
 

 

2021ඔක්තෝම්බර් මස 07 වන දින ්ෙරවරු 9.30 ට ්මොරටුව මහො නගර 

සභො රැසවීම් ශොලෝේදි ෙවත්වන ලද  ්මොරටුව මහො නගර සභෝේ 

2021ඔක්තෝම්බර් මස මොසික සභො රැසවී්ම් වොර්තොව 
 

සහභොගීත්වය:- 
01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 
02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 
03. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී.එම්.සුරංග නිශාන්ත අයපෝන්සු මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
05. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනාන්ු මහතා 
06. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්.ප්රදීප් ශ්රි න්ත ප්රනාන්ු මහතා 
07. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අයබ්යකෝන් මහතා 
08. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ.එච්.සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
09. මහා නගර සභා මන්ී  - යු.සුදත් ක්රිෂාන්ත යපයර්රා මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - 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  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත වියේරත්න මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න 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  - සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
28. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් 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  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
33. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ.ප්රසන්න මයනෝේ ප්රනාන්ු මහතා 

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

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

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

37. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  



2                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.10.07 
 

 

38. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.ශියරෝි ඉන්ිකා 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 ප්රිනාන්ු 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 2021.10.07 වන ින මාසික සභා  රැස්වීයම් නියේදන  සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

01. වොර්තොව පිළිගැනිම හො සළකො බැලීම. 

 2021.09.16 ින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාර්තාව. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අ්ේ්කෝන්ත්ර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.09.16 ින සභා රැස්විම් වාර්තාව පිළිගත යුතු  ැයි මා ය ෝජ්නා 
කර සිටිනවා. 

මහා නගර සභා මන්ි ජී.එම්.සුරංග ඒන් අයපාන්සු මහතා විසින් ස්ිර කරන ලි. 

ඒ අනුව 2021.09.16 ින පැවති මහ සභා වාර්තාව සභා සම්මත වි . 

                                                                                                                                                

02.  ගරු නගරොධිෙතිතුමෝේ නි්ේදන 

2 (1) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මන්ි යු.එල් යස්නක දම න්ත ද සිල්වා මහතා අද 
ිනයේ සභාවට යනාපැියනන බව දන්වා එවා තියබනවා. 

2 (2) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මන්ි එම්.යක්.පී සුසන්ත යපයර්රා මහතා හිසි අසනීප 
තත්ව  මත අද ින සභාවට යනාපැියනන බව දන්වා එවා තියබනවා.  

2 (3) නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මන්ි ඩී.ඩබ්.ඩී.රන්ු නියරෝෂණ මහතා අද ිනයේ 
සභාවට යනාපැියනන බව දන්වා එවා තියබනවා. 
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03. සභොව අමතො එවන ලද ආයොචනො ්ෙත්සම් ෙැමිණිලි හො සන්ත්ර්ේශ සභොව හමු්ේ 

තැබීම. 

03(1)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - එල්.ඔසඳ හර්ෂණ අ්ේ්කෝන්ත්ර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැනට වසරකට පමණ ඉහත ි මා විසින් සභාවට ඉිරිපත් කලා උස්වත්ත, 

මුරවත්ත ගම් මුහුු ඛාදන ට ලක්යවලා යවනවා කි ලා. මුහුු ඛාදන  නිසා නිවාස 20 ක් පමණ 

විනාශ ට පත් වුනා. ඒ විනාශ වීම සම්බන්ධව ප්රයේශවාසින් යපත්සමක් අත්සන් කරලා ගරු 

අගමැතිතුමාට, පවතින රජ්යේ අදාල නිලධාරින්ට ලබා ුන්නා. මීට ඉහත ි එක්සත් ජ්ාතික 

පක්ෂයේ යමාරටුව නිය ෝජ්න  කරපු හිටපු අමාතය ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමා කිේවා යම් 

පාර ඡන්ද  යදන්න එතයකාට හදලා යදන්නම් කි ලා නමුත් එක නාම මාත්ර ක් පමණයි ඉටු 

වුයන් නැහැ. නමුත් මම අගමැතිතුමා හමුයවලා පුේගලිකව ඉල්ලිමක් කලා ජ් ග්රහණය න් පසුව 

ගල් වැටි  සකස් කරලා යදන්න කි ලා. එම නිසා යම් යවනයකාට ඔබතුමායේ දා කත්වය න් ඒ 

අවස්ථාව අපට උදායවලා තිය නවා. මම ගරු අගමැති මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

යවනවා.නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් ගල්වැටි  දැමීම ක්රමවත්ව සිු යවන්යන් නැහැ. එම 

නිසා ඔබතුමා මැිහත් යවලා ඉිරි වැඩසටහන ඉටු කර යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. ජ්නතාව 

ඉල්ලිම් කලා මම ගයම් මන්ිවර ා නිසා යවන යවන අ  ලකුණු දාගත්තට ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, යම්ක අපි ආණ්ඩුව හැටි ට අයප් යද ක් යම  ඉටුකර යදන යලස ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

03(2)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සු්ේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ලිපි ක් ඉිරිපත් කලා තිය නවා එම්.යක්.අයි. ප්රනාන්ු යනා 129/1 

ලක්ෂපති පාර යමාරටුව පිංචි ඒ මහතා විසින් ලක්ෂපති  පායර් නාම පුවරු සිවිකර යදන යලස 

කර ඇති ඉල්ීම මා ඉිරිපත් කරනවා. 

03(3)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සු්ේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් වාර්ෂාවත් සමඟ කල්දමුල්ල ප්රයේශයේ ඇති ඇළ මාර්ග  යමෝදර 

කලපුව හරහා ගමන් කරන විටින් විට හිර විම නිසා නිවාස  ටවන තත්ව ට පත් යවලා 

තිය නවා. වියශ්ෂය න් 4 වන පටුමග 5 වන පටුමග ප්රයේශවල ජිවත් වන ජ්නතාවට ඉතා සුලු 

වර්ෂාවකි පවා ඇල මාර්ග  හිරවියමන් නිවාස  ටවන තත්ව ට පත්යවලා තිය නවා යම් සඳහා 

පිලි මක් ය දන යමන් ජ්නතාව ිගින් ිගටම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, යමෝ කට සම්බන්ධව තාක්ෂණ වාර්තාවක් අනුව කටයුතු කරන්නට යපයර්දා 

ිනයේි කටයුතු කලා අද ිනයේි සම්පුර්ණය න්ම ඒ සි ලු කටයුතු ඉටු යවනවා. 
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03(4)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සු්ේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යබායහාම ස්තුතියි. අපි ඉල්ලා සිටින්යන් ඒ කටයුත්ත ඉක්මනින් ඉටු 

කරන්න කි ලා. ඒවයේම යසායිසාපුර ක්රීඩාංගන  සම්බන්ධව දැනුවත් කිරිමක් ඉල්ීමක් 

කරන්න තිය නවා. ක්රීඩාංගනවල තණයකාළ කැපිම් ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිය නවා 

යසායිසාපුර ක්රීඩාංගනයේ තණයකාළ කැපීම් කටයුතු කර යදන යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(5)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සු්ේශව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, පහුගි  සභායේිත් යම් කාරණාව සම්බන්ධව යපාළ භුි  සම්බන්ධව මතු 

වුන නිසා ඒ ප්රශ්න  ට අදාල පිලිතුර ලැබි තියබනවා යපයර්දා ඒ කසල ඉවත් කර තියබනවා. 

යවළඳ මහතුන් ඒ හිඟ මුදල් යගවලා තිය නවා. නමුත් අපි වියශ්ෂය න් මතු කරන්න ඕන ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි මාස කීප ක් තිස්යස් මතුවුන ප්රශ්ණ ක් සමුපකාර සිති ත් මහ නගර සභාවත් 

අතර තිබුන අන්යනානය අවයබෝධ  ුර්වලකම නිසා විපාක විින්න සිු වුයන් අවට සිටින 

ජ්නතාවට. අපි ඉල්ලා සිටිනවා යමවැනි තත්ව කට නැවත මතු යනාවන අන්දමට යහ්තුව තමයි 

යම් පාලන  තිය න්යන් ඔබතුමායේ අයත්. යම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා මුදල් යවලාවට 

ලබායගන ඒවා අ  කරලා නැවතත් යම් කසල යගාඩ ගැයහන්න ඉඩ යනාි විධිමත් යලස ඉටු 

කරන යලසත්, ඒ අ යේ බු මුදල් අ  කර ගන්න ගමන් සායප්ක්ෂව ඒ අ ට සාධාරණ යස්ව ක් 

ඉටු කරන යලසත් ඉල්ලා සිටිනවා. එයහම නැති වුයනාත් නැවත යමාරටුව පුරාවට කුණු 

යගාඩවල් ගැහීයමන් සභාවටත් ප්රශ්ණ ක් බවට පත් යවනවා ජ්නතාවයේත් යසෞඛය ගැටලුවක් 

බවට පත් යවනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, වියශ්ෂය න්ම යමාල්යප් යපාල සමුපකාර සිති  අද රයේ සමහර ආ තන සතුව 

තියබන්නාවු ඔවුන්යේ අධිකාරිම  බල   ටයත් තිය න්නාවු  ම්  ම් යේවල් සභාව සතු 

ක්රි ාමාර්ග ගැනියම්ි ඒ අධිකාරි ට අ ත් යවන්නාවු භුි න් තුල තියබන්නාවු යේපල වලට 

කටයුතු කිරිමක් කරන්න සභාවට පුලුවන් කමක් නැහැ. සභාවට එයහම පුලුවන් කමක් ඇති කර 

ගන්න කටයුතු කර ගැනිමට පුලුවන්කමකුත් නැහැ. අපිට පුලුවන් යවන්යන්  ම් කිසි 

ආ තන ටක  ිකිසි නිලධාරිය කුට කටයුතු කිරිම පමණයි. යපයර්දා යම් මුදල් යගවියම්ි 

සම්පුර්ණය න්ම මම ප්රධාන යසෞඛය පරික්ෂක මහතාට යදෝෂායරෝපණ  කලා යවළඳ යපාලකින් 

යගවන මුදල් ලබා ගැනියම් සභාවට ගැනිමට කටයුත්තක් යනායවයි සමුපකාර  විසින් 

යවයලන්දන්යේන් මුදල් වලින් යපාල පවත්වායගන  නවා නම් සමුපකාර  විසින් ඔ  තියබන 

කුණු වලට අදාල යවන්නාවු විසුම ි යුතුයි. ඒ ්ඇයරන්නට අපිට පුලුවන්  කමක් නැහැ. යමාකද 

යහ්තුව ඒ  අයප් වගකිමක් යනායවයි. අපිට වරිපනම් මුදල් යගවන්යනත් නැහැ ,බු මුදලක් 

යගවන්යනත් නැහැ  ඒ නිසා යලාකු වරදක් කරලා තිය නවා. එක දවසක් යනායවයි මයේ යම් 

අවුරුු 16 ඇතුලත 30 ස් 40 ස් වතාවක් විතර කරලා තිය නවා. කුණු යගාඩක් ති ලා ඒයකන් 

අයුතු ප්රය ෝජ්න ගන්නවා. කසල ති නයකාට නගර සභායේ ියුටි ක් බවට පත් යවලා 

තිය නවා.යම්වා එයහම විසඳන්න පුලුවන් ඒවා යනායවයි. යම්වා විසඳන ක්රමයේද ක් තිය නවා. 

කුණු යගාඩවල් 300ක් විතර තිබිලා යම් තත්ව ට යගනල්ලා තිය නවා. ඒ නිසා අපිට පුලුවන් 

කමක් නැහැ. ඒතන සිටින සමුපකාර ට වගකි න යවයළුන්යගන් අපිට වගකි න්න බැහැ 

යවළුන්ට. අපි ගනුයදනු කරන්යන් සමුපකාර ත් සමඟ විතරයි. සමුපකාර  ඔවුන සමඟ කටයුතු 
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කරලා විධිමත්ව කසල කළමනාකරණ   කරලා දැන් අයප්ත් සිටිනවා වයාපාරික බු කසල බු 

කි න ඔක්යකාම බු යගවලාකටයුතු කරන අ . ඒයහම අ ත් එක්ක ගනුයදනු කිරිම අපිට 

පුලුවන්කමක් නැහැ. තමන්යේ සභායේ යගෞරව ත් ආරක්ෂා කරයගන සභායේ කටයුතු කරන 

ආකාර ට කටයුතු කරන ඒක යහාඳයි කි න ඒක තමයි මයේ විශව්ාස . ඒම නිසා 

සහය ෝගය න් යම් කටයුත්ත කරන්නට ඕනෑ. ින් ඉිරි ට යම් කටයුතු කරේි සම්පුර්ණය න්ම 

වගකිම් විරහිතව නැතිව වගකීම් සහිතව යම් කටයුතු කරන්නට යවනවා. 

03(6)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිසර රසොාංජන ්මන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ලිඛිත පැිණිල්ලක් සහ වාචික පැිණිල්ලක් තියබනවා.කඩලාන ශාන්ත 

අන්යතෝනි යදේමැුර ප්රධාන යදාරටුව ඉිරිපිට යදවට පායර් පිංචි පිරිසක් විසින් ඉඳියවන 

යගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධව පරික්ෂන සිු කරන යලස ඉල්ලා සිටිනවා.සැලසුම් අනුමැති  

යමාරටුව මහ නගර සභාව විසින් ලබාි ඇතැයි මා හට දැන ගන්නට ලැබී ඇති බැවින් යම් 

සම්බන්ධව සාධාරණ පරික්ෂණ ක් පවත්වන බව දන්වා සිටිි. 

03(7)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිසර රසොාංජන ්මන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, කඩලාන ික්සන් පිරිස් ක්රීඩාංගන  යම් යවනයකාට නඩත්තු කටයුතු සිු 

යවන්යන් නැහැ වල් බිහි යවලා රාිකාලයේ විශමාචාර කටයුතු සිුයවනවා සි ලු යදනාටම දැක 

ගැනිමට හැකියවලා තිය නවා. මම දැක්කා ක්රීඩා කිටු වාර්තායේ අනිකුත් ක්රීඩාංගන වලට 

 ම්කිසි ඇස්තයම්න්තු ඒ වයේම සංවර්ධන කටයුතු කරන්න යවන් කරලා තිය නවා.මම 

ඔබතුමායගන්  යම් ක්රීඩාංගන  සම්බන්ධය නුත් සැලකිල්ලක් දක්වලා යම් නඩත්තු කටයුතු සිු 

කර යදන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(8)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ්ක.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යපත්සම් පැිණිලි අයිතම   ටයත් පැිණිලි යදකක් ඔබතුමන්ට ඉිරිපත් 

කරනවා. යම් පැිණිලි යදක ගරු නගරාධිපතිතුමනි වියශ්ෂය න් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාට, ඒවයේම 

පලාත් පාලන අමාතයතුමාට, ඒවයේම බස්නාහිර පලාත් සභායේ යකාමසාරිස්තුමාට ඉිරිපත් 

කිරිමට බලායපායරාත්තු යවනවා.ඒ කවරක්වත් නිසා යනායවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි පලාත් 

පාලන ආ තන ප්රධානීන්ට ඒ වයේම පලාත් පාලන ආ තන සභිකයින්ට ආචාර ධර්ම පේධති ක් 

1991 රජ්යේ අමාතය මණ්ඩඩල අධිකාරි   ටයත් ඉිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපි කවුරුත් අයප් 

ධුර න් යම් ආචාර ධර්ම පේධති ට අනුකූලව පවත්වාගත යුතුයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ආචාර 

ධර්ම පේධතියේ 6 වන පිටුයේ ආ  ටයත් යමයහම කි නවා. පලාත් පාලන සභිකවරුන් හැම 

අවස්ථාවකිම හැසිරි  යුත්යත් ජ්නතාවයේ නිය ෝජිත න් වය න් මහ ජ්නතාවට දකින්නට හැකි  

ඔවුන්යේ ප්රතිරූප  සුරැයකන ආකාර ටයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් ආ තනයේ පහලම 

යස්වක ත්යම් ආ තනයේ යකාමසාරිස්තුමාත් ඒ හැම යදනාම අපට සමානයි. ඒ හැම යදනාටම 

අයප්   යගෞරව ක් තිය නවා. ඒ හැම යදනාම ආරක්ෂා කරන්න අපි බැිලා ඉන්නවා. යම් 

ආ තනයේ කිසි ම් වු පුේගලය ක් වියශ්ෂය න් මන්ිවරු යම්යක් බරපතල කම තව තීවුර 

යවන්යන් යම් ආ තන, නීති  පරිපාලන  ස්ථාවර කාරක සභායේ සභාපති වර ායේම අතිශය 

බරපතල වැඩ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබත් මමත් අපි පක්ෂ විි ට යබිලා ඉන්න 

නිය ෝජිතය ා. යම් ආ තන  පවත්වායගන  ායම්ි අපිට වාද විවාද මත ගැටුම් තියබනවා. 

හෑබැයි ඒවැනි යම් ආ තනයේ යගෞරව  රකින්න, යම් මහජ්න නිය ෝජිතයින්යේ යගෞරව  
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රකින්න යම් සුජ්ාත ු-පුතුන්යේ යගෞරව  කවුරු හරි යකයලසනවා නම් වහාම අපි ඊට  මැිහත් 

යවන්න ඕන. මම යම් කි න්යන් යම් ආ තනයේ යසව්ිකාවක් වන චතුරි මධුශානි ට ිගින් ිගටම 

සිු වුන අඩඩ්යත්ේටම්‚ ිගින් ිගටම තර්ජ්න‚ ජීවිත බලබෑම් ඒ විතරක් යනායවයි යම් 

මන්ිවර ායේ හැසිරිම් අතිශය යේදජ්නක තත්ව ට පත්යවලා තියබනවා යබායහම කල් ඉවසුවා. 

යබායහාම කල් මම බලායගන හිටි ා අපිට යේශපාලන යවනස්කමක් නැහැ.  

අපි කවුරුත් යම් රයේ තත්ව න් ඇතුයල් බැිලා ඉන්නවා කාන්තාවන්යේ අයිතින් ආරක්ෂා 

කරන්න. යම් ආ තනයේ යස්විකාවන් යේ අයිතින් රකින්න. යම් ආ තනයේ යගෞරව , යම් 

සභායේ යගෞරව  රකින්න අපි කවුරුත් බැිලා ඉන්නවා. ඒ  තුේටුවකට මායිම් යනාකර 

ආ තන  තමන්යේ, පරිපාලන  තමන්යේ, නීති  තමන්යේ, තමන්ට කැමති විි ට වැඩකටයුතු 

 යමක් කරයි නම් යමාකක්ද කරන්න ඔන  මම මයේ වගකිම කරන්යන් යම් 

හැමයදනාමයවනුයන්  යම් ඉතිහාසයේ අවුරුු 25 ක ඉදලා කවර කවදාවකවත් යම් වයේ 

යචෝදනාවක් ම යේ මැිහත්වියමන් සිේද කරලා නැහැ. නමුත් යම් යස්වා සථ්ානයේ යස්වා කටයුතු 

වලට බාධාවක් සිු වන්යන් නම් අන්න අපට අදාල යවනවා. අද කරන වැරි වැයඩ් 

බලහත්කාරකින් ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි මහජ්න නිය ෝජිතය ෝද. යම් තත්වය න් යම් 

ආ තනයේ , යකාමසාරිස්තුමා දන්නවා, යල්කම්තුමා දන්නවා යම් යස්විකාව අවුරුු 9 යි තැන් 8 

කට මාරු කලා.යමාකක්ද යම් කරන්යන්. යකායහාමද යම්ක කරන්යන් ඒයහම කරන්න බැහැ 

ඔ යගාල්යලා ඔ යගාල්ලන්යේ වැඩ ඒලි ට ගිහිල්ලා කරන වැඩ කථා කරන්යන් නැහැ. හැබැයි 

මහජ්න නිය ෝජිතය ක් හැටි ට වගකිව යුතු සභාපතිවරය ක් ඒයස් කරන්යන් නම් කැක්කුමක් 

නැේද අපට. අද හදවත පතුලක තිය න යේදනවා යම් පිටයවන්යන්. ඒයහම කරන්න ඒපා. 

යමාරටුව ජ්නතාවයේ යගෞරව  යකලසන්න ඒපා. මහජ්න නිය ෝජිත න් යකයර් තිය න 

විශ්වාස  නැති කරන්න ඒපා.හැබැයි තාමත් යමාරටුව ජ්නතාව යම් ආ තන  විශ්වාස කරනවා. 

සමන්ලාල් තුන්වරක් නගරාධිපති යවන්යන් ඒ විශ්වාස  නිසා. හැබැයි  ගැහැනිය කුට ඉන්න 

යදන්යන් නැහැ යම්යක් කි ලා කි නවා නම්‚ ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම්ක යේදවාචක ක් මම 

කිසි යකයනකුට යපෞේගලිකව යමයහම කථා කරන්න හිතුයේ නැහැ  අද මම ආණ්ඩුකාරවර ට 

යම්ක කි නවා. මයේ වගකිම යමාකද ඔවුන් හදපු නීති යම්. ඔවුන් හදපු ආචාර ධර්ම . ඒ ආචාර 

ධර්ම යනාසලකා කටයුතු කරන්යන් නම් කණගාටුයි ගරු නගරාධිපතිතුනි.මම කිේයේ මම 

යකාමසාරිස්තුමා යේ ටයි-යකෝේ වලට යනායවයි ගරු කරන්යන්.අර කුණු අින යස්වක ායේ 

වැරහැලි වලට යනායවයි ගරු කරන්යන් ඔබතමයි නා ක ා යම් යස්වක න්යේ. ඔබ තමයි යම් 

ලියුම් ගහන්යන්. හැබැයි ඔබ පුේගලිකව හුනන්න ඕන. යමාකක්ද යම් කර ගත්යත් කි ලා 

අහන්න.ඔයබ් හදවතට තේටු කරලා අහන්න ඔබ අමාරුයවන් ලබා ගත්ත දැනුයමන්  ලබපු 

තනතුර. ඒ තනතුයරන් රකින්න ඕනැ නා කත්ව  මග යපන්විම ඔබ ප්රධානි ා එක එක 

ිනිස්සුන්යේ උවමනාවන් වලට  ට යවන්න ඒපා යකාමසාරිස්තුමනි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබ 

ඉිරිපත් යවන්න යේශපාලන විරසක තිය යි‚ යේශපාලන මතිමතාන්තර තිය යි‚ ඔයබ් පාලන ට 

ඒයරහිව මයේ වියේචන තිය යි හැබයි යම් ඒක යනායවයි  යමතනද ඔබ හරි ට කටයුතු කයල් 

නැත්නම් යමාරටුව මහ නගර සභා සීමාව ඇතුයල් කාටද පුලුවන් ඒයහම යම් ආ තනයේ 

යස්විකාවකට ඒයහම චන්ිපාේ කම් දාන්න.බලහත්කාර කම් කරන්න. යම් තිය න්යන් ඒ 

යස්විකාව ගල්කිස්ස යපාලිසි ට දාපු පැිණිල්ල ඇසිඩ් ගහන්න හුවා කි ලා.ගරු 

නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ මට වඩා යහාඳින් දන්නවා කි ලා මම විශ්වාස කරනවා. තවත් 

යස්වක න්ට තර්ජ්න  කරනවා. සමහර යස්වකය ෝ වැඩට ඒන්යන් නැහැ.  
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මම කි නවා ඔයබ් යගෞරව , මයේ යගෞරව , මහජ්න නිය ෝජිතයින්යේ යගෞරව  හැබැයි මම 

යමාකක් අත්ඇරි ත් යම් අවනුව අත්අරින්යන් නැහැ.  යමහි ඉතිහාස  මට මතකයි ගීතානි 

යලාකුවැල්ල මහත්ි  සම්බන්ධව මට පුේගලික සම්බන්ධතා නැහැ. ඇ  ඉතාමත් කාර් ශුර 

යස්ව ක් කරපු නිලධාරිනි ක්. වැරි විි ට යස්ව  මාරු කිරියම් යවලායේ තමයි ප්රශ්ණ ඇති 

වුයන්. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යම් ආ තනයේ යස්වාව ආරක්ෂා, කර ගන්න වැඩ කරන අවංක 

යස්වකයින් ඉන්නවා. යම් ආ තනයේ නගරාධිපතිවර ා ඔබ.මා යම් යදස බලායගන හිටි ා 

යබායහෝ කල් නතර යනාවන නිසා යම් කි න්යන්. මම දන්නවා අද ඔයබ් පැත්ත ගත්තත් මහජ්න 

නිය ෝජිතය ෝ තමන්යේ හෘදසාක්ි ට ඒකඟව මම දන්නවා අද මම යම් කි න ඒකට ඒකඟයි. 

අපි කවුරුත් ඒක හින් කි නවා යම් ආ නයේ වැඩ කරන හැම යකයනකුටම ආරක්ෂාව 

තිය න්න ඕනැ. ඒ ආරක්ෂාව නැති කරන්න ඒපා. තමන්යේ තිය න පුේගලික ප්රශ්ණ විසද ගන්න. 

හැබැයි යම් ආ තනයේ පරිපාලන ට බාධා කරන්න එපා කි න ඉල්ලිම මම කරනවා. 

03(9)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ්ක.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  මයේ ඊලඟ පැිණිල්ල චතුරි මධුශානිට නිය ෝජ්ය නාගරික යකාමසාරිස් 

තුමා ලිපි ක්  වනවා 2021.5.17 ඉංජියන්රු යදපාර්තයම්න්තුවට අනුයුක්තව යස්ව  කරන ඔබ 

වින  යහ්තු මත වහාම ක්රි ත්මක වන පරිි ජ්න යසෞඛය යදපාර්තයම්න්තුවට අනුයුක්ත කරනු 

ලැයබ්. යම් වින  පරික්ෂණ  ති න්න කලින් ඇ  ජ්න යසෞඛය යදපාර්තයම්න්තුයේ ප්රධානි ා 

හමුයවලා අහනවා මම යමානවද කරන්න ඔන කි ලා ඒ ා කි නවා වැසිකිලි යහෝදන්න. 

අතුගාන්න. ඇ  අවුරුු 9ට ස්ථාන 8 ක යස්ව  කරනවා. ඒ වින  යහ්තුන් නිසා යනායවයි. යස්වා 

අවශයතාව න්. ඇයි යම් දැන් වින  පරික්ෂණ . මම යසා ා බැලුවා  ඇ  වරදක් කරලා 

තිය නවා නම් කි න්න. ඒයහම වරදක් පිලිබදව වින  පරික්ෂණ ක් නැහැ. ඇ  උපනගරාධිපති 

කාර් ාල ට දාන්යන් යකාමසාරිස්තුමා. යම  ඉතා යහාඳට පැහැිලියි යකාමසාරිස් තුමනි මම 

ඒදා කිවුවා සභායේ යම්වා කථා කරන්න ඉඩ ති න්නත් ඒපා.යස්වකය ක් වරදක් කරනවානම් 

වින  පරික්ෂණ ක් කරන්න මම 100% ක් ඒකඟයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් වින  

පරික්ෂණ ට යහ්තු යසා ා බැලුවම යකාවිඩ් කාලයේ යම් ආ තනයේ යසව්  අතශයවාශය 

යස්ව ක් වශය න් පවත්වායගන  ේි,  ම් යස්වක න් ප්රමාණ ක් යගන්න ගත්තා. ඒන්න 

අපහසු නිසා අපි ප්රවාශන පහසුකම් ුන්නා.  ම් ිනක් ඇ ට යස්ව ට ඒන්න බයිසිකල  කැිලා 

හදාගන්න ක්රම ක් නැති නිසා ඒන්න බැහැ කි ලා තමන්යේ ජ්ංගම ුරකථන  හරහා මැයස්ේ 

ඒකක් දැම්මා ප්රවාහන පහසුකම් යදනවා නම් ඒන්නම් කි ලා. ඔ  මැයස්ේ ඒක තමයි යහ්තුව 

වින  පරික්ෂණ ට. යකාමසාරිස්තුමා යම්යගාල්ලන්යේ මීට යපර යස්වා කාල  යහාඳින් 

සැලකුවා නම්  අවවාද කින් යවනස් කරන්න තිබුන තත්ව ක්. වින  පරික්ෂණ වල පලයවනි 

ඒක තමයි අවවාද . 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා,ඔබතුමා යම්ක ියබේ ඒකක් වයේ ිගටම  නවා.යපත්සමක් ඉිරිපත් 

කරනවා යනායවයි. යපත්සමක් ඉිරිපත් කරනවා නම් සභායේ ප්රමාණ  ඔබතුමා දන්නවා යන්. 
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මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ්ක.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  යපත්සමක් යනායවයි පැිණිල්ලක්. ඔබතුමා යම්කට කැමැත්යතන් 

සම්බන්ධ යවනවා නම් සම්බන්ධ යවන්න. ඔබ සහ යකාමසාරිස්තුමායගන් ඉල්ලනවා යමවැනි 

අකටයුතුකම් කරන්න ඒපා. ඉන් අනතුරුව අනිත් යස්විකාවන් අද යවනයකාට  ම් බ ක් යම් 

සිේධි  ඔස්යස් යගාඩනැගී  තිය නවා. අපි යම් අරගල  ඇතුයල් යකයනක් නියශ්ධන  කරන්න 

යනායවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි සභාව ඇතුයල් යම් අරගල  කරන්යන් කරුනාකරලා අපි යම් 

තත්ව  යවනස් කරමු.  

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ආ තන කිටු සභාපතියේ නම කි නවා ඇහුනා. අපි අවුරුු 15 ක් යම් 

නගර සභාවට ඇවිල්ලා. ඒ අවුරුු 15 තුල අපි දැකලා තිය නයේ සම්බන්ධව කි න්න යේවල් 

තිබුනත් යම් අවස්ථායේි ඒවා කි න්න අදහස් කරන්යන් නැහැ. හැබැයි මන්ිවර න්යගන් 

මන්ිවරි න්ට වන අඩත්යත්ටම් තිය නවා. යම් සම්බන්ධය න් ආ තන කිටු සභාපති 

වර ායේ යගෞරව  සම්බන්ධය න්  ම්කිසි ප්රශ්ණ ක් තිය නවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලිමක් කරනවා 

ඔබතුමායගන් සභායේ කි පු සි ලු කරුණු සම්බන්ධය න් පරික්ෂන ක් කරන්න. ඒ 

පරික්ෂනයේි අදාල යස්විකාව විසින් නම් යම් කතා කිරිමට යපලඹුයේ ඒ සම්බන්ධව වින  

ක්රි ාමාර්ග ගන්න. මට යපෞේගලික මන්ී වරප්රසාද සම්බන්ධව මට යවච්ච හානි  සම්බන්ධව යම් 

සභාව තුල සිුවුන ඒ ප්රකාශ  මයේ යපෞේගලිකත්ව ට මයේ යගෞරව ට  ම් හානි ක් සිුවුනා. 

ඒ සම්බන්ධ පරික්ෂණ ක් ති ලා මම වැරි නම් ඕනෑම දුවමක් විින්න සුදානම්. 

යකාමසාරිස්තුමාටත් කි නවා අදාල විනිවිදභාවය න් යුතු පරික්ෂණ ක් පවත්වන්න. ආ තන 

කිටු සභාපති වර ා විි ට කිසිම යද ක් යනාදැන ඒ ප්රකාශ  කරපු යකනා පිලිබදව අපි 

කණගාටු යවනවා. වින  යහ්තුන් මත  ම් කිසි යකයනක් සම්බන්ධව වින  පරිපාටියේ 26 ඒ 

වගන්ති  28(3) මුලික විමර්ශන ක්  ආරම්භ කිරිමට යපරාතුව යහෝ මුලික විමර්ෂන ක් 

පවත්වායගන  න අතරතුර ඇති කරුණු මත යහෝ උේගතව ඇති තත්ව න් මත යහෝ කිසි ම් 

නිලධාරි කු තවුරටත් ඔහුයේ තනතුයර් යහෝ අදාල යස්වා ස්ථානයේ යහෝ යස්වයේ ය ි 

සිටිනවානම් මුලික විමර්ෂනයේි බාධාවක් වි  හැකි  ැයි අදහස් කරන විටක ඒම යස්වක ාව 

වින  යහ්තුන් මත ස්ථාන මාරුවිම් කර වින  පරික්ෂන  කල හැක. යම්වා තිය න්යන් යගවල් 

වලට ගිහිල්ලා ිනිස්සුන්යේ අයිින්ි කාඩ් උස්සපු අ යේ නීති යපාත් වල යනායවයි. 

ිනිස්සුන්ව උස්සලා ඝතන  කරපු අ යේ නීති යපාත් වල යනායවයි. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ්ක.ඩී.නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  මට රීති ප්රශ්ණ ක් තිය නවා. ආ තන කිටු සභාපතිතුමා යහාඳටම 

දන්නවා යම් අයිතම   ටයත් මම පැිණිලි යදකක් ඉිරිපත් කලා. ඒවට එයහම පිලිතුරු යදන්න 

බැහැ. තමන්ට පැිණිල්ලක් තියබනවා නම් ඒක කරන්න පුලුවන්. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා, උත්තර යදන්න බැහැ ඒක මම දන්නවා. හෑබැයි යමතන මන්ිවරය කුයේ 

නමක් කිේවට පස්යස් ආ තන කිටු සභාපති මන්ිවරප්රසාද  ටයත් මට ඒ ප්රකාශ  කිරියම් 

බල  අයිති  තිය නවා. යහ්තුව මයේ නම කි නයන් නැතුව නිශාන්ත මන්ිතුමා පැ  ගානක් 
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කථා කරත් මට ප්රශ්ණ ක් නැහැ.ඒ නිසා මම කි න්යන් නම කීම සම්බන්ධය න් විිමත් 

පරික්ෂණ ක් පවත්වන්න කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යකාමසාරිස්තුමාට නිය ෝග කරන්න 

කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. යහ්තුව යම්ක කුමන්ත්රනකාරි විි ටයකයනක්යේ චරිත  ඝාතන  කිරිම 

සදහා ගත්ත ප්ර ත්න ක්  හැටි ට අපි දකින්යන්. ඒ නිසා අනුන්යේ යේපල විනාශ කරපු අ  

අවුරුු ගණනාවක් යවනවා යම් යස්වකය ක් ගැන යම් විි ට කථා කලාද? මම සතුටු යවනවා ඒ 

යස්විකාවයගන් හරි  ම්කිසි යස්වකය ක් යවනුයවන් යමතන කථා කිරිම යලාකු යද ක්. ඒ නිසා 

මම ඉල්ලිමක් කරනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් සම්බන්ධව වියශ්ෂ පරික්ෂණ ක් පවත්වන්න 

කි ලා. 

03(7)   නි්යෝජය නගරොධිෙති    -  ඩී.සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඉල්ීමක් කරනවා විෂබීජ් හරණ  කිරිමට සැනිටයිසර් ලබායදන්න කි ලා 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(8)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒම්.තිලකසිරි ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යම් ිනවල ඉතාම සීඝ්රය න් යඩංගු යරෝග  වයාප්ත යවින් 

පවතිනවා.දැනටමත් යරෝගින් ප්රමාණ ක් වාර්තා යවලා තිය නවා. එම නිසා ුම්මාන  කිරිම 

කරන්න කි ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම ඊයේ රාවතාවත්ත සුසාන භුි ට ගි ා. ඒහි ඉතා විශාල යලස 

තණයකාල වැවිලා තිය නවා. විශාල යලස මුරුයවෝ යබෝයවලා ඒතන ඉන්න බැරි 

තත්ව ටම.එම නිසා ඒ සම්බන්ධව අවධාන  ය ාමු කරලා ඉක්මනින් අවශය කටයුතු කරයදන 

යමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

03(9)   මහ නගර සභො මන්ත්රි  - රවිනොත් ්ේ ගුණ්සවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ුරකථන නාමාවලි   ාවත්කාලින කර සි ලු මන්ීවරුන් ලබා යදන යලස 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - රවිනොත් ්ේ ගුණ්සවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,යදවන ඒක තමයි සිටියනේ ආ තන  සම්බන්ධව ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 

මම යම ට සම්බන්ධ වුයන් ඔබතුමා මට කිේවා සි ලුම ජ්තයාන්තර සම්බන්ධතා පිළිබදව 

කටයුතු කරන යලස, අපි 2003 වර්ෂයේ සිටියනේ ආ තන  සමඟ කටයුතු කලා. අපට ආධාර 

ලබා ුන්නා. ඒ අනුව යම ට අදාල සාමාජික මුදල් යගවලා සාමාජිකත්ව  ලබා ගැනීමට අවශය 

කටයුතු සිු කරන යලස ඔබතුමායගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා  ඉිරිපත් කරන කාරණ  අපි සභාවක් විි ට සලකා බලා 

යහ්තුව 2006 අපි සභාව භාරගන්නා යවලා සිටියනේ ආ තනය න් අපිට ලබාිපු ආධාර මුදල් 

වලින් අපි කටයුතු කලා. ඔබතුමා යම් සම්බන්ධිකරණ  යම් විි ටම පවත්වායගන  ෑම සඳහා 

අවශය කරන කටයුතු කරන්න. 
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03(10) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්.සු්ර්ශව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, රජ්  විසින් ක්රි ාත්මක කරන මාර්ග ලක්ෂ ක් කාපේ කරන වැඩසටහන 

 ටයත් මම දන්නවා ඔබතුමාත් සැලකි  යුතු මාර්ග ප්රමාණ ක් කාපේ කිරිම සඳහා යබාරුපන 

ප්රයේශයේ ඉිරිපත් කරලා තිය නවා. ඒවයේම විමල් විරවංශ ගරු අමාතයතුමායේ ප්රතිපාදන 

 ටයත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් ඒක ය ෝජ්නාවක් විතරයි ක්රි ාත්මක වුයන්. ඒ යරෝහණපුර 

යතලවල සහ මාලිගාව පාර  ා කරන යරෝහණපුර කාපේ කිරිම විතරයි සිුවුයන්. දැනට මාස 8 

කට කලින් සිු වුන කරුණක්. යම් යවනයකාට මයේ දැනුයම් හැටි ට. අතයාවශයම පාරවල් 

අරයගන මයේ යකාේඨාශයේ පාරවල් යදකක් තිය නවා. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, ඔබතුමායේ ය ෝජ්නා කරලා ඉවරයි. දැනට කරලා නැත්යත් ලක්ෂපති  ඇතුලු 

යමතනින්  ඒහාට යම් ඒකක් වත් කරලා නැහැ. ලක්ෂපති , ඉඩම, යමාරටුවැල්ල 1,2 

යකාරලවැල්ල 1,2 කටුකුරුන්ද 1,2 ිගටම කරලම නැහැ.  

03(11) මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සු්ේශව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා,  පහුගි  කාල සීමායේ යකාවිඩ් වසංගත කාලයේ නියරෝධාන  වන පවුල 

වලට රජ්  විසින් ලබා යදන 2000/- දීමනාව සම්බන්ධව සෑහීමකට පත් යවන්යන් නැහැ. පවුල් 

200 කට පමන අු ආදා ම් ලාභී ජීවයනෝපා  අහිි වු පවුල් සිටි ා. ඒ පවුල් අසරණ යවලා. 

යම්ක මට විතරක් යනායවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි ප්රශ්ණ තිය නවා. ඒ අසරණ තාව ට පත් 

වුයන් නගරාධිපතිතුමනි ග්රාමයස්වක යනෝනා වත්, ඩී ඕ. යනෝනා වත් යනයවයි. 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, අපි ඔ  සම්බන්ධව කථා කරන්න ඕන තැන යමතන යනායවයි. සංවර්ධන කිටු 

අවස්ථායේදී කථා කරමු. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.ඒච්.සු්ේශව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධය න් අපි ඒකතු යවලා ගන්න ඕන ක්රි ාමාර්ග ගන්න ඕන. 

ප්රායේශි  සංවර්ධන කිටු හරහා ගරු නගරාධිපතිතුමනි යමාකක් යහෝ ඒ නිසා යමවැනි යේවල් 

ඉිරියේි යනායවන්න අයප් යගෞරව ත්, ආණ්ඩුයේ යගෞරව ත් රැකයගන ඉිරි ට  න්න 

ඔබතුමා නා කත්ව  අරයගන කටයුතු කරයි කි ලා බලායපායරාත්තු යවනවා. 

03(12)  මහ නගර සභො මන්ත්රි - ශි්රෝමි ඉන්ත්රදිකො කු්ර්මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, යමෝල්යප් යපාළ භූිය හි කුණු ඉවත් කිරිම කළමණාකරණ  කරන යලස 

ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා කුණු සම්බන්ධය න්  ම්කිසි ක්රමයේද කට කරනවා කි ලා තමයි 

ජ්නතාව කි න්යන්. යමෝල්යප් යපාළ අසල නැවත නැවත ඒම ස්ථානවලට යවළුන් පමනක් 

යනායවයි බාහිරින් කුණු යගනත් දානවා කි ලා මට ුරකතන ඇමතුම් එනවා. 

  



11                                                                                         මාසික සභා වාර්තාව- 2021.10.07 
 

 

 නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීතුි , ඔබතුි ට මම පාඩමක් උගන්වනවා යනායවයි. කිටු සාමාජිකත්ව  දරණ 

ගරු මන්ීතුි ක් යන්ද? ගරු රවිනාත් ගුණයස්කර මැතිතුමා සිටි ි අපි ඔතන ඉදලා එතුමායගන් 

කුණු දාන්න සල්ලි වැිය න් ගන්නයකාට අුයවන් ගන්න විි  අපි කල්පනා කයල්. 

මන්ිවරය ක් විිහට සභායේ යගෞරව  ආරක්ෂා කරයගන සභායේ කටයුතු යමානවද කි ලා 

කරන යේවල් තමයි අපි කයල්. ඔබතුි  මට කි න්න ඒපා ඒතන තිය න කුණු කළමනාකරණ  

කරල ගන්න කි ලා. යම්ක අයප් ආ න ක් යනායවයි. ඔබතුි  කථා කරලා කි න්න යම්ක 

නගර සභායේ ියුටි ක් යනායවයි ඔ යගාල්යලෝ කරන්න.  

 

04.  ප්රශවණ        -       නැත 

 

05. ්යෝජනො  - 
 

05(1) නගරාධිපති ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා විසින් ඉිරිපත් කර ඇති පහත සඳහන් ය ෝජ්නාව 
නගරාධිපතිඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා විසින් සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

 “1977 දී ස්ථාපිත කරන ලද යමාරටුව මහා නගර සභායේ පළමු මහා නගර සභායේ සිට අඛණ්ඩඩව 
වසර 23 ක් මහා නගර සභා මන්ී ධූර  දරින් පක්ෂ යේද කින් යතාරව යමාරටුව මහා නගර 
සභා බලප්රයේශයේ පුරවැසින්යේ සමාජ්, ආර්ික, සංස්කෘතික, සුබසාධන  උයදසා කටයුතු කල 
යමාරටුව මහා නගර සභායේ හිටපු විපක්ෂ නා ක, පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මහතායේ අනුපයම්  
යස්ව  සඳහා යමම සභායේ යගෞරවනී  උපහාර  පුදකර සිටින අතර, එතුමායේ හිසි අභාව  
පිළිබඳව එතුමායේ බිරිඳ ඇතුළු ු-දරුවන් යවත යමම සභායේ යශෝක  ප්රකාශ කළ යුතු  ැයි 
ය ෝජ්නා කරන්නී .” 

 අද ින සභාව නිය ෝජ්න  කරන මහා නගර සභා මන්ීවරුන් 43 යදයනකු ය ෝජ්නාව ස්ීර 
කයළ් .  

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු මන්ීවරුනි, සි ලු මන්ිවරුන්, නිලධාරින් සඳහන් කර ගනිින් වියශ්ෂය න් ිර්ඝව කථා 
යනාකලට ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කරින් මයේ යගෞරවනී  මන්ිවරු සි ලු යදනාම යම් 
ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කිරිමට යලාකු ඕනකමකින් හිටි ා. ඒ සි ලුම මන්ිවරු ඉිරිපත් කලා හා 
සමානයි කි ලා විශ්වාස  තබා ගනිින් මා ය ෝජ්නාව ඉිරිපත් කළා.  

වියශ්ෂය න්ම පිලිප් ගාවින් මත්යතස් ගරු මන්ිතුමාව, මම හුනාගන්යන් 1997 වර්ෂයේදී. එම 
කාලයේ අපයේ පාලනයේදී යම් නගර සභායේ විපක්ෂයේ ඉඳගත්ත ගරු මන්ිවරය ක් විි ට 
එතුමා කටයුතු කළා. එවකට හිටපු මන්ිවරු අතර දැනට සභාව නිය ෝජ්න  කරන මන්ිවරු 
වන සුයර්ෂ් ඉන්ික මහතාත්, වියශ්ෂය න්ම නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මහතාත්, නාලිනී ප්රනාන්ු 
මහත්ි ත්  න අ  යහාඳින් දන්නවා. ඒ කාලයේ හුනාගත්ත පිලිප් ගාවින් ගරු මන්ිතුමා 
යමානවිි ටවත් තමන් 2002 වර්ෂයේදී පාලක න් බවට පත්යවන අවස්ථායේදීවත්, විපක්ෂ 
නා ක බවට පත් යවනතුරුම එතුමායේ යවනස්කමක් අපි දැක්යක් නැහැ. දැක්කා නම් දැක්යක් 
ගරු මන්ීවරය කුට කරදර ක් වුණාම ඒ කරදරයේදී යදමවුපිය ෝ සයහෝදරය ෝ පිහිට යවනවා 
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වයේම පිහිට යවන එකයි. එතරම් ිත්රශීලි මන්ීවරය ක්. එතුමායේ විය ෝව යවනුයවන් 
මායේත්, මායේ සයහෝදර සි ලුම මහා නගර සභා මන්ීවරුන්යේත් යශෝක  යම් අවස්ථායේ 
ප්රකාශ කර සිටිනවා.     

මහො නගර සභො මන්ත්රි  -  සුනිල් නන්ත්රදසිරි මොස්කෝරොළ මහතො 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  නිය ෝජ්න  කළ පී. ගාවින් මත්යතස ් යර්ෂ්ඨ 

මන්ීතුමායේ අභාව  පිළිබදව යශෝක  පළ කරන යම් අවසථ්ායේදී මට අතීතයේ සි ලු මතක 

ආවර්ජ්න  යවනවා. මයේ දරුවන් ශිෂයත්ව විභාග ට යපනී සිටින අවස්ථායේදී යබයහවින් 

උපකාර කළා. ඒ අවස්ථායේදී රාී 10 න් පසු යගදරට එන්න, මම ඒ කටයුතු කරලා යදන්නම් 

කි ලා කි නවා. පිරිත් කි ලා බුු ගුණ සිහි කරලා සි ලු වතාවත් කරලා දරුවන්ට ආශිර්වාද 

කරනවා. බුු පිළිම වහන්යස් නමක් ද ලබා යදනවා. එක දවසක් යමතුමායේ නම පත්තයරත් 

 නවා. යදයිය ෝ සාක්කි වලට. රුපි ල් විසි හත්දහසක පමණ ප්රමාණ ක බුලත් විටි කාලා 

කි ලා. එක්සත් ජ්ාතික පාක්ිකය ක් වන එතුමා පක්ෂ  යවනුයවන් ජීවිත කාල  පුරාම විශාල 

යස්වාවක් ඉටු කලා. ඒ පිළිබදවත් යමහිදී මතක් කල යුතුයි.මට තව මතක් යවනවා සිරිපායේට 

ඝණ්ඩටාර ක් පූජ්ා කළා. අපිත් ගි ා ඒ අවසථ්ාවට. එවැනි පුණය කර්ම කටයුතු සි  ජිවිතයේදී 

දා ාද කළ එතුමාට ඒ පින් බලය න් අමා මහා නිවන අත්යේවා  ැයි ප්රාර්ථනා කරනවා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රි  - ඩී.එම්. සුජිත් පුෂවෙ කුමොර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යජ්යෂ්ඨ මන්ී ගාවින් මත්යතස් මහතායේ අභාව  යවනුයවන් යශෝක  

පළ කරන යම් අවස්ථායේදී, ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංයේග ත් එම පවුයල් උදවි ට පළ 

කරනවා. එතුමා පක්ෂ පාට යබ්ද කින් යතාරව කාටත් උදවු කරනවා. මට මතකයි 

මන්ීවරය කුට කරදර යවන ඕනෑම යමායහාතක යකාන්යේසි විරහිතව උදවු කරන්න එතුමා 

ඉිරිපත් යවනවා. එවැනි යර්ෂ්ඨ මන්ීවරය ක්යේ අභාව  අපිට දරා ගන්න අමාරුයි. එතුමා යම් 

ජීවිත කාලයේදී කළ පින් අනුව එතුමාට අජ්රාමර නිවන් සුව ලැයබ්වායි ප්රාර්ථනා කරනවා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රි  - ඩේලිේ. මැකසි ්ේ. ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව මහා නගර සභා මන්ීවරය කු යලස දීර්ඝ කාල ක් අප සමග 

සභාව නිය ෝජ්න  කළ ගාවින් මත්යතස් මහතායේ අභාව  යවනුයවන් යශෝක  පළ කරන යම් 

අවස්ථායේදී, මායේ ජීවිතයේ  ම් සුවියශ්ෂී අවස්ථාවලදී එතුමා මා ළගින්ම සිටි සහෘදය කි. මට 

මතකයි මයේ ි ණි  උපත ලබන්යන් මහා සභාව පැවැත්යවන ින කයි. එදා මම සභායේ සිටින 

විට ුරකථන ඇමතුමක් එනවා. ඒ ි ණි  උපත ලැබූ බව දැනුම් දීමටයි. ඒ අවස්ථායේදී මාත් 

සමග ි ණි  බැීමට ගාවින් මහතාත් යරෝහලට  නවා. ඉස්යසල්ලාම ි ණි  දකින්යන් 

එතුමායි. ඒ තරමටම මට එතුමා සමීපයි. ි ණි ට නමක් ය ෝජ්නා කරන අවස්ථායේදී ද එතුමා 

මාවත් රැයගන අරියසන් අහුබුු ශූරින් ළගට  නවා. ඒ අනුව තමයි මයේ ි ණි ට නම ය ෝජ්නා 

කරන්යන් එම සිේධි  මයේ ජීවිතයේ කිසිදා අමතක යනාවන සිේධි ක්. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  

නිය ෝජ්න  කළ ගාවින් මත්යතස ් මහතා තම පක්ෂ  යවනුයවන් ඇපකැපවී කටයුතු කළ 

මන්ීවරය ක්. එතුමායේ විය ෝව  පිළිබඳ මායේ පක්ෂ  වන ජ්ාතික ජ්නතා පක්ෂයේත් 

සංයේග  පලකර සිටිනවා.  
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මහො නගර සභො මන්ත්රි  - ඒ.එච්. සු්ර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අතීත මතක අතර සැරි සරන විට 1997 අතීත ට ිව  නවා. එවකට මා 

විරුේධ පක්ෂ  නිය ෝජ්න  කිරීම නිසා ගාවින් මත්යතස් මහතා සහ මා අතර සමීප 

සම්බන්ධතාව ක් ඇති යවනවා. යමතුමා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ සෘජු ප්රතිපත්ති නිය ෝජ්න  

කළ අතර, මා මායේ පක්ෂ  නිය ෝජ්න  කළා. එතුමා පක්ෂ පාට යබ්ද කින් යතාරව සි ලු 

මන්ීවරුන් අතර කැපීයපයනන චරිත ක් වුණා. එතුමායගන් උගත හැකි පාඩම් අනන්තයි 

අප්රමාණයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සමහර අ යේ නිතරම කයේ පිරිත් තිය නවා. බුුරජ්ාණන් 

වහත්යස්ටත් වඩා බුු බණ දන්නවා. නිර්මාංශ අ . ඒ වුණාට හදවයත් කුහකකම් යබයහෝමයි. ඒ 

අතින් ගාවින් මත්යතස් මන්ීතුමායේ මනුෂයත්ව  ඉතාමත් ඉහළයි. මට මතකයි රවිනාත් 

ගුණයස්තර මහතා මුලසුන යහාබවන කාලයේ මා ඉතා තින් සභායේදී විවාදශීීව ගැටුණත් සභා 

ගැයබන් පිටවන විට අපි සමීපයි. මෑත කාලයේදී මමත්, ගාවින් මත්යතස් මහතාත් මතවාදී යලස 

සභා ඝර්භ  තුළ විශාල වශය න් ගැටුණා, නමුත් ඒවා හියත් යනාරඳවා පසුව සුහදව එතුමා කතා 

කළා. එවැනි මතක යබායහෝම යි. එතුමා කළ වූ පින් කුසල් යහ්තුයකාට යගන අමාමහා නිවන් 

සුව අත්යේවායි මා නිය ෝජ්න  කරන ජ්ාතික නිදහස් යපරමුයණ්ඩ නා ක ගරු අමාතය විමල් 

වීරවංශ මැතිතුමායේ යශෝක ත් එතුමායේ පවුයල් උදවි ට ප්රකාශ කර සිටිනවා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රි  - ්ක.ඩී. නිශොන්ත්රත ප්රදිනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අප සමග අවුරුු ගණනාවක් සභාව නිය ෝජ්න  කළ යජ්යෂ්ඨ මන්ී 

ගාවින් මත්යතස් මහතායේ අභාව  පිළිබදව ජ්නතා විමුක්ති යපරමුයණ්ඩ සාතිශ  සංයේග  පළ 

කර සිටිනවා. යම් අවස්ථායේදී මම කි න්න කැමතියි ගාවින් මත්යතස් කි න්යන් අප සැම 

යදනාටම ආදර්ශ ක් ලබා ුන් මන්ීවර ක්. තම පක්ෂ  යවනුයවන් ඇපකැප වී කටයුතු කළ 

මන්ීවරය ක්. යමාන යේශපාලන රැළි ආවත් රාවතාවත්යතන් ගාවින් මත්යතස් මැතිතුමා 

පරේදන්න කාටත් බැරි වුණා. ඒ තරමටම එතුමා ජ්නතාවට සමීපයි. මට මතකයි සභායේ සිු වූ 

 ම් සිේධි කදී අපයේ වියරෝධතාව  ප්රකාශ කිරීම සඳහා යසන්යකෝළ  අතුරුදහන්වීම. මම 

යසන්යකෝළ  අරන් සභායේ පිටුපස යදායරාන් පිටවුණා. ඒ අවසථ්ායේදී ගාවින් මත්යතස් මහතා 

සභා ඝර්භයේ පිටුපස පිහිටි කාමරයේ සිට එළි ට එනවා. එතුමා මාව යහාින් දැක්කා. මම 

යසන්යකෝළ  අරන් පිටුපස තිබුණු කැබ් රථ  තුළට තැන්පත් කළා. පසුව මටවත් යහා ා ගන්න 

බැරි වුණා යසන්යකෝළ ට යමාකද වුයණ්ඩ කි ලා. සභායේ සි ලුම අ  යසන්යකෝළ  යහා නවා. 

ඒ කැබ් රථ  යකාළඹ ගිහින්. යසන්යකෝළ  හම්බ වුයණ්ඩ නැහැ. ඒත් මම යසන්යකෝළ  අරන් 

ගි  බව කවදාවත් ගාවින් මහත්ත ා ප්රකාශ කයළ් නැහැ. එතුමාට ඕනෑ තරම් අවස්ථා තිබුණා, 

ඒක කි න්න. ඒත් එතුමා කවදාවත් ඒක කිේයේ නැහැ. පසුව යපාි යසන්යකෝළ ක් යගනැල්ලා 

සභාව පටන් ගත්තා. එවැනි උගත යුතු පාඩම් එතුමා අපිට කි ා ුන්නා. තම ධූර කාල  තුළ තම 

පක්ෂ ට උපරිම පක්ෂපාතීව කටයුතු කළ අතර, ගරු නගරාධිපතිතුමාටත්, සභාව නිය ෝජ්න  

කරන සි ලුම මන්ීවරුන්ටත් ඉතාමත් සමීපව කටයුතු කළා.   

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අප අතරින් විය ෝ වූ ගරු ගාවින් මත්යතස් මන්ීතුමාට අමා මහා නිවන් 

සුව  ලැයබ්වායි ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමාට යගෞරව ක් පිණිස යම් සභා ඝර්භ  “ගාවින් 

මත්යතස් අනුස්මරණ ශාලාව” යලස නම් කරන යමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
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මහො නගර සභො මන්ත්රි  - එම්. කුමොර රොජරත්න මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව මහා නගර සභායේ දීර්ඝ කාල ක් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  

නිය ෝජ්න  කළ යර්ෂ්ඨය කුයේ නික්ම  ෑම සනිටුහන් කරන යම් අවස්ථායේදී අපයේ පක්ෂයේ 

නා ක ගරු උද  ගම්මන්පිල මැතිතුමා ඇතුළු පක්ෂයේ සාතිශ  සංයේග  පළ කර සිටිනවා.    

මහ නගර සභො මන්ත්රි -බී.සජිත්  ුමින්ත්රද පිරිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගාවින් මත්යතස් මැතිතුමා කි න්යන් ුයක් දී පිහිට වන යර්ෂ්ඨ චරිත ක්. 
ඕනැම අවස්ථාවකදී එතුමා පිහිට යවනවා. එතුමා නිර්මාණ  කරපු බුු පිළිම වහන්යස් සහ අලි 
පැටිය කුයේ නිර්මාණ කුත් යදනවා. ඒත් ඒක්කම පිරිත් පැන් ලබා දීලා ජීවිත  සාර්ථක කර 
ගන්න ඒතුමා ඕනෑම පුේගලය කුට පිහිට යවනවා.  එම නිසා ඒතුමායේ නික්ම  ෑම අපිට දරා 
ගන්න බැරි යශෝක ක් බවට පත් යවනවා. ඒවයේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි අනිත් පැත්යතන් 
ඒතුමා රසකතා යපේටි ක්. අප පක්ස  නිය ෝජ්න  කරන පාඨී චම්පික රණවක ගරු 
මැතිතුමායේ යශෝක  පළ කර සිටිනවා. එතුමායේ බිරිඳටත්, ආදරණී  දරුවන්ටත් යශෝක  පළ 
කර සිටිනවා. අවසාන වශය න් එතුමාට ජ්ාති-ජ්රා-මරණ-වයාධි- යතාර අමාමහා නිවනින් 
සැනයස්වා කි ා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි - එච්. ප්රදීප් ශ්රියන්ත්රත ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, යමාරටුව මහා නගර සභායේ ඉතාම දීර්ඝ කාල ක් සිටිින්, අපූර්ව 
මතක න් රාශි ක් එක්කල පිලිප් ගාවින් මත්යතස් ගරු මන්ීතුමායේ අභාව  සම්බන්ධව මායේ 
යපෞේගලික යශෝක ත් ඒ වයේම ශ්රී ලංකා යපාු ජ්න යපරමුයණ්ඩ යශෝක ත් ගාවින් මත්යතස ්
මැතිණි ට, ු-දරවන්ටත්, මුණුබුරු- ිනිබිරි න්ටත් සි ලුම ඥාතිවරුන්ට අපයේ යශෝක  පළ 
කරන්න යම  අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. පිලිප් ගාවින් මත්යතස් ගරු මන්ීතුමා මම හිතන්යන් 
එතුමායේ යේශපාලන ජීවිත  ගත්තත් හරි අපුරුයි. විශිෂ්ඨයි. එතුමායේ යපෞේගලික ජීවිත  
ගත්තත් ඒ වයේමයි. යබායහෝ මනුෂයකම් තිබුනු පුේගලය ක් විි ට තමයි ගාවින් මත්යතස් ගරු 
මන්ිතුමා අපි හුනයගන තිබුයන්. ඒතුමා යම් සභායේ විපක්ෂය  රැි ඉදයගන සමහර කරුණු 
ඉිරිපත් කරනයකාට අපි ඒතුමාට බාධාවන් කරනවා. හැබැයි ඒ බාධාවන් කවදාවත් 
යපෞේගලිකත්ව ට අරගත්යත් නැහැ. යම් සභා ඝර්භයේදී ඉවත් කරලා ගියේ. 

 ඒ වයේම යම් පාලන කාල  ආරම්භ වන යවලායේ නගරාධිපති අයප්ක්ෂක න් යතෝරා ගැනීම 
තිබුණා. හැබැයි කි නමන් තිය නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි සෑම සාර්ථක ිනියහක්ම අසාර්ථක 
යවලා අසාර්ථක ිනියහක් සාර්ථක යවනවා කි ලා. ඒ අවස්ථායේ ගාවින් මත්යතස් ගරු 
මන්ිතුමා දැනයගන හිටි ා ඒතුමා නගරාධිපති යවන්යන් නැහැ කි ලා හැබැයි ඒ අවසථ්ාවට 
කේටි  බ  වුණා.  නමුත්, එතුමා බ  වුයන් නැහැ මම ඉිරිපත් යවන්නම් කි ලා පක්ෂ  
යවනුයවන් ඉිරිපත් යවන්න හයි ක් තිබුණා.  හැකි ාවක් තිබුණා. නිශාන්ත ප්රිනාන්ු මන්ිතුමා 
කිේවා යමාන යේශපාලන රැළි ආවත් රාවතාවත්යතන් ගාවින් මත්යතස් මැතිතුමා පරේදන්න බැරි 
වුණා. රාවතාවත්ත විතරක් යනායවයි මුලු යමාරටුව පුරාවට ගත්තත් සැම විහාරස්ථාන කටම 
උදවු කරලා තිය නවා. වියශ්ෂය න්ම යම් යවලායේ මතක් කරන්න ඕන එතුමාත් නිය ෝජ්න  
කරනවා අපිත් නිය ෝජ්න  කරනවා යමාරටුව ශ්රී ලංකා යබෞේධ සිති  ඒ චචතය යගාඩනගන 
යකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට මතකයි අපි ඉල්ලිමක් කලා යකාත පළන්දන කටයුත්ත 
සම්බන්ධව. ඒ යවලායේ ඔබතුමා එක්ක ඒකතු යවලා චූඩාමාණිඛය අරයගන ඇවිල්ලා ඒ අවශය 
කටයුතු ඉටු කළා. ඒ වයේ විශාල පිංකම් රාශි ක්, යුතුකම් රාශි ක් ඉෂ්ඨ කරලා කවදාවත් ඒ 
යවනුයවන් නමක් බලායපායරාත්තු වුයණ්ඩ නැහැ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එදා උදෑසන කථා 
කරලා කිේවම ගාවින් අයි ා නැති යවලා කි ලා. ඒ කි පු අවස්ථායේ අපිට දැනුන යේදනාව මම 
හිතනවා අපි කාටත් ඒක දැයනන්න ඇති කි ලා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් හියත් රැුයන් අපිට 
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යමපමණ සමීප, අපිට යලන්ගතු, එතුමන් යවනුයවන් ඒ මධයම රාියේ මයේ අතින් ලි වුනු පඳ 
වැල් කීප ක් මම යම් අවස්ථායේි ඉිරිපත් කරනවා. එතුමයේ ජීවිත කාල  තුළ එතුමන් රැස්කර 
ගත්තාවු සි ලු කුසල් වල බලය න් එතුමාට සසර යකරවල අමා මහා නිර්වාණ ශාන්ති  ලැයබ්වා 
කි ා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

යලෝ කුහර තුල යහාින් රත් කල 

රන් රිදී පා ටින්ම පිත්තල 

අවැසි තරින්ම හැඩකර 

කලාකරුවකි දනන් මත් කල 

 

තමන් සතු මත  දරින්ම 

ඉුරා යවනස් මත ඉවසුමට රිසි වූ 

ිනිස් යවස්යගන ිනිසුන්ට ලං වූ  

ිනියසකු  නුඹ යබෝසත් ගුණද යපන්වූ 

 

තැනූ යවයහරට 

පළදවා යකාත 

නම එපා බං යකාටන්නට 

පිං යපායත් ලි වුනා, ඒ මදැයි 

කියූ දවයස්යි යත්රුයන් නුයේ හැටි 

 

තබා සමනළ ගිරිසිබර මත 

ඔයබ් ලි කම් වලින් හැඩකල 

ගිගිම් යදන ගන්ඨාරයේ හඬ.. 

මුසු වුනා යස් වා තල ටම, 

නිහඩ වි . යමපුර,රන් සීනු හඬ.. 

 

ජ් ම ිස පැරුමක් යනාලැබුව 

පුරසයබ් ඉපැරණි තැනම ඉසුළුව 

තම අතින් තනතුරම බැබළුව 

ඔබ යකාහිද, ඇත හැම තැනම පාළුව 

 

හිස් කතා යබාරු සිනා පාින්  

ඉන්න හැකිමුත් මැති - ඇමති ගාවින් 

සිත උපන් මහා යේයමන් 

නුඹ වුයන් ිනිසුන්යග ගාවින් 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රි - ්ේසර රවින්ත්රර ප්රනොන්ත්රු මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, පිලිප් ගාවින් මත්යතස් මන්ිතුමායේ ගුණ කථන ඇසූ විට  අපිට අද 
යත්යරනවා එතුමා පක්ෂ ක් නිය ෝජ්න  කළාට මනුෂයකම තමයි වැිය න් නිය ෝජ්න  කර 
තිය න්යන්. එතුමා නා කත්ව  ුන්යන් මනුෂයත්ව  යවනුයවන්. අදටත් රාවතාවත්ත 
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යකාේඨාස  යහාල්ලන්න බැරි තත්ත්ව ට තිය න්යන් ඒතුමායේ හදවත යත්රුම් ගත්තු 
ජ්නතාවක් ඉන්යන් නිසයි. එතුමායේ ජීවිත කාල  මන්ිධූර  යවනුයවන් කැපකරලා කටයුතු 
කළා. එතුමා පිත්තල යලෝහ කර්මාන්ත  තුළින් ලංකායේ යමන්ම යලෝකයේ ද නමක් ිනාගත් 
ශිල්පිය ක්. ඒ සඳහා වියශ්ෂ වූ ගරු සම්මාන ලබා යගන තියබනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි 
කවුරුත් අදහන බුු දහමට අනුව අමා මහා නිවස් සුව  ප්රාර්ථනා කරන අතර, එතුමා යවනුයවන් 
මා ලියූ කවි වැල් යප්ළි ක් මා ඉිරිපත් කරනවා.  

 යලංගතුකම් පා නිතරම    සිනා මුවින්  

 ුක සැප බැලුවා කායගත්           ළඟින් යපින් 

 ආදර  කළා කවුරුත් මැතුුට         ගාවින් 

 අතහැර ගි  ද ඔබ සැයනයහ්වා      නිවනින් 

 

මහො නගර සභො මන්ත්රි - යු. රවිනොත් ්ේ. ගුණ්සවකර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අයප් විපක්ෂ නා ක පී. ගාවින් මත්යතස් මහතායේ අභාව  පිළිබද 
යශෝක  පළ කරන යම් අවස්ථායේදී මම කි න්න කැමතියි, මම එතුමාව හුනා ගන්යන් 1971 
වර්ෂයේදී. ගාවින් මන්ීතුමා යලාකුයි, මම පුංචි යකාල්යලක්. ඒ දවස්වල ගාවින් මන්ීතුමා දක්ෂ 
ක්රිකේ ක්රීඩකය ක්. ඒ කාලවකවානුයේදී අපි ක්රිකේ ගහන්යන් එතුමායේ නිවස ඉිරිපිට හිස ්
ඉඩයම්. ඒ කාලයේ රයේ කලබලකාරි අවස්ථාවක යපාීසි  ඇවිල්ලා අපිට යසල්ලම් කරන්න 
ුන්යන් නෑ. එවැනි සුන්දර මතක අතීතයේදී අපිට තිබුණා. 2002 වර්ෂයේ පළාත් පාලන ඡන්ද  
ිනලා මම නගරාධිපති වන විටත්, රාවතාවත්ත නැයගනහිර යකාේඨාස ට යත්රි පත්යවන්යන් 
ගාවින් මන්ීතුමා. එතුමා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ සංවිධාන කටයුතු වලදී ඉතාමත් කැපවීයමන් 
කටයුතු කළ අය ක්. ඒ අතරම සැහැල්ලුයවන් ජීවත් වුණු චරිත ක්. එක් අවස්ථාවක මම 
නගරාධිපති යලස සභා ඝර්භ ට එනවිට මයගන් අහනවා “බැරිද මටත් චාන්ස් එකක් යදන්න 
නගරාධිපති පුටුයේ වාි යවන්න” මම කිේවා හා පුළුවන්. යකායහාම හරි නිය ෝජ්ය නගරාධිපති 
සභා ගැයබන් යපාඩ්ඩක් එළි ට  වලා මම මුලසුයනන් නැගිටලා එතුමාට නගරාධිපති අසුයන් 
අසුන් ගන්නට අවස්ථාවක් සලසා ුන්නා. ඒ ක්රි ාවට එතුමා මට හැම අවස්ථාවකදීම ස්ූති ප්රසංසා 
කළා. එවැනි හෘද ාංගම චරිත ක් වූ ගාවින් මත්යතස් මන්ීතුමායේ අභාව  අපට දැරි  
යනාහැකි යශෝක ක්. එතුමා නිර්මාණශීලි පුේගලය ක්. ශ්රී ලංකා තිලක වැනි ජ්ාතික සම්මාන 
වලින් පිුම් ලැබූ චරිත ක්. එතුමායේ ආදරණීම  බිරිඳවන ලක්ෂ්ි මත්යතස් මහත්ි ටත්, 
බුේධික මත්යතස් පුතුණුවන්ටත්, ි ණි න් යදයදනාටත්, මායේ සාතිශ  සංයේග  යම් 
අවස්ථායේදී ප්රකාශ කර සිටිනවා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රි - ඒම්.තිසර රසොාංජන ්මන්ත්රිසව මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගරු ගාවින් මත්යතස් මන්ිතුමා මයේ පි ාත් සමඟ යේශපාලනයේ 
නි ැලිලා 1968 ඒක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයේ යේශපාලනට පිවිසිලා අවුරුු 20 ක තරුණය ක් 
හැටි ට රාවතාවත්ත ප්රයේශයේ පාර්ලියම්න්තු මන්ි රස්කින් ප්රනාන්ු මැතිතුමායේ 
නා කත්වය න් ඒක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ යේශපාලන ට අත්යපාත් තබනයකාට එදා සිට 
යේශපාලන ට කරදීලා, උරදීලා සෑයහන යවයහසක් දරලා රාවතාවත්ත යකාේඨාසයේ 82 
වර්ෂයේ සිට කටයුතු කළා. ගරු ටියරෝන් ප්රනාන්ු ඇමතිතුමාට යසවනැල්ලක් වයේ 
යේශපාලනයේ ය ිලා ඒ ලබාුන් දා කත්ව  නිසායවන්ම ඒ වයේම රාවතාවත්ත යකාේඨාසයේ 
සිති සමාගම් පිහිටුවලා යබෞේධ මධයස්ථාන වල තමන්යේ රම , තමන්යේ මුදල් විශාල 
ප්රමාණ ක් වි දම් කරින් කටයුතු කළා. ඒ යහ්තුන් නිසාම ටියරෝන් ප්රනාන්ු මැතිතුමා මට 
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මතකයි නගර සභා මැතිවරණ ට රාවතාවත්ත නැයගනහිරින් අවස්ථාව ලබා ුන්නා. ඉන් පසු 
යග ක් යග ක් පාසා ගිහිල්ලා හැයමෝයගම හිත ිනායගන එතුමායේ යකාේඨාසයේ වැඩ 
කළා.එවැනි යර්ෂ්ධ මන්ී තුමාට අමාමහා නිවන් සුව අත්යේවායි ප්රාර්ථනා   කරනවා.  

නි්යෝජය නගරොධිෙති - ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, දීර්ඝ කාල ක් අප සභාව නිය ෝජ්න  කළ විපක්ෂ නා ක පී. ගාවින් 
මත්යතස ්මහතා ඉතාමක් කුළුපග ිත්රශීලි මහත්මය ක්. මන්ීවරුන් ප්රකාශ කළ පරිිම මා හටද 
එතුමා ුන් පිළිම  යම් දක්වා මා සන්තකයේ තියබනවා. එවැනි මතක සදා අමරණී යි. එතුමාට 
යශෝක  පළ කරන  යම් අවස්ථායේදී, එතුමායේ පවුයල් සි ලු යදනාටත්, දරුවන්ටත් මායේ 
යශෝක  පළ කරන අතර, එතුමාට අමාමහා නිවන් සුව අත්යේවායි ප්රාර්ථනා කරනවා.   

මහො නගර සභො මන්ත්රි - යු.අනුරසිරි ්ේ ද සිල්වො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  නිය ෝජ්න  කරන අපයේ විපක්ෂ නා ක ගාවින් 
මත්යතස් මැතිතුමායේ අභාව  පිළිබඳව මායේ යශෝක  පළ කරනවා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රි - එම්. සුදර්ශනි ප්රියන්ත්රතිකො කු්ර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, විපක්ෂ නා ක ගාවින් මත්යතස් මන්ීතුමායේ අභාව  පිළිබඳව මායේ 
යශෝක  යම් අවස්ථායේදී පළ කර සිටිනවා.  

මහො නගර සභො මන්ත්රි - සිත්ති මසීනො බකකර් මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, 1997 වර්ෂයේ සිට එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  නිය ෝජ්න  කළ මහා නගර 
සභා මන්ී, විපක්ෂ නා ක ගාවින් මත්යතස් මන්ීතුමායේ අභාව  පිළිබඳව මායේ යශෝක  යම් 
අවස්ථායේදී පළ කර සිටිනවා.  

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 

 ගරු මන්ිවරුනි, දීර්ඝ කාල ක් මහා නගර සභා මන්ීවරය ක් යලස කටයුතු කල පී. ගාවින් 
මත්යතස් මන්ීතුමායේ අභාව  යවනුයවන් යශෝක ය ෝජ්නා අවස්ථායේදී , සි ලු යදනාම කථා 
කරනවාට වඩා යගෞරවනී  යලස පක්ෂ නිය ෝජ්න  කරින්, ප්රයේශ  නිය ෝජ්න  කරින් 
එතුමා පිළිබද ගුණ කථන කළ සි ලුම මන්ීවරුන්ට යගෞරවනී  ස්තුති  පුද සිටිනවා. යම් 
අවස්ථායේදී, එතුමා තම ජීවිත කාල  තුල රැස්කරගත්තා වූ පින් කුසල් යහත්ුයවන්  අජ්රාමර 
නිවන් සුව අත්යේවා යි මා ප්රාර්ථනා කරනවා.  

 අංක 05 (01) දරණ ය ෝජ්නාව ඒකමතිකව සභා සම්මත වි .  

 ගරු යකාමසාරිස්තුමනි, එතුමායේ යශෝක ය ෝජ්නාව එතුමායේ පවුයල් අ  යවත ය ාමු කරන 
යලස ද දන්වා සිටිනවා.  

06. 2021 සැප්තැම්බර් මස සවථොවර කමිටු වොර්තො සළකො බැලීම. 

06(1) 2021.09.21 ින පැවති ආ තන හා නීති  පිළිබඳ / ඉඩම් හා නගර සංවර්ධන පිළිබඳ / මහජ්න 

උපය ෝගීතාව, කාන්තා හා ප්රජ්ා සංවර්ධන පිළිබඳ / පරිසර, යසෞඛය සනිපාරක්ෂාව පිළිබඳ / ක්රීඩා 

කටයුතු හා යපාු වියනෝද කටයුතු පිළිබඳ, කර්මාන්ත හා ඉිකිරිම් පිළිබඳ / වයාපෘති හා යභෞතික 

සම්පත් කළමනාකරණ  පිළිබඳ / ඵලදායීතාව හා මුදල් උත්පාදන පිළිබඳ / මුදල් පිළිබඳ වු 

වියශ්ෂ ඒකාබේධ ස්ථාවාර කිටු වාර්තාව සළකා බැීම.  
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2021.08.11 ින පැවති පරිසර යසෞඛය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ තීරණ 

අංක 2(5) සහ 2021.06.13 ින පැවති මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ තීරණ අංක 20 ට 

අදාළව 2021.09.16 ින මහා සභා රැස්වීයම්දී පරිි යමාරටුව මහා නගර සභා ප්රයේශ  තුළ 

එක්රැස් වන අපරවය කරි ාන කසළ අංගන ට බැහැර කිරීමට අදාළව බස්නාහිර පළාත් අපරවය 

කළමනාකරණ අධිකාරි  සමඟ ගිවිසුම්ගතවීම සම්බන්ධව 2021.09.21 ින පැවති වියශ්ෂ 

ඒකාබේධ සථ්ාවර කිටු වාර්තාව ඒකමතිකව සභා  සම්මත වි . 

06(2) 2021.09.21 ින පැවති මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ තීරණ න් සළකා බැීම. 

2021.09.21 ින පැවති මුදල් පිළිබඳ ස්ථාවර කිටු වාර්තායේ සි ලුම තීරණ න්ට පක්ෂව 

සි ලුම මහා නගර සභා මන්ීවරු ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි.  

01. නගරාධිපති   - ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු මහතා 

02. නිය ෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

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

20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.කුමාර රාජ්රත්න 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  
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2021.09.21 ිනැති මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 03, අංක 09, අංක 12, අංක 15 විරුේධවත්, අංක 

13 කරුණට නිහඩවත්, අයනකුත් සි ලුම කිටු තීරණ න්ට පක්ෂවත්, පහත නම් සදහන් මහා 

නගර සභා මන්ීවරු ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි.  

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

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

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

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

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

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

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

 

2021.09.21 ිනැති මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 03, අංක 09, අංක 12, අංක 13, අංක 15 

විරුේධවත්, අයනකුත් සි ලුම කිටු තීරණ න්ට පක්ෂවත්, පහත නම් සදහන් මහා නගර සභා 

මන්ීවරු ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි.  

01. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ.අනුරසිරි ජ් ලාල් ද සිල්වා මහතා 
02. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්.එම්.ඒ.යදෝන ිලාශිනී මහත්ි  
03. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්.සුදර්ශනි ප්රි න්ිකා කුයර් මහත්ි  

04. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්ි  

 

2021.09.21 ිනැති මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 03, අංක 04, අංක 05, අංක 09, අංක 15 

විරුේධවත්, අයනකුත් සි ලුම කිටු තීරණ න්ට පක්ෂවත්, පහත නම් සදහන් මහා නගර සභා 

මන්ීවරු ඡන්ද  ප්රකාශ කරන ලි.  

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

 

2021.09.21 ිනැති මුදල් කිටු වාර්තායේ සි ළුම කිටු තීරණ වැි ඡන්දය න් සභා සම්මත වි . 

(යමම අවස්ථායේ පහත නම් සදහන් මන්ීවරුන් සභා ගැයබහි යනාසිටි හ. 
 
01. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩබ්.මැක්සි යේ ප්රනාන්ු මහතා 
02. මහා නගර සභා මන්ී  - සුනිල් නන්දසිරි මාසයකෝරාල මහතා 
03. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජ් ශ්රී ගුණයස්කර මහතා 
04. මහා නගර සභා මන්ී  - බී.සජිත් ුින්ද පීරිස් මහතා) 
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07. ලැබීම් ්ගීම් පිළිබද මොසික ප්රකොශ වැඩ ප්රගති වොර්තොව 

නගරොධිෙති - ඩේ.සමන්ත්රලොල් ප්රනොන්ත්රු මහතො 
 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනී,2021.09.21 ිනැති මුදල් කිටු වාර්තායේ අංක 04  ටයත් 

2021 අයගෝස්තු මාස ට අදාල මූලය වාර්තාව ඇමුණුම 01 යලස ඉිරිපත් කර ඇත. 

 

08. පුේගලික සවභොව්ේ කරුණු  - නැත 

 

09.       ්වනත් කරුණු       -          නැත. 

 

     

   සභායේ වැඩ කටයුතු යමතනින් අවසන් වි . 

 

 

අ.කයල්/ ඩබ්.සමන්ලාල් ප්රනාන්ු 

නගරාධිපති, 

යමාරටුව මහා නගර සභාව, 

යමාරටුව. 

2021.10.07 ින, 

යමාරටුව මහා නගර සභා කාර් ාලයේි . 
 

 

 


