ට පමණක් 

මයේ කථාව ය ාමුකයල් නෑ මට ඊට වැි  බරපතල වියේචන තිය නවා නමුත් එවා මං 

 ටකරයගන උත්සාහ කරනවා යවනයමාකක්වත් යනයමයි යම් ආ තන ක් යලස යහට දවයස ්

ඔබද මමද යම්  යස්වකය ෝද යම් යමාරටුයේ ජ්නතාවද මුහුණයදන්න නි ිත අර්බුදය න් 

යකායහාමද වළක්වා ගන්යන් ඒ සදහා ඔබත් එක්ක අරගල ක් කරන්න එ අරගල  යම් 

කරන්යන් එ නිසා දැන් අපිට සිේද යවන්යන් දැන් අයප් වි දම් කළමණාකරණ  කරන්න ඔබ 

දන්නවා වාහන ටික ුවන්න ඕනා ලක්ෂ 16ක් 17ක් අපිට ඕනැ අපි ට ර් ටියුබ් වයේම වාහන 

හදන්න ඕනැ. ඔබ දන්නවා ලක්ෂ 33 ක් ජුලි මාසයේ යගවනවා වාහන හදලා යර්ප ාර් කරන්න. 

යම් වාහන එකතැන ති න්න බැහැ එවා අයප් අතයාවශය වි දම් හැබැයි යම්යක් තිය නවා සමහර 

වැසිකිලි හදන්න තිය නවා. ගරු නගරාධිපතිතුමණි, යමන්න යම් තත්ව  සංවාද කට 

ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ිවරු යම්ක ගැනත් සංවාද ක් කරන්න සාකච්ජ්ා කරන්න අරගල කරන්න 

වි දම් කරන ආකාර  යමාන ේධි ටද කරන්යන් කි ලා තමුන්නාන්යස්ලා දන්යන් නෑ දැන් යම් 

ආදා ම් වි දම් හී ණ හිි න්ට යදනවා ලක්ෂ 91 ජුලි මායස් අපි යවනම  න්න ඔනා යම්වා 

යමානවාටද යමානවාටද යගවන්යන් කි ලා බලන්න වැඩ සටහන් කි ලා දානවා ලක්ෂ 253 ක් 

ිලි න 25 ක් ඔයබ් වි දම් කළමණාකරන  පිළිබද අයප් වියරෝධ  පලකරනවා එවයේම ගරු 

නගරාධිපතිතුමණි ඊයේ යපයර්දා එ කි න්යන් අපිට මුදල් උත්පාදන කිටුවක් තිය නවා ඒ 

කිටුයේ කාර් භාර  තමයි ආදා ම් යහා ාගන්න තිය න තැන් පිළිබදව ඉතා යහාදින් 
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සික්ෂණ ක් කරලා අයප් යේපල හා අපිට තිය න බල  පාවිච්චිකරලා එවා කරන එක හැබැයි 

එක පාරට ඊයේ මම  නයකාට යමාරටුව දින යපායල් මුතා කරන්න රු 20 ක් ඉල්ලනවා මම 

දන්නැ කේද එයහම තින්ුවක් ගත්යත්? යකායහන්ද ඒ තින්ුව ගත්යත් කවුරු හරි යම් සභායේ 

සාකච්ජ්ා යනායකාට ඔවුන් එක්ක සාකච්ජ්ා යනායකාට දැන්මා ිනියහක්ව කඩපි  බිල්, දැන් 

යගදර ිනිහා කයඩ් ඉන්න ිනිහා වයේ තමයි 8 යවනකන් ඉන්නවා, 9 යවනකන් ඉන්නවා. 

දි වැි ාකාරය ක් හිටිය ාත් දවසට හත් අට වතාවක් මුතා කරනවා යගවන්න යවනවා විස්යස 

එවා හත අටක් එයහද නැත්නම් ඔහුට අල්ලයගන  න්න යවනවා වැසිකිලි ට යනාගිහිල්ලා 

එලි ට එ නිසා යම් තීන්ු අතිශ  ුර්වලයි යම් තින්ුව සති යදක තුනක් ුවන්න බෑ වැඩපිළියවලක් 

හදන්න දිනයපායල් අ ට කි න්න ඔයබ් යසෞඛ්ය යවනුයවන් ඔබට යම්ච්චර වි දමක් දරලා හදලා 

දිපු වැසිකිලි  පවත්වා ගැනිම ඔයබ් වගකිම යස්වක ාට උදේ කරන්න දාන ලයිේ එක 

ගලවනවානම් ඔබ වගකි න්න ඔන දිනයපායල් අ  පරිපාලකය ෝ ඉන්නවා මුරකරුයවක් 

ඉන්නවා දැන් දැන් ඔ  මුරකරුවා යගනල්ලා යපන්නන්න මම වදනිකව ඔ  දිනයපාලට  නවා 

ඔ  දිනයපායල් එ වෘත්තියේ ය දි සිටින  ඔන යවයලන්යදක් යගනල්ලා අහන්න ඔවුන් 

මුරකාර ාව අුරනවාද කි ලා මම අදවත් දන්නෑ යම් යල්ඛ්න ක් ගත්තාම දැක්කා දිනයපාලට 

මුරකාරය ක් දාලා කි ලා. 

 

නගරාධිපතිතුමණි, යම්වා නිවැරදි කරන්න එ විතරද යනයමයි ඔ  මධයම යවලදයපාල පිළිබදව 

ගන්න තීන්ු සමහර තින්ුගැන නැවත සැලකිලිමත්යවන්න යකාමසාරිස්තුමා අයප් කඩවලින් බු 

දිපු කඩවලින් අති විශාල ප්රමාණ ක් එක එක්යකනා අතුරු බු අරයගන ඉවරයි කඩ දිපු 

බහුතර ක් කඩගත්ත අ  කරන්යන් නැහැ. එ නිසා දැන් අපි කැමතිවුනත් අකමැතිවුනත් 

තිය න්යන් එයහම තින්ුවක් ගන්නයකාට එක වලංගු යවනවා. අයප් හැම කඩ කටම දැන් අපි 

නැවත හැයරන්න යනාහැයරන විධියේ තීන්ුවක් ගන්න යවනවා මම දන්න අවුරුු 40 ක් අයප් 

කඩ ක් කරනවා කඩ  ගත්ත යකනායේ මුණුබුරු ිණිබිරිය ෝ ඇවිල්ලා අර කඩ  කරන 

ිනිහායගන් බේද අරයගන  නවා කුලි  අරයගන  නවා අපිට යපාි ගානයි මං කි න්යන් 

ආසාධාරණයි හැබැයි  ථාර්ත  එ යි. අපි මුහුණ දිලා තිය න්යන් තීන්ුවක් ගන්න යකාට 

ඉතිහායස් පිළිබදව යහාදින් යහා ලා බලලා ගැයටන්නැතියවන්න එ තින්ු ගන්න එ නිසා ගරු 

නගරාධිපතිතුමණි දැනට අපි ආදා ම ගැන වැි සැලකිල්ලක් දක්වමු. හැබැයි දැන් අරවැනි 

ය ාජ්නානම් අපිට එකග යවන්න බැයන් වරිපණම් අයප් ජ්න ාට ලුපත් සමහර යවලාවට 

නැතියවන්න පුලුවන් අස්ථානගතයවන්න පුලුවන් එ වුනාම එනවා නගර සභාවට තමන්යේ 

වරිපණම් මාසවල හිග  යපාඩ්ඩක් බලාගන්න එ එනයකනාට අපි කි නවානම් ඔ ා එක මායස්ට 

රු20ක් යගවන්න අපිට කායල්  නවා මම කි න්යන් යම්ක වාණිජ් ආ තන ක් යනයමයි යම්ක 

යස්වාවන් සප න්න මහජ්න ායේ මුදලින්ම නඩත්තුයවන ආ තන ක්. එ ආ තන  අ කල යුතු 

යමාකක්ද යනාකලයුතු යමාකක්ද කි ලා යත්රුම් ගන්න හැයමාම එන්යන් නැහැ. මනුස්සය ක් 

ඇවිල්ලා කි නවා මයේ යගවපු බිල් එක අසථ්ානගතවුනා මට උදවි කරන්න එනිසා එ පැත්යතන් 

හිතන්න එයහම බැරිනම් ඔ  තන්ුයේ ඉන්න අ  කරන්න මං කි න්යන් මම ජ්නතා විමුක්ති 

යපරමුණ විධි ට අපි ඔයබන් ඉල්ලන්යන් රු.20න් යමානවා කරන්නද? 

 

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඔබතුමා කි න කඩ එක එක්කයකනාට අතුරුබුදිම ගැන කථාකරනයකාට 

ඔබතුමාලා අපිම කථාකරලා ඥාති සම්බන්ධ ක් ඇත්නම් එක ලබායදමු එයගාල්යලෝම 
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පවත්වායගන  මු කි ලා අපි කථාකලා අපි ඔක්යකාම එකඟතාව කට ඇවිල්ලා කරා දැන් 

යම්යතන්ට සමහර අ  යමයතන්ට එනයකාට වාරිපනම් බිල ඔවුන් ඇත්තටම යගදර අමතක 

යවලා යමතනට එන්යන්, යම්තනට ඇවිල්ලා අපි නැවත බිලක් අරන්දිලා වරිපණම් යකාල ක් 

අරන්යදන යකාට යම්වා සල්ලි යම්වා ඔබතුමාට යනායත්රුනාට ඔ  ඔක්යකාම එන අ  යමතනට 

ඇවිල්ලා කි නවා මම බිල යගවිවා මම ඒක යගදර දාලා ආවා යනයමයි නැතිවුනා යගදර දාලා 

ඇවිල්ලා තිය න්යන් ඇත්තටම නැතිවුනා කි ලා අපි යකාල ක් නිකන් යදන්න ඕනැ. එතයකාට 

යම්  පාලන  කරන්න බැයන්. යම්  අන්ර යකාන්යට්රාල් යවනවායන් ඊට පස්යස් එවිතරක් 

යනයමයි හැමතැනම ලංකායේ ඔනම තැනකට සල්ලිවලට ලක්ෂ ගණන් යකාටිගණන් දිලා ගත්ත 

අ ත් එ තමන්යේ වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම්වලට  නයකාට යගවන්න ඔන. එ යගන් වන්යන් 

නැති වුනාම කායල් යබාතල් හිරවුනාම කවුරුත් අදින්නැහැ. එයහම අනාචාරයේ  න අ ත් 

ඇවිල්ලා ඔතනට  න්යන් එක නිසා එක සම්පුර්ණය න්ම නතර කරන්න ඕනැ. අපි කායේවත් කී 

මනි අරන් නැහැයන්, යම් යවයලන්දන්යගන් යවලදාම කයලාත් විතරයි රු.50 ක් ද 70 වක්ද 

ගන්යන් එනිසා යම්වා ඔක්යකාම දිලා යම් වකවානුකායල් ඔබතුමත් කථා කරලා සි  ට 50 

අඩුකරනවා ඊට පස්යස් සි ලුම යවළද බු අයින් කරනවා ඔක්යකාම කරලා කරලා සභාව යම් 

ඔක්යකාම නැති කරයගන සභාව ුවන්යන් යකායහාමද යම් ඔක්යකාම කරලා සභාවක් ුවන්න 

බැ එනිසා ඔබතුමා කි න සාධනි  යදවල් අපි යහාදටම පිළිගන්නවා එවයේම යමක සභාවක් 

ඔබතුමා එක පැත්තකින් කි නවා යසෝපාන  එපා කි ලා අයනක් පැත්යත්න් කි නවා 

වැසිකිලි ට 20 ගායන් ගන්නත් එපා කි ලා යකායහාමද යමාකක්ද යවන්යන්  

 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, මම කි න හැම එකම ඔබ පිළිගන්යන් නැයන්? ඔබට සාධනි යි හැයගන 

එක පිළිගන්න. 

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 

ගරු මන්ීතුමා, එක හරි දැන් ඔබතුමා ගි  සභායවත් කිේවායන් නිකන් යකාළ යදන්න යම්ක 

ේයුෂන් මාස්ටර් යකයනක්යේ අත්පිකාවක් යදන එකක් යනයමයියන් යම්ක යමාකක්හරි 

පිළියවලක් තිය න්න ඕනෑ. 

 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, මම කි න යම තින්ුවට අයප් මත  ඔබ ඔයබ් මතයේ ඉන්න එ පිළිබදව 

යමාකද ඔබයි මායි හැම තිස්යස්ම එක මත කට එනවානම් මම ඔයබ් පක්ෂයේ යවන්න එපැයි 

මම යවන පක්ෂ ක් නිය ාජ්න  කරන්යන් මට යවන මත ක් තියබනවා  

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

ඔබතුමා යමතන හිටි ා නම් ඔබතුමාත් ඕක තමයි කි න්යන් 
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මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, මම උත්සාහ කරනවා පුලුවන් තැන්වලදී ඔබව එකග කරගන්න.  

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

ගරු මන්ීතුමා, ඔේ එක හරි, මම එයහම එකගයවච්ව තැන් ඔන තරම් තිය නවා. 

 

මහ නගර සභො මන්ි  - පේ ි නිශොන්ත ප්රදිනොන්ු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, මයේ තර්ක  අස්යස් මම උත්සාහ කරන්යන් යකායහාමද මරායගන හරි 

කමක් නැහැ යම් ආ තන ට  හපතක් යවන පැත්තට වැඩ කරන්න. 

 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

 ගරු මන්ීතුමා, එ ඔයබ් වගකිම, යම් මයේ වගකිම 

 

2021.08.13 දින පැවති මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 20හි සදහන් කරදි ාන කසල අංගන ට 

අපරවය බැහැරීමට අදාල ගිවිසුම්ගත වීම සම්බන්ධව නාගරික යකාමසාරිස් විසින් ඉදිරිපත් කර 

ඇති අංක MMC/COM/01-V1 2021.08.02 දිනැති වාර්තාව හා අපරවය කළමනාකරණ 

අධිකාරි  විසින් එවා ඇති ගිවිසුම සම්බන්ධව (ඇමුණුම 05) තවුරටත් සලකො බැලීම සදහො 

ආයතන හො නීතිය පිළිබඳ / ඉඩම් හො නගර සංවර්ධන පිළිබඳ / මහජ්න උෙපයෝගීතොව, කොන්තො 

හො ප්රජ්ො සංවර්ධනය පිළිබඳ / ෙරිසර, පසෞඛ්ය සනීෙොරේෂොව පිළිබඳ / ක්රීඩො කටයුතු හො පෙොු 

විපනෝද කටයුතු පිළිබඳ / කර්මොන්ත හො ඉඳිකිරීම් පිළිබඳ / වයොෙෘති හො පභෞතික සම්ෙත් 

කලමනොකරණය පිළිබඳ / ඵලදොයිතොව හො මුදල් උත්ෙොදන පිළිබඳ / මුදල් පිළිබඳ වූ විපශවෂ 

ඒකොබේධ සවථොවර කමිටු රැසවීමේ ෙැවැත්ීමට මහො සභොව  ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදී. 

 

2021.08.13 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අංක 20ට අදොල ඉහත සදහන් 

සභො සම්මුතිය ඇතුළුව සියළුම කමිටු තීරණයන්ට ෙේෂව ෙහත නම් සදහන් නොගරික මන්ීවරු 

ඡන්දය ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

09. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂණ මහතා 
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10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.නාලනී  යේමවතී ප්රනාන්ු මහත්ි  

11. මහා නගර සභා මන්ී  - පී.අයශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

14. මහා නගර සභා මන්ී  - යක්.ඩී.අනුර 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.බී.මල්ලිකා ජ් වතී ප්රනාන්ු මහත්ි  
 

2021.08.13 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අංක 09,13,18,26,27 විරුේධවත් 

අපනකුත් කම්ටු තිරණයන්ට හො අංක 20 දරණ කරුණට අදොල සභො සම්මුතියට ෙේෂවත් ෙහත නම් 

සදහන් මහො නගර සභො නොගරික මන්ීවරු ඡන්දය ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

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

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

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

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

 

2021.08.13 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අංක 09,13,18 විරුේධවත්,අංක 26,27 

තීරණයන්ට නිහඩවත්, අපනකුත් කම්ටු තිරණයන්ට හො අංක 20ට අදොල ඉහත සදහන් සභො සම්මුතියට 

ෙේෂවත් ෙහත නම් සදහන් නොගරික මන්ීවරු ඡන්දය ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

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

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

03. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

 

2021.08.13 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අංක 03,04,05,06,09,18,19 යන 

තීරණයන්ට විරුේධවත්,අංක 13(01) තීරණයන්ට නිහඩවත්, අපනකුත් කම්ටු තිරණයන්ට හො අංක 

20ට අදොල ඉහත සදහන් සභො සම්මුතියට ෙේෂවත් ෙහත නම් සදහන් නොගරික මන්ීවරු ඡන්දය 

ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

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

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

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

04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.රවින්ර රංගන ප්රනාන්ු මහතා 
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2021.08.13 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ අංක 20ට අදොල ඉහත සදහන් සභො 

සම්මුතිය ඇතුළුව සියළුම කමිටු තීරණයන් වැි ඡන්දපයන් සභො සම්මත විය. 

   (පමම අවසවථොපේදී ෙහත නම් සදහන් මහො නගර සභො මන්ීවරු සභො ගැපබහි පනොසිටියහ. 

 

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

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

03. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.යක්.පී සුසන්ත යපයර්රා මහතා 

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

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

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

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

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

09. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ.ප්රනාන්ු මහතා 

10. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුනිල් නන්දසිරි මහතා 

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

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

13. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන දිලාශිනී මහත්ි  

14. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්දිකා කුයර් මහත්ි  

15. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.ශ්රි ානි යහ්මලතා ප්රනාන්ු මහත්ි  

16. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.ක්රිෂනි ප්රනාන්ු මහත්ි ) 

 

07. ලැබීම් පගීම් පිළිබද මොසික ප්රකොශ වැඩ ප්රගති වොර්තොව 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනී,2021.08.13 දිනැති මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 

2021 ජූලි මාස ට අදාල මූලය වාර්තාව ඇමුණුම 01 යලස ඉදිරිපත් කර ඇත. 

08. පුේගලික සවභොවපේ කරුණු 

මහ නගර සභො මන්ි  - යු අනුරසිරි ජ්යලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මට කරුණක් තිය නවා අයප් යමාරටුයේ ප්රයේශ  තුල ආදාහනාගාර 4 යි 
තිය න්යන්. දැන් යම් ආදාහනාගාර 4න් යකාේඩ් වසංගත ත් එක්ක යරෝගින් යවලා ි  න පිරිස ්
වැියි.  

  නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 
 

 අයන් වාසනාවන් යකාේඩ් මරණ යනායේවා. දැන් යගාඩක් අඩුයි. 
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මහ නගර සභො මන්ි  - යු අනුරසිරි ජ්යලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, අඩුයවලා තිය න්යන්, නමුත් මම කි න්යන් අගුලාන ආදාහනාගාර  
කල්යේමුල්ල ලක්ෂපති  ආදාහනාගාර වල තත්ත්ව  පිළිබදවයි. 

නගරොධිෙති - ඩබ්.සමන්ලොල් ප්රනොන්ු මහතො 

 

 ගරු මන්ීතුමා, ආදාහනාගාර  හදලා ඉවරයි. 

 

09.       පවනත් කරුණු      -    නැත. 

 

     

   සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.09.16 දින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේදි . 

 


