
2021 ෙනාවැම්බරේ මස 05 වන දින ෙපරවරු 9.30 ට 
ෙමාරටුව මහා නගර සභා රැස්වීම් ශාලාෙවේදි පවත්වන 

ලද  ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ 

2021ෙනාවැම්බරේ මස මාසික සභා රැස්වීෙම් වාරේතාව 
 

සහභාගීත්වය:- 
01. නගරාධිපති   - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
02. නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 
03. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.සුරංග නිශානේත අෙපෝනේසු 
මහතා 
04. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
05. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 
06. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 
07. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ මහතා 
08. මහා නගර සභා මනේත්රී      - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 
09. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා මහතා 
10. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.ඩබේ.ඩී.රනේදු නිෙරෝෂණ මහතා 
11. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.නාලනී  ෙප්ර්මවතී ප්රනානේදු 
මහත්මිය 
12. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.අෙශෝක ඉනේද්රතිලක ප්රනානේදු මහතා 
13. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.එම්.මෙහ්ෂ් රුක්මාලේ ඩයස් මහතා 
14. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.යසනේත රනේසිරි ප්රනානේඳු මහතා 
15. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ඩබේ.එම්.නිෂා ඉරානි විෙජේවික්රම 
මහත්මිය 
16. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 
17. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ලලිත් ප්රනානේදු මහතා 
18. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ෙඛ්සර රවීනේද්ර ප්රනානේදු මහතා 
19. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එෆ.්බී.නිලංක සිලේවා මහතා 
20. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ෙක්.පී සුසනේත ෙපෙරේරා මහතා 
21. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ප්රිනිත් ක්රිෂානේත විෙජේරත්න 
මහතා 
22. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.පිලිප් ෆැනේසිස් ප්රනානේදු මහතා 
24. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු 
මහත්මිය 
26. මහා නගර සභා මනේත්රී  - උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 
27. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ මහත්මිය 
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28. මහා නගර සභා මනේත්රී  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණෙස්කර මහතා 
29. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.මැක්සි ෙජේ ප්රනානේදු මහතා 
30. මහා නගර සභා මනේත්රී  - සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල මහතා 
31. මහා නගර සභා මනේත්රී  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස් මහතා 
32. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස් මහතා 
33. මහා නගර සභා මනේත්රී            -      යූ.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා මහතා 
34. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.චනේද්ර ගාමිනී පිරිස් මහතා 
35. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.එලේ.ෙස්නක දමයනේත ද සිලේවා 
මහතා 
36. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනී මහත්මිය 
37. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා 
38. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ අෙපෝනේසු 
මහතා 

39. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු මහත්මිය 
40. මහා නගර සභා මනේත්රී  - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 
41. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ මහත්මිය 
42. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු 
මහත්මිය 
43. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.ක්රිෂනි ප්රනානේදු මහත්මිය 
44. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්මිය 
45. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා 
46. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.රවිනේද්ර රංගන ප්රනානේදු මහතා 

     සහ 

 නාගරික ෙලේකම් (වැ.බ.) - එම්.ෙක්.ඩී.තාරක මුණසිංහ මහතා 

ගරු  නගරාධිපතිතුමාෙගේ ආරාධනය මත වැඩ බලන නාගරික ෙලේකම් 
එම්.ෙක්.ඩි.තාරක මුණසිංහ මහතා විසිනේ 2021.11.05 වන දින මාසික සභා  
රැස්වීෙම් නිෙවේදනය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

  

01. වාරේතාව පිළිගැනිම හා සළකා බැලීම. 

 2021.10.07 දින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාරේතාව. 

 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ මහතා  
ගරු නගරාධිපතිතුමනි,2021.10.07 දින සභා රැස්විම් වාරේතාව පිළිගත යුතු යයි 
මා ෙයෝජනා කර සිටිනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩි.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සභා වාරේතාෙවේ පැන නගින කරුණක් සම්බනේධෙයනේ 
එදා මට ආයතන කමිටු සභාපතිවරයා හැටියට  යම් ෙදේශපාලඥෙයක් විසිනේ 
විශාල ප්රහාරයක් එලේල කරනු ලැබුවා. හැබැයි ඒක මම බලාෙපාෙරාත්තු 
ෙවනවා ෙම් වාරේතාව තුල හරියට අනේතරේගත ෙවයි කියලා. ඒක සංෙශෝධනය 
ෙවලා තමයි වාරේතාෙවේ අනේතරේගත ෙවලා තිෙයනේෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. 
මම ඒ සම්බනේෙයනේ යම් ක්රියාමාරේගයක් ගනිමිනේ ඉනේනවා ඒ නිසා මට ඒ 
කරුණු අවශ්ය ෙවලා තිෙයනවා. ඒ නිසා මම ඉලේලිමක් කරනවා ඒ අදාල 
ප්රකාශය සම්පුරේණවම කිනම් ආකාරයකට ෙහෝ ලබාෙදනේන කියන එක. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රීතුමා, ෙම් සම්බනේධෙයනේ මම හිතනවා ඔබට අදාල වනේනාවු 
කාරනා අවශ්ය පරිදි ලබාදිෙම් කටයුත්ත සිදු කරනේනට  පුලුවනේ සභා 
වාරේතාෙවනේ එය ඉවත් කලත් අපි ගාව හඩ පටය තිෙයන නිසා  

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩි.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ හඩ පටය ලැබිමට සලස්වනේන. ඒත් එක්කම ප්රහාර 
එලේල කෙලේ මට හැබැයි මම ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් කරනවා ෙම් නගර 
සභාෙවේ ෙම් වාරේතාව නැති ෙවනේෙනේ නැහැ දිගටම තිෙබන වාරේතාවක් ඒ නිසා 
අපි මනේත්ර්වරු හැටියට ප්රකාශ කරනෙකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් 
ෙස්වකයනේෙගේ ෙස්විකාවනේෙගේ නම් ප්රකාශ කරනෙකාට ඒක අපි බලලා 
ප්රකාශ කරනේන ඕන. ෙමහි යම් ෙස්විකාවෙගේ නමක් ප්රකාශ ෙවලා තිෙයනවා. 
ඒක දිගටම බලපානවා. ඒ නිසා මම ඉලේලිමක් කරනවා ෙම් සභා වාරේතාෙවනේ 
අදාල නම ඉවත් කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා ෙමාකද ෙහ්තුව මට තමයි 
ගහලා තිෙයනේෙනේ හැබැයි කවදා හරි දවසක ෙලාකු බලපෑමක් ෙවනවා ෙම් 
නම් ඇතුලත් ෙවනෙකාට සභා වාරේතාෙවේ. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගනේ 
ෙගෟරවෙයනේ ඉලේලනවා ෙම් සභා වාරේතාෙවනේ ඒ නම ඉවත් කරලා අදාල 
ෙස්විකාව කියන වචනය සඳහනේ කරනේන කියලා. 

 මහා නගර සභා මනේත්රී එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා විසිනේ ස්ථීර කරන ලදී. 

ඒ අනුව ඉහත සංෙශෝධන සහිතව 2021.10.07 දින පැවති මහා සභා වාරේතාව 
ඒකමතිකව සභා සම්මත විය.  

 

02.     ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ නිෙවේදන 

2(1) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
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ගරු මනේත්රිවරුනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කණ්ඩායම් නායක නිශානේත 
ප්රදිනානේදු මහතා. අද දිනෙයේ සභාවට ෙනාපැමිෙනන බව දනේවා එවා 
තිෙබනවා.  

2(2) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි, ගරු මහ නගර සභා මනේත්රි එම්.සුදරේශනි ප්රියනේතිකා කුෙරේ 
මහත්මිය අද දිනෙයේ අත්යාවශ්ය කරුණක් නිසා සභාවට ෙනාපැමිෙනන බව 
දනේවා එවා තිෙබනවා. 

2(3) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි, සභාෙවේ පුරප්පාඩු සභික ධුරය සදහා එම්.චනේද්රා ගාමිණි 
පිරිස් මහතා මනේත්රිවරෙයකු ෙලස ෙතෝරා පත් කරෙගන ඇති බව ගැසට් 
නිෙවේදනය යටෙත් දැනුම් දිලා තිෙයනවා  

2(4) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි,  ඒවෙගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායම් නායක ධුරය 
සඳහා මහ නගර සභා මනේත්රි රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මැතිතුමාව නම් කරලා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ෙලේකම් විසිනේ ලිපියක් එවලා තිෙයනවා. 

2(5) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි,  ඒවෙගේම පුරප්පාඩු සභික ධූරය සදහා ෙත්රිපත්වූ මහ 
නගර සභා මනේත්රි එම්.චනේද්රා ගාමිණි පිරිස් මහතා කරේමානේත පිලිබඳ ස්ථාවාර 
කාරක සභාවට සාමාජිකෙයකු ෙලස පත්කරනු ලබනවා. 

 (ෙම් අවස්ථාෙවේ දී පුරප්පාඩු සභික ධූරය සදහා ෙත්රි පත් මහා නගර 
සභා මනේත්රී එම්.චනේද්ර ගාමිණි පීරිස ් මහතා සභා ගරේභෙයේ අසුනේ 
ගනේනා ලදි.) 

  

 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි, අපිත් සමඟ අවුරුදේ 8 ක වෙගේ කාලයක් ෙම් සභාෙවේ කටයුතු 
කරපු එම්.චනේද්රා ගාමිනි පිරිස් ෙසාඳුරු මිනිසා නැවත වතාවක් මනේත්රි ධුරයකට 
පත්ෙවලා අද දිනෙයේදි අසුනේ  ගැනිම සම්බනේධව අපෙගේ ප්රසංසනීය වු 
සුභාශිංසනය ෙම් අවසථ්ාෙවේ පුදකරමිනේ එතුමාට සභාව  හමුෙවේ වචන කිපයක් 
කථා කිරිමට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 
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 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.චනේද්රා ගාමිණි පිරිස්  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමනි, විපක්ෂ නායක තුමනි, 
විපක්ෂෙයේ සංවිධායක තුමනි, නාගරික මනේත්රිතුමනේලාෙගනේ හා 
තුමියලාෙගනේ අවසරයි ඒවෙගේම නාගරික ෙකාමසාරිස්තුමා ප්රමුඛ නිලධාරි 
මණ්ඩලෙයේ සියලු ෙදනාෙගනේම  අවසර පතනවා. ඇත්ෙතනේම ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවිනේම ස්තුතියි මම පැමිෙණන විටදුනේ 
ෙගෟරවය සහ උණුසුම් පිළිගැනීමට. ඒවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම ෙම් 
අවස්ථාව ෙබාෙහාම සතුටිනේ සහභාගි ෙවනේන හිටපු අවස්ථාවක්. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් ෙවලා පුරුදු පරිදි මහජනතාවට ෙස්වය කරනේන පුදුම 
සතුටකිනේ හිටිෙයේ.නමුත් ඉතාම කණගාටුදායක සිදුවිමක් එක්කයි මට නගර 
සභාවට එනේන සිදු වුෙනේ. ෙහ්තුව මම පලමුෙවනේම මනේත්ර්වරෙයක් ෙවලා 2002 
එනෙකාට ෙජ්්යෂ්ට මනේත්ර්වරෙයක් විදියට ගාවිනේ මනේෙතස ් ගරු මනේත්ර්තුමා 
තමයි ෙදාර ලඟ සිට මට කථා කරලා මාව බදාෙගන මට සුභ පතලා මාව 
ඇතුලට එක්කෙගන ආෙවේ.හැමදාම අපි ගමනක් යනෙකාට විෙදේශ 
සංචාරයකට යනෙකාට වුනත් එතුමා අවිලේලා අපිට ආශිරේවාද කෙලේ තාත්තා 
ෙකෙනක් සෙහෝදරෙයක් වෙගේ එෙහම පුදේගලෙයක් නැති වුනාට පස්ෙස් 
එතුමාෙගේ හිස් තැන පුරවනේනට එනේන සිදුවිම ෛදෙවෝපගත සිදුවිමක්. 
එතුමත් එක්ක ෙම් සභාෙවේ අසුනේ ගනේන ලැබුනා නම් මම ෙගාඩක් සතුටු 
ෙවනවා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මාව ෙයෝජනා කරනේනත් ෙපර නගරාධිපතිතුමා 
හමුවුන හැම අවස්ථාවකම එතුමා ෙබාෙහාම සුහදව කථා කරන ෙකෙනක්. 
වෙරනේ වෙරනේ ඉක්මනට වෙරනේ අපට සභාවට අවශ්යයි ගමට අවශ්යයි 
එතුමාෙගේ ඒ සුහශිලි ෛශලිය එෙහමයි. ඇත්තට ඔබතුම එෙහම කථා කරපු 
එක අපිට ෛධයර්යක්. ඇත්ෙතනේම පසුගිය කාලය පුරාම මෙගේ මනේත්රී ධුරය 
අහිමි වුනාට පසුව නගර සභාවට ආෙවේ නැහැ. මට ෙමානවා හරි ෙදයක් කර 
ගනේන ඕන වුනත් ඔබතුමාට කථා කලා එෙහම නැත්නම් අෙප් නගර සභා 
නිලධාරිනේට කථා කලාම ඒ අය ෙකායිම ෙවලාවකවත්මඟ ඇරිෙයේ නැහැ ම ෙගේ 
මිනිසුනේට මෙගේ ජනතාවට කරනේන පුලුවනේ උපරිම ෙදය සියලුම අංශවල 
කරලා දිමට සහෙයෝගය දැක්වුවා. ෙම් අවස්ථාෙවේදි ඒක සිහිපත් කරනේනම 
ඕන. ඊලඟට ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට කථා කලාම ෙකායිම 
ෙවලාවකවත් මඟ ඇරිෙයේ නැහැ. ඒක ඉටු කරලා දුනේනා. ඔබතුමා සම්බනේධ 
කර ගනේනබැරි වුන ෙවලාෙවේ උපනගරාධිපතිතුමාට කථා කලාම එතුමා 
ෙබාෙහෝ අවසථ්ාවාල ෙබාෙහෝ උදවු මෙගේ මිනිස්සු ෙවනුෙවනේ කලා. ඒක ෙම් 
අවස්ථාෙවේදි  සිහිපත් කරනේන ඕන. ඒවෙගේම තමයි අෙප් සෙහෝදර මනේත්රි 



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.11.05 
 

6 
 

කණ්ඩායම ෙබාෙහාම සුහදයි. විෙශ්ෂෙයනේ ෙම් ෙවලාෙවේ මසීනා මනේත්ර්තුමිය 
ගැන ෙනාකිෙවාත් අඩුවක් මට මනේත්ර්ධුරය නැති කාෙලේ එතුමියට ෙමානවා හරි 
හම්බවුනාම මට කථා කරලා කියනවා  චනේද්රා ගාමිණි මහත්තයා ඔයාෙගේ 
දුප්පත් කවුරුහරි ඉනේනවා නම් ෙපාතක් හම්බවුනත් , ආහාර ද්රව්යක් 
හම්බවුනත් එෙහමයි අෙනේ කවුරු හරි එවනේන මෙගේ ෙකාට්ඨාශයට හම්බ 
වුෙනේ කමක් නැහැ ඔයාෙගේ කට්ටියටත් ෙදනේන කියලා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ෙම් සභාවට එනවට මෙගේ ගෙම් ඇතුලු ෙබාෙහෝ 
ෙදෙනක් මෙගේ ප්රති පක්ෂෙයේ ඔබතුමාලා ෙවනත් පක්ෂෙයේ වුනත් සියලු ෙදනා 
මට සුභ පැතුවා. ෙබාෙහාම ෙගෟරවෙයනේ සුභ පැතුවා මෙගේ කණ්ඩායමත් 
එෙහමයි. ෙගාඩක් අය සතුටු වුනා. සමහෙරක් මම එනවට කැමති නැහැ. 
සමහර අය බයයි.ෙකාෙහම වුනත්  මම දනේෙනේ නැහැ මට ෙම් අවස්ථාව 
ම ෙගේ මිනිසස්ුනේට මෙගේ උපනේ ගමට ෙස්වය කිරිමට ලැබිම ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා නැවතත් ඔබතුමාලා එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරනේන ලැබුනු 
අවස්ථාව ගැන ස්තූතිවනේත ෙවනවා. ඒවෙගේම අද අෙප් අලුෙතනේ 
විපක්ෂනායක කණ්ඩායම් ධුරය දරන අෙප් රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමා 
නගරාධිපතිධුරය දරන 2002 වසෙරේ තමයි මම මුලිනේම නාගරික 
මනේත්රිවරෙයක් වුෙනේ. එදා සිට එතුමා අපට ශක්තියක් වුනා ෛධරේයක් වුනා 
අද අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමාරටුව ආසනය නිෙයෝජනය කරලා 
නාගරික මනේත්ර්වරෙයක් වශෙයනේ පත් විම ගැන සතුටු ෙවනවා.ඒ වෙගේම අෙප් 
අලි ෙපරහැර ෙම් නගර සභාවට එයි කියලා මම බලාෙපා ෙරාත්තු ෙවනවා. මම 
කථා කෙලේ අෙප් පක්ෂයට හිස් තැනක් තිෙයනවා ඒ තැන ගැන කථාකෙලේ. 
නැතුව එබතුමා එලවලා ඔතනට එනවා කියලා ෙනාෙවයි. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයේ මාව ෙම් තත්වයට පත් කරදේදි ගරු නගරාධිපතිතුමනි අෙප් නායක 
රනිලේ වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඇතුලු ෙබාෙහෝ ෙදෙනක් මට උදවු උපකාර 
කලා.මෙගේ සමකාලින සංවිධායක මට්ටෙම් අය මට උදවු උපකාර කලා මම 
නිහඩව හිටියා. ඇත්තටම ගරු නගරාධිපතිතුමනි අෙප් තරුණ සංවිධායක 
වරුනේට උවමනා වුනා තරුණ ෙකෙනක් පත් කරනේන.මුලිකව ෙයෝජනා වුෙනේ 
ගාවිනේ මනේත්ර්තුමාෙගේ පුතා බුදේධික මත්ෙතස් මැතිතුමා මෙගේ කිසි 
විෙරෝධතාවායක් තිබුෙනේ නැහැ.මම කිසිම ෙදයකට ගිෙයේ නැහැ.එතුමා පත්විම 
මම ෙපෟදේගලිකව එකඟ වුනා. නමුත් ව්යවස්ථානුකූල  ප්රශ්ණයක් නිසා 
එතුමාට අහිමි වුනා ඒ ෙවලාෙවේ තරුණ පිරිස මෙගේ ලඟටත් ලිපියක් අරෙගන 
ආවා පරණ ෙකෙනක් එපා අලුත් ෙකෙනක් ඕන කියලා මම අත්සනේ කලා මාව 
එපා කියලා. මාව පත් කරනේන එපා කියලා අත්සනේ කරපු පුදේගලෙයක් මම. 
නමුත් ෙකාෙහාම වුනත් පසු ෙපල හා ඉදිරි ෙපල කණ්ඩායම මම නිහඩව 
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සිටියදි මට මනේත්රී ධුරය ලබා දීෙම් ෙගෟරවය රකිනවා. ඔබතුමා ඇතුලු නගර 
සභාෙවේ ෙගෟරවය රකිනවා. ඒ වෙගේම මට අද සුභ පතනේනට පැමිණි ෙමාරටුව 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ කළමනාකරු ජගත් කුලරත්න මැතිතුමා ප්රමුඛ මට 
ශක්තියක් ෙවනේනට පැමිණි සියලු ෙදනාටත් මම ශක්තියක් ෙවනේන හැමදාම 
වෙගේ ෙමාරටුමුලේල බටහිර, පුවක්අරඹ ෙමාරටුමුලේල ගෙම් ජනතාවටත් 
සමස්ත ෙමාරටුව ජනතාවටත් සත්ුතිවනේත ෙවමිනේ ඔබතුමාට හරි ෙදේට මෙගේ  
සහෙයෝගය හිමි ෙවනවා වැරදි ෙදේට ෙවනදා වෙගේම විරුදේධ ෙවමිනේ මෙගේ 
ෙස්වය ෙම් ෙමාරටුව ජනතාව ෙවනුෙවනේ ඉටු කරන ෙපාෙරානේදුව ෙදමිනේ 
ඔබතුමාටත සියලු ෙදනාටත් නැවත වතාවක් ස්තුති වනේත ෙවනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි, විෙශ්ෂෙයනේම එක පක්ෂයකට එක අවස්ථාවක් පමණක්  
සුභ පැතුම් එක් කරනේන එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂය විදියට එක් ෙකෙනකුත්, ශ්රි 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනු වට එක්ෙකෙනකුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙවනුෙවනේ එක්ෙකෙනකුත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විදියට එක්ෙකෙනකුත් 
සුභාශිංසන පැතුවා නම් කාලයත් අපිට එකතු කර ගනේනට පුලුවනේ. ආණ්ඩු 
පක්ෂය ෙවනුෙවනේ සුභාශිංශන පතනේනට මම වැරදි යි කියලා මම විශ්වාස 
කරනේෙනේ  නැහැ ෙම්ක ඔහුට පිරිනැමිම සම්බනේධෙයනේ ෙහ්තුව එකම කාලෙයේ 
එකට හඬ ෙමෙහයවලා එකම කලාව ධාරාව තුල කටයුතු සුහදශිලිව 
ෙමෙහයවමිනේ වචන හරඹය ඉතාමත්ම සමාජයට හරියන තැනට හරියන 
විදියට ෙදෙදනාම ෙමෙහයවුවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ප්රදිප් 
ශ්රියනේත ගරු මනේත්රීතුමාට මම කියනවා ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවනේ එතුමාට 
සුභාශිංශන පතනේනට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එචේ.ප්රදිප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අද දිනය ඉතාම සතුටට පත්ෙවනවා අපි 
විෙශ්ෂෙයනේම ඔබතුමා ඇතුලු  ආණ්ඩු පක්ෂෙයනේ මනේත්ර්වරු විදියට අෙප් කල්යාන 
මිත්ර ඉතාම දිරේඝ කාලයක් අපි එකට වැඩ  කරපු, මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ විදියටත් 
අපි කටයුතු කරපු අභිනව නාගරික මනේත්රි චනේද්රා ගාමිණි  පිරිස් මැතිතුමනේට 
මුලිනේම අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙයේ සුභාශිංශන පිරිනමනවා. විෙශ්ෂෙයනේම අපි  මතක් 
කරනේන ඕන ගරු නගරාධිපතිතුමනි  ඔබතුමා මතක් කලා වෙගේ චනේද්රා ගාමිණි 
කියනේෙනේ  අෙප් ෙබාෙහාම ආදරය කරන ෙසාඳුරු කලා කරුෙවක්, ඔහු දක්ෂ 
නිෙවේදකෙයක්, හඩ ශිලේපිෙයක්  ඒවෙගේම සමාජය ෙවනුෙවනේ ෙමාන ෙදේශපාලන 
පක්ෂෙයනේ හිටියත් යමක් මිනිසුනේ ෙවනුෙවනේ  කරනේන උත්සහ කරපු වැඩ 
කරපු ෙදේශපාලඥෙයක් විදියටත් අපි හදුනාෙගන හිටියා. ඒවෙගේම  තමයි මම 
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හිතනේෙනේ එතුමාෙගේ කථාෙවේදි එතුමා කිවේවා එතුමාෙගේ මනේත්රිධුරය ලබා ගනේන 
වුනත්  එතුමා එෙහම ෙලාකුවට සටනේ කෙලේ නැහැ කියලා. ෙමාකද එතුමා ෙම් 
මනේත්රිධුරය පමා ෙවලා  ලැෙබනේෙනත් එතුමාෙගේ යම් යම් ක්රියාවනේ නිසා අපි 
දනේනවා එතුමා තමනේ අවුරුදු ගානක්  නිෙයෝජනය කරපු තමනේ අවුරුදු ගානක් 
ෙදේශපාලනය කරපු ෙදේශපාලන ෙකාට්ඨාශය පවා  පක්ෂය ෙවනුෙවනේ පරිත්යාග 
කරලා පක්ෂය ගැන විශ්වාස කරලා කටයුතු කරපු නිසා එතුමාට  මනේත්ර්ධුරය අහිමි 
වුනා කියලා අපි හිතනේෙනේ. නමුත් පක්ෂය ඒ ෙවලාෙවේ යම් තීනේදුවක හිටිය 
 කියලා අපි එදා දැනගනේන ලැබුනා. ලැයිස්තුෙවනේ එකක් හරි ලැබුෙනාත් 
මුලිනේම ෙදනේෙනේ චනේද්රා  ගාමිනි මනේත්රිතුමාට කියලා නමුත් ෙම් ෙදේශපාලනෙයේ 
තිෙබන හැටි ෙවනේන ඇති නමුත් ඒක  එතුමට ලැබුෙනේ නැහැ නමුත් ෙකාෙහාම 
වුනත් ෛදවය අද ඔබතුමාට යුක්තිය ඉෂ්ඨ කරලා  තිෙයනවා සාධාරණය ඉෂ්ඨ 
කරලා තිෙයනවා ගරු මනේත්ර්තුමා. ඒකට ෙහ්තුව තමයි ෙම්  සමාජයට වඩ වඩා 
යහපත් මිනිසස්ු  ෙම් ෙදේශපාලන ක්රියාවලියට අවශ්ය ෙවනවා. ඒ වෙගේම ෙමය  
 අවස්ථාවක් කර ගනේනවා අද විපක්ෂනායක ධුරය ෙම් සභාවට සහ ෙමාරටුවට 
විශාල ෙමෙහවරක්  කරපු හිටපු නගරාධිපති රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර 
මැතිතුමාට හිමිෙවලා තිෙයනවා. එතුමාටත් අපි  ආණ්ඩු පක්ෂය විදියට සුභ 
පතනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි නැවත වතාවක් ෙමෙතක් අපි විශ්වාස  කරපු 
ෙදේශපාලනය ෙවනුෙවනේ ෙවනත් ෙදේශපාලන කඳවුරක සිට වුනත් චනේද්රා ගාමිණි 
පිරිස්  මැතිතුමා කරපු ෙදේශපාලන වැඩ සටහන වැඩ පිලිෙවල ඉදිරියට ෙගන යනේනට 
ඔබට ශක්තිය,  ෛධරය , වාසනාව ලැෙබවා කියලා ඉකසිතිනේ ප්රාරේථනා කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවනේ එකම එකට එකම 
පැත්ෙත් එකට හිටපු  නිසා සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල මැතිතුමා ඒ අවස්ථාව 
ලබා ෙදනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ප්රථමෙයනේම මතක් කරනේන ඕන කවුරුත් දනේනවා 
විපක්ෂ නායක ෙවනේෙනේ මම ෙනේ හිටියා නම් එෙහම. මම හරිම සංෙතෝෂ 
ෙවනවා කවුරුත් ඒක දනේන කතාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයේ ප්රධානියා ෙම් 
ෙවනෙකාට නගර සභාව තුල. නමුත් මම සංෙතෝෂ ෙවනේෙනේ ටිෙරෝනේ ප්රනානේදු 
ඇමතිතුමාෙගේ ඉතාමත්ම ලඟම ඥාති පුත්රයා රවිනාත් ගුණෙසක්ර මැතිතුමාට 
මම මුලිනේම සුභ පතනවා. ෙබාෙහෝ කලක් තිෙයනේ තිබුන ෙදයක් විපක්ෂ 
නායක කම ලබා ගනේනට ශක්තිය ෛධරේය ලබා දිම තුල පක්ෂය තුලිනේ. ඒ 
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වෙගේම චනේද්රා ගාමිණි පිරිස් මනේත්ර්තුමා ෙනෝමනේ රණසිංහ මැතිතුමාෙගේ 
ෙගෝලෙයෝ ෙදනේෙනේ අපි ෙදනේනම ඒ කාලෙයේ සිටම  

 ෙයෟවන සමාජ ආරම්භෙයේ සිටම අපි ෙදනේන එකට වැඩ කරපු ෙදනේෙනක් ඒ 
කාෙලේ ෙදේශපාලනයට පිවිසිලා ෙනෝමනේ රණසිංහ මැතිතුමාෙගේ අභාවෙයනේ 
පස්ෙසනේ ෙකෙස් ෙහෝ චනේද්රා ගාමිනි මනේත්ර්තුමා ටික කාලයක් ඒ ෙපරහැෙරනේ 
ඉවත් ෙවනේන සිදේධ වුනා. නමුත් ඉනේ අනතුරුවත් අපි ෙදෙදනා වැඩ කරනේෙනේ 
ෙම් ෙවනවිටත් එකම නගර සභාෙවේ සුරංග මනේත්ර්තුමාත්,මමත්, චනේද්රා ගාමිනි 
පිරිස් මනේත්ර්තුමා ෙදහිවල නගර සභාෙවේ ඒ නිසා අපි කවදාවත්ම ප්රශ්ණ ඇති 
ෙවලා නැහැ ෙමානම ආකාරයකිනේ වත් ෙදේශ පාලන ගැටලු ඇති වුනාට අපි 
හිතිනේ, අතිනේ පයිනේ ගහගනේන ෙදේ ඇති ෙවලා නැහැ. මම විෙශ්ෂෙයනේම 
සංෙතෝෂ ෙවනවා චනේදා ගාමිනි පිරිස් මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමිනේ පුරප්පාඩු වුන                  මනේත්රිධුරයට පැමිණිම 
සම්බනේධෙයනේ නැවතත් ස්තුතිවත්න ෙවමිනේ ඔබෙගේ ඉදිරි කාලය                                       
ඒ කලාව  වෙගේම අනිකුත් සියලු කටයුතු වෙගේම ෙදේශපාලන කටයුතුත් ඉතාම 
ෙහාඳිනේ සාරේථක ෙවේවා කියා ප්රාරේතනා කරමිනේ ඔබට නැවතත් සියලුම 
ජනතාවටත් ඒ වෙගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය යටෙත් සියලු 
කටයුතු සාරේථක ෙවේවා කියා සුභ ප්රාරේථනා කරමිනේ කරනවා. 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනේ. ප්රථමෙයනේම චනේද්ර 
ගාමිණි  අෙප් සෙහෝදර මනේත්රතුමාට සුභ ප්රාරේතනා කරනවා ෙතරුවනේ සරණ 
ප්රාරේතනා කරනවා ෙම් නගර සභාවට ඇවිලේලා ෙම් ජනතාවට උපරිම 
ෙස්වාවක් කරනේනට ජනතාවෙගේ අවශ්යතාවයනේ   ඉෂ්ඨ දේධ කරනේනට ඔබට 
ශක්තිය ෛධයර් වාසනාව ලැ ෙබේනේන  කියලා ඊට අවශ්ය තුනුරුවනේෙගේ 
ආශිරේවාදය හා ෙදවියනේෙගේ රැකවරණය ලැෙබනේන කියලා ප්රාරේථනා කරනවා. 
අපි චනේද්රා මිණි මනේත්ර්තුමා ගත්තම ෙබාෙහෝම නිහතමානි චරිතයක්. එතුමා 
කවදාවත් මලේලි කියලා කථා කරනවා මිසක් අපි උප නගරාධිපති ධුරය දරන 
කාලෙයේ  උපනගරාධිපතිතුමා කියලා කට පුරා කථා කරලා ෙබාෙහාම 
ලස්සන හිනාවකිනේ  හැෙමෝටම සංග්රහ කරන ෙබාෙහාම නිරේව්යාජ චරිතයක් 
තමයි චනේද්රා ගාමිනි කියලා කියනේෙනේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හරියටම 
ෙතෝරාෙගන තිෙයනවා තමනේ නිෙයෝජනය කරනේන එවනේන ඕන කවුද කියන 
එක පිලිබදව. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙගාඩක් කාලයකිනේ නුවණ 
ෙමෙහයවල කරපු ෙදයක්  
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ඒ වෙගේම තව එකක් තිෙයනවා විපක්ෂ නායකධුරය. මම හිතෙන්න ් ෙම් නගර 
සභාෙවේ විපක්ෂ නායකධුරය කියලා කියනේෙනේ ෙබාෙහාම භාරදුර කාරේයයක්. 
අෙප් ව්යවස්ථාෙවේ සඳහනේ නුනත් විපක්ෂ නායක ධුරය අපි සාම්ප්රදායිකව 
පවත්වාෙගන යන තනතුරක්. ඒ තනතුරට ෙගෟරවානේවිත පුදේගලෙයෝ එකතු 
ෙවනේනට ඕන. අපි දැක්කා ෙස්නක දමයනේත මැතිතුමා ඉනේනෙකාටත් එතුමා 
ෙහාඳට විපක්ෂනායක ධුරය දැරුවා. ඒ වෙගේම ගාවිනේ මත්ෙතස ් මැතිතුමා අපි 
හැෙමෝෙගන ෙගෟරවය ලබා ගත්තු මනේත්ර්වරෙයක්. ඒවෙගේම මම හිතනේෙනේ 
සුදුසුම ෙකනාට විපක්ෂනායක ධුරය ලැබිලා තිෙයනවා. හිටපු 
නගරාධිපතිවරෙයක් හැටියට රවිනාත් ගුණෙස්කර කියලා කියනේෙනේ කිසිම 
ප්රශ්ණයක් ඇතිකර ගත්ත නගරාධිපති වරෙයක් ෙනාෙවයි. එතුමා ඉනේන කාල 
සීමාව තුල එතුමා හැෙමෝම එක්කම ෙබාෙහාම සුහදශිලි ලිලාෙවනේ කටයුතු 
කරා. අපි ට මතකයි අපි ෙම් නගර සභාවට මුලිනේම පත් වුනාට පස්ෙස් 
නගරාධිපතිවරයා මුලේම විෙදේශ සංචාරයක් විදියට ෙමතුමාෙගේ නායකත්වය 
තුලිනේ තමයි අපි ගිෙයේ. එතුමා තමයි අපිට මඟ ෙපනේනුෙවේ ෙමෙහම කරනේන 
ෙමෙහම කරනේන කියලා. අපිට ඒක තාම මතකයි. අපිට එතුමා තාත්තා 
ෙකෙනක් වෙගේ හැම ෙදයක්ම කියලා දුනේනා. ඒ මඟ ෙපනේවිම ඉතාමත්ම 
නිරහංකාර චරිතයක් හැටියට එතුමාට තිෙයන සම්බනේධකම් ජාත්යානේතර 
විදියට ෙබාෙහාම විශාලයි ඒවා උපෙයෝගි කරෙගන ඒ කරපු ෙදේවලේ තාමත් 
මතකයි. ඒ වෙගේම තමයි ෙම් සභාව තුල එතුමාෙගේ හැසිරිම නිරික්ෂණය 
කරන ෙකාට ඉතාමත්ම වැදගත් හැසිරිමක් ඔහු ෙපනේවනවා. අනිත් සියලුම 
මනේත්රිවරුනේට මම කියනේෙනේ විෙශ්ෂෙයනේම නවක මනේත්රිවරුනේට ෙලාකු 
ආදරේශයක් එතුමා සපයනවා මනේත්රිවරෙයක් හැටියට ෙකාෙහාමද ෙම් සභාව 
තුල හැසිෙරනේන ඕන කියලා. සමහරවිට අෙප් වයෙස් වැරැදේදට හරි යම් යම් 
වැරදි කියවුනාට සභාව තුල දැඟලුවාට එතුමා කවදාවත් ෙබාෙහාම පරිනත 
ෙදේශපාලඥෙයක් විදියට එතුමා එතුමාෙගේ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ 
නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හුග කාලයකිනේ නුවණ තිෙබන වැඩ ෙදකක් 
කරලා තිෙයනවා. අ ශ්රි ලංකා නිදහස ් පක්ෂය ෙවනුෙවනේ ඔබ ෙදපලටම අපි 
සුභ පතනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  කථා කරනේන 
අවස්ථාව ෙදනේන. 

  නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
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ගරු මනේත්රිතුමා, ඔබතුමා කිවුවත් කවුරු කිවුවත් කියනේෙනේ එතුමාෙගේ ෙහාඳ. 
දැනේ  කරුණාකරලා ඉඳ ගනේනෙකෝ. ඔබතුමනේලාෙගේ එක්සක් ජාතික 
 පක්ෂය කියන එක අපි ෙගෟරවානේවිත විදියට පිලිෙගන මම 2002 සිට 
දැනේ අවුරුදු 19 ක් ඉවරයි. ෙම් අවුරුදු 19 ටම මනේත්රිවරු ඇවැෙමනේ ඇවිලේලා 
තිෙයනවා. කවදාවත් නගරාධිපතිතුමා ප්රමුඛ මනේත්රිවරු නැඟිටලා ඒ එන 
මනේත්රිවරයට ෙගෟරව දක්වපු පලෙවනි වතාව ෙම්.මීට වඩා ෙගෟරවයක් නැහැ 
එතුමට. ඒක නිසා අපි ඒක කරලා තිෙයනේෙනේ. එතුමා ෙවනුෙවනේ කථා 
කලාෙනේ අපි. ඔබතුමාලා කවුරු ෙමානවා කිවේවත් සුනිලේ නනේදසිරි 
මාසෙකෝරාල මනේත්රිතුමාවත්, තිසර ෙමනේඩිස් මනේත්රිතුමාවත්, ලිහිනි ප්රනානේදු 
මනේත්රිතුමියවත් සලකනේන ෙවනේෙනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයක් කියලා තමයි 
අපිට ෙමතන ෙවන ෙමාකක්වත් සලකනේන බැහැ. ඒ නිසා කරුනාකරලා ඒක 
අපි ඒ විදියට කරමු. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි, විෙශ්ෂෙයනේම ප්රධාන පුරවැසියා විදියට මෙගේ සුභ පැතුම සිදු 
කරනවා. විෙශ්ෂෙයනේ මම වැඩි යමක් කියනේෙනේ නැහැ. සියලු ෙදනාම එතුමා 
ෙවනුෙවනේ කථා කලා. එතුමා මට මතකයි 2011 වරේෂෙයේ දැනට ෙමාරටුව මහ 
නගර සබාව තුල මානාප ෙලේඛණ වල වැඩිම ජනේද ගනේන මැතිවරන වලදි මම 
සමහර තැනේ වලට කිවේවා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයේ, මට මතකයි නම් ෙදක 
එක නමක් තමයි ළදරුවනේට මවේවරුනේට කිරි ටික දිලා ඔවුනේව ෙපෝෂණය 
කරනේන ඕන කියලා සභාවට ෙයෝජනාවක් ෙගේනවා චනේද්රා ගාමිණි පිරිස ්
මනේත්රිතුමා. ඒවෙගේම අනුමත ෙනාවන පරේචස් 6 ෙනාෙවයි පරේචස් 1 ටත් වීථි 
ෙරේඛා සහතික නිකුත් කරනේන මිනිස්සුනේට ණය ගනේන කියලා සුනිලේ නනේදසිරි 
මනේත්රිතුමා ෙයෝජනාවක් ෙගේනවා. ෙම් මනේත්රිවරු ෙදනේනා ෙම් ෙයෝජනා 
ෙගනාපු නිසා  මම මෙගේ ෙවේදිකාෙවේ කියනේන ගත්තා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සංධානයට ජනේදය ෙදනේෙනේ නැති කවුරු හරි ඉනේනවා නම් ඒ ජනේදය ෙවන 
කාටවත් ෙදනේන එපා චනේද්රා ගාමිණි පිරිස්ටයි, සුනිලේ නනේදසිරි 
මාසෙකෝරාලටයි ෙදනේන කියලා. අනේන ඒ මනේත්රිවරයා තමයි අද ෙමතනට 
ඇවිලේලා ඉඳෙගන ඉනේෙනේ. එතුමා දනේනවා මම ඒක පුවක්ගහ ෙතාටුපෙලත් 
කිවුවා ශානේත අනේෙතෝනි පාෙරත් කිවේවා, මෙගේ විලේෙලෝරාවත්ෙතත් මම ඒක 
කිවේවා. ඒ වෙගේම එතුමා ලග තිබුෙනේ පුදුම ඇලුම් කරන ස්වභාවෙයනේ 
ෙදේශපාලනය කරනේෙනේ. එතුමාට තරහා යන ප්රමාණය විෙශෂ්ෙයනේම මම 
දැකල නැහැ.ෙකාෙහම වුනත් තමනේෙගේ ෙදේශපාලන කටයුතු හැමදාම 
ෙකාෙහාම කථා කලත් එතුමා ෙමාකක් ෙහෝ අලුත් ෙදයක් අලුත් යමක් කලා 
අෙප් රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර නගරාධිපතිතුමා එවකට නගරාධිපතිත්වය 
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දරන කාෙලේ ෙම් විනාශ ෙවමිනේ යන තාරුණ්◌්යයට මත් ද්රව්ය වලට ඇබේබැහි 
ෙවලා යන තාරුණ්යට විශාල වැඩ ෙකාටසක් කරනේනට රවිනාත් ෙජේ 
ගුණෙස්කර මැතිතුමාට සහෙයෝගය දුනේනා කියන එක විවාදයක් නැහැ. 
එතෙකාට අපි විපක්ෂෙයේ ඉඳෙගන ඒක බැලුවා. අපි ඒක දැක්කා අපි අත්විනේදා. 
ගරු මහා නගර සභා මනේත්රීවරුනි,එතුමා විපක්ෂනායක ධුරය ලබනේන තරම් 
එතුමා මම හිතනේෙනේ චනේද්රා ගාමිනි පිරිස් මනේත්රිතුමා වෙගේම විශාල 
වශෙයනේම ෙලාකු කාල පරාසයක් බලාෙගන හිටියා කවදා ෙහෝ සුදුසු විදියට 
සුදුසු තැන ලැෙබවි කියලා. මම හිතනේෙනේ ෙදෙදනාෙගේම ඉවසිම නිසාම 
ෙදෙදනාට එය  ෙගෟරවානේවිතව ලැබුනා. උදාහරණයකට ගත්ෙතාත් අපි 
කුලරත්න පිරිස් ගරු මනේත්ර්තුමා  පලමු අසුෙනේ ඉදෙගන ඉනේන ෙකාට ධමිමික 
චනේද්රනාත් මහත්මයා විපක්ෂ නායක කියලා ෙදවන පුටුෙවේ හිටිෙයේ. අද ඉනේන 
ඕන තුනවන පුටුෙවේ වුනාට ෙගෟරවයට පාත්ර වුන නිසා ඉද ගනේනෙකාටම 
පලෙවනි පුටුවට එනේන ලැබුනා විපක්ෂ නායක තුමාට මම හිතනේෙනේ ඒ 
මහත්මා ගුණය ඒ අතිනේම තිබුන නිසා තමයි. ගරු මනේත්රිවරු ෙදෙදනම මෙගේ 
ස්ථානය ෙදනේන කියලා කිවේෙවේ. ෙමනේන ෙම්ක තමයි පිදිය යුත්තනේ පුදනේන 
ඕන වෙගේම ලැබිය යුතු ෙදේවලේ ලැෙබනේන ඕන අයට ලැබුනු ෙහාඳ අවස්ථාවක් 
විදියට තමයි මෙගේ 19 වන අවුරුදේද ෙගවි යන ෙම් ෙමාෙහාෙත් මට දැෙනනේෙනේ 
ෙහාඳම අවස්ථාවනේ ෙදකක් සංකලනය ෙවලා තිෙයනවා.  

විෙශ්ෂෙයනේ චනේද්රා ගාමිනි පිරිස් ෙසාඳුරු මිනිසාට මම කියනේෙනේ ෙමාකද 
එතුමා මයික් එකක් අතට ගත්ෙතාත් ඒ හඩට අභිෙයෝග කරනේන පුලුවනේ 
හඩක් නැහැ තමනේෙගේ කඩහඩ පාවිචේචි කරලා ෙදබස ් කැවිමට එතුමා පිලිබදව 
ෙමාරටුෙවේ තුල ගත්තම නමක් එතුමට තිෙයනවා ඒවෙගේම නාට්ය කලාව 
ගත්තම ඒත් එෙහමමයි. එතුමා ෙබාෙහාම කලා ෙවේදිෙයක් විදියට හැම 
ෙදයක්ම සංෙවේදි ෙවනේන පුලුවනේ වන චරිතයක් විදියට එතුමා පත්ෙවලා 
තිෙයනවා. ෙමාකද අපි වඩු කාරේමිකෙයෝ විදියට සමහර ෙවලාවට අෙප් යම් 
යම් අයව මියගිය අයව මතක් ෙවනෙකාට අපිට ඇෙඩනවා වෙගේ කලාවට 
සම්බනේධ ෙවනේනාවු ඕනැම ෙකෙනකුට සංෙවේදි බව වැඩි ෙවනවා. සංෙවේදි වුන 
මහත්මෙයක් විදියට ඔබතුමාට තවත් දුරට අෙප් සහෙයෝගයත් ලබාෙගන 
ජනතා නිෙයෝජිතය  ඉතාම ෙහාඳිනේ කරනේට ඔබට සුභාශිංශන පතනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙවේදි විපක්ෂ නායක කියන තනතුරක් ෙනාමැති වුනාට 
සම්ප්රදායිකව පැවතිෙගන එන විපක්ෂ නායක වරෙයකුෙගේ වගකීම ඉතා 
ෙහාඳිනේ කරනේනට වන ඥාණෙයනේ, බුදේධිෙයනේ, උගත්කමිනේ, අවෙබෝධෙයනේ, 
දැනුෙමනේ පරිනත භාවෙයනේ ෙම් සියලුම ෙදේ තුල මම හිතනවා ෙම් 
කණ්ඩායෙම් කාටවත් අභිෙයෝග කරනේනට බැරි ෙවනේනාවු චරිතයක් බවට 
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භිෂන කාලෙයේදි කවුරුත් ඉදිරිපත් ෙනාවන කාලයකදි පලාත් සභාවට ඉදිරිපත් 
ෙවලා ලා බාල තරුණෙයක් විදියට ඉදිරිපත් ෙවලා තමනේෙගේ ෙදේශපාලන ගමන 
එතනිනේ ආරම්භ කරලා ෙදවතාවක් පලාත් සභාව නිෙයෝජනය කරලා, 
නගරාධිපතිෙවලා තව ෙදවතාවක් මනේත්රිධුර ලබාෙගන පරිණත ෙවචේච ඒ 
වෙගේම අණපනත් පිලිබදව අවෙබෝධයක් ඇති ෙකෙනක් විදියට ගරු රවිනාත් 
ගුණෙස්කර විපක්ෂ නායක ධුරෙයේ ඉද ගැනිම මම හිතනවා ධම්මික 
චනේද්රනාත්, අනුෂ ගුණෙස්කර, ලසිනේත ප්රනානේදු වැනි විපක්ෂ නායකයනේ 
ෙගාඩට එකතු වන තවත් විපක්ෂ නායක වරෙයක් බවට ඔබතුමා 
පත්ෙවනවා. ඒ පිලිබදවත් සුභාශිංශන පතමිනේ විෙශ්ෂෙයනේම ඔබ ෙදනේනාෙගේ 
ගමනේ මග ෙතරුවනේ සරණයි චනේද්රා ගාමිණි පිරිස් මහතාට ෙජේසු පිහිටහි 
විපක්ෂ නායක රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමාට. 

  

 

 මහා නගර සභා මනේත්රී - රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම මුලිනේම සුභ ප්රාරේථනා කරනේන කැමතියි මා මිත්ර 
චනේද්රා ගාමිණි අලුත්  මනේත්ර්තුමාට. එතුමා මා සමඟ ෙබාෙහාම කාලයක් ෙම් 
නගර සභාෙවේ මනේත්ර්වරෙයක් විදියට  හිටියා. ඔබතුමා ඔබතුමාෙගේ කථාෙවේ කිවේව 
පරිදි විශාල ෙස්වයක් ෙම් මහ නගර සභාවට කරලා  තිෙයනවා. විෙශ්ෂෙයනේම එතුමා 
මම නගරාධිපති කාලෙයේදි මත්ද්රව්ය නිවාරණ වැඩ සටහන මගිනේ  සම්මානයක් 
ෙමාරටුව මහ නගර සභාව හිමිකර ගත්තා. ඒවෙගේම ඒ අපි කරාවු වැඩ කටයුතු 
 ෙකාචේචර ෙහාඳිනේ ෙකරුවද කියලා කිවේෙවාතිනේ ඇස්කැට් කියන ඒශියනේ සිටිස ්
එෙගේනේ ග්රගේස්  මහා දැවැනේත සමුළුෙවේ පලමුෙවනි මහා සභාෙවේදි මම ෙමාරටුව 
මහ නගර සභාව නිෙයෝජනය  කරමිනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම 
උපසභාපතිවරෙයක් වුනා. පිලිපිනෙයේ මැනිලා නගරාධිපති  ෙදවැනි උප 
සභාපති වුනා. ඒ තනතුර මම නගරාධිපති කාලය පුරාමත් ඊට පසුවත් අවුරුදේදක්  ඒ 
 තනතුර ෙහබවුවා ඒකට විෙශ්ෂෙයනේම ෙගෟරවය හිමිෙවනේෙනේ අෙප් චනේද්රා 
ගාමිනි පිරිස්  මනේත්රිතුමාට. 

ෙදවනුව ගරු නගරාධිපතිතුමනි අද දිනෙයේ මාව විපක්ෂනායක හැටියට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයනේ මාව පත් කිරිම ගැන මම පක්ෂෙයේ මහ ෙලේකම් 
තුමාටත් මාව ෙතෝරපු ඒ කමිටුවටත් මෙගේ නම අනුමත කලාවු අෙප් පක්ෂ 
නායක හිටපු අග්රාමාත්ය ගරු රනිලේ වික්රමසිංහ මැතිතුමාටත් මාෙගේ ස්තුතිය 
ප්රථමෙයනේම මා පුදකරනවා. ඔබතුමා ඉතාමත්ම නිවැරදිව කිවුවා වෙගේ මම ඒ 
තනතුර ඉලේලාෙගන කිසිම අවසථ්ාවක කාටවත් කථා ෙකරුෙවේ නැහැ. මම 
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බලාෙගන හිටියා සුදුසුයි කියලා හිෙතනවානම් පක්ෂය ෙම් තනතුර මට දිය 
යුතුයි. නැත්නම් ඒක ෙවනත් ෙකෙනකුට දියයුතුයි කියන මතෙයේ මම හිටිෙයේ. 
එදත් හිටිෙයේ එෙහමයි. ඒ අනුව පක්ෂය තිනේදුවක් කරලා තිබුනා ෙම් තනතුර 
මට ලබා ෙදනේන කියලා. මම ඒ තනතුර ඉතාමත්ම සතුටිනේ භාරගත්තා. ෙම් 
ගරු සභාෙවේ ගරුත්වය රැකෙදන ආකාරයට ෙමෙතක් කාලයක් මා කටයුතු 
කලා ෙස්ම ඉදිරියටත් විපක්ෂ නායක හැටියට කටයුතු කරනේන 
බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා. මම ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි සම්ප්රදායික 
විපක්ෂයක් හැටියට ෙනාෙවයි මම ඔබතුමාට කියනේන කැමතියි අපි උත්සහ 
කරනේෙනේ හැම විටම අපි ෙත්රිලා පත්ෙවලා තිෙයනේෙනේ ෙම් ජනතාවට ෙස්වය 
කරනේන ෙමාන පක්ෂෙයනේ වුනත්. එදා යම් ෙහයකිනේ ඔබතුමාෙගේ පක්ෂය 
පැරදුනා නම් අෙප් ෙකෙනක් ඔය සථ්ානෙයේ ඉනේෙනේ. අපි කරනේෙනත් ඔබතුමා 
කරනේන උත්සහ කරන ෙහාඳ ෙදේවලේම තමයි. නමුත් එක ෙදයක් කරනවා අපි 
පක්ෂයක් හැටිය ට විපක්ෂනායක හැටියට මෙගේ කටයුත්ත ෙවනේෙනේ ඔබතුමා 
වැරදි මාරේගයක යනවා නම් ඒක විෙවේචනය කරලා හරි මාරේගයකට ෙගන 
එනේන. නමුත් අෙප් ෙපාදු අරමුණ ෙදෙගාලේෙලාෙගම හරි ෙදේ කරලා ෙමාරටුව 
ජනතාවට ෙස්වය කිරිමට. ඒ කටයුත්ත ෙම් අලුත් තනතුරත් සමඟ අෙප් මනේත්රි 
කණ්ඩායෙම් සහෙයෝගයත් එක්ක පක්ෂ මහ ෙලේකම්තුමාෙගේ මඟ ෙපනේවිම 
තුල කිරිමට අපි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා. ඒවාෙගේම මෙගේ ෙම් පත්විෙම් ලිපිය 
ලැබිචේච ෙවලාෙවේ මම දින 3-4 කට කලිනේ ඔබතුමා හමුෙවලා ඒ ලිපිය ඉදිරිපත් 
කරපු ෙවලාෙවේදි ඔබතුමා කිවේවා මම මුලේ පුටුෙවේ වාඩිවිය යුතුයි කියලා මම 
ඒත් ඔබතුමාට කිවේවා මම සිටින ස්ථානය ප්රශ්ණයක් නැහැ කියලා. නමුත් 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙවේ ගරුත්වය රැක ගනේන ඕන නිසාත් ෙමහි තිෙබන 
සම්ප්රදායනේ නිසාත් ඔබතුමා කිවේවා නැහැ මම ඔබතුමාට හිමි ඒ පුටුව ලබා 
ෙදනේනම් කියලා මා ස්තුතිවනේත ෙවනවා මැක්සි මනේත්රිතුමාටත්, සුනිලේ 
නනේදසිරි මනේත්ර්තුමාටත් ඉලේලිමකිනේ ෙතාරව ඔබතුමාට ඔවුනේෙගේ කැමැත්ත 
ප්රකාශ කරලා මට ෙම් ස්ථානය ලබා දිම පිළිබදව. වාඩි ෙවන තැන ෙනාෙමයි 
නගරාධිපතිතුමනි ප්රශණ්ය තිෙයනේෙනේ නමුත් ඒ සම්ප්රදායනේ, සම්ප්රදායනේ 
වලට ෙම් අය ගරු කිරිමත්, ඔබතුමා ඒක ඒ ආකාරයටම කටයුතු කිරිම ගැනත් 
මම විෙශ්ෂ ප්රශංශාවක් ඔබතුමාට ෙම් අවසථ්ාෙවේදි පුද කරනවා. ඒවෙගේම මම 
ස්තුතිවනේත ෙවනවා ෙම් ගරු සභාෙවේදි අෙප් ගරු සුජිත් පුෂ්පකුමාර ගරු 
මනේත්ර්තුමාත්, මනේත්රීතුමා , අනිකුත් මනේත්රිවරුත් මා සම්බනේධව කලා වු යහපත් 
කථාවනේ ගැන ස්තුතිවනේත ෙවමිනේ අෙප් සහෙයෝගය ඉදිරියටත් ෙම් 
ආකාරයටම ඔබතුමාට ලබා දිලා ෙමාරටුව ජනතාව ෙහාඳ තත්වයකට ෙගන 
ඒමට විපක්ෂයක් හැටියට අපිට කරනේන පුලුවනේ හැම  ෙදයක්ම කරන  බවට 
ප්රකාශ කරමිනේ මම නිහඩ ෙවනවා. 
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03. සභාව අමතා ඒවන ලද ආයාචනා ෙපත්සම් පැමිණිලි හා 
සනේෙදේශ සභාව හමුෙවේ තැබීම. 

03(1)  මහා නගර සභා මනේත්රි  - යු.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, විෙශ්ෂ ස්තූතියක් පුද කරනේන ඕන ෙමාරටුමුලේෙලේ 
තිබුන කුණු කනේද ඉවත් කරලා තිෙයනවා. නමුත් මම ප්රශන්යක් හැටියට 
ෙයාමු කරනේෙනේ ඒ කුණු කනේද ඉවත් කිරිෙම්දි ඔබතුමා දනේනවා කුණු කනේද 
ඉවත් කිරිම සම්බනේධෙයනේ කවුද කථා කෙලේ කියලා. ඊට පසුව සභාෙවේදිත් 
මනේත්රිවරෙයක් ඒ සම්බනේධෙයනේ කථා කළා ෙපාෙහාට්ටුව පැත්ෙතනේ. මම 
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කළා නාගරික ෙකාමසාරිස්තුමාට ඔබතුමා නැති කාෙලේ 
දිගිනේ දිගටම කරදර කළා ෙම් කුණු කනේද ඉවත් කරනේන. නමුත්, ඔබතුමා කුණු 
වලට ආදරය කරන ෙකෙනක් හැටියට මම කෙමක්ට් දාලා තිෙයනවා ෙෆ්ස ්
බුක් එෙක්. ඔබතුමා ෙම්ක ඉවත් කලා කියලා දැඩි විශ්වාසයක් මෙගේ තිබුනා. ඒ 
වෙගේම ඒක වුනා. නමුත් මාධ්ය පළ කරලා තිෙයනවා අරුණ පුවත් පෙත් ඒ 
පුවත නිවැරදි ආකාරෙයනේ පල කරලා නැහැ. ෙමතන සභාව නිෙයෝජනය 
කරන මාධ්ය ෙවේදිෙයක් හැටියට ඔවුනේෙගේ වගකීම නිසි ආකාරෙයනේ ඉටු කිරිම 
ඔවුනේෙගේ යුතුකම ෙවනවා. මා දැඩි ෙලස එයට විරුදේධ ෙවනවා. ඒ ෙමාකද ෙම් 
ෙයෝජනාව මම ෙගනාෙවේ  ඔබතුමා දනේනවා ෙකාමසාරිස්තුමා දනේනවා. මට 
මෙගේ නම අවශ්ය නැහැ ඒක ඉවත් වීම ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. ඊට පස්ෙස් 
සභාෙවේදි තිලකසිරි මනේත්රිතුමාත් ෙයෝජනා කලා. ඒවෙගේම මෙගේ සෙහෝදර 
මනේත්රිතුමියත් ෙයෝජනා කෙලේ ෙවන ආකාරයක්. මම එතුමියටෙගේ අදහසට 
විරුදේධ ෙවනේෙනේ නැහැ. ඔබතුමා එක්ක ගස්ටනයකුත් ඇති වුනා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ෙම්තන මාධ්ය ක්රියා කරන ආකාරය ගැන ගැටලුවක් 
තිෙයනවා. ෙම් මාධ්ය ෙවේදිනේ අපි ප්රකාශ කරන ෙතාරතුරු නිවැරදිව නිසි පරිදි 
මාධ්යෙයනේ ඉදිරිපත් කල යුතුයි. ඒ ඉදිරිපත් ෙනාකිරිම නිසා ජනතාව 
අපහසුතාවයට පත් ෙවනවා  අපි කියන ෙදේ අපි ජනතාවට කථා කරනවා  
ජනතාව ප්රශ්ණ ෙයාමු කරන නිසාෙනේ අපි ෙම් ෙයෝජනා කරනේෙනේ ඒ ෙයෝජනා 
නිසි ආකාරෙයනේ මාධ්ය ඉටු ෙනාකරන නිසා මාධ්ය නිසි ආකාරෙයනේ කටයුතු 
කිරිමට ඔබතුමාට මෙගේ ෙම් ප්රශ්ණය ෙයාමු කරනේෙනේ අපි අවශ්ය ෙදේවලේ 
ෙයෝජනාව කලාම මාධ්ය නිසි ආකාරෙයනේ පල කරනේෙනේ නැහැ නම් කපනවා 
ෙවන ෙවන ආකාර තිෙයනවා මම  ඒවා කියනේන කැමති නැහැ. මාධ්ය පල 
ෙවන ෙහ්තු. ඒ ගැන කථා    ෙනාකර ඔබතුමාට ස්තුතිවනේත ෙවනවා කුණු 
කනේද ඉවත් කිරිම සම්බනේධව. මම දනේනවා ඒක සමුපකාරයට අයිති කුණු 
කනේද නමුත් ඒක ෙකාෙහාම හරි  මම නගරාධිපතිතුමාව ප්රසිදේධිෙයේ ෙෆ්ස්බුක් 
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හරහා විෙවේචනය කරලා තිෙයනවා. කුනු වලට ලවේ කරන නගරාධිපතිතුෙමක් 
ෙකෙනක් කියලා. එතුමා කැමැත්ෙතනේම ඒක යු ටියුබේ එකක තිෙයනවා මම 
දැක්කා. මෙගේ  අදහස මම ඉදිරිපත් කරනවා.  

 

 

03(2)   මහා නගර සභා මනේත්රි  -  ඩී.එම්. සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මට මතක් ෙවනවා ෙපාඩි කාෙලේ අහපු සිංදුවක්. 

පුලේලිෙගානා ෙගට පැනලා කෙඹ් කඩාෙගන     -   ෙගදර උනේදා ෙකානේෙඩ බඳින 
හවරිය කාලා ෙකාණ්ෙඩ බඳිනේනට විදියක් නැතැයි කියාලා    -  මටයි 
ෙදෝෂ කියනේෙස් මම මක් කරනේනද අපිට ෙදෝෂ කියනේෙනේ අපි මක් කරනේනද    
- හත්වලාෙම් ෙවචේචෙදේට මක් කරනේනද         හත් වලාෙම් ෙවචේච ෙදේට මක් 
කරනේනද 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ෙම් ප්රකාශය කරනෙකාට ඒ සිංදුෙවේ අරේථය ෙම් 
සභාවට දැෙනේවි. මහා නගර සභා ආඥා පනත සහ අතුරු ව්යවස්ථාව සහා 
මනේත්රිවරුනේෙගේ විනය ෙරගුලාසි විනය ක්රියා පටිපාටිය සම්බනේධෙයනේ යම් යම් 
ප්රකාශ යම් යම් මනේත්රිවරු කරනවා. හැබැයි ෙම් නිකං ෙපාතක් දිහා බලලා ෙම් 
ෙපාෙත් ෙමනේන ෙමෙහම තිෙයනවා කියලා යම් යම් පිරිස් වලට ෙචෝදනා කිරිම 
මම හිතනේෙනේ මනේත්රිවරෙයක් විසිනේ ෙනාකල යුතු ක්රියාවක් කියලයි මම 
හිතනේෙනේ. මහ නගර සභා ආඥා පනත උලේලංඝනය කරනවා කියලා කියනවා 
නම් කවුරු හරි මනේත්රිවරෙයක් අදාල මනේත්රිවරයට පුලුවනේ කම තිෙයනේනට 
ඕනැ මහ නගර සභා ආඥා පනෙත් අහවලේ පිටුෙවේ අහවලේ වගනේතිය ෙමනේන 
ෙමෙහම උලේලංඝනය කරනවා කියලා කියනේන. ඒ වෙගේම තමයි ෙදයක් 
කියවලා ෙත්රුම් ගනේන බැරි ඔලුවක් නැති මිනිස්සු කියන යම් යම් ප්රකාශ නිසා 
මහා විශාල ප්රශ්ණ ඇති ෙවනවා. මෙනෝජේ මනේත්රිතුමා ෙබාෙහාම වැදගත් මම 
ඉදිරිපත් කරන පැමිනිලේලට ප්රෙවේශයක් ෙගනාවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම 
උසස් ෙපළ හැදැරුෙවේ ද ෙසායිසා පුර මහ විද්යාලෙයේ මෙගේ සෙහෝදර 
මනේත්ර්තුමාත් එහා පැත්ෙත් ඉනේනවා. මම උසස් ෙපල ඉවර ෙවලා මම ගියා 
ජාතික තරුණ ෙස්වා සභාෙවේ ජනමාධ්ය ෙවේදි ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවක් 
හදාරනේන. අපි ඉෙගන ගත්ත ෙදයක් තිෙයනවා ජන මාධ්ය කලාෙවේ. යම් කිසි 
කරුණක් දැකපු සැනිනේ අහපු සැනිනේ එය මාධ්යෙයේ පළ කරනේන ෙහාඳ නැහැ. 
ෙහ්තුව ඒ තුළ මාධ්යෙයේ පල කරන යම්කිසි ෙදයක් නිසා තවත් පාරේශවයකට 
අගතියක් ෙවනේනට බැහැ. තවත් පාරේශවයකට අගතියක් ෙවන ෙදේවලේ පල 
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කරනේන ෙහාඳ නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒ පාරේශවයනේ ෙදෙකනේම කරුණු 
විමසලා ඒ පාරේශවයනේ ෙදෙක්ම අදහස් විමසලා ඒ අදාල කරුණ පිලිබදව පළ 
කිරිම තමයි මාධ්ය සදාචාරය කියලා කියනේෙනේ. හැබැයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපිට ෙපාඩි ප්රශ්නයක් තිෙයනවා අද ෙවනෙකාට සමහර 
මාධ්යෙවේදිෙයෝ ක්රියා ත්මක ෙවනේෙනේ මාධ්ය සදාචාරය කුණු බාලේදියට දාලා 
තමනේෙගේ ෙපෟදේගලික අව්යතා ඉටු කර ගැනිම සඳහා යම් යම් ඩීලේ දාෙගන ඒ 
ඩීලේ ඔස්ෙස් තමයි මාධ්ය පල කරනේන යම් යම් ෙදේවලේ ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ 
කියන එක තමයි අෙප් අදහස. ඒෙක් එකක් තමයි මෙනෝජේ මනේත්රිතුමාට වුෙනේ. 
ඒ විතරක් ෙනාෙවයි මාධ්ය වල පලෙවන සමහර වාරේතා දකින ෙකාට ෙම් 
සභාව පිලිබදව ෙම් සභාවට එන මාධ්ය ෙවේදියනේට ඇෙහනේෙනේ එක පිරිසක් 
කථා කරන ෙදේ විතරද කියලා. ඒ පිරිස කථා කරන ෙදේ විතරයි ඇෙහනේෙනේ. 
අනිත් පිරිස කියන ෙදේ ඇෙහනේෙනේ නැහැ. සමහර ෙවලාවට අෙපනේ ෙකෝලේ 
කරලා අහනවා ෙමාකක්ද කිවේෙවේ කියලා. ඒ නිසා අපිට ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා 
අපිට වගකීමක් තිෙයනවා ලක්ෂ ෙදකක ජනතාවක් නිෙයෝජනය කරනේනයි 
ෙම් 48 ෙදනා ඉනේෙනේ. ෙම් 48 ෙදනා ඉනේෙනේ ඒ ඒ පක්ෂයනේ වල අදහස් ෙයෝජනා 
ක්රියාත්මක කරනේන. ඒ ජනතාවෙගේ ෙයෝජනා නගර සභාව හරහා ක්රියාත්මක 
කරවා ගනේන තමයි ෙම් මහ සභාව තිෙයනේෙනේ.ෙම් මහා සභාවට ඇවිලේලා 
ජනතා නිෙයෝජිෙයෝ හැටියට ඒ කරන කාරේය භාරය විකෘත්ති කරලා මාධ්ය 
යනවා නම් ඒ මහජන නිෙයෝජිතයාෙගේ ෙපෟදේගලිකත්වයට හානි වන පරිදි 
මාධ්ය ක්රියාත්මක කරනේෙනේ ඒ පෑන ක්රියාත්මක කරනේන යම් යම් උදවිය 
උත්සහ කරනවා නම් ඒක ෙනාෙවයි මාධ්ය සදාචාරය. මාධ්යෙයනේ ෙහාඳටම 
බැට කාපු මිනිෙහක් තමයි මම. මම හිතනේෙනේ නැහැ ෙම් නගර සභාෙවේ මම 
තරම් ෙම් මාධ්ය නිසා විනාශ ෙවචේච දුක් විදපු ෙවන ෙකෙනක් ඉනේනවා  
කියලා. ඒ නිසා ෙබාෙහාම ෙගෟරවෙයනේ මට ෙවචේච ෙදේ අනිකුත් මනේත්රිවරුනේට 
ෙනාෙවේවා කියලා ප්රාරේථනා කරනවා. මාධ්ය නිසා අපිට ෙවචේච හානිය අපි ෙම් 
මාධ්යෙවේදිනේෙගනේ ෙබාෙහම ෙගෟරවෙයනේ ඉලේලනවා ෙම් අහිංසක මහජන 
නිෙයෝජිතයිනේ කැප කිරිම් කරලා ෙමතනට එනේෙනේ ෙම් මහජන 
නිෙයෝජිතයිනේෙගේ ආත්මය විනාශ කරනේනට එපා. ෙදේශපාලනය විනාශ 
කරනේන ට උත්සහ කරනේන එපා කියන ෙගෟරවනීය ඉලේලිම කරනවා. හැබැයි 
ෙම්ක ෙම් කරනේෙනේ ෙමතනිනේ. ෙම් කරන ප්රකාශත් විකෘත්ති කරනේන උත්සහ 
කරනවා නම් එතනිනේ එහාට ගිහිලේලා කටයුතු කරනේන පුලුවනේ හැකියාව අප 
සතුව තිෙයනවා කියන එකත් අපි පැහැදිලිව කියනේනට ඕන.  

මම ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් කරනවා ෙමනේන ෙමෙහම මීට පස්ෙස් ෙම් මාධ්ය 
හරහා යම් කිසි අකටයුත්තක් මනේත්රිවරෙයකුට වුනා කියලා ෙමතන 
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ෙචෝදනාවක් ආෙවාත් කරුණාකාරලා මාධ්ය ආයතන ප්රධානිනේට ඒ පිළිබඳව 
ලිඛිතව දැනුවත් කරනේන. ඒක අපිට සදාචාරාත්මක අයිතියක් තිෙයනවා 
පුවත්පත් මණ්ඩලයක ඒ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන තැනේ තිෙයනවා. ඒ නිසා ෙම් 
මාධ්යෙවේදිනේට ඕන ඕන විදියට තමනේට ඕන ෙදේ ප්රකාශ කරනේන බැහැ. හරි ෙදේ 
ප්රකාශ කරනේනට ඕන. කාටවත් අගතියක් ෙනාෙවනේන ප්රකාශ ෙවනේනට ඕන. 
ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙමතන හරි ෙදේ හරි විදියට ප්රකාශ කරනේෙනේ නැත්නම් 
උදාහරණයක් තමයි මම දැක්කා ලංකා දීප පුවත්පෙත් දිලා තිෙයනවා ගිය 
සභාෙවේ ෙවචේච සිදුවිමක්. සභාවක ක්රමෙවේදය දනේෙනේ නැත්නම් ලියනේෙනේ 
නැතිව ඉනේන ඕන. මයික් එක ඔෆ් කරලා සභාෙවේ ක්රමෙවේදය අනුව පුටුෙවේ 
වාඩිෙවලා කරන ප්රකාශයක් මාධ්යෙයේ පළ ෙවනේන බැහැ. ඒක සභාෙවේ 
ප්රකාශයක් ෙනාෙවයි. ෙපෟදේගලික ප්රකාශයක්. එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රිවරයා ආයතන කමිටු මනේත්රිවරයාට කරපු ෙලාකු 
ෙචෝදනාවක් කථා කරෙගන යනෙකාට යම්කිසි මත ගැටුමක් ෙවලා බහිනේ බස ්
විමක් ෙවලා මයික් ඔෆ් කරලා ෙමතන වාඩි ෙවලා යම්කිසි ප්රකාශයක් කලා ඒ 
ප්රකාශය ලියලා නැහැ. හැබැයි තමනේට ඕන ෙදේ ලියලා. ඒ පැත්ෙතනේ ආවා 
ප්රකාශයක් ෙමෙහට චනේඩිපාට් දානේන තියා ගනේන එපා කියලා. ඒක කෙලත් 
වාඩිෙවලා මම අහනේෙනේ ඒක ලියෙවනේෙනේ ෙකාෙහාමද මාධ්යෙයනේ. ෙමාන 
සදාචාරාත්මක ෙමාන අයිතමය යටෙත්ද ඒක ලියෙවනේෙනේ. සුෙදේශ ඉනේද්රජිත් 
මනේත්රිවරයා වාඩි ෙවලා කරපු ප්රකාශය ලියෙවනේන බැහැ මාධ්යෙයේ. ෙමාකද 
ෙහ්තුව ඒක වාඩිෙවලා කරනේෙනේ. එෙකනේ කාටද අගතිය ෙවේනේෙනේ. අගතිය 
ෙවනේෙනේ අපිට. ඒකනිසා  ගරු නගරාධිපතිතුමනි මාධ්ය හරහා ලියනෙකාට 
ෙම් අගතිදායක තත්ත්වයනේෙගනේ ෙම් මහජන නිෙයෝජිතයිනේව ආරක්ෂා කර 
ගැනිම ඔබතුමාෙගේ වගකිමක්. ඒ නිසා ෙම් අගතිදායක තත්ත්වයනේෙගනේ 
මහජන නිෙයෝජිතයිනේව ආරක්ෂා කර  ගැනිම අෙප් නායකයා හැටියට 
ඔබතුමාෙගේ වගකීමක්.  

ලංකාදීප පුවත්පෙත් එකම වාරේතාකාරිනියක් තමයි ෙම්ක ලියනේෙනේ ෙම් 
ලස්සන සුනේදර ලිපියක් මම දැක්කා මාධ්ය සාකචේජාවක් කියලා තමයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ලියලා තිෙයනේෙනේ. ෙම්ක කියවනෙකාට ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි මට නිකං සිනහ පහල වුනා. ෙම්ෙක් තිෙයනවා ලස්සන 
කතනේදර ටිකක් ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවනේ ෙබදු ආහාරවලේ ලිඛිත 
සඳහනක් කර නැත. විගණනෙයනේ ෙහලිෙවලා ජ.වී.පී. මනේත්රි නිශානේත 
ප්රදිනානේදු කියයි. හත්වලාෙම් ෙවචේච ෙදේට මක් කරනේනද කියලා තමයි අහනේන 
තිෙයනේෙනේ. ෙමාකද ෙහ්තුව විගණන වාරේතාවක් සාමාන්යෙයනේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාෙගේ වරද ෙම්ක මම දකිනේෙනේ. ෙම් මනේත්රිවරුනේට 
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විගණන වාරේතාව කියනේෙනේ ෙමාකක්ද කියන එක පිලිබදව අවෙබෝධයක් 
ෙදනේන ඕන. කිසි අවෙබෝධයක් නැතිව ෙම්ෙක්  තිෙයන කරුණක් ෙදකක් 
අලේලෙගන මාධ්ය සාකචේජාවක කියන එකක වාඩි ෙවලා ඔෙහ් කටට එන ෙදය 
ප්රකාශ කරනේන අර ෙගානා හවරිය කැවා වෙගේ ප්රකාශ කරලා අනේතිෙම් ෙවන 
ෙවන කට්ටියට ෙදාස් කිවේවට අපිට කරනේන ෙදයක් නැහැ. ගරු නගරාධිපති 
තුමනි. ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ රුපියලේ මිලියන 194 ක් පිලිබදව සිදුකරන 
ලද විගණනයට අවශ්ය ෙවනේනාවු ලිඛිත සාක්ෂි ෙනාමැති විම. ෙතාරතුරු 
ඉදිරිපත් කිරිම යන ෙහ්තු මත වැඩිදුර පරික්ෂා කිරිමට ෙනාහැකි වී ඇතැයි 
විගණන ප්රකාශනයක සඳහනේ බව නාගරික මනේත්රි ප්රදිනානේදු මහතා කියයි. 
මම අහනේෙනේ ෙමාකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම. රුපියලේ මිලියන 194 කට අදාළව ලිපි 
ෙලේඛණ නැහැයිලු. හරි නැහැ. දැනේ කවුද ඒකට පලි. ෙම්ෙක් අවසානෙයේ 
තිෙයනවා . නගරාධිපතිවරයා කාලද ඒක. රුපියලේ මිලියන 194 කට අදාල 
ලිපිෙලේඛන නැත්නම් ගවරේමනේට් ඔඩිට් එක 194 ලිපිෙලේඛන නැහැයි කියලා 
සාරාංශගත කරුණක් අලේලෙගන නැත්ෙ ත් ෙමාකටද ෙමානවද ෙම් ගනුෙදනු 
සිදුෙවලා තිෙයන ඒ කිසිම ෙදයක අවෙබෝධයදක් නැතිව ෙසායා බැලිමක් 
නැතිව ෙමතනිනේ දුවෙගන ගියා ෙම්සයක් ගාව වාඩිවුනා තමනේට හිතවත් 
ෙමතන සතර කම්මනේත්රණ, අට කම්මනේත්රණ, 16 කම්මනේත්රණ කරන 
මාධ්යෙවේදිෙයෝ ටික ලං කර ගත්තා කිවේවා ෙමනේන ෙමෙහම එකක් තිෙයනවා 
දාමු කියලා දැම්මා ෙම්ක දැම්මම හරිනම් මාධ්ය සදාචාරය තමයි ෙම්ක 
අහනේන ඕන නගරාධිපතිවරයාට කථා කරලා නාගරික ගණකාධිකාරි වරයට 
කථා කරනේන ඕනෑ. ෙකාමසාරිස් වරයට කථා කරනේන ඕන. ඒක තමයි ෙම්ෙක් 
සත්ය තත්ත්වය. ගරු නගරාධිපති තුමනි ෙමතන ෙපාඩි ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. 
ආහාර මලු 9000 ක් ෙබදා දි ඇති බව සඳහනේ කරන එම මනේත්රිවරයා ආහාර 
මලු ෙබදා දුනේෙනේ කාටදැයි ෙකෙස් දැයි ලිඛිත සඳහක් කර ෙනාමැති බව 
පැවසිය. නැවත කියනවා ෙම්වා ෙබදා දුනේනට අපට කමක් නැහැ. අපි තරහා 
නැහැ ෙම්වා ෙබදාදුනේනට. හැබැයි ෙම්වා ෙබදා දුනේෙනේ කාෙගේ නම් වලටද 
කියන එක අපිට සඳහනක් නැහැ.අපිට දිලා නැහැ. ඒ කියනේෙනේ ඉලේලනේෙනේ මලු 
9000 දුනේන ෙමාරටුෙවේ ඉනේන පවුලේ 9000 නම් තමයි ඉලේලනේෙනේ. ෙසෝමපාල, සිරි 
 අක්කා,එනේසිනා එෙහම නම් තමයි ඉලේලනේෙනේ.ෙම්              නම් ටික 
අරෙගන ෙමාකක්ද කරනේෙනේ. ෙම්ක සම්බනේධෙයනේ අපිටත් ගැටලු තිබුනා. 
ෙහ්තුව අපි ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට ෙම්වා ෙබදනවා අපි බලනේ 
හිටියා. අපිටත් ෙපාඩි ෙවේදනාවක් ආවා ෙම්ක ෙබදනෙකාට අපිට දුනේෙනේ 
නැහැ. නගරාධිපතිවරයා ෙපෟදේගලිකව ටිකක් දුනේනා එචේචේරයි. හැබැයි ඊට 
වඩා ෙම් දුනේනු එක අවස්ථාෙවේ මහා ෙලාකු පුන්ය කරේමයක්. මිනිස්සු 
නනේනත්තාර ෙවලා හිටිෙයේ ඒ ෙවලාෙවේ. ඒ වෙගේම තමයි නගරාධිපතිතුමනි 
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ෙම්ක තිෙයනවා මහ  නගර සභා ආඥා පනෙත් ආඥා පනතට අනුව ෙනාෙවයි 
ෙම්ක කරලා තිෙයනේෙනේ කියලා. ෙමයා කියනවා නගරාධිපතිවරයා 
අත්තෙනෝමතිකව තම හිතුමතයට අනුව කටයුතු කර ඇති බව ෙපනි යන බව 
සඳහනේ කරයි.  නගරාධිපතිවරයාෙගේ අත්තෙනෝමතික බව ෙමාකක්ද? 
බඩු මලු ෙබදපු එකද. බඩු මලු ෙබදනේන ගිෙයේ නගරාධිපතිවරයා ද අපට 
උත්තර ෙදනේන ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙමාකක්ද ෙම්ෙක් අත්තෙනෝමතික 
ක්රියා කලාපය කියලා. ඒවෙගේම ෙම්ෙක් තව සඳහනක් තිෙයනවා ගරු 
 නගරාධිපතිතුමනි ෙම්වා දානෙකාට මට නැවත මාධ්යට තමයි කියනේන 
තිෙයනේෙනේ. මාධ්ය සදාචාරය පිලිබදව තව ප්රශ්ණයක් එනවා ෙම්ෙක් කියනවා 
ෙම් ෙවනවිට විලේෙලෝරාවත්ත ඔහුෙගේ නිවසට හැෙරන ප්රධාන මාරේගය අසල 
සිය බලය ෙයාදා තුනේ මහලේ ෙගාඩනැගිලේලක්  ඉදිකිරිමට ක්රියාත්මක බව 
සඳහනේ කරන මනේත්රිවරයා ෙමම ෙගාඩනැගිලේල ඉදිකිරිම සඳහා  ෙමාරටුව 
මහ නගර සභා කම්කරුවනේ ෙයාදා ෙගන ඇති බව සඳහනේ ෙකෙරේ. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ෙම්ක අපට තිෙයන ගැටලුව කවුරු හරි ෙමතන කටට එන 
ෙදේ එෙහම නැත්නම් තව කවුරු හරි කියන ෙදේ ඔෙහ් ප්රකාශ කරනේනනේ වාෙලේ 
ප්රකාශ කරනවා. මාෙස් මහ සභාව දවසට තමයි ඇවිලේලා ෙමතන තිෙයන 
කුණු ටික අදිනේෙනේ. එෙහම නැත්නම් මහ සභාෙවනේ ඉස්ෙසලේලා ඇවිලේලා 
කරනේෙනේ ෙහාඳ ෙදේවලේ ෙනාෙවයි. යහපත් ෙදේවලේ ෙනාෙවයි. ෙමතන ඇවිලේලා 
කරනේෙනේ ෙකාෙහද කුණු තිෙයනේෙනේ ෙකාෙහද වැරදිලා තිෙයනේෙනේ යහපත් 
ෙදේවලේ වලට අත  උස්සනේෙනේ නැහැ.උදවු කරනේෙනේ නැහැ. ඒක නිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ෙම්ක මම දකිනේෙනේ  සමනේලාලේ ප්රනානේදුට ගහපු 
ෙදයක් ෙනාෙවයි. සමසථ්ය හැටියට නගරාධිපතිවරයා හැටියට ෙම්කට 
පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදනේනට ඕන ෙම් නිවස හැදිම සම්බනේධෙයනේ. ෙමාකද 
ෙහ්තුව ෙම්ෙක් ප්රබල ෙම්කට නිත්යානුකුල පියවර ගනේන ඕන කියන තැන 
තමයි අපි ඉනේෙනේ. ෙහ්තුව ෙම්ෙක් කියනවා කම්කරුෙවෝ ෙයාදවලා වැඩ 
ගනේනවා කියලා. අනිත් එක තමයි ඔබතුමා ෙගයක් දහනවා කියලා අපි 
දනේෙනේ නැහැ. ෙම් ෙවන විට ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ ආදායම්  ෙම්ක තමයි 
ලස්සනම වැෙඩේ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාත් එක්ක මම අහෙගන එක 
 ෙවලාවකට රනේඩු කරනවා අෙරෙහනේ නිදහස් කරනේන ෙමෙහනේ 
නිදහස් කරනේන අර ආදායම් අර  ගාස්තුව නිදහස ් කරනේන ෙම් ගාස්තුව 
නිදහස් කරනේන කියලා. හත්වලාෙම් මාධ්යට ගිහිලේලා කියනවා ෙම් ෙවනවිට 
ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ අදායම් එකතු කර ගැනිමට නගරාධිපති සහ 
මනේත්රිවරු අසමත් වි ඇති බව සඳහනේ කරන ඒ මහතා සභාවට ආදායම් 
ෙනාලැෙබන තත්ත්වයක් වී ඇති බව සඳහනේ කරමි. ෙම්ක ෙමාකක්ද ෙත්රුම. 
ඒ කියනේෙනේ ෙමාරටුෙවේ ඉනේන මහජනතාවෙගේ ෙබලේල මිරිකලා ෙබාටුෙවනේ 
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මිරිකලා ෙම් ෙකාෙරෝනා කාෙලේ අනේත අසරණ ෙවලා ඉනේන මිනිස්සුනේෙගේ 
ෙබලේල මිරිකලා රිරි මාංස ටික උරාෙගන බිපලේලා. ෙම් සලේලි ටික ෙම්කට 
ෙගනලේල කියලද කියනේෙනේ. ෙමානවා හරි නීති රිති දාලා ෙගනාවනම් 
ෙමානවද කියනේෙනේ. ඒ  නිසා අපිට තිෙයන ගැටලුව ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ නැගිටිනේෙනේ ෙමාන පැත්ෙතනේද කනේෙනේ ෙමාන පැත්ෙතනේද කියලා 
ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා අපිට. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කණ්ඩායම් 
 නායක ෙම් කියනේෙනේ. ලැජේජයි. නිනේදා සහගත ප්රකාශයනේ ෙම්වා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි තව එකක් තිෙයනවා. මම ආයතන කමිටු සභාපති 
වරයා. අපි ෙම් අවුරුදේද තුල කිසිදු ෙසව්කෙයකුෙගේ අතිකාල දීමනා කප්පාදු 
කරලා නැහැ  මම දනේනා විදියට. ඔබතුමා එෙහම කරලා නැහැෙනේ. එෙහම 
කරලා නැහැ. එතෙකාට ෙම්ෙක් තිෙයනවා ෙම් ෙවනවිට ෙමාරටුව මහ නගර 
සභා ෙස්වකයනේෙගේ අතිකාල වැටුප් සහ සුභසාධන මුදලේ ෙයදවිමට 
අෙපාෙහාසත් වි ඇති නගරාධිපතිවරයා හත් වලාෙම් ෙම්ක නගරාධිපතිවරයා 
කරලා තිෙයනේෙනේ. නගරාධිපතිවරයා පවතින ෙගාඩනැගිලේලට ෙසෝපානයක් 
සකස් කිරිම සඳහා ලක්ෂ 20 ක් ෙවනේ කර ඇති බවද පැවසිය. ලක්ෂ 3 නේ 
ෙසෝපාන හදනේන පුලුවනේද. පැහැදිලි ඉරිසියාව එෙහම එකක් තිෙයනවා.මට 
ෙමෙහම ප්රශ්ණයකුත් තිෙයනවා ගිණුම් වාරේතාෙවත් තිබුනා අධිභාර 
සම්බනේධෙයනේ මනේත්රිවරුනේටත් අධිභාර තිෙයනවද ඒ නම් ටික අපිට කියනේන. 
අධිභාර නිරේමාණය වුෙනේ ෙකාෙහාමද කියලා අපිට කියනේන. අධිභාර 
නිරේමානය ෙවනේන සලේලි ගත්ෙත් කවුද කියලා        අපිට කියනේන. ගත්ෙත් 
ෙමාන ෙහ්තුවටද කියලා කියනේන. ඒ නිසා ෙම් මාධ්ය සම්බනේධෙයනේ අපට 
ගැටලු තිෙයනවා. ඒ නිසා මාධ්යෙවේදිනේෙගනේ ෙගෟරවෙයනේ ඉලේලනවා මාධ්යෙයේ 
යම් ෙදයක් පල කරන ෙකාට ෙම් අහිංසක මනේත්රිවරුනේෙගේ ආත්මය විනාශ 
කරනේන මාධ්ය පල කරනේන එපා තමනේෙගේ ෙපෟදේගලික මති මතානේත්ර 
ෙපෟදේගලික ෙදේවලේ මාධ්ය  තුළ පළ කරනේන එපා කියන ෙගෟරවනිය ඉලේලිම 
කරනවා ඒ වෙගේම අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගැන අෙප් සංෙවේගය ෙම් 
අවස්ථාෙවේ පළ කරනවා.  

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි, ෙම් පළ වුණ ප්රකාශය සම්බනේධෙයනේ කරුණු කිපයක් හා 
මෙගේ නම  ඇතුළත්වීම වුණු කරුණු කිපයක් එතුමා ප්රකාශ කරලා තිෙයනවා. ඒ 
කරුණු වල පළෙවනි ඒක  බඩු මලු සම්බනේධෙයනේ කථා කලා ඒ සම්බනේධෙයනේ 
විගණන වාරේතාෙවේ තිබුණා. අපි ඒකට  උත්තර ලිවේවා. ඒ එක්කම කියනවා මිලියන 
194 ක ලිපිෙගානු අස්ථාන ගත ෙවලා කියලා අපි ඒ  ගැනත් සාකචේජා කලා. ප්රශ්නය 
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තිෙයනේෙනේ වීදුරු ෙගවලේවල ඉදලා ගලේගහනේනත් උඩ  බලාෙගන ෙකල 
ගහනේනත් ෙහාඳ නැහැ කියලා කථාවක් තිෙයනවා. ෙම් ආහාර මලු අපි ලබා 
 දුනේෙනේ කාටද කියන එක ඇත්තටම කවුරුත් දනේනවා ෙම් එක ගරු 
මනේත්රිවරෙයක්වත් එකම  ආහාර මලේලක්වත් ෙගදර ෙනාගිනිචේචා කියන එක 
විවාදයක් නැහැ. ප්රතිපක්ෂ මනේත්රිවරු පවා  පිලිගනේන කාරණයක්. නමුත් ෙම් 
ආහාර මලු විතරක් ෙනාෙවයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට පවා  දුනේනා ෙපාත්පත් 
සභා මුදලිනේ ලබා දුනේන. ෙපාත් පත් ලබා දිලා තිෙයනේෙනේ කාටද කියලා  ෙලේඛණයක් 
කවුරුවත් මට දිලා නැහැ. මම ඇහුෙවත් නැහැ. දැනේ මෙගනේ කවුරු හරි ඇහැවුෙවාත් 
 ඒක දිලා තිෙයනේෙනේ ෙමාන බලපැම මතද නගරාධිපතිවරයාෙගේ 
අත්තෙනෝමතික ක්රියා කලාපය  වෙගේම සුෙදේශ මනේත්රිවරයට මම ෙදනවා ෙපාත් 
කට්ටල කීපයක් ගරු මනේත්රිතුමියටත් දුනේනා,  රංග මනේත්රිතුමාටත් දුනේනා. 
කණ්ඩායම් නායක තුමාටත් දුනේනා. ෙපාදුෙවේ විපක්ෂෙයේ සියලුම  ෙදනාට දුනේනා. 
දැනේ කාටද දුනේෙනේ. ඕක තමයි විගණනය. ෙම්ක විගණනය ෙවනේෙනේ 
 නැදේද.විගණනය ෙවනේන ඕන නැදේද. බඩු ෙබදුෙවනේ නගර සභාෙවනේ. ෙපාත් 
ෙබදුෙවනේ නගර  සභා සලේලි වලිනේ මෙගේ පුදේගලික සලේලි වලිනේ ෙනාෙවයි ෙනේ. 
එතෙකාට ෙකෝ ඒවාෙයේ  නම්.සමනේලාලේ ෙනාෙවයි ෙනේ ෙබදුෙවේ. ඒ ඒ මනේත්රිවරයා 
ගිහිලේලා ෙබදුවා. ෙකෝ නම්. 

 මහා නගර සභා මනේත්රි  - ජී.එම්. නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ අෙපානේසු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට විපක්ෂෙයේ කිසි මනේත්රිවරෙයකුට ඒ බඩු ලැබුෙනේ 
නැහැ. 

 නගරාධිපති - ඩබේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රීවරුනි, ෙම් බඩුමුට්ටු ගැන ෙනාෙවයි කථා කරනේෙනේ. ෙම් සියලුම 
මනේත්රීවරු දනේනවා ෙමාකක්ද ෙම් මම කියනේෙනේ කියලා. ඒක පසේස් කථා කර 
ගනේන ඕන නම්.ගරු මනේත්රීවරුනි ෙම් ෙවලා තිෙයනේෙනේ කනේන ඕන වුණාම 
කබරෙගායා තලෙගායා කර ගනේන යනේන එපා . ඇත්තටම කියනවා නම් 
විගණනය පිළිබඳව ඔය තරම් ෙලාකු ඇලේමක් බැලේමක් විගණනය හරි                      
කියලා කියනවා නම් විගණන විමසුම් වලදි අධිභාරයට ලක් ෙවලා තිෙයනවා 
මම ඇතුලු එවකට හිටපු ශානේත ප්රදිනානේදු, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙනාවන 
සුෙරේෂ් ඉනේදික, රවිනාත් ගුණෙස්කර,සුනිලේ නනේදසිරි, මැක්සි ෙජරාඩේ, සුරංග 
අෙපානේසු ඇතුළුවනේනාවු ගරු මනේත්රීවරුනේ අධිභාරයට ලක් ෙවලා තිෙයනවා. 
අධිභාරයකට ලක් ෙවනේන තරම් විගණන විමසුම් වලට ගිහිලේලා විගණනෙයේ 
තිෙයන කරුණු මාධ්යට කියනෙකාට ඊට වඩා ෙහාඳයිෙනේ අධිභාරයට ලක් 
ෙවලා තිෙයන මුදල ෙගවලා මම එකඟයි විගණනයට කියලා නිශානේත 
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ප්රදිනානේදු මනේත්රිතුමා ෙගවලා හිටියානම් ඉවරයිෙනේ. අපි ඒක නැහැ වරදියි අපි 
ෆයිට් කරනවා එතුමාෙගේ එකත් අයිනේ කරෙගන අෙප් ඒවත් අයිනේ කරගනේන. 
අෙප් ඒවා අයිනේ කරෙගන එතුමාෙගේ එක තියනේනත් බැහැ. එතුමාෙගේ එක 
අයිනේ කරෙගනේ අෙප් ඒවා තියාගනේනත් බැහැ. අපි උත්සහ කරනේෙනේ ඒ 
අධිභාරෙයේදී නිලධාරිනේට අධිභාරය අයිනේ කලා නම් මනේත්රිවරුනුනේ අයිනේ 
ෙවනේන ඕන කියන තැන අපි ඉනේෙනේ. ඒ විගණනයට ලක්ෙවලා අධිභාරයට 
ලක්වුන අර මිලියන 194 ක මුදලක්ෙමහි තිෙයනවා.  

නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රිතුමා ම ෙම් සභාෙවේ කියලා මුදලේ කමිටුවට කියලා 
කඩ කාමර                   කුලි අයිනේ කරමු. ෙම් මාෙස් අයිනේ කරමු. අඩක් අයිනේ 
කරමු. ඒ මුදලුත් ෙම්ක ඇතුෙලේ තිෙයනවා.  අධිභාරෙයේ මුදලුත් ෙම්ක ඇතුෙලේ 
තිෙයනවා. ෙම් සම්පුරේණ ෙදේවලේ ෙම්ක ඇතුෙලේ තිෙයනවා. ෙම් තිෙයන ඒවාෙයේ 
එතනට ගිහිලේලා කියනවා තමුනුත් ෙගවනේන තිෙයනවා.ඒ කියනේෙනේ 
විගණනය හරි. විගණනය හරිනම් එතුමා වැරදියි. මෙගේ ඉඩමක ෙගයක් 
හදනේෙනේ නැහැ. බේලේඩිනේ එකක් හදනවා මෙගේ ඉඩෙම් ෙනාෙවයි. මට ජාතක 
ෙවචේච දරුෙවක් ෙගයක් හදනවා නම් මම කැලැෙවේ ඉදලා නැහැ. අයිඩිනේඩි 
ෙහාරකම් කරලා නැහැ. කැට ෙහාලේලෙගන නැහැ. මම ෙම් ව්යාපාරය කරලා 
තිෙයනේෙනේ පුංචි කාෙලේ ඉස්ෙකෝෙලේ යනකාෙලේ ඉදලා මම ෙම් ව්යාපාර 
කරනේෙනේ ප්රනානේදු ලී බඩු නිශ්පාදනය හා ෙබදා හැරිම කියලා ලියාපදිංචි 
කරලා තිෙයනේෙනේ අද ඊෙයේ ෙනාෙවයි. දැනටත් මම බයත් නැහැ ණයත් නැහැ 
ෙම්වා ෙමානවද ෙම් නගර සභාෙවේ අනුමත කරලා ප්ලෑනේ එක තිෙයනවා. 
එෙක් කිසි ප්රශ්ණයක් නැහැ. හැබැයි ෙම් නගර සභාෙවේ අනුමත කරනේෙනේ 
නැහැ කියලා ෙවන ෙවන තැනේ වලට ගිහිලේලා අනුමත කරෙගන ලක්ෂ 5000 
කට ෙගවලේ විකුනනවා කියලා ඇඩේවටීස්ම නුත් දාලා තිෙයනවා. ෙම්වා ගැන 
කථා කරනේෙනේ නැහැ කවුරුත්. ෙපාදු කටයුතු කරනේන තිබුන  ඉඩම් 
අලේලෙගනම වැෙඩේ කරලා ෙම්වා ගැන කටයුතු කරනේෙනේ නැහැ. කථා 
කරනේෙනේ නැහැ. කනේන ඕන වුනාම කබරෙගායා තලෙගායා කර ගනේන යනේන 
එපා. මම කිසි බයක් නැහැ මම කරන එක වැඩකටවත් මම කාටවත් ඒ 
ෙවනුෙවනේ  ෙපනි සිටිනේෙනත්  ෙමාකද ෙම් සභාෙවේ වැඩ කරලා ඕන තරම් 
අලේලස් දුෂන වලට පහුගිය කාල සීමාවනේ වලදි ලිපිෙගානු ගිහිලේලා දිලා ඒකටත් 
සාක්ෂි දී ගනේන බැරුව මට ලිපියක් එවේවා ඒක විභාග කරනේෙනේ නැත සාක්ෂි 
වලට කවුරුත්  පැමිෙණනේෙනේ නැත කියලා. හිටපු විපක්ෂ නායක තුමා මුලේ 
කරෙගන දාපු අලේලස් දුෂණ පැමිණිලි එකට දාපු එකක්. තව ෙගාඩක් ෙදේවලේ 
තිෙයනවා ක්රමක් ක්රමෙයනේ එනවා. නීතිය ඒ පැත්තට ෙම් පැත්තට නවපු 
අවස්ථාවකදි ෙපාදු කටයුත්තක් කරනේ තිබුන ඉඩම යම් විදියකට ඒවා අපිට 
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ප්රශ්ණ ෙනාෙවයි. ෙමාකද අපි ඉපෙදනෙකාටම ෙගවලේ ඇතුෙලේ ඉපදිචේච 
මිනිස්සු ඔප්පුක් එක්ක අතට ආෙවේ ඉපෙදනෙකාටම ඔප්පුව ලියුෙවේ නැති 
වුනාට ඒ ඔප්පුව අයිති වුෙනේ මට. මට ෙම් කැලෑ වල ඉනේනවත් අනුනේෙගේ ෙදේවලේ 
කඩා ගනේන වත් මට උවමනාවක් තිබුෙන නැහැ ෙපාඩි කාෙලේ ඉදලම. හැබැයි 
මම හිඟනේෙනක් විදියට ජීවත් ෙවනේෙනේ නැහැ. මට ෙහට තව ඉඩමක් ගනේන 
පුලුවනේකම තිෙබනවා. ෙමාකද මෙගේ දරුෙවෝ ඔක්ෙකාම රැකියාවලේ කරනවා. 
ඒක හිනේදා මට ප්රශ්ණයක් නැහැ. මෙගේ දරුවෙගේ නමිනේ තිෙයනවා ඔහු 
හදනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් නීතිරීතියට අනුව ෙසායිසා පාෙරේ සිට 
කඩාෙගන එනවා නම් ෙසායිසා පාෙරේ මට එහා පැත්ෙත් එක කඩනවා නම් 
මම කඩනවා. මට එෙහම ගැටලුවක් නැහැ. පුතා හදලා තිෙයනේෙනේ පුතාෙගේ 
ඉඩම. අනුනේෙගනේ අලේලාෙගනත් නැහැ. රජෙයේ ඉඩම් වලට ගිහිලේලත් නැහැ. 
ෙගවලේවල කුලියට ගිහිලේලා බෙලනේ යනේෙනේ නැතුව ඉනේෙනත් නැහැ අපි අත් 
විදලා නැහැ. ඒක නිසා මාධ්ය කථා කරනෙකාට ෙම්ක ලියපු මාධ්යෙවේදිනිය 
ෙමතනිනේ ගියා. ඒ නිසා මම හිතනවා ෙම්වා කරනෙකාට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ෙම්වා ෙපනේවනේන ඕන.  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අධිභාර සම්බනේධව ඉදිරිපත් කරන ෙලස කාරුණිකව 
ඉලේලා සිටිනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි, ෙම් අධිභාරය අද ඊෙයේ එකක් ෙනාෙවයි.2002 සිට හිටපු ගරු 
මනේත්රිවරුනේට ඇති වුන අධිභාරයක්. ඒ අධිභාරෙයනේ නිලධාරිනේව අයිනේ කරලා 
තිෙයන නිසා අපි විගණනෙයනේ අයිනේ කර ගත්ත ඒවා ෙගාඩක් තිෙයනවා. 
ෙම්ක අහලා විගණනයත් එක්ක අපි කථා කරපු ෙදේවලේ එක්ක උරණ ෙවලා 
එලියට ගිහිලේලා ෙම්ක කථා කලාට අපිට කරනේන ෙදයක් නැහැ.නමුත් ඔබතුමා 
කියපු එක හරි. ෙම්වාෙයේ තිෙයන ෙදේවලේ ලියනේනට ඕනැ. අපි ෙම්ක අදාල 
ෙවනේනාවු ප්රධාන කතෘට දැනුම් දිම කරනේන ඕන ෙමනේන ෙම් ආකාරෙයනේම 
අෙප් ඇහුවානම් අපි කියනවා ඔය විගණනය ඕක ඇතුෙලම තිෙයනවා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නායකයාටත් විගණනය ෙවලා අධිභාරයට ලක්ෙවලා තුනේ 
ලක්ෂ ගානක් ෙගවනේන තිෙයනවා ඒක ගැන කථා කරනේෙනේ නැහැ. එතුමා ෙම් 
මුදලේ අය කර ගැනිම නගරාධිපතිවරෙයක් කරලා නැහැ කියලා කියනවා ඔවේ 
එතුමාත් එකතු ෙවලා සභාෙවේ විසිනේ අයිනේ කරපු මුදලේ තිෙයනවා. ඒවා ගැන 
කථා කරනේන මාධ්ය ඒක නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රිවරයාෙගේ වරදක් 
ෙනාෙවයි. ඒක මාධ්ය දැන ගනේන ඕන තවත් ෙකෙනකුට එෙක් අගතියක් 
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වුනානම් එෙක් අගතිය හරිද වැරදිද ඒකට යම් කිසි වරදක් තිෙයනවද කියලා 
මාධ්ය විමසනේන ඕන. එෙහම විමසීමක් කරනේෙනේ නැතිව පල කිරිම මම 
හිතනවා ඔබතුමා ඉෙගන ගත්තු ආචාර ධරේම පදේධතියත් එක්ක මාධ්ය කලාව 
තුල ඒවා මම හිතනේෙනේ සිදුවිය යුතු ෙදේවලේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ෙම්වා දිගිනේ 
දිගටම ෙම් පලෙවනි එක ෙනාෙවයි, ෙදවනි එක ෙනාවයි, තුනේෙවනි එක 
ෙනාෙවයි, කම්කරුෙවෝ වැඩ කරනවද, කම්කරුෙවෝ නැදේද මම ඒක කියනේන 
යනේෙනේ නැහැ. කියනේන යනෙනේ නැත්ෙත් ෙවන ෙමාකක්වත් නිසා ෙනාෙවයි 
ඒකට බය නිසා ෙනාෙවයි එෙහම කියනේන ගත්ෙතාත් මට ප්රශ්ණ ඇති 
ෙවනේෙනේ නැහැ අපි දනේනවා මම රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මැතිතුමා ෙමාන 
විදියකිනේ වත් අමනාපයක් ඇති කර ගනේන එපා මම ෙම් කියන ෙදේට මම 
ෙමතනට එනෙකාටම සිකියුරිටි ඔක්ෙකාම අයිනේ කරෙගන ෙමතනට ආෙවේ. 
පරිත්යාග කියන ඒව කරලා තිෙයනවා අනිත් පැත්ෙතනේ සභාෙවනේ යම් යම් 
ගනේන ඕන ෙදේවලේ අරෙගන තිෙයනවා. හැබැයි එෙතක් ෙමෙතක් නගර 
සභාවකවත් නගරාධිපති විදියට මහ නගර සභාවකවත් එෙතක් ෙමෙතක් 
සභාවට යම් ෙදයක් ඉතිරි කරානම් සභාවට යම් ෙදයක් ෙගනලේලා තිෙයනවා 
නම් ඒ ෙගනලේලා තිෙයන එෙක් මම එක කියලා යනේන මම උත්සහ කරනේන  
යනේෙනේ නැහැ. හැබැයි මම ෙදක ෙනාෙවයි. මම ෙම් සභාවට ෙගනලේලා තිෙයන 
ෙදේවලේ රජෙයනේ ෙගනලේ තිෙයන ෙදේවලේ විෙදේශ ආයතන වලිනේ ෙගනලේල තිෙයන 
ෙදේවලේ එක්ක ෙදකක් ෙනාෙවයි. ඒක නිසා කුහක කම ඊරේශ්යව ෛවරය 
ෙක්රෝදය ෙදේශපාලනයට පටලවා ගනේන එපා. ඇත්ත ඇත්තත් එක්ක ඉස්සරහට 
යනේන ඒවාෙයේදි වරදින තැනේ නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රිතුමා කණට 
ගැහැවුවත් ඒ හරි ෙදේකට නම් එතෙකාට ෙපරලා ගහනේෙනේ නැහැ. ෙමාකද 
නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රිතුමාලා ගහන තැනේ වල ඉදලා තිෙයනේෙනේ අපි 
විතරයි. කාරේයාල  ගිනි තියලා ගහන තැනේ වලදිත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙයනේෙනේ 
පලෙවනි තැනට ගිහිලේලා තිෙයනේෙනේ ඒ චනේඩි එෙහම ගහනෙකාට ඒචනේඩිත් 
එක්ක යම්කිසි විදියකට මතගැටුමකට ලක්ෙවලා ගිහිලේලා තිෙයනේෙනේ 
සමනේලාලේ ලා තමයි ඒවා නිශානේත ප්රදිනානේදු දනේනවා. සුෙරේශ් ඉනේදිකත් 
දනේනවා. ෙකාරළවැලේල එක තැනකදි ඔබතුමා දනේනවා. කාරේයාලවලට 
ගහනෙකාට අපි ආෙවේ එෙවෙලේ.ඔබතුමාට මතක ඇති. ජයලත් පිරිස ්
මනේත්ර්තුමාෙගේ කාරේයාලය අපි ගියා. ඒවා අපිට විවාද තිබුෙනේ නැහැ. හැබැයි 
ඉතිං ෙම්වා තමනේෙගේ ඇෙස් පරාල තියාෙගන අනිත් අයෙගේ ෙරාඩේඩ ගනේන 
ගිෙයාත් ෙලාකු ගැටලු එනවා.  

ගරු මහා නගර සභා මනේත්රීවරුනී, මම හිතනවා විගණනයට අවනත නම් 
ෙහට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදර කණ්ඩායම් නායක තුමා 
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අධිභාරයට ලක් ෙවලා තිෙයන ලක්ෂ 3  ෙගවල තව පාරක් මාධ්ය සාකචේජාවක් 
තියලා අපි ශුදේදයි ෙගවලා ඉවරයි. එෙහම කරනේෙනේ නැතුව ෙම්වා කියනේන 
යනේන එපා. හරිම අෙශෝබනයි ෙම්වා ෙවලා තිෙයනේෙනේ ෙම් ඉනේෙනේ 
ෙපාෙහාට්ටුෙවේ ෙකෙනක් නිසා ඔෙහාම අපි හිතුෙවේ නැහැ අපි ඔතන 
ඉනේනෙකාට අෙප් පුරුදේදක් තිබුෙනේ නැහැ එතන ඉනේෙනේ අෙප් නගරාධිපති ඒ 
නගරාධිපති එක්ක ෙම්ක ඇතුෙලේ ෙබේරගනේනවා ඇෙරනේන එලියට අපි යනේෙනේ 
නැහැ ඒවා චනේද්ර ගාමිණි පිරිස් ගරු මනේත්ර්තුමනේලා කවුරුත් සාක්ෂි දරනවා. 
අපි එෙහම කලා අපි ෙම් නගර සභාෙවේ ශත පහක් හරි වැඩිපුර යනවා 
නම්වැඩිපුර යන එක අපි නැවැත්තුවා. ඔය සම්පුරේණෙයනේම විගණනය 
සම්බනේධෙයනේ එදා සාකචේජා කරලා අවසානයක් කරන ෙකාට අවසානයට 
කලිනේ ගියා ඒ තමයි පලෙවනි වතාවට විගණනයක් සඳහා ඒකාබදේධ කාරක 
සභාවක් තිබේබ පලෙවනි වතාව මෙගේ 19 ෙවනි අවුරුදේෙදේ. තියලා නැහැ 
කවදාවත්. මමත් අවුරුදු 4 ක් විපක්ෂෙයේ හිටියා. තියලා නැහැ. අපිට දුනේෙනේ 
නැහැ එෙහම අවස්ථා ෙවන මුකුත් ෙනාෙවයි ෙම්නේන ෙම් කාරණය. ඒක නිසා 
කරුණාකරලා ෙම්වා මාධ්ය ෙවේදිනේ විදියට ෙම්වා පල කිරිම. අද මාධ්ය ෙවේදිනේට 
ස්ථානය මාරු කලා කියලා සභාෙවනුත් අහනේෙනේ නැතුව මාධ්ය ෙවේදිනේ නැවත 
එම ස්ථානයට ගිහිලේලා නැවත එතනට යනේන කිවේවයි කියලා මාධ්යෙවේදිනියක් 
ගියා. අද සභාෙවේ මම තීනේදුවක් ගනේන ඕනෑ මාධ්ය ෙවේදිනිය සභාව 
හසුරුවනවද? සභාවට ඕන විදියට මාධ්යෙවේදිනේ හැසිෙරනවද සභාව තුල 
කියන එක තීරණයක් අරෙගන අද සභාෙවනේ පිටව ගිය මාධ්යෙවේදිනියට 
නැවත සභාවට එනේන ෙනාදීමට තීනේදුවක් ගනේන ෙවනවා. එෙහම නැතුව 
බැහැ. සභාව ආවරණය කරනේනයි එනේෙනේ. ඒ ඇෙරනේන ෙම් කවුරුත් කලබල 
ෙවනේන යනේන එපා ෙම් සභාව ෙමෙහයවනේෙනේ නගරාධිපති මාධ්ය ආයතනය 
ගැන ෙනාෙවයි මම ෙම් කිවේෙවේ.කලබල ෙවනේන යනේන එපා. මම කිවේෙවේ මාධ්ය 
ආයතනයක් ගැන ෙනාෙවයි. අද දිනෙයේදි සභාවට ඕන විදියට ෙනාෙවයි එයාට 
ඕන විදියට සභාව ෙමෙහයවනේන ගියා නම් මාධ්යෙවේදිනිය නැතුව ඕන 
විදියකට ලංකාදිප නැත්නම් දිවයින නැත්නම් අද පත්තරය නැත්නම් ඕන 
ෙකෙනකු එවනේන ඕන සභාව පාලනය කරනේන ෙනාෙවයි.මම ෙම් ආයතනය 
ගැන ෙනාෙවයි කිවේෙවේ.මම බය නැහැ .හචාබචා ගාලා ෙබාරුවට කියවනේන 
එපා උගත් මනේත්රිතුමිය  බය නම් ෙමතන ඉනේෙනේ නැහැෙනේ තුනේ පාරක් බය 
කියන එක දනේෙනත් නැහැ අපි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මරණ කාෙලත් බය 
තැන හිටිෙයේ නැහැ අපි අයිඩිනේටි කාඩේ දුනේෙනත් නැහැ අපි.බය දනේෙනේ නැහැ 
අපි. නමුත් කරුණාකරලා ෙම් සභාව තමනේෙගේ අතට ගනේන යන 
මාධ්යෙවේදිනේට මම ආයතනය ගැන කිවේෙවේ නැහැ ආයතනය මට ප්රශ්ණයක් 
නැහැ ආයතනෙයනේ එවනේන පුලුවනේ. හැබැයි ෙමතන තමනේට ඕන විදියට 
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ෙම්ක හසුරුවනේන යනවා නම් ඒ මාධ්ය ලියන ෙකනා පිලිබදව අපිට ප්රශ්ණයක් 
තිෙයනවා. ආයතනෙයනේ ඔන ෙකෙනක්ව එවනේන පුලුවනේ. අවුරුදු 16 කට 
පස්ෙස් ෙම් වෙගේ කථාවක් අහනේන වුෙනේ අද. කවදාවත් මම ෙමෙහම කථා 
කරෙලා නැහැ.ඒ නිසා කරුණාකරලා සභාව පැත්ෙත් ඉදගනේන.ෙමතන ෙහට 
ඔබතුමිය ඉද ගත්ෙතාත් ඔබතුමියටත් ඕක තමයි ෙවනේෙනේ කරුණාකරලා 
එෙහම කරනේන යනේන එපා. ලියන එක ප්රශ්ණයක් ෙනාෙවයි අපට තිෙයනේෙනේ 
හැබැයි සදාචාරයක් තිෙයනවා. එතුමත් එක්ක අහලා අෙපනේ අහනේන තිබුනා 
ෙමනේන ෙමෙහම ෙදයක් ෙමාකක්ද ෙම් කියලා අහනේන තිබුනා. සජිත් 
මනේත්රිතුමා එෙහම ෙනාෙවයි ද. අහනේන තිබුනා එෙහම මුකුත් අහනේෙනේ 
නැතුව ලියාෙගන ලියාෙගන ගිහිලේලා පත්තර වල පල වුනාම ඒවා ෙලාකු 
වරදක්. 

 

(සභා ෙඝෝෂා) 
 

           නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරුනි, ඔබතුමිය කරුණාකරලා ඉදගනේන.මෙගේ කථාව ඉවර නැහැ. 
ගරු මනේත්ර්වරුනි  මම කථා කෙලේ ෙවන මුකුත් ෙනාෙවයි ෙම්වා පලෙවලා පුවත්පත් 
වල අපිටත් ආත්ම  ෙගෟරවයක් කියලා එකක් තිෙයනවා. ගරු මනේත්රිතුමිය ඕකද 
උගත් කම කියනේෙනේ. මට කථා  කරනේන ෙදනේන. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඔබතුමා ෙගේ කථාව අපි අහෙගන ඉනේෙනේ 
කැමැත්ෙතනේ. ඔබතුමා කියන කථා වලට අමතරව තවත් තවත් මනේත්රිවරු 
කථා කියනවා.මනේත්රිවරුනේට ෙගෟරවය තිෙයනේ ඕන. ඔබතුමා කියන 
සමබරතාවයට අපි කැමතියි.  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රීති ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. සාමාන්යෙයනේ සභාවාක 
මුලසුන කථා කරන  ෙවලාවට ෙවන ෙකෙනකුට කථා කරනේන බැහැ. ඒක තමයි 
සදාචාරය.නගරාධිපතිවරයා  ප්රකාශයක් කරනෙකාට ඒ ප්රකාශයට අෙගේනේස් 
ෙවන ෙකෙනකුට කථා කරනේන බැහැ  ෙරගුලාසි අනුව. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
අපිට ෆීලේ බෑගේ ෙමානාව හරි ප්රශ්ණ එනවා නම් අපි  නීත්යානුකුලව ෙම් 
නගරාධිපතිවරයාෙගේ ප්රකාශයට සවනේ ෙදනවා නම් අපිට ගැටලුවක්  නැහැ.සවනේ 
දුනේනට පස්ෙස් නගරාධිපතිවරයාෙගේ ප්රකාශෙයේ යම් වැරදේදක් තිෙයනවා නම් 
 එතුමාෙගේ අවසරය පරිදි අපිට ෙපනේනල දිෙම් හැකියාව අපිට තිෙයනවා ආඥා 
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පනෙත් විධිවිධාන  අනුව ඒක තිෙයනවා. ඒ නිසා මම කියනේෙනේ හිත්රිදවිම් සිදු 
ෙවනවා නම් ඒ හිත්  රිදවිම් ඇති  ෙනාවන ආකාරයට හැසිෙරනේන සභාව තුල. ඒ අපි 
කවුරුත් මනේත්රිවරුනේෙගේ ෙගෟරවයට  ෙබාෙහාම වැදගත්. අපි අෙප් ෙදේවලේ කඩ 
කරලා අපි තව ෙකෙනක්ෙගනේ යහපත් ෙදයක්  බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනේන එපා. 
අපි සියලුම මනේත්රිවරුනේෙගනේ ෙගෟරවෙයනේඉලේලනවා.  අපි  ෙමෙතක් කලේ 
එෙහම ප්රශ්ණ ඇති කරෙගන නැහැ. ඒ නිසා මුලසුන කථා කරන ෙවලාවට අපිට 
 කථා කරනේන අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා  ඒ සම්බනේධෙයනේ දැනුවත් ෙවලා ඉනේන 
කියන  ෙගෟරවනීය ඉලේලිම කරනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, අපි ෙමතුමාෙගේ කථාෙවේ ඔබතුමා කියපු ඇකියුරිටි 
බැලනේස් නිරවුබව  සනේකුලතාව දනේන නිසා තමයි ඒක  න්යාය දනේන නිසා තමයි අපි 
අවස්ථාව දිල තිෙයනේෙනේ.  ඔබතුමා හැමදාම ආයාචනා ෙපත්සම් යටෙත් රීති ප්රශණ් 
මතුකරනවෙනේ. ඒ රීති ප්රශ්ණ මතුකරන  එෙක් සාධාරණ බව ෙපෙනන නිසා 
තමයි ෙමචේචර ෙවලා හිටිෙයේ. එතුමා කථා කරන ෙකාට  මුලසුනට ගරු කරනේන 
ඕන බව අපි දනේනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි මම ෙම් කියාෙගන එන එෙක්දි යම් යම් කරුනු ෙමතන මම 
ඉනේෙනේ උඩ නිසා යම් ඉරියවේෙවනේ පවා කරන ෙදේ මට ෙප්නවා උගත් ෙනෝනා 
හිනාෙවනේන එපා. ෙම් සභාවට උසුලු විසුලු ඕනවට වඩා කරනේන එපා ඊලඟ 
පියවරටත් යනේන ෙවනවා ඕවා කරනේන ගිෙයාත්. ඒක නිසා ඒවා කරනේන 
යනේන එපා. හිනාෙවනේන කියන එකට පිහිෙයනේ අනිනේනේ හිනාෙවනේන පුලුවනේ. 
ඔබතුමියෙගේ තිෙයන ඔය දැනුම, අවෙබෝධය, උගත්කම සියලුම ෙදේ ඔබතුමිය 
සතුව තියා ගනේනෙකෝ. මම කියාෙගන ආෙවේ කරුණාකරලා මාධ්යෙවේදිෙයක් 
ෙම් සභාෙවේ කුමන විදියකට මනේත්රිවරෙයකුට, නගරාධිපතිවරයාට, 
උපනගරාධිපතිවරයාට, කුමන ෙහෝ නිලධාරිෙයකුට. කුමන ෙහෝ ෙචෝදනාවක් 
නගනවානම් ඒ නගනේන ඕන විදියක් තිෙයනවා. ඒ පිලිබදව අපට තිෙයනවා 
ප්රශ්ණයක්. සම්පුරේණවම අපි කියමු යම් ෙකෙනක් ප්රකාශයක් කලාම ඒ 
ප්රකාශය පල ෙවනෙකාට අපි කියමු මාටිනේ මාමා කථා කරපු එකක් ෙම් 
සභාෙවේ අපිට කථා කරනේන බැහැ. ගරු මනේත්රිතුමා දනේනවාෙනේ. හැබැයි 
යම්කිසි මනේත්රිවරෙයක් ප්රකාශයක් කලාම ඒ ප්රකාශෙයේ වැදගත් භාවය ඒ 
පිලිබදව කථා කිරිමට අයිතියක් තිෙයනවා. ඒක නිසාම මම කියනේෙනේ 
කරුණාකරලා ෙම් වෙගේ ෙදේවලේ පලකරනෙකාට මනේත්රිවරුත් තමනේෙගේ 
පැත්ෙත් ඉදෙගන ෙකායිතරම් දුරට තමනේ නිරේෙදෝෂ ෙවනවද කියලා බලාෙගන 
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ඉදලා ඒ කටයුත්ත කරන එකත් මනේත්රිවරයාෙගේ වගකිම. ෙමාකද මම 
කවදාවත් ඔය කටයුත්ත කරලම නැහැ මට පුරුදේදක් නැහැ එෙහම. කියනේන 
ඕන ෙදේ ගරු රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමා සමඟ උඩට ගිහිලේලා කථා 
කරනවා, උපනගරාධිපතිතුමා සමඟ උඩට ගිහිලේලා කථා කරලා අපි වැෙඩේ 
කලා. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි අපි මහනේසි ෙවලා යම් යම් ෙදේවලේ සභාවට පාඩු 
ෙවන යම් යම් තැනේ වලදි වාසි කර ගනේන අපි උදවු කලා. අපි ඒවා එෙහම තමයි 
කෙලේ. ෙකාතන හිටියත් සභාවට පාඩු ෙනාවන යම් ෙදයක් කරනෙකාට 
ජනතාව දනේනවා ෙම් කථා කරනවට වඩා අපි ෙහට ගිහිලේලා මාධ්ය 
සාකචේජාවක් තියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මනේත්රිවරයාට ෙගවනේන 
තිෙයනවා ෙමචේචරක් විගණනෙයනේ කියලා තිෙයනේෙනේ අධිභාරයක් තිෙයනවා 
කියන එක අපිට අවස්ථාවක් තිෙයනේන එපැයි. මම දැනේ කියනවද විගණනය 
වැරදියි කියලා නැහැ. වැරදි නැහැ ඒක නිවැරදි කර ගනේන ඕන. හැබැයි වරැදේද 
තුල එයා ඉදෙගන ඒ වැරැදේද අපිට පටවනාව නම් සභාෙවනේම ඒක ෙබේර ගනේන 
ඕන. ඒක සභාෙවේ ප්රශ්ණයක්. ෙම්ක එලිෙයේ තිෙයන ප්රශ්ණයක් ෙනාෙවයි.ඒක 
නිසා මම කිවේෙවේ කරුණාකරලා ඒවෙගේ කථා කරනෙකාට මීට වඩා ඒවෙගේම 
මාධ්ය ෙවේදිනේ විදියට මිට වඩා දැනුමක් ලබානේන ඕන අපිට ඒ කලාව පිලිබදව 
ෙලාකු  අවෙබෝධයක් නැති වුනාට අපි දනේනා ෙදය තමයි  යම්කිසි ෙදයක් 
විමසීෙම්දි ඕනම මාධ්යක් මම එෙහම කරලත් තිෙයනවා සමහර මධ්යනේ  අපිට 
 ඇහුම්කම් දිලා ඒක කරල තිෙයනවා. සිරසට කථා කරලා අපි 
කියනෙකාට ඔබතුමනේලා ෙමෙහම දැම්මා විමසිමක් කරනේෙනේ නැදේද කිවුවම 
අෙපනේ අහලා කරලා තිෙයනවා. ෙම් ඇහුම්කම් දිමක්  නැතුව අර ෙගානා 
වලං ෙගාඩට පැනේනා වෙගේ එෙහම මාධ්ය ඒ විදියට හසුරුවනවා නම් අපි 
ෙගානාව බැදල තියනේන ෙවනවා. ෙමනේන ෙම් කාරනාව ගරු සුජිත් පුෂ්ප 
කුමාර මනේත්රිතුමා ඔබතුමාෙගේ කරුණු මත අනිවාරේ◌්යෙයනේම ෙමය 
වාරේතාගත යුතු ෙවනවා  

ගරු මනේත්රීතුමා, ලියන 194 ක් සභාවට  අයකර ගැනිම කියන එෙක්දි 
ෙමතුමනේලා ෙනාදනේනවා වුනාට ඒෙකදි සම්පුරේණෙයනේම විගණන විමසුම් 
ෙවලාවනේවලදි අපි ඒවාට උත්තර සපයලා තිෙයනවා. ඒක නිසා ෙම්වා 
නගරාධිපතිවරයාෙගේ කටයුත්තක් ෙනාෙවයි හැබැයි වග කියනවා 
නගරාධිපතිවරයා. ගණනේ බලන නිලධාරියාට වග කියනවා ෙම්වා නිලධාරිනේ 
මගිනුත් ඉටු කර ගනේනට බැරි උදාහරණයකට ගත්ෙතාත් රජෙයේ ආයතනවල 
තිෙයනේනාවු වරිපනම් ෙම්කට ඇතුලත් ෙවලා තිෙයනවා. සමහර ෙලේඛන 
තිෙයනවා. උදාහරණයකට ගත්ෙතාත් අවුරුදු 10 කට කලිනේ කරපු 
ව්යාපාරයක් දැනේ නැති ෙවලා තිෙයනවා. අයකර ගනේන බැරි ෙවලා තිෙයනවා. 
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ඒ වෙගේ ෙදේවලේ ෙම් මිලියන 194 තුල සම්පුරේණෙයනේම අනේතරේගත ෙවලා 
තිෙයනවා.ඊට පස්ෙස් ආදායම් එකතු කිරිම සම්බනේධෙයනේ මම හිතනවා ෙම් 
දවස්වල ආදායම් එකතුකර ගනේන ඔය කියන විදියට අපි අෙපාෙහාසත් ෙවලා 
තිෙයනවද කියන එක නගරාධිපතිවරයා විදියට මම  හිතනේෙනේ තව දුරටත් 
ෙලාකු අපිට ප්රසිදේධිය එක්ක ෙදනවා නම් මම හිතනේෙනේ  ෙහාඳයි කියලා. 
ආදායම් එකතු කිරිම අපි තරම් විදිමත් විදියට මිනිස්සුනේට සහන දිලා ආදායම් 
එකතු කරන පලාත් පාලන ආයතනයක් තිෙයනවා නම් මම කිවේෙවේ මම ඉලේලා 
අස්ෙවනවා කියලා. කවුරුහරි කියනවා නම් ලංකාෙවේ  ෙමනේන ෙමෙහම 
තැනක තිෙයනවා කියලා අතීතය අවුරුදු 40 කට,30 කට,10 කට එහා ගිය 
වරිපනම් වලට එහා ගිය වරිපනම් වලට 10% ක් වට්ටම් ෙදනවා කියලා කවුරු 
හරි කියනවානම්  කරලා තිෙයන තැනක් තිෙයනවා කියලා ඉලේලා අස්විෙම් 
ලියුම දිල මම යනවා. අනේන ඒ වගකිම නගරාධිපතිවරයා අරෙගන තිෙයනවා. 
මිනිස්සුනේට සහන දි දි වරිපනම් බදු එකතු කරන ලංකාෙවේ තිෙයන එකම 
ආයතනය ෙමචේචරයි. ඒක නීතියට පරිභාහිරව ෙනාෙවේ නම් කවදාවත් 
විගණනය ෙවලා නැහැෙනේ. නගර සභාව වට්ටම් ෙදනේන බැරි අවස්ථාවලදි 
වට්ටම් දිලා ආදායම් අහිමි කරෙගන කියලා විගණනය ෙවලා නැහැෙනේ. ඒක 
සම්පුරේණ ෙබාරු. එෙහම එකක් නැහැ. වරිපනම් බදු අරකර ගැනිම 
ඔබතුමනේලා ෙනාදනේනවා වුනාට රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමාෙගේ කාෙලේ 
එතුමා දනේනවා එතුමාට ෙලාකු ප්රශ්ණයක් බවටත් ඒක පත්ෙවලා තිබුනා 
ඔබතුමා දනේනවා අපිට  හැමදාම 55% - 60% ට වැඩිෙයේ වරිපනම් බදු එකතු 
ෙවනේෙනේ නැති නිසා වැටුප් ප්රතිපරේණය කිරිමට ඔබතුමාෙගේ කාෙලේ 65% -70% යි 
දුනේෙනේ ඔබතුමාට තනිකර ආදායම දැනේ මම වැඩ කරනවා වෙගේ 
ඔබතුමනේලාට වැඩ කරනේන බැරි වුන පලෙවනි කාරණාව තමයි ඔබතුමාට 
වැටුප් ප්රතිපුරේණය කරනෙකාට 70% යි උපරිමය දිලා තිෙයනේෙනේ. 30% ක් 
ඔබතුමාට ෙදනේෙනේ නැහැ. අද 100% ම ෙදනවා. අද වැටුප් ප්රතිපරේණය අෙප් 
වරිපනම් ආදායම 60% ක් වුනත් 55% ක් වුනත් ඔබතුමාෙගේ කාෙලේ ඔබතුමාට 
දුනේෙනේ නැහැ ගරු මැතිතුමා. ඒක මම දනේනවා ඒක නිසා ඔබතුමාට විශාල 
ධනස්කනේධයක් අහිමි වුනා. හැම අවුරුදේෙදම ඔබතුමාට ලක්ෂ 700 – 800 ක් 
ප්රතිපුරේණ ෙවනේෙනේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒවත් එක්ක  ෆයිට් කලා.ෙම් කවුරුත් 
දනේෙනේ නැති වුනාට ඒවා දනේෙනේ ඒ පරිනත ෙවචේච අවෙබෝධයක් තිෙයනේන 
අය. ඒවට අපි ෆයිට් කලා එෙහම  ෆයිට් කරපු නිසා තමයි අද ප්රතිපුරේණ 100% ක් 
හම්බෙවනේෙනේ.ඒ නිසා කරුනාකරලා ෙම්වා ඇඟිලි දික් කරනේන ඕන ආදායම 
එකතු කර ගනේන ෙනාදනේන ආදායම එකතු කර ගැනිම නගරාධිපති 
කාරේ◌්යයක් ඒක කරලා නැහැ. ඒකට ෙහාඳ  සාක්ෂියක් තමයි මම ෙම්වා 
කිවේෙවේ. අපි ඒවා යනේන පුලුවනේ උපරිමය දක්වා ගියා. ඒවා යහපාලන ආණ්ඩුව 
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කාෙලක් අපි ඒ උපරිමයට  ගියා. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ෙරජිෙනෝලේඩේ කුෙරේ මහ 
ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරලා කාලාවෙරෝධය කියන එක අවුරුදේදයි 
ඔබතුමාෙගේ කාෙලේ තිබුෙනේ. අපිට ෙගාඩක්මුදේදර ආදායම අහිමි ෙවලා තිබුනා. 
මම  ඒක අවුරුදු 5 දක්වා වැඩි කලා සජිත් දුමිනේද පිරිස් මනේත්රිතුමා දනේනවා. ඒ 
ආදායම එකතුකර ගැනිමට ගිහිලේලා.අපිට අද ෙදයියෙනේ  කියලා එක්දාස් 
පනේසියක් එක්දාස් තුනේසියක් විතර මුදේදර ආදායමක් එන තත්වයට අපි 
ෙගනිචේචා. ෙවන දවස් වල අවුරුදේෙදනේ ඒක ගත්ෙත් නැති වුනා නම් ඒක අෙප් 
ආදායමක් ෙනාෙවයි පලාත් සභාෙවේ ආදායමක් විදියට ගියා. එෙහම අපිට 
තමයි කියනේෙනේ ආදායම එකතු කර ගැනිම අෙපාෙහාසත් කියලා. ෙම්ක 
කියනේනනේ කාෙලේ කිවේවම මාධ්ය ෙවේදිනේ අෙපනේ ඇහුවා නම් අපි ඕක 
කියනවාෙනේ. ෙමනේන ආදායම එකතු කිරිම අපි කරපු කාරේය. අපි කරපු කාරේය 
ෙමාකක්ද කියලා. එෙහම නැතුව ෙම් වලං ෙගාඩට පැනේන ෙගානා වෙගේ ෙම්වා 
ලියාෙගන ලියාෙගන ගියාට හරියනේෙනේ නැහැ. එතුමා 97 සිට ඉනේනවා එතුමත්  
ඒක දනේනවාෙනේ. ඒක කියනෙකාට එතුමා අනිත් පැත්ත හැරිලා බලනේන ඕන 
දැනේ ෙම්ක මම කියන එක හරද. ඒ කාෙලේ ෙම්ක කෙලේ නැහැ.ෙම් කාෙලේ කලා 
එතුමාටත් තිබුනා ඒක ෙනාකියා ඉනේන. කියනවානම් කියන විදියක් 
තිෙයනවා. ෙම්ක ෙම් විදියට අෙප් සභාව ෙමෙහයවනේන අෙප් සභාෙවේ වැරදි 
ෙතාරතුරු අෙප්  මෙනෝජේ මනේත්රිතුමා කිවේෙවත් වැරදේදක් ෙනාෙවයි මෙනෝජේ 
මනේත්රිතුමා කවුරුත් කැමතියි ෙමාකක් හරි කරලා ස්තුතියි කියලා අහගනේන. 
ඕක තමයිෙනේ ෙදේශපලඥයිනේට තිෙයන අවසාන ඉලක්කම. හැබැයි එතෙකාට 
ඒකත් ඔබතුමා කියපු එක හරි. අෙප් තිලකසිරි මනේත්රිතුමා කථා කලා 
අනේතිමට එතනට ගිහිලේලා අපි නිසා ෙම්ක වුනා කියන තැනට පත්ෙවනේන 
ගියා. කවුද ඒක  ඒ නිසා කෙලේ නැහැ. මම අදටත් ඒ මුදලේ ටික නිසි පරිදි 
බැදලා නිසි පරිදි කුණු ටික බැෙවනේනැත්නම් ෙහටත් මම නවත්වනවා. ඒ මෙගේ 
නගර සභාෙවේ ගරු මනේත්රිතුමනේලාෙගේ කුණු ටික ෙදනවද ෙතෝරනේෙනේ නැතුව 
මනේත්රිතුමා.මනේත්රිතුමාලා වරිපනම් ෙගවනේෙනේ නැදේද. ඒක නිසා ෙම් සභාෙවේ 
මනේත්රිවරු වැඩ කරනේන ඕන  සභාව ගැන හිත හිත. හැබැයි විගණනය ගැන 
කියනෙකාට කියනවා අදායම එකතු කෙලේ නැහැ කියලා.කුණු ටික ෙතෝරන 
ෙකාට සභාෙවේ ෙවන විදියක් ෙපාලට ගියාම එක විදියක් එෙහම කරනේන 
බැහැ.ගරු සජිත් මනේත්රිතුමා වරිපනම් බදු ෙගවනේ නැති ව්යාපාර බදු 
ෙගවනේෙනේ නැති ෙපාලක කුණු ටික වත් ෙතෝරලා ෙදනේෙනේ නැතිව අපි අදිනේන 
අපිට ෙමාකක්ද තිෙයන ෙම්වා කථා කරනේන ගියාම එකිනේ එක ෙම් වැරදි 
නිවැරදි කර ගනේන ඕන.ඒක නිසා යම් විදියකට සිත් තැවුලකට පත් වුනා නම් 
යම් විදියකිනේ මෙගේ වචනයකිනේ හරි ඒ පිලිබදව මම කණගාටු ෙවනවා. හැබැයි 
මමත් අවුරුදු 16 ක් ෙමතන ඉදෙගන මම දනේනවා ෙම් සභාෙවේ අබමලේ 
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ෙරේණුවකටවත් ෙම් සභාවට අහිතක් ෙවනේන වැඩක් කරලා නැහැ. ෙම් 
ෙතෙමන වහෙලේ පවා උලු කැට පවා මාරුකරලා තිෙයනවා මම. මෙගේ වහෙලේ 
පවා උලු කැට මම මාරු කර ගත්තා මම. කවුරුත් දනේෙනේ නහැ උෙදේ පානේදර 
ඇවිලේලා උඩට නැගලා උලු මාරු කරලා තිෙයනවා. මම  කුණු ඇදලා තිෙයනවා 
ෙම් අත් ෙදෙකනේ තව ෙපාඩේෙඩනේ ෙවඩි තියලා මරනවා මාවයි සුජිත් පුෂ්ප 
කුමාර මනේත්රිතුමාවයි 2006 අෙප්ර්ලේ මාෙස් 17 වෙගේ දවසක. අපි දනේෙනේ නැහැ 
බැංකුවක වාහනයක් එනවා අපි මැදේදට පැනේනා අපට පාට් එක දාපු නිසා 
බලනෙකාට ටී 56  4 ක් අරෙගන එලියට බැස්සා. කුණු අදින මිනිස්සුනේට 
අරියාදුවක් කරලා එෙගාලේෙලෝ ගිය නිසා කරුවෙලේ මැරුනා.ඒක නිසා සභාවට 
තිෙයන ෙලනේගතු කම නම් කියනේන වචන ඕන නැහැ. නමුත් ඒක පැත්තකට 
දාලා යම් යම් විදියට ෙදෝෂාෙරෝපණයට ලක් කරනෙකාට තමුනුත් නිවැරදි 
ෙවලා ඒවා කලා නම්  ෙහාඳයි.  

ගරු මහා නගර සභා මනේත්රීවරුනි, මාධ්යෙවේදිනේ ෙම්වා ලියනවානම් මම 
හිතනවා අද දිනෙයේදි ගරු ෙලේකම්තුමා ඔබතුමාෙගේ විෙශ්ෂ කාරේයභාරයක් 
ෙවනේන ඕනෑ. ෙම් මාධ්ය වලදි ප්රධාන කතෘ තුමනේලාට ෙම් විදියට ලියලා 
තිෙයනවා. බැලනේස් ෙනාවිම මත ලියලා තිෙයන එක ප්රධාන කතෘ තුමාට 
දනේවනේන. ෙම් වෙගේ අයව ඔබෙගේ ආයතනෙයනේ අෙප් සභාවට එවනේෙනේ 
නැතුව ෙම් සභාව තුල ඔබෙගේ ආයතනෙයේ ෙගෟරවය රැෙකන පරිදි මාධ්ය 
බැලනේස් කිරිමට කරනේන පුලුවනේ අයව ෙම්කට එවනේන එෙහම නැති වුෙනාත් 
මම හිතනවා අපිට ප්රතික්ෙෂ්ප කරනේන ෙවනවා. අපි ගාව එකක් ෙදකක් 
තුනක් හතරක් ෙනාෙවයි කරුණු 100-200 ක් විතර තිෙයනවා ෙම් එක පැත්තක් 
උෙදසා ලියන වාරේතාවලේ අපි ගාව තිෙයනවා. ඒක නිසා ඔබතුමා 
කරුනාකරලා ෙම් පිලිබදව ප්රධාන කතෘනේට ලියනේන සමබරතාවය ආරක්ෂා 
කර ගැනිම සඳහා මාධ්යට ලිවිම සඳහා ඔවුනේෙගේ ආයතන වලිනේ සභාවට 
එවන කවුරු ෙහෝ සභාව ඔවුනේට ආවරණය කිරිෙම් දිලා තිෙයන ඒ අවස්ථාව 
පැහැර හැරිමක් ෙනාෙවයි ලියන එක නිවැරදි කරෙගන එතුමියට එනේන 
පුලුවනේ නම් එතුමියට එනේන පුලුවනේ නම් අපිට කමක් නැහැ. නිවැරදි කර 
ගනේෙනේ නැත්නම් එතුමනේලාව එවනේන එපා කියන එක දැනුවත් විම කරනේන. 

03(3) මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ආයාචනා හා ෙපත්සම් හමුෙවේ කීපයක්ම ඉදිරිපත් 
කරනේන තිෙයනවා. ප්රථමෙයනේම අභිනවෙයනේ ෙත්රි පත් වුනු විපක්ෂ නායක 
හිටපු නගරාධිපති හිටපු පලාත් සභා මනේත්රි ෙමාරටු නගරයට විශාල ෙස්වයක් 
කරපු රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමාට විපක්ෂ කණ්ඩායම් මනේත්රිවරු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයේ මනේත්රිවරු සහ විපක්ෂ කණ්ඩායම් සංවිධායක  විදියට සුභ 
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පතනවා. ඒවෙගේම ෙම් අවස්ථාවට අද දිනෙයේ නවක මනේත්රිවරෙයක් විදියට 
ෙත්රි පත්වුනු හිටපු නගර සභා මනේත්රි චනේද්ර ගාමිනි මනේත්රිතුමනේට මාෙගේ 
සුභාශිංශන පල කරන අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයේ නාගරික 
මනේත්රිවරුනේෙගේ සුභාශිංශනය ෙම් අවසථ්ාෙවේදි පල කරනේනට ඕන.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙකාවිඩේ නිසා මාස කීපයක් පාසැලේ වහලා තිබුනා 
දැනේ නැවත විවෘත්ත කරමිනේ යනවා ඒ නිසා මෙගේ ෙකාට්ඨාශෙයේ තිෙබන 
සහිරා විද්යාලෙයේ පිරිසිදු කිරිම් කල කුණු ෙගාඩ තැනක තිෙයනවා  

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා, මම නැවත නැවත කියනවා ඔබතුමා ඉනේෙනේ පාසෙලේ 
ෙනාෙවයි ෙම්  ආයතනෙයේ. ෙම් ආයතනයට දිව්යඥානය නැහැ. ෙම් ආයතනෙයේ 
නගරාධිපතිවරයාට ලියුමක්  ලියලා අපි ෙම්ක ශුදේධ කලා කුණු ටික ෙගනියනේන 
කියලා කියනේෙනේ නැතුව අපි දනේෙනේ  ෙකාෙහාමද. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම ප්රධාන මහජන ෙසෟඛ්ය පරික්ෂකතුමාට කිවේවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා, ඔබතුමා ෙම් සභාෙවේ මනේත්රිවරෙයක්ෙනේ. ඔබතුමා ෙම් 
සභාෙවේ ගරුත්වය  මුලිනේම ආරක්ෂා කර ගනේන. ඔබතුමා ෙනාදනේනවා ත් 
ඇති දනේනවාත් ඇති ෙම් සභාෙවේ ගරු ෙකාමසාරිස් පාලනයට ගිය කාෙලේ මෙගේ 
මෑණියනේෙගේ බණ පිංකම තිෙයන ෙවලාෙවේ පටවා ගත්ත ෙකාඩි කණු ටික 
ෙකාමසාරිස්තුමා ලිඛිතව ඉලේලලා  නැහැයි කියලා ෙකාඩිකණු ටික බෑවා. ෙම් 
නගරාධිපතිවරයා එතෙකාට ෙදවතාවක් නගරාධිපති ෙවලා ඉනේනෙකාට අපි 
කියනේෙනේ ෙම්ක ෙදනේන බැරි කමක් කරනේන බැරි කමක් ෙනාෙවයි ෙම්කත් 
ආයතනයක්. ඒ විදුහලේපතිතුමාට කියනේන  ඕන ලිඛිතව නගරාධිපතිතුමා 
ලිපියක් ඉදිරිපත් කරනේන. එතෙකාට අපි ඕෙක්. ෙම් ලංකාෙවේ ෙම් විදියට 
පාසලේ,පලේලි, පාසැලේ වලට වැඩ කරන ෙවන පලාත් පාලන  ආයතනයක් 
තිෙයනවා නම් ෙහායාෙගන එනේන. ඔබතුමත් ඒ ගරු සභාෙවේ මනේත්රිවරෙයක් 
විදියට ඉනේනවා. 

03(4) මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම විටිනේ විට කියනවා කලේදමුලේෙලේ පාරවලේ කැඩිලා. 
දැනේ කඨින  ෙපරහැර පිංකම් කරන කාලය ඔබතුමාලෙගේ ලක්ෂ 66 ක්ම  වැඩිපුරම 
දුනේෙනේ සිංහල ෙබෟදේධ  ජනේද.  හාමුදුරුෙවෝ මුලිකත්වය ෙවලා ඔබතුමාලෙගේ 
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ආණ්ඩුවක් ෙගනාව. නමුත් දැනේ අපිට  කියනවා කඨින පිංකම් යන කාෙලේ පාරක්වත් 
හදනේන බැරි සභාවක්ද . මම කිවේවා පුලුවනේ කමක්  තිෙයනවා නම් කැඩිලා තිෙයන 
තැනේ හරි අපි හදමු කියලා. පුලුවනේ කමක් තිෙයනවා නම් මම  ඉලේලිමක් කරනවා 
ෙහට පුලිනතරාරාම විහාරස්ථානය කඨින චීවරය රැෙගන යන ෙපරහැර. එම  
 නිසා දහම් මාවෙත් 11 වන පටුමෙගේ පිලිසකර කර ෙදනේන කියලා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා, ඇයි ඔබතුමා ඔය විදියට කථා කරනේෙනේ තිලකසිරි 
මනේත්රිතුමා, සුරංග  මනේත්රිතුමා, ප්රිදිප් ශ්රියනේත මනේත්රිතුමා,උපනගරාධිපතිතුමා 
තාමත් එක පාරක්වත් කාපට්  කරනේෙනේ නැතිව ඉනේනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, දැනේ ෙම් වැසි කාලය අෙප් ධූමායන මැෂිනේ ෙදකම 
හදලද තිෙයනේෙනේ. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා, එකක් හදලා තිෙයනේෙනේ. අපිට වුවමනාව තිබුනට මැෂිනේ 
ගනේන නැහැ. 

03(5) මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,දැනේ ෙඩංගු ව්යාප්තිය වැඩි ෙවලා තිෙයනවා. සභාවක් 
විදියට අපි අවම කර  ගනේන ඕන. එම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි අෙප් 
වගකිම අතට අරෙගන ඒ කටයුතු කරනේන  කියලා ෙම් අවස්ථාෙවේදි ඔබතුමාට 
ප්රකාශ කරනවා.  

03(6) මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒවෙගේම ලුනාව කලපුෙවේ ෙමෝය කට ෙකාළඹ ෙදසට 
යන ඇල මාරේගය  විටිනේ විට වැසි කාලෙයේදි පිටාර ගලනේන බලනවා. ෙගවලේ වලට 
වතුර දාල තිෙයනවා  නගරාධිපතිතුමනි. ෙම් සභාවෙනේ ඒකට වගකිම 
තිෙයනේෙනේ.ෙමය විධිමත් ආකාරයට යනේන ඕන  අපි ඒ ජනතාවට අපි විශ්වාසය 
ඇති කරනේන ඕන. එම නිසා ඒ සම්බනේධව ඉක්මනිනේ කටයුතු  කරනේන කියලා මම 
ඉලේලිමක් කරනවා. 

03(7) මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා  මහතා 
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 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඉඩම පීරිස් මාවත ගඟ පලේෙලහි ගඟ රක්ෂිතය මට 
දැන ගනේන ලැබුනා  ෙගාඩ කිරිමකට ලක් ෙවනවා කියලා. මම දනේෙනේ නැහැ කවුද 
කරනේෙනේ කියලා. ෙම් වෙගේ  රක්ෂිතය ෙගාඩ උනාම හානි සිදුවනේෙනේ ඒ 
නිවැසියනේට.සභාවක් විදියට එය ෙසායා බලා කටයුතු  කරනේන කියලා මම 
වගකිෙමනේ කියනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිතුමා, අෙප් ඉංජිෙනේරු ෙදපාරේතෙම්නේතුව ෙමතුමා කියන ගඟ 
ෙගාඩ කිරිම සම්බනේධෙයනේ සම්පුරේණෙයනේම වාරේතාවක් සටහනේ කරලා අද 
දිනෙයේ සභාෙවේ මතුවුන කරුණක් අනුව කියලා ලිපි ෙගානුව පටනේ අරෙගන ඒ 
කටයුතු කරනේන සභාෙවේ ෙකාපමණ කිවේවත් ලිපිෙගානුවක් අරිනේෙනේ නැහැ. 
කරන ලද පැමිණිලේල අනුව කියලා ලිපිෙගානුවක් ආරම්භ කරලා ඉදිරි කටයුතු 
කිරිම අද දිෙනනේ ආරම්භ කරනේන. 

03(8) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එලේ.ඔසඳ හරේෂන අෙබේෙකෝනේ මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, අනුරසිරි මනේත්රිතුමා කිවුවා වෙගේම දැනේ වැසි කාලය 
ඇවිලේලා  තිෙයනේෙනේ. එම නිසා නැවත වතාවක් අපිට ෙඩංගු රැස්වීම පවත්වනේන 
ෙවලා තිෙයනවා.  සිකුරාදා පවත්වනේෙනේ එම නිසා මම ෙකාමසාරිස්තුමාට 
ඉලේලිමක් කරනවා රාජ්ය ආයතන වලට  දැනුම් දිලා අනිවාරේයෙයනේම ෙසෟඛ්ය 
ෛවද්ය නිලධාරි කාරේයාල ෙදකම, ෙමාරටුව  විශ්වවිද්යාලය,  ප්රාෙදේශිය ෙලේකම් 
කාරේයාලය දැනුම් දිලා ෛවද්යවරු ඒ වාරේතා එක්ක ෙඩංගු  කමිටුව ආරම්භ 
 කරනේන කියලා.ෙමාකද දිගිනේ දිගටම නගර සභාවට තමයි කවුරුත් ඇඟිලේල 
දික්  කරනේෙනේ.  

03(9) මහ නගර සභා මනේත්රි  - සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම් මනේත්රිතුමා කියපු කතාව ඇත්තටම සත්යක් ප්රදිප් 
ශ්රියනේත මනේත්රිතුමාෙගේ කථාව  සමහර අවස්ථාවල නගරාධිපතිතුමාෙගේ 
හිතවතුනේ නගරාධිපතිතුමා දනේනවා කිවේවා කියලා එවැනි ෙදේවලේ කරනවා. 
නමුත් එතන ප්රශ්ණාරේතයක් ආවා අදාල ස්ථානෙයේ නිලධාරිනේ ෙනාදැනුවත්ව 
ෙගනියනවා කියලා ඒක ඔබතුමා ෙසායා බැලිය යුතුමයි. ෙහ්තුව සමහර 
විට  කුණු බානවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිතුමා, ෙමෙහම ෙදයක් තිෙයනවා සමහර ෙවලාවට අෙප් සමහර 
අවශ්යතාවයනේ තිෙයනවා උදාහරනයකට කියනවා ෙහට යනවා ෙසාෙරෝල 
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මංගලය යනවා ෙමනේඩිස් පාෙරේ සාමානයෙයනේ ෙමනේඩිස් පාෙරේ 
යනවෙනේ.එතන ස්ලැබේ එකක් කැඩිලා කරේමානේත අංශයට කියලා ස්ලැබේ එකක් 
හදනේන ගිෙයාත් වැෙඩේ කරනේන බැරි නිසා මම කියනවා මිනිස්සුනේට පාවිචේචි 
කරනේනට ෙනාහැකි ෙවනේනාවු ඒවා ෙගේනේන කියලා. මම ගිය සතිෙයත් කිවේවා 
ඒ අවස්ථාවට ෙගනාවද දනේෙනේ නැහැ.හැබැයි ඒවා ෙගනලේලා දාපු තැනේ අපි 
ගාව තිෙයනවා. ඒවා අපි ඕන තරම් කරනවා ෙහ්තුව ලුනාව කලපු ව්යාපෘතිෙයේ 
ඔය වෙගේ සල්ැබේ කෑලි දැම්මා ලක්ෂ 50 – 100 ක වෙගේ. ඒ වෙගේ තැනේ වලිනේ 
ෙගනලේලා කිසිම පරිහරණයක් කරනේෙනේ නැති  ෙගේට්ටුවක් නැති තැනේ වලට 
දාලා තිෙයනවා. යම් යම් තැනේ වලට ඕන තරම් දාන  තැනේ  තිෙයනවා. ෙහට 
මම බලලා කියනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, නගරාධිපතිතුමා කියන කථාව සම්පුරේණ හරි. ෙමාකද 
ෙහ්තුව ඔබතුමාට අයිතියක් තිෙයනවා එෙහම කරනේන මනේත්රිවරෙයක් 
වශෙයනේ අපිටත් ඒ අයිතිය  තිෙයනේන පුලුවනේ. නමුත් ඒ ෙගනියන තැන ෙකෙනක් 
ඉනේනවාෙනේ ඒ වගකිම අරෙගන  කියනේන ඕන නගරාධිපතිතුමාෙගේ උපෙදස් 
මත ෙගනිචේචා කියලා. මනේත්රිවරෙයක් ඇවිලේලා  අරෙගන ගියත් ඔබතුමාට තමයි 
ඒ ෙදාස් එනේෙනේ. කවුරුවත් දනේෙනේ නැහැ ඒ කතා. ප්රධාන  මහජන ෙසෟඛ්ය 
පරික්ෂකතුමා පමණයි  ෙෆෝනේ එකක් උස්සනේෙනේ. ෙවන කිසි මහජන ෙසෟඛ්ය 
 පරික්ෂක ෙකෙනක් වත් උස්සනේෙනේ නැහැ ෙවන ෙදයක් වත් අහනේන. සමහර 
එස් ඩබේලිවේ  එෙහමයි ඒ ප්රශ්ණය හැම තැනම තිෙයනවා. මම ඉංජිෙනේරුතුමිය 
එක්කත් කථා කෙලත්  මිනිස්සුනේෙගේ  ප්රශ්ණය ගැන. 

03(10) මහ නගර සභා මනේත්රි  - සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ වෙගේම තවත් විෙශ්ෂ ෙදයක් තිෙයනවා ප්රාෙදේශිය 
ෙලේකම් කාරේයාලවල අපි කාටත් ෙම් දිනවල ෙපෝලිම් වැස්ස තිබුනත් එෙහමයි. 
වාහනයක් නවත්වනේන තැනක් වත් නැහැ. ඔබතුමා ගිෙයාත් ඔබතුමාෙගේ 
වාහනය ඇතුලට ගනේන පුලුවනේ තත්වයක් ෙනාෙවයි එතන තිෙයනේෙනේ. 
පිටිපස්ෙස් ඉඩ තිෙයනවා. ඉස්සරහ ෙකාටෙස් සිකියුරිටි එක්ෙකනා විතරයි 
ඉනේෙනේ. ඒ ෙකාටස ඇරලා එන වාහන දානේන හරි ලෑස්ති කරලා ෙදනේන. අපිට 
ඇතුලට යනේන පුලුවනේ අපිට ජනේදය දුනේන අය හිටියම ෙම්ක කියනේන ෙම්ක 
කියනේන කියනවා අපිට කියනවා. අනේන ඒක නැති කරනේන ගරු 
නගරාධිපතිතුමා ෙමාකද ෙහ්තුව ෙගාඩනැගිලේලක් හදනේන ගියාම  අපි 
දනේනවා වාහන නැවතුම් ස්ථාන තියනේන කියනවා. ෙපාලිසියට ප්රශ්ණ 
ෙබේරනේන වුෙනේ. අපිට කථා කරනේන බැහැ ඔයෙගාලේෙලෝ තමයි නීති හදන 
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තැන ඉනේෙනේ කියලා කියනවා. ජනතාව ඇවිදිනේන බැරි අය එනවා අඩුම 
තරමිනේ වාඩිෙවනේන තැනක් හදලා ෙදනේන කියලා ඉතාම ඕනෑ කමිනේ ඉලේලා 
සිටිනවා. 

03(11) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ් මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගිය සභාෙවේදි මම ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කලා 
ෙගාඩනැගිලේලක් සම්බනේධව ෙම් ෙපත්සම සම්බනේධව මම විමසීමක් කලා 
ඔබතුමා ඒක ෙලේකම් අංශයට භාර දිලා දැනේ සැලසුම් අංශයට ඇවිලේලා 
තිෙයනවා එතනදි අදාල ටි. ඕ. මහත්මයා දනේෙනේ නැහැ දැනට ෙමාකක්ද 
ෙවනේෙනේ කියලා. මම ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා ජනතාව විසිනේ 
ඉදිරිපත් කරන ෙපත්සම් වලට මීට වඩා යම්කිසි ක්රමෙවේදයක් ඇති කරනේන 
කියන ඉලේලිම කරනවා. කඩලාන ශානේත අනේෙතෝනි ෙදවේමැදුර ඉදිරිපිට සිවේමලේ 
ෙගාඩනැගිලේෙලේ සැලසුම පිලිබද ප්රශණ්යක් තිෙයනවා අඩුම තරමිනේ සභාවක 
සිට ෙම් සභාවට එනෙකාට වත් ඔබතුමා මීට ෙපර අපිට දුනේනා ෙපත්සම් වලට 
ෙවනේෙනේ ෙමාකක්ද කියලා අදාල මනේත්රිවරයා දැනුවත් කලා. එය ඉතාමත් 
ෙහාඳ කාරේයක් 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා, ලබන මාෙස් සිට කලිනේ විදියටම මම නැවත එය පටනේ 
ගනේනවා. 

03(12) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ් මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ලිඛිත පැමිණිලේලක් තිෙයනවා බැසිලේ විලේප්රඩේ ද මැලේ 
කියන මහත්මයා ඉදිරිපත් කරනේෙනේ. ඔබතුමා දනේනවා තිබුනු සමෘදේධි බැංකුව 
කඩලාන ෙම් ෙගාඩනැගිලේෙල අයිතිය පිලිබදව ප්රශ්ණය අපි දනේනවා. එදා 
ට්රානේස්ෙපෝමරේ වත්ත කියලා කියනේෙනේ. මෙගේ පියා ෙගේ කාලෙයේදි ඒ අය ලිඛිතව 
නගර සභාවට දිලා තිබුනා කුඩා බිම් කඩක්. 94 නේ පසුව සමෘදේධි ව්යාපාරයත් 
සමඟ එතන ෙගාඩනැගිලේලක් ඉදිවුනා. ෙම් මහත්මයා කියනේෙනේ අයිතිය 
පිලිබද අෙප්ආයතනයත් එක්ක ඒක  හරි. ෙමතන ෙමෙහම ෙදයක් කියනවා 
2011 දි ෙමතුමා සමෘදේධි බැංකුව තිෙයන නිසා ෙම් ඉඩම  ප්රාෙදේශිය ෙලේකම් 
තුමාට තමයි අයිතිය කියලා තමයි හිතලා තිෙයනේෙනේ.2010.12.09 ෙවනිදා 
ලිපියක් ෙදනවා. ෙම්ෙක් අවදානම් තත්වයක් තිෙයනවා ෙම් ෙගාඩනැගිලේල, 
තාප්පය සම්නේධව. අලුත්වැඩියාවක් කරනේන සුදුසු තත්වෙයේ තිෙයනවද 
දනේෙනේ නැහැ. ඒ පිලිබදව තාක්ෂණික වාරේතාවක් ගනේන ෙවයි. ෙමතුමා 2010 
දිත් පැමිණිලේලක් කරනවා. මෑත කාලෙයේදි නැවත පැමිණිලේලක් කලා මම 



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.11.05 
 

38 
 

ෙකාමසාරිස්තුමාට එය ඉදිරිපත් කලා. ඒ සම්බනේධව අවධානය ෙයාමු කරලා 
ඒක අපිට අයිති නම් අපි සතු නම් ඒ ෙගාඩනැගිලේල යම් කිසි  මට්ටමක 
කඩා වැටුෙනාත් ෙම් අයෙගේ ජිවිත සම්බනේධව ෙලාකු ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. 
ඒෙක් වගකීමත් අපි ගනේන ඕන අපිට අයිති නම්. ඔබතුමාෙගනේ මම 
කාරුනිකව ඉලේලා සිටිනවා ෙම්  ෙපත්සම පිලිබදව අවදානය ෙයාමු කරලා 
අවශ්ය පියවර ගනේන කියලා.  

03(13) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ් මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ වෙගේම ගරු ගලේෙපාත්ත පාර පටනේ ගනේනා තැන 
සිට යම් කිසි දුරකට ඒ                         කාණු පදේධතිය හදලා තිෙයනවා. ෙම් 
පාරත් අපි උඩට යන පාරත් අතර ස්ලැබේ කෑලි අතර ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. ටී ඕ 
මහත්මයාෙගනේ අහුවම එතුමා කියනවා ෙකානේත්රාත්තරුට ෙවනේ කරන ලද 
මුදලේ ප්රමාණය සම්බනේධ ගැටලුවක් තිෙයනවා කියලා එතන අඩුවක් තිෙයනවා 
කියලා එයා කරපු කාරේය වැඩි ෙකාටසක් කරලා දැනේ ෙම්කට ෙයාමු ෙවනේන 
බැරි ත්තවයක් කියන එකක් තමයි මට පැහැදිලි වුෙනේ. අෙප් ප්රශ්ණයක් 
ෙනාෙවයි පරණ ස්ලෑබේ කැලි ෙදකක් කැඩිලා තමයි කියනේෙනේ ෙම් පිලිබදව 
ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

03(14) මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම් දිනවල ෙකාෙරෝනා අවධානම අඩු ෙවලා තිෙයන 
නිසා පක්ෂ විපක්ෂ  ෙභේදකිනේ ෙතාරව ගත්තත් අපිට කරනේන පුලුවනේ ෙදේවලේ 
කරලා යම් සාධනීය තත්වයක  තිෙයනවා ඒ පිලිබදව සතුටුයි. අනිත් එක අපි 
අවදානම් කලමනාකරනය යටෙත් ෙනාසලකා  හරිනේන නරකයි දිගිනේ දිගටම 
ෙම් ක්රියාදාමය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යන ෙලස ඔබතුමාෙගනේ  ඉලේලන අතර ඒ 
එක්කම ෙම්වත් එක්ක පැන නගින අවෙශ්ෂ ප්රශ්ණ කීපයක් තිෙයනවා ඒ තමයි 
 ෙඩංගු ප්රශ්ණයත් ඉසම්තුෙවලා තිෙයනවා. අපි ෙරෝගි තත්වයනේ හා මරණ 
අනුපාතය අඩු කර  ගනේන රැස්විම කමිටු පවත්වාෙගන යනවා වෙගේම, සංවහන 
වැසිත් වැඩි ෙවලා තිෙයන කාෙලක  අපි ෙනාදකින පැතිකඩ තමයි මී උණ තත්වය 
නිසා පසුගිය කාෙලේ  තරුණයනේ ෙදෙදෙනක්  මැරුනා. ඒ නිසා අෙප් නගර සභාෙවේ 
වැඩ කරන ෙස්වකෙයෝ ෙම් කාණු සමඟ  කුණු සමඟ සිටින  නිසා එනේනත් දිෙම් 
කටයුතු ඔවුනේට කරනවා වෙගේම සමස්ත ෙමාරටුව ජනතාවටම ෙම් පිලිබද 
 අවෙබෝධය ලබා දිය යුතුව තිෙයනවා. තවත් එකක් එම් ෙජේ සි මාවතට හැෙරන 
තැන ස්ලැබේ කැලි  ෙදක්ක කැඩිලා තිෙයනවා ඒ ගැන අවධානය ෙයාමු කරමිනේ 
ප්රතිපාදන ලබා ගැනිෙම්දි ඒ  සම්බනේධවත් කටයුතු කරන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 
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03(15) මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,කසල කළමනාකරනය පිලිබදව ෙමාරටුව නගර සභාව 
යම් සාධනීය තැනක  ඉනේනවා. ඒක අපි අවිවාදෙයනේ පිලිගනේන ඕන ෙදයක්.ඒ 
නිසා අපිට ෙකාචේචර පාඩු වුනත් නැතත්   අපි හෘද සාක්ෂියට එකඟව ඉනේන ඕන 
අපිත් කසල ෙවනේකරමි ඒ ආදරේශය ෙදනවා. යම් ෙකෙනක්  එෙහම 
 කරනේෙනේ නැතුව නිදහසට කරුණු කියනවා නම් අපි ඔහුට කියනේන ඕන ඒක 
අෙප්  යුතුකමක්. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම මීට ෙපරත් ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් කලා ඔබතුමා 
ඒක මිනිට් එකක්  දාලා අත්සනේ කලා. ෙමෝලේෙප් කාණු පදේධතිය විශ්ව විද්යාලය 
ලගිනේ පටනේ ෙගන ෙෂඩේ එක  ලගිනේ ඉවර ෙවන පාෙර කාණුව ඒ ජනතාව 
තමනේෙගේ මුදලේ වියදම් කරලා කාණුව හදාගත්තා.  ඒක ශුදේධ කරලා ෙදනේන කියලා 
ඉලේලිමක් කරනවා. 

03(16) මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙකාෙරෝනා අවදානමත් එක්ක ජනතාව අසීරු 
තත්වයට පත් වුනා ආදායම්  අඩු වුනා අපි ඔවුනේෙගනේ ෙවළද බලපත්ර අයකිරිම 
කර ගනේනවා ඒක ෙහාඳයි. තීරණයක  අරෙගන තිබුන ඒ කාල පරේචේෙජේදය තුල 
කසල සඳහා අයකිරිම් අඩු කරලා තිෙයනවා ඒකට  ස්තුතිවනේත ෙවනවා. අවසාන 
වශෛයනේ අෙප් විපක්ෂනායකතුමාට සුභපැතුම් එක් කරනවා.  ඒවෙගේම අෙප් 
චනේද්ර ගාමිණි මනේත්රිතුමාටත් සුභපැතුම් පුද කරනවා ඒවෙගේම අෙප් නිෙයෝජ්ය 
 ෙකාමසාරිස්තුමා එතුමාෙගේ උපනේ දිනය දිනෙයේදි එතුමාට සහකාර පලාත් 
පාලන  ෙකාමසාරිස්ධුරය ලැබුවා එතුමාටත් සුභාශිංශනය පවත්වනේන ෙම් 
ෙවලාෙවේ අවස්ථාවක් බවට  පත් කර ගනේනවා. 

 

03(17) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ආයචනා ෙපත්සම් යටෙත් මට ලැබුනු ඉලේලිමක් 
තිෙයනවා සභාවට  ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමාරටුමුලේල තාපසාරාම පාෙරේ ජනතාව 
විසිනේ කාණු පදේධතිෙයේ අවහිරතාවය  මත ජලය මාරේග ෙදපස පිටාර ගැලීම නිසා 
ජනතාව අපහසුවට පත් වි ඇති අවස්ථාවක් ෙනා.19/1  තාපසාරාම පාර ලිපිනෙයේ  
ඉදිරිෙයේ සිට විශාල ජල ධාරාවක් ගලාෙගන යනවා මම හිතනේෙනේ   ඔබතුමාෙගේ 
ඥාති ෙසාෙහායුෙරක් තමයි ඒ මඩුව කරනේෙනේ අත්සනේ 30 කිනේ යුතුව ඉදිරිපත්  කරලා 
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තිෙයනේෙනේ. දිනපතා එම ස්ථානෙයනේ ගමනේ කරන ජනතාව වැටිලා ෙබෙහත් කරන 
 තත්වයක් පත් ෙවලා තිෙයනවා. බදු ෙගවන ෙමාරටුමුලේල ජනතාව විදියට එය 
ඉදිරිපත් කරන  ෙලස මා ෙගනේ ඉලේලිමක් කරලා තිෙයනවා. විෙශ්ෂෙයනේ 
ස්තුතියක් කරනේන කියලා ෙමාරටුමුලේල ජනතාව කියා සිටියා.විෙශ්ෂෙයනේම 
කුණු ඉවත් කිරිම සම්බනේධෙයනේ. 

03(18) මහ නගර සභා මනේත්රි  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ අෙපෝනේසු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා,  ලලිත් අෙබේෙස්කර අංක 11/7 උයන පටුමග 
1පැමිණිලේලක් ඉදිරිපත්  කරලා තිෙයනවා වැස්ස කාෙලට කලපුව පිරිලා කාණු දිෙගේ 
වතුර ගලාෙගන එනවා. කාණු  ප්රමාණය යටට තිෙයනේෙනේ ඒක උස්සලා ෙම් 
ජනතාවෙගේ අපහසු තාවය මගහැර ෙදනේන කියලා  තමයි කියනේෙනේ   

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු නිෙරෝෂනේ මනේත්රීතුමා කියපු කාරණය පිලිබදව ඉංජිෙනේරුතුමියෙගේ 
අවධානය ෙයාමු  කරනේන ඕන බිලියන 4 ක් 6 ක් වෙගේ ෙලාකු මුදලක් වැය කරලා 
තමයි ලුනාව කලපු ව්යාපෘතිය  කෙලේ. එතෙකාට ඒ ඩිසයිනේ එක කලාම ඒ ෙලවලේ 
වල අපි කරපු එකක් ෙනාෙවයි ඉංජි ෙනේරු  කමිටුවක් විසිනේ කරපු එකක්. ඒ ෙලවස් 
සම්බනේධව කියනේන අපි මුකුත් දනේෙනේ නැහැ. එතනට  ගිහිලේලා ඒ සම්බනේධව 
රනේසිරි ගරු මනේත්රීතුමාෙගනුත් අදාල ෙවනේනාවු නිතරම යට ෙවන  පැති  බලලා 
ඒකට ඔවුනේෙගේ පැත්ෙතනේ ඔවුනේට කර ගනේන ෙදයක් තිෙයනවා නම් එෙහම 
 නැත්නම් ෙම් ෙලවලේ වල ෙමානවා හරි අඩුපාඩු තිෙයනවා නම් හැකි ඉක්මනිනේ 
ෙම් කටයුතු  කරනේන ඔබතුමිටය ඊලඟ දවස තිෙයනේෙනේ සදුඳා ඒදිනම ෙම් 
සම්බනේධව කටයුතු කරනේන. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස්  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, සමාෙවනේන ඔය ඩිසයිනේ එක කරන ෙකාට අනුර 
දිසානයක මහත්මයාත්  නාලක දිසානායක මහත්මයත් ඒ පිලිබදව ෙලාකු 
අවෙබෝධයක් තිෙයනවා  ඒ අයව සම්බනේධ කර  ගත්තා නම් ෙහාදයි. 

03(19) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එස්.ෙඛ්සර රවිනේද්ර ප්රනානේදු  මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, දහවලේ කාලෙයේ පාසැලේ නිමෙවන ෙකාට විශාල වාහන 
තදබදයක් ඇති  ෙවනේනාවු ෙවේලේස් කුමර විදුහල ඉදිරිපිට මමත් 
බලාෙපාෙරාත්තුෙවනේ හිටපු ඔබතුමා විශාල  ෙවෙහසක් දරලා විවිධ අවස්ථාවනේ වල 
මැදිහත් විෙමනේ ඉලේලිමක් කරන ලද ෙමාරටුෙවේ  පලමුෙවනි මගී මාරුවන උමං 
මාරේගය ෙවේලේස් කුමර විදුහල ඉදිරිපිට ෙම් ෙවනෙකාට ස්ථාපනය  කිරිම සඳහා විවිධ 



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.11.05 
 

41 
 

කැනිම් කටයුතු සිදු ෙවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙමාරටුෙවේ සිදුෙවන ඉතාම  
 ෙහාඳ සංවරේධන කටයුත්තක් එම නිසා මම කැමතියි ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
ෙම් ගරු සභාවට ෙම්  ඉදිකිරිම් සම්බනේධව නිෙයෝජිත මහත්වරුනේ ෙගනේනලා 
සභාවත් ඒ සම්බනේධව දැනුවත් කිරිෙමනේ  කරන ෙමනේ කාරුණිකව ඉලේලා 
සිටිනවා. 

03(20) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ආයාචනා පැමිණිලි යටෙත් මීට සතියකට වෙගේ උඩදි 
ෙමාරටුවැලේල දකුණ ප්රෙදේශෙයේදි ෙපාලීසිය හා ජනතාව අතර ගැටුමක් 
ඇතිවුනා මම ඒ සිදේධිය ගැන ෙනාෙවයි කථා කරනේෙනේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ඒ ප්රෙදේශෙයේ ජනතාව කුඩු ව්යාපෘතිය  සම්බනේධෙයනේ 
විවිධ අවස්ථාවලදි පැමිණිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා. ෙම් 
ජනතාව ඉතා ද්රරිද්රතාවෙයනේ ෙපෙලනවා. ඉදිරිපත් ෙවන පැමිණිලේලක් තමයි ඒ 
ප්රෙදේශෙයේ දැඩි ෙලස මත් ද්රව්ය විකිණිම මත් ද්රව්ය ජාවරම සිදේධ ෙවන බවට. ෙම් 
සම්බනේධව අපි සභාෙවේ දි අවස්ථා ගණනාවක් කථා කරලා තිෙයනවා. 
එපමණක් ෙනාෙවයි සංවරේධන කමිටුෙවේදි ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙයනවා. 
නමුත් ෙම් සම්බනේධෙයනේ ෙම් ව්යාපෘතිය නවත්වනේනවත් රජය මැදිහත් විම 
ෙහෝ අදාල ආයතනවල මැදිහත් විම නිසි පරිදි සිදු ෙනාවන බවට හැගි යන 
බැවිනේ ෙම් ජනතාවෙගේ ද්රරිද්රදාවය ඇති ෙවලා තිෙයනවා. මම ඉලේලිමක් කරනේන 
කැමතියි ෙම් සභාෙවේ  හැකිනම් ඔබතුමාෙගේ අධික්ෂනය නායකත්වය 
යටෙත් විෙශ්ෂ කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් විෙශ්ෂෙයනේ ෙම් ප්රෙදේශෙයේ ෙම් මත් 
ද්රව්ය ජාවාරම නිසා ළමයිනේෙගේ අධ්යාපනයටත් බාධාවක්. වැඩි ෙකාටසක් අට 
වසර දක්වා පමණක් අධ්යාපනය ලබනේෙනේ. ඒ නිසා අඩු වයසිනේ කසාද 
බදිනවා. ඒවෙගේම අපෙයෝජනයට ලක් ෙවනවා. ෙම් සියලු ෙදේවලේම තිෙයනවා 
ෙලාකු ප්රශ්ණයක් ජනතාව 3000-4000 ක් පමණ ජීවත් ෙවනවා ෙම් වැලේල 
ප්රෙදේශෙයේ. ඔබතුමාෙගනේ කාරුණික  ඉලේලිමක් කරනවා ෙම් සම්බනේධව 
විෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු කරනේන කියලා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රීතුමියට ෙබාෙහාම ස්තුතියි. අද දිනෙයේදිත් ෙම් ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාව සම්පුරේණ  ෙනාමිළෙයේ අෙප් ද ෙසායිසා  ක්රිඩාංගනෙයේ අද සම්මනේත්රණයක් 
පවත්වනවා  වැසිකිලි පිරිසිදු  කරලා ජල කරාම අලුත්වැඩියා කරලා 
ෙගාඩනැගිලේල පිරිසිදු කරලා ෙපාලිස් ස්ථාන  හතෙරනේම එකතු ෙවලා නිෙයෝජ්ය 
ෙපාලිස් පති වරෙයක් පැමිණිලා  අද වැඩසටහනක් කරනවා  කියලා කිවේවා මම 
හිතනේෙනේ රජෙයේ අවධානය ෙයාමු කරලා තිෙබන නිසා ඒ කටයුතු කෙලේ.  ඒකට 
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වැඩි යමක් විදියට ඔබතුමිය ඔය ෙගනාපු ෙයෝජනාව පිලිබදව අෙප් මනේත්රීවරු සියලු 
ෙදනා  ඒකට එක පයිනේ තමනේෙගේ ප්රතිචාරය දක්වනවා කිසි ප්රශ්ණයක් නැහැ. ඒකට 
අදාල ෙවනේනාවු  කාරේය කිරිෙම්දි මම හිතනවා ෙලාකු දායකත්වයක් ලබාදිපු 
එකක් ෙවනවා අෙප් සෙහෝදරෙයෝ  අෙප් දරුෙවෝ අෙප් පුත්තු ෙම්කට මැදිහත් 
ෙවලා තිෙයනවා. ඒ මැදිහත් වීෙම් ප්රතිඵලයක් විදියට  තමයි ඔය ආරවුලක් ඇති 
ෙවලා තිෙයනේෙනත් එම නිසා අපි ඒක ඊලඟ කමිටුෙවේදි කථා කරමු. 

 නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අ ෙප් ලිහිනි මනේත්රීතුමියට සත්ුති වනේත ෙවනවා ෙම් 
සිදේධිය ඇතිවුෙනේ මෙගේ බල ප්ර ෙදේශය තුල ෙම්තන දි මම විශ්වාස කරනේෙනේ  ඔය 
තත්වය උත්සනේන විමට ෙහ්තු වුෙනේ අද රජය විසිනේ ෙගනියන අභ්යනේතර 
කටයුතු අමාත්යාංශය විසිනේ සිදු කරන ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගේ 
සංකලේපය මත සිදුකරන මත්කුඩු වලට ඇබේබැහි ෙවලා සිටින තරුණයිනේව 
සහ ඒ වලට ෙයාමු ෙවචේච වුන අයව ෙගනියලා ෙම් ෙවනෙකාට කියලා  50% 
ක්ම දැනේ පුනරුත්ථාපන කඳවුරු ගත කරලා ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ෙමහි කුඩු ෙබාන පිරිස විශාල වශෙයනේ විරසක ෙවලා  ඉනේනවා 
ෙපාලිසියත් එක්ක හරි නිවැරදි ෙපාලිස් නිලධාරිනේ ඔතනට ගියානම් සමහර 
විට ඔය ෙදේ සිදේධ ෙනාෙවනේන ඉඩ තිබුනා. සමහර ෙපාලිස් නිලධාරිනේ  

ඉනේනවා ඒ අයෙගනේම මුදලේ අරෙගන හවසට ගිහිලේලා ෙමානවා හරි අරනේ එන 
මිනිස්සු ගිහිලේලා  අර මිනිහව ඒ අයව අලේලගනේන ගියාම එතනදි 
ඒෙගාලේලනේෙගේ ක්රියා මාරේගය ගනේනවා. ප්රධාන ෙහ්තුව වුෙනේ ඔය ෙපාලිස ්
නිලධාරිනේ කිප ෙදෙනක් ගියා එෙගාලේෙලෝ එක්ක සම්බනේධකම් පවත්වෙගන 
තමනේෙගේ  සාක්කුවට කියක් හරි දාගනේන අය ගියා. ඒ නිසා තමයි එය 
ප්රශ්ණය ඇති වුෙනේ. නිසි නිවැරදි නිලධාරිෙයක් ගියානම් ඕක ෙවනේෙනේ නැහැ. 
ෙකාෙහාම වුනත් අපි ඒක අනුමත කරනේෙනේ නැහැ. ෙකෙස් ෙවතත් නිවැරදි 
පුදේගලෙයෝ කිප ෙදෙනකුත් ෙම් ෙපාලිසියට ෙගනියල ෙම්ෙගාලේලනේටත් ගහලා 
සමහර අ යෙගේ ත්රිවිලේ එක පවා ෙපාඩි කර ලා තිබුනා. ඒ නිවැරදි පුදේගලයනේව 
අපි අවශ්ය  තැනේ වලට කථා කරලා නිෙයෝජ්ය ෙපාලිස්පතිතුමාට පවා මම 
පුදේගලිකව කථා කරලා ඒ අයව අපි මුදා ගත්තා ඒ අයට අපි දඩුවම් ෙනාදි ඒ 
කටයුතු ටික අපි කලා. ඒක මම සඳහනේ කරනවා. වැඩිදුරටත් මම 
මනේත්රිතුමියට සඳහනේ කරනේෙනේ දැනේ නගරාධිපතිතුමා සඳහනේ කලා වෙගේ රට 
 පුරාම ක්රියාත්මක කරනවා ෙම්වට ඇබේබැහි වුන තරුණ/තරුණියනේ 
සහා ඒ ඇබේබැහිවුන අයව නිවැරදි මගට ගනේනට රජෙයේ වැඩ පිලිෙවලක් ෙම් 
ෙවනෙකාට සිදු ෙවනවා කියන එකත් මම වැඩිදුරටත් සඳහනේ කරනවා.  



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.11.05 
 

43 
 

03(21) නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ වෙගේම ෙමාරටුව ෙවෙලෝනා ඉඩෙම් අෙප් සභාව 
සතු ඉඩම ෙම් ෙවනෙකාට කුණු කසල දාලා විශාල අපකීරේති තත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙයනවා. ඒ ප්රෙදේශෙයනේ නිවසක් ඉඩමක් ලබාගනේෙනේ මිනිස්සු ඒ අයට 
ෙහාඳට ජිවත් ෙවනේන අවශ්ය නිසා. ඒ පිලිබඳව මම ෙකාමසාරිස්තුමා දැනුවත් 
කලා. ඒ ගත්ත ක්රියාමාරේගය පිලිබදව එතුමනේලා අපට ෙපර පසු දැනුම් දිමක් 
කවදාවත් සිදේද ෙවනේෙනේ නැහැ. ඒ අඩුව ඔබතුමනේලා අතර තිෙයනවා. ඒක 
ඉදිරිෙයේදි නිවැරදි කර ගනේන.  ෙමාකද ෙම් ෙපාදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් බලය 
ජනතා පරමාධිපත්ය ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරනේන ඔබතුමාට 
අමුතුෙවනේ කියනේන අවශ්ය ෙවනේෙනේ නැහැයි කියලා නිලධාරිනේට මම කියනවා. 
ෙමාකද මම දනේනවා ෙම් මනේත්රිවරේ තමනේ කරන යම්කිසි පැමිණිලේලක් ඒකට 
ෙපරලා අනිත් පැත්තට ගනේන ක්රියාමාරේගය දැනුවත් නැහැ. ඒ මනේත්රිවරයාෙගේ 
තිෙයන ෙගෟරවය ෙමාකක්ද. ෙම් අපි දරන මනේත්රිධුර බලය පිහිටනේෙනේ ජනතා 
පරමාධිපත්ය ෙමතනට එනේෙනේ ඒකට වැඩි දායකත්වයක් දක්වන විශාල  
මනේත්රිරු සංඛ්යාවක් ෙමතන ඉනේනවා. ඒ වෙගේම ඒකට තවත් විශාල වු 
දායකත්වයක් දරලා තමයි ෙමතනට ඇවිලේලා තිෙයනේෙනේ. ඒ නිසා ඔබතුමනේලා 
නිලධාරිනේ වශෙයනේ අපි ෙකායි ෙවලාෙවත් වැරදිම කියලා ඔබතුමනේලාව 
අපහසුතාවයනේ වලට පත් කරනේෙනේ නැහැ. ඒ නිසා ගත්ත ක්රියාමාරේගය 
පිලිබදව දැනුවත් කිරිමක් කරනේන. ඒ ජනතාව අපිට කථා කරනෙකාට අපි 
 උත්තර ෙදනේන දනේෙනේ නැහැෙනේ. ගත්ත ක්රියාමාරේගය ෙමාකක්ද කියලා 
අපි නැවත අහනේන ඕන. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ ගරුත්වය මනේත්රිවරයාෙගේ 
ඇති ෙවන තත්වයක් ඇති කරනේන. ෙපර කාලෙයේ මනේත්රිවරුනේට ඒ ගරුත්වය 
තිබුනා දැනේ ඒක ටික ටික ගිලිහිෙගන යනවා. ඒ  නිසා ඒ පිලිබදව 
ඔබතුමාෙගේ  අවධානය ෙයාමු කරනේන කියලා ඉලේලිමක් කරනවා. 

03(22) නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  ඒ වෙගේම සූදු ඔට්ටු කරන තැනේවලිනේ කුණු ටික 
ගනේෙනේ නැහැ කියලා ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. ඔබතුමා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා 
එක ෙහාඳ ෙයෝජනාවක් කියලා අපි අනුමත කරනවා. නමුත් ෙම්ෙකනේ සිදේද 
ෙවනේෙනේ ෙම් කුණු ටික ෙකාෙහනේ හරි අෙප් පාරකට ෙහෝ  එනවා. එකම ෙදේ 
ෙවලා තිෙයනේෙනේ  සභාවට කියක් හරි එනවා නම් ඒකයි නැතිෙවලා 
තිෙයනේෙනේ. ඒ සූදු ඔට්ටු අලේලන එක යම්කිසි දවසක නතර කරනකම් හරි ඒ 
කුණුටික ගනේන. ඒ මුදලක් අයකරෙගන හරි සභාෙවනේ හරි කරනේන කියන 
ඉලේලිමත් කරනවා. 

03(23) නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙවනෙකාට සැප්තැම්බරේ මාෙසනේ පසුව ෙවරළ 
ඛාදනය වීම ෙබාෙහා දුරට නැවතිලා  වාරකනේ කාෙලේ ඇති ෙවන කාෙලේ 
තමයි ෙම් ෙවනෙකාට. අද ෙවනෙකාට ෙකාරළවැලේල ෙපාලේවත්ත සීමාවට 
ෙමහායිනේ නිවාස කීපයකට හානි සිදේධ ෙවලා. එක නිවසක් සම්පුරේණෙයනේම 
ගිහිලේලා තිෙයනවා. තව නිෙවස් කිපයක්  බාගයක් ගිහිලේලා ෙවරළ ඛාදනය 
විම විශාල ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. අපිට ඒක සභාවක් වශෙයනේ කරනේන ෙදයක් 
නැති වුනත් අපි ඒකට ෙදේශපාලන වශෙයනේ අවශ්ය අමාත්යවරයා දැනුවත් 
කරලා ඒවෙගේම පුදේගලික ආයතන දැනුවත් කරලා අෙප් උදවේ ප්රමාණයක් අෙප් 
මට්ටෙමනේ කරෙගන යනවා. නමුත් ෙම් අයට වාරේශිකව වාරකනේ කාෙලට 
ෙම්ක සිදු ෙවනවාෙනේ.ඒ නිසා ඒ අයට ෙමානවා හරි විසදුමක් උස්වත්ත 
ප්රෙදේශෙයේ ගලේ වැටිය දැම්මා වෙගේ ඒකට ඔබතුමත් මැදිහත් ෙවලා ඒ අයට 
යම්කිසි ඒ හානියට  පත් ෙනාවන ආකාරයට වැඩ පිලිෙවලක් කරනේන කියා 
ඉලේලා සිටිනවා. ඔබතුමාෙගේ සහෙයෝගය දිල අවශ්ය තැනේ දැනුවත් කරලා 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාරේතෙම්නේතුවට මම කථා කලා ඒෙගාලේෙලෝ වැලි 
ෙකාට්ට ටිකක් ලබා ෙදනේනම් කියලා කිවුවා. නමුත් ස්ථිර වැඩ විසදුමකට 
යනේන අවශ්ය කටයුතු කරමු කියන ඉලේලිමත් කරනවා. ෙම් ෙවනෙකාට අපි ඒ 
අයට වියලි සලාක ටිකක් ෙදනේන ලෑස්ති කරලා තිෙයනවා. ඒ ගැනත් අවධානය 
ෙයාමු කරනේන කියන ඉලේලිමත් කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා , ෙරේස්බයි ෙරේස් වලිනේ නම් අපිට පුලුවනේ 
කමක් නැහැ. කුණුටික දාන එක වලක්වාලීමට අවශ්ය කරන කටයුතුත් 
ඒෙගාලේලනේෙගේ ලංකාෙවේ තව ෙරේස්බයි ෙරේස් ෙමාරටුෙවේ විතරක් ෙනාෙවයි 
තිෙයනේෙනේ. තව ෙරේස්බයි ෙරේස් තිෙයන තැනේ ඕන තරම් තිෙයනවා ඒ ෙවළද 
බලපත්ර ලබාගත් ආයතන වලට ගිහිලේලා හරි ඒෙගාලේලනේට ඒ පැත්ෙතනේ 
ඇදගනේන කියන එක හරි ඇෙරනේන ෙරේස් බයි අපි විෙශ්ෂෙයනේම මම හිතනවා 
ලිහිනි මනේත්ර්තුමිය කියපු අපි කවුරුත් බලාෙපාෙරාත්තු වන ඔය කුඩු වලට 
ඇබේබැහි වුනාම ආරේථිකය නැති ෙවනවා කියන එක කුඩු වලට ඇබේබැහි වුනාම  
වැඩිම වුෙනාත් පැකට් 1 1/2 කට රු.600/- ක් 700/- ක් වැඩිම  වුනත් රු.1000/- ක් 
1500/- ක් විතර යයි. නමුත් මම දනේනා තරමිනේ ෙරේස් වලට ගියාම හැම 
ෙසනසුරාදාම ෙගදර ෙනෝනා බලාෙගන ඉනේනවා ෙසනසුරාදා බඩු ටික දාලා 
පඩි ටික එනකම් නමුත්  ඔක්ෙකාම ටික  තිෙයනේෙනේ ෙරේස් බයි ෙරේස ් එක 
ඇතුෙලේ. ෙම්ෙක් ව්යාපාරික අයෙගනේ සලේලි අරෙගන අපි කරනේන යන 
කාරේයභාරය කරනේන බැහැ. ඒ නිසා ෙම්ෙකනේ ගනනේ බැලුෙවාත් උපරිම 
වශෙයනේ ලක්ෂ 1 ½  - 2 අපිට හම්බෙවනේන තිෙයනේෙනේ. හැබැයි ඒක ඔවුනේට 
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පුලුවනේ අපි ගනේෙනේ නැත්තනම් ෙවන තැනකට ගිහිලේලා හරි කුණු ටික දිල ඒ 
ෙගාලේලනේෙගේ   ඒ මුදලේ අයකර ගත්ත අයෙගනේ ඒක කර ගනේන පුලුවනේ ඒ 
දැනුම් දිම අපි කරනවා. මම ෙම්ක ෙනාකර ඉනේෙනේ මුකුත් නිසා ෙනාෙවයි අපිට 
උවමනාවක් තිෙයනවා ෙම් සභාෙවනේ ෙම්  වෙගේ බදු මුදලේ වලිනේ ෙම් 
සභාෙවේ උනේනතිය ෙවනුෙවනේ කටයුත් ෙනාකරනේනත් ෙමාකද අරක්කු 
ෙබෝතලයක් ෙබාන ෙකෙනකුට උපරිම 1500/- ක් 2000/- ක් යයි. නමුත් මම දනේන 
කාරණයක් තමයි මම හැමතිස්ෙසම ආෙදේශ කර ගනේනවා ෙම් නම නනේදන 
කියන ගස් කපන ෙකනා අෙප් ෙකාට්ටම්බා ගහක් තිබුනා සුසානභූමිෙයේ ඒ 
ගහ අවදානම් නිසා අපි කිවුවා එයාට ගපා ගනේන කියලා හැබැයි කපනවට 
සලේලි ෙදනේෙනේ නැහැ ගහ අරෙගන යනේන කියලා. බලනෙකාට ෙකාට්ටම්බා 
ගෙහ් වටිනාකම රු. 80000/- ක්. ඒ ගහ විකුණලා නනේදන එදාට පහුෙවනිදා 
එනවා ඒ ෙවලාෙවේ නනේදන රු.80000/- ම ෙරේස්බයි ෙරේස් වලට පැරදිලා නනේදනට 
බස් එෙක් යනේනවත් සලේලි නැතුව මම  ෙගදරට ගිහිලේලා බැස්සුවා. ඒ වෙගේම 
මහා අපරාධ ෙගාඩක් ෙවනවා. අපි හිතනවා කුඩු වලිනේ අරක්කු වලිනේ කසිප්පු 
වලිනේ විතරයි කියලා නැහැ ෙම්ක බරපතලම ෙදේ ෙවනේෙනේ ෙරේස් බයි ෙරේස ් එක 
ඇතුෙලේ ඒ නිසා ඒකට අපි වැට කපනේන ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කිරිම 
සභාවට ආදායම ලැෙබන එක පිලිබදවයි  කුණු සම්බනේධව ඔබතුමා දක්වපු 
අදහස සියයට දහස්වාරයක් මම ඒ සම්බනේධෙයනේ අවනත ෙවනවා. අපි ඒ 
අයෙගේ කුණු ෙගනියනේන වැඩ සටහනක් ෙවන විදියට ඒෙගාලේලනේෙගේ මටටමිනේ 
එහා පැත්ෙතනේ ෙගනියලා ෙමාකක් හරි කරමු. ඔබතුමාට ෙබාෙහාම ස්තුතියි. 

03(24) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මට ඉලේලිමක් ඉදිරිපත් කරනේන තිෙයනවා ඒක 2012, 
2014, 2020  යන  වරේෂවල සිට කරපු ඉලේලිමක්. පහල ඉදිබැදේෙදේ 57/2 පදිංචි පියලේ 
සාගර මහත්මයාෙගේ ඉඩම  මැදේෙදනේ යන කාණු පදේධතිය ෙම්ක කරේමානේත 
අංශයට ෙවනකම් ගියා ඇසත්ෙම්නේතුවත් හැදුවා  නමුත් ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ 
නැහැ ෙම්ක අපි ඉතාමත්ම අනුකම්පාෙවනේ බැලිය යුතු කාරණයක්.  ඉදිබැදේද 
ප්රධාන කාණු හතරත් ඒ කාණු වලට යනේෙනේ. මම ඒක තිලකසිරි මනේත්රිතුමාටත් 
 කිවුවා.  නමුත් ෙම්ෙකදි භාගයක් හදලා තිෙයනේෙනේ ඉතුරු භාගය තමයි 
අවශ්ය. මම හිතනවා අපි  කාෙගත් පාඨ පක්ෂ ෙභේදයක් නැතුව ෙම් අයවැෙයනේ හරි 
මුදලේ ෙවනේකරලා ෙම්ක කරනවා නම්  ඉතාමත්ම ෙහාඳ ක්රියාවක් ෙවනේෙනේ.  

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්ර්තුමිය,අෙප් මනේත්රිතුමා ඒකට මුදලේ ෙවනේ කරලා තිෙයනේෙනේ ෙම් 
දිනවල අමුද්රව්ය වල ෙපාඩි ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා  
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03(25) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, එෙහම කරලා තිෙයනවානම් ෙබාෙහෝම ෙහාඳයි. ඒක 
ක්රියාත්මක කරලා ඉවර වුන දවසට මමත් සතුටු ෙවනේනම් මමත් ඒ ගැන 
ෙසායා බලපු නිසා. අනිත් එක ඉහල ඉදිබැදේද සහිරා  ෙහෝටලය ලඟ තිෙබන 
ෙලාකු කාණුව නගර සභාෙවනේ හදපු එකක් මම කීප විටක්ම ෙම්ක ගැන 
අදහස් ප්රකාශ කලා ඉලේලිම් කලා අතර මැද කැඩිලා තිෙබන බැමි වලිනේ අපද්රව්ය 
ගලාෙගන එනවා මඩු වලට, ෙගවලේ මිදුලේ වලට දුරේගනේදය හමනවා මට ලැබුනා 
ඔබතුමාටත් පාසැලේ දැරියක් විසිනේ ෙමහි තිෙබන අපහසුතාවය දනේවලා එවපු 
ලිපියක් මම  කියනේෙනේ කරේමානේත අංශෙයනේ ඇසත්ෙම්නේතුවක් හදලා 
තිෙයනවා නමුත් ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ නැහැ. ඔබතුමාට මතක් කර 
සිටිනවා.ෙමය ඉටුකර ෙදන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔය කාණු ෙදකට අමතරව ඔබතුමාෙගේ අවධානය 
ෙයාම් කරනවා අපි දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනාදැනුවත්ව ෙහෝ සිදු ෙවනවා කාණු 
හදනෙකාට භුගත කාණු හදනවා ෙගවලේවලට කියනවා අප ද්රව්ය දානේන බට 
දානේන කියලා ඒ අය රාත්රියට මනුෂ්ය වාසයට  නුසුදුසු ඒවා පවා යවනවා. 
ඒවෙගේ කාණු තුනක් ගැන මට ඇවිලේලා තිෙයනවා මම හිතුවා ඒක ෙපාදු 
ප්රශ්ණයක් විදියට ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

04.  ප්රශණ්  -       නැත 

 

05.     ෙයෝජනා -       නැත 

 

 

 

06.  2021 ඔක්ෙතෝම්බරේ මස ස්ථාවර කමිටු වාරේතා සලකා බැලීම. 

06(1) 2021.10.11 දින පැවති ආයතන හා නිතිය පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව 
සළකා බැලිම. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, අයවැය වාරේතාෙවේ 13 වන පිටුෙවේ 3.3 ඇ . යටෙත් 2014 
ෙනාවැම්බරේ 12 දිනැති 25 2014 දරන රාජ්ය පරිපාලන චක්රෙලේඛ අනුව ස්ථිර 
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පත්විම් ලබාදුනේ ෙස්වකයනේ 112 ක් 2020.12.31 දින විටත් සභාෙවේ අනුමත 
කාරේ◌්ය මනේඩලයට ඇතුලත් කර ෙනාතිබු අතර සමාෙලෝචිත වරේෂය තුල ෙමම 
ෙස්වකයිනේ සඳහා වැටුප් හා දිමනා වශෙයනේ මිලියන 46 හාරලක්ෂ 
තිස්පනේදාස ෙදසියක් ෙගවාතිබුනි. ෙමම ෙස්වකයිනේ අනුමත කාරේ◌්ය 
මණ්ඩලයට ඇතු◌්ලත් ෙනාවිම  ෙහ්තුෙවනේ වැටුප් ප්රතිපුරේණය කර ගැනිමට 
ෙනාහැකි වි තිබුනි. ඔබතුමා ඔය කියපු කථාවයි ෙම්වා වල සඳහනේ වන ඒවයි 
පරස්පරයි. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්ර්තුමිය,ඔනේන උගත් ෙනෝනා කලබල ෙවලා නා ගනේනවා. ඔය 
කියනේෙනේ ලංකාෙවේ කාඩරේ එකට ඇතුලත් කර ගත්ත නැති එක. රවිනාත් 
මනේත්ර්තුමා පංතියක් දානේන.උගත් කම තිබුනට මදි අවෙබෝධය නැත බිංදුවයි. 
මනේත්ර්තුමිය කියන එක විගණනය ෙවලා තිෙයනෙනේ අපි චක්රෙලේඛණය අනුව 
ස්ථිර කරපු අයව කාඩරේ එකට ඇතුලත් කරෙගන නැහැයි කියලා. අෙප් කාඩරේ 
එකක් ෙනාෙවයි.කාඩරේ එක හදනේෙනේ කාඩරේ කමිෂනේ එක.කාඩරේ එෙක් 
ෙකාමිෂනේ එෙක් ෙජාබේ එක තමයි ෙවලා නැත්ෙත් කියලා කියනේෙනේ. අෙප් එක 
හරි. එෙක් තිබුනානම් කාඩරේ එකට ඇතුලත් කරලා තිෙයන විධිවිධාන  වැරදියි 
කියලා නම් අෙප් වරදක්. අපි නිවැරදිව කරලා තිෙයනේෙනේ. 

2021.10.11 දින පැවති ආයතන හා නිතිය පිළිබද සථ්ාවර කමිටු වාරේතාෙවේ 
සියළුම කමිටු තීරණයනේට පක්ෂව පහත නම් සදහනේ මහා නගර සභා  
මනේත්රීවරු ඡනේදය ප්රකාශ කරන ලදි. 

01. නගරාධිපති   - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
02. නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 
03. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.සුරංග නිශානේත 

අෙපෝනේසු මහතා 
04. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
05. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 
06. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු 

මහතා 
07. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ 

මහතා 
08. මහා නගර සභා මනේත්රී      - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 
09. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා 

මහතා 
10. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.ඩබේ.ඩී.රනේදු නිෙරෝෂණ 

මහතා 
11. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.නාලනී  ෙප්ර්මවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 
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12. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.අෙශෝක ඉනේද්රතිලක ප්රනානේදු 
මහතා 

13. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.එම්.මෙහ්ෂ් රුක්මාලේ ඩයස ්
මහතා 

14. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.යසනේත රනේසිරි ප්රනානේඳු 
මහතා 

15. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ඩබේ.එම්.නිෂා ඉරානි 
විෙජේවික්රම මහත්මිය 

16. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 
17. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ලලිත් ප්රනානේදු මහතා 
18. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ෙඛ්සර රවීනේද්ර ප්රනානේදු 

මහතා 
19. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එෆ.්බී.නිලංක සිලේවා මහතා 
20. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ෙක්.පී සුසනේත ෙපෙරේරා 

මහතා 
21. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ප්රිනිත් ක්රිෂානේත විෙජේරත්න 

මහතා 
22. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.පිලිප් ෆැනේසිස් ප්රනානේදු 

මහතා 
24. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 
26. මහා නගර සභා මනේත්රී  - උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 
27. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ 

මහත්මිය 

 

2021.10.11 දින පැවති ආයතන හා නිතිය පිළිබද සථ්ාවර කමිටු වාරේතාෙවේ අංක 
05කරුණට විරුදේධවත් අෙනකුත් සියළුම කමිටු තීරණයනේට පක්ෂවත් පහත නම් 
සදහනේ මහා නගර සභා  මනේත්රීවරු ඡනේදය ප්රකාශ කරන ලදි. 

01. මහා නගර සභා මනේත්රී  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණෙස්කර 
මහතා 

02. මහා නගර සභා මනේත්රී  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස් මහතා 
03. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්

මහතා 
04. මහා නගර සභා මනේත්රී            -      යූ.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා 

මහතා 
05. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.චනේද්ර ගාමිනී පිරිස් මහතා 
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06. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනී 
මහත්මිය 

07. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු 
මහතා 

08. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ 
අෙපෝනේසු මහතා 

09. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු 
මහත්මිය 

10. මහා නගර සභා මනේත්රී  - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 
11. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ 

මහත්මිය 

12. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු 
මහත්මිය 

13. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.ක්රිෂනි ප්රනානේදු මහත්මිය 
 

2021.10.11 දින පැවති ආයතන හා නිතිය පිළිබද සථ්ාවර කමිටු වාරේතාෙවේ 
සියළුම කමිටු තීරණයනේ වැඩි ඡනේදෙයනේ සභා සම්මත විය. 

(ෙම් අවස්ථාෙවේදී මහා නගර සභා මනේත්රී ඩබ.මැක්සි ෙජේ ප්රනානේදු, එම්.සුනිලේ 
නනේදසිරි, යූ.එලේ.ෙස්නක දමයනේත සිලේවා යන මහත්වරු සභා ගැෙබහි 
ෙනාසිටියහ. 

තවද, ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ නියමය පරිදි නියමිත ආසනෙයේ අසුනේ 
ෙනාගැනීම මත ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන මහා නගර සභා 
මනේත්රී ඩබේ.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ, ඒ.එචේ.සුෙදේශ් ඉනේද්රජිත් කුමාර, ඩබේ.රවිනේද්ර 
රංගන ප්රනානේදු යන මහතුනේෙගේ ඡනේදය සටහනේ ෙනාකරන ලදි.) 

 

06(2) 2021.10.12 දින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවරේධනය පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාව සළකා බැලිම. 

 2021.10.12 දින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවරේධනය පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ සියළුම කමිටු තීරණයනේ ඒකමතිකව සභා  සම්මත විය. 

06(3) 2021.10.12 දින පැවති මහජන උපෙයෝගිතාව හා ප්රජා සංවරේධනය පිළිබද 
ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව සළකා බැලිම. 

2021.10.12 දින පැවති මහජන උපෙයෝගිතාව හා ප්රජා සංවරේධනය පිළිබද 
ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ සියළුම කමිටු තීරණයනේ ඒකමතිකව සභා  සම්මත 
විය. 
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06(4)  2021.10.13 දින පැවති පරිසර ෙසෟඛ්ය සනීපාරක්ෂාව පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාව සලකා    බැලිම. 

2021.10.13 දින පැවති පරිසර ෙසෟඛ්ය සනීපාරක්ෂාව පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ සියළුම කමිටු තීරණයනේ ඒකමතිකව සභා  සම්මත විය. 

06(5) 2021.10.13 දින පැවති ක්රිඩා කටයුතු හා ෙපාදු විෙනෝද කටයුතු පිළිබද ස්ථාවර 
කමිටු වාරේතාව සලකා බැලිම. 

 2021.10.13 දින පැවති ක්රිඩා කටයුතු හා ෙපාදු විෙනෝද කටයුතු පිළිබද ස්ථාවර 
කමිටු වාරේතාෙවේ සියළුම කමිටු තීරණයනේ ඒකමතිකව සභා  සම්මත විය. 

06(6) 2021.10.14 දින පැවති කරේමානේත හා ඉදිකිරීම් පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව 
සලකා බැලිම. 

  මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

             ගරු නගරාධිපතිතුමා, කරේමානේත කමිටුෙවේ ෙයෝජනා 3 ක් තිෙයනවා. ඒවාෙයේ 
දින බැලුෙවාත් 2018.05.03, 2019.07.04 තිෙයනවා ෙම්වා හැකි පමනිනේ ක්රියා 
කරනේන කියලා මම ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලා සිටිනවා. 

 2021.10.14 දින පැවති කරේමානේත පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ සියළුම 
කමිටු තීරණයනේ ඒකමතිකව සභා  සම්මත විය. 

06(7) 2021.10.14 දින පැවති ව්යාපාති හා ෙභෟතික සම්පත් කළමනාකරණය  පිළිබද 
ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව සලකා බැලිම. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා , වාරේතාෙවේ 2(1) සුරංග මනේත්රිතුමා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා වඩු උපකරණය සම්බනේධව පාසැලේ දරුවනේට 
දැනුමක් ලබා ගැනිම සඳහා ෙකෟතුකාගාරයක් හදනේන කියලා ඒක සාධනීය 
ෙයෝජනාවක් ඒක හදලා ෙමාරටුවට පමණක් සිම කරනේෙනේ නැතුව 
සංචාරකෙයෝ ෙගනේවා ගැනිමට වෙගේ ඉනේ ඔබේබට අරෙගන යනේන කියලා 
ෙයෝජනා කරනවා ඒ වෙගේම ෙමාරටුව ඉතිහාසය පිලිබද කරුණුත් සඳහනේ 
ෙවනේන පුලුවනේ නම් ෙහාඳයි ඉලේලා සිටිනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

             ගරු මනේත්රිතුමිය, ෙමම කරුණු ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා ජනෙසත ෙම් 
ෙවන ෙකාට නවීකරණය කරමිනේ තිෙයනවා. 

 ෙම් අවසථ්ාෙවේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මහා නගර සභා 
මනේත්රීවරු අංක 03 කරුණට නිහඩතාවයත් අෙනකුත් සියළු කමිටු තීරණයනේට 
එකඟතාවය ඵලකරන ලදී. 
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 2021.10.14 දින පැවති ව්යාපාති හා ෙභෟතික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබද 
ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව සියළුම කමිටු තීරණයනේ ඒකමතිකව සභා සම්මත 
විය. 

 

06(8) 2021.10.15 දින පැවති ඵලදායීතාවය හා මුදලේ උත්පාදනය  පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාව සලකා බැලිම. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා , 2(5) ෙයෝජනාව ඉතා සාධනිය ෙයෝජනාවක් ඒකට 
සභාෙවේ අවධානය ෙයාමු කරනේන කැමතියි. ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ 
ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවිම සම්බනේධෙයනේ 2021.02.23 දින පැවැති සමුලුවක් 
මත ෙයෝජනා කරනවා කාරේයාලය තුල වැඩ පියවර ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ 
දත්ත පදේධතිය, අභ්යනේතර විගණනය, ෙම් සියලුම ෙදේවලේ ෙකාෙහාමද 
කාරේ◌්යක්ෂම කරනේෙනේ කියලා ෙම්ෙක් සාධනිය ෙයෝජනාවලේ ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා. අපි දැක්කා පහුගිය ඔඩික්ට් රිෙපෝට් සාකචේඡාෙවේදි 
ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ තිබුන ප්රශ්ණ ෙගාඩක් සාකචේඡා වුනා. 
කාරේ◌්යක්ෂම ෙලස ෙලේඛන පවත්වා ෙනාගැනිම, ඒ දත්ත මැකීයාම් ආදි සියලු 
ෙදේවලේ ගැන සාකචේඡා වුනා. ඔබතුමාෙගේ රජයක් හැටියට ඔබතුමාෙගේ 
ජනාධිපතිවරයාෙගේ ෙසෟභ්ය දැක්ෙම් තිබුන එකක් තමයි ෙකාෙහාමද ජිඩිටලේ 
තාක්ෂණය ෙගනලේල ලංකාව තුල සුරක්ෂිත භාවට ඇති කරලා ෙකාෙහාමද 
කාරේයක්ෂම ෙදේවලේ කරනේෙනේ කියලා. අපි 2021 වරෂය ගත්තම ෙමාරටුව මහ 
නගර සභාෙවේ සිදුවන කටයුතු වලත් ෙටක්ෙනාෙලාජි විදියට භාවිතා කරලා 
ෙකාෙහාමද ක්රියාත්ම්ක කරනේෙනේ කියලා. ෙම් වාරේථාෙවේ තිෙයනේෙනේ සාධනීය 
ෙදේවලේ ක්රියාත්මක කරනේෙනේ කවදද ෙම්වා විධිමත්ව ෙකෙරනවද ෙම්වාට දින 
කාල රාමුවක් තිෙයනවද මම  ඔබතුමාෙගනේ අහනේන කැමතියි ෙම්කට 
ප්රමුඛතාවය ෙදනේන කියලා මම ඉලේලිමක් කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

           ගරු මනේත්රිතුමිය,ෙම් සියලුම ෙයෝජනාවල ක්රියාවලිය මෙගේ ප්රධානත්වෙයනේ 
ඉදිරිෙයේදි ක්රියාත්මක කිරිමට කටයුතු කරනවා. 

 2021.10.15 දින පැවති ඵලදායීතාවය හා මුදලේ උත්පාදනය  පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ සියළුම කරුණු ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

06(9)   2021.10.15 දින පැවති මුදලේ  පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව සලකා බැලිම 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මහතා 

             ගරු නගරාධිපතිතුමා ,මුදලේ කමිටු වාරේතාෙවේ 
11,12,12(1),12(2),13,15(1),15(2),17,19,20 සහ  22 අපි  විරුදේධයි. 
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 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා , 9(3) සම්බනේධෙයනේ 9(3) ඇමුණුම කියලා සඳහනේ 
වුනාට වාරේතාවට  ඇතුලත් ෙවලා නැහැ.ඇතුලත් කරනේන කියලා ඉලේලා 
සිටිනවා.ඇමුණුම 5 සඳහනේ වන ෙවළඳ  බලපත්රයට ෙෆෝමැට් එකට යම්කිසි 
සංෙශෝධනයක් කිරිෙම් හැකියාවක් තිෙයනවද ඉලේලීමක්  කරනේන කැමතියි. මම 
ෙයෝජනා කරනේන කැමතියි ෙවළඳ බලපත්ර ෙදනෙකාට වරේග අඩි ◌් ප්රමාණය ඇතුලත් 
කරනේන කියලා. 

 

 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්ර්තුමිය, එතන වරේග අඩි ප්රමාණය ඇතුලත් ෙවනවාෙනේ ඉෙබේම. වරේග 
අඩි  ප්රමාණයත් එක්කම තක්ෙසර්ුව හැෙදනේෙනේ. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා ,සමහර ෙවලාවට එකකට තමයි අනුමැතිය ෙදනේෙනේ. 
කෙඩේට ගියාම එක ෙවන ප්රමාණයක්. ඒක තමයි නීතිය.ෙම්කට ඉලේලිමක් 
කරනේන කැමතියි. ඔබතුමා සලකා බලනේන. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්ර්තුමිය, ජනතාව අමාරුෙවේ දානේන බැහැ ෙම් ෙවලාෙවේ.  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

           ගරු නගරාධිපතිතුමා, අංක 17 ඇමුණුම 10 අයවැෙයේදි සාකචේජා කරලා 
ඔබතුමාට මම සංෙශෝධන  කිපයක් ඉදිරිපත් කලා. කානේතාවනේ සහ දරුවනේ 
සම්බනේධෙයනේ යම් කිසි මුදලක් ඇතුලත්  කරනේන කියලා. ඒක ෙමතන සඳහනේ 
ෙවනේෙනේ නැහැ ඔබතුමා කලාද කියලා දැනගනේන  කැමතියි. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්ර්තුමිය, බජට එකට ඇතුලත් කරලා තිෙයනවා. 

2021.10.15 දින පැවති මුදලේ  පිළිබද සථ්ාවර කමිටු වාරේතාෙවේ සියළු කමිටු 
තිරණයනේට පක්ෂව පහත නම් සදහනේ මහා නගර සභා මනේත්රීවරු ඡනේදය 
ප්රකාශ කරන ලදි.   
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01. නගරාධිපති   - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
02. නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 
03. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.සුරංග නිශානේත 

අෙපෝනේසු මහතා 
04. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
05. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 
06. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු 

මහතා 
07. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ 

මහතා 
08. මහා නගර සභා මනේත්රී      - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 
09. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා 

මහතා 
10. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.ඩබේ.ඩී.රනේදු නිෙරෝෂණ 

මහතා 
11. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.නාලනී  ෙප්ර්මවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 
12. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.අෙශෝක ඉනේද්රතිලක ප්රනානේදු 

මහතා 
13. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.එම්.මෙහ්ෂ් රුක්මාලේ ඩයස ්

මහතා 
14. මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.යසනේත රනේසිරි ප්රනානේඳු 

මහතා 
15. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ඩබේ.එම්.නිෂා ඉරානි 

විෙජේවික්රම මහත්මිය 
16. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 
17. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ලලිත් ප්රනානේදු මහතා 
18. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ෙඛ්සර රවීනේද්ර ප්රනානේදු 

මහතා 
19. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එෆ.්බී.නිලංක සිලේවා මහතා 
20. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ෙක්.පී සුසනේත ෙපෙරේරා 

මහතා 
21. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ප්රිනිත් ක්රිෂානේත විෙජේරත්න 

මහතා 
22. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 
23. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.පිලිප් ෆැනේසිස් ප්රනානේදු 

මහතා 
24. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 
25. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 
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26. මහා නගර සභා මනේත්රී  - උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 
27. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ 

මහත්මිය 
 

2021.10.15 දින පැවති මුදලේ පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ 
අංක11,12,12(1),12(2),13,15(1), 15(2),17,19,20 සහ 22 යන කරුණු වලට විරුදේධවත් 
අෙනකුත් සියළුම කමිටු තීරණයනේට පක්ෂවත් පහත නම් සදහනේ මහා නගර 
සභා  මනේත්රීවරු ඡනේදය ප්රකාශ කරන ලදි. 

01. මහා නගර සභා මනේත්රී  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණෙස්කර 
මහතා 

02. මහා නගර සභා මනේත්රී  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස් මහතා 
03. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්

මහතා 
04. මහා නගර සභා මනේත්රී            -      යූ.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා 

මහතා 
05. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.චනේද්ර ගාමිනී පිරිස් මහතා 
06. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනී 

මහත්මිය 
07. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු 

මහතා 

08. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ 
අෙපෝනේසු මහතා 

09. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු 
මහත්මිය 

10. මහා නගර සභා මනේත්රී  - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 
11. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ 

මහත්මිය 

12. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු 
මහත්මිය 

13. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.ක්රිෂනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

 2021.10.15 දින පැවති මුදලේ පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ සියළුම කමිටු 
තීරණයනේ වැඩි ඡනේදෙයනේ සභා සම්මත විය. 

(ෙම් අවස්ථාෙවේදී මහා නගර සභා මනේත්රී ඩබ.මැක්සි ෙජේ ප්රනානේදු, එම්.සුනිලේ 
නනේදසිරි, යූ.එලේ.ෙස්නක දමයනේත සිලේවා යන මහත්වරු සභා ගැෙබහි 
ෙනාසිටියහ. 
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තවද, ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ නියමය පරිදි නියමිත ආසනෙයේ අසුනේ 
ෙනාගැනීම මත ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන මහා නගර සභා 
මනේත්රී ඩබේ.පී. ඩබේ.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ, ඒ.එචේ.සුෙදේශ් ඉනේද්රජිත් කුමාර, 
ඩබේ.රවිනේද්ර රංගන ප්රනානේදු යන මහතුනේෙගේ ඡනේදය සටහනේ ෙනාකරන ලදි.) 

 
 
 
 
 

06(10) 2021.10.15 දිනැති ඉඩම් හා නගර සංවරේධන/මහජන උපෙයෝගිතාවය 
හා ප්රජා සංවරේධනය/ආයතන හා නීතිය/පරිසර ෙසෟඛ්ය හා 
සනීපාරක්ෂාව/ක්රීඩා කටයුතු හා ෙපාදු විෙනෝද කටයුතු/ව්යාපෘති හා 
ෙභෟතික සම්පත් කළමනාකරණය/ඵලදායිතාවය හා මුදලේ 
උත්පාදනය/කරේමානේත හා ඉදිකිරිම්/මුදලේ පිළිබද වු ඒකාබදේධ ස්ථාවර 
කමිටුෙවේ වාරේතාව සළකා බැලීම. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්මහතා 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබතුමා විෙශ්ෂ කැඳවිමක් කරලා ඒකාබදේධ කාරක 
සභා රැස්විමක් පැවැත්තුවා ගිය 15 ෙවනිදා. එහිදි අපි අෙප් අදහස් ප්රකාශ කලා 
ඔබතුමාට අෙපනේ ලැබිය යුතු    යම්කිසි සාධණිය සහෙයෝගයක් අවශ්ය නම් ඒ 
පිලිබදවත් අපි ඔබතුමාව දැනුවත් කලා. ප්රධාන ෙදේ  එයට අදාල වාරේතාව 
මනේත්ර්වරුනේෙගේ ප්රකාශන ටික ඇතුලත් ෙවලා නැහැ. අදහස් ප්රකාශ කලා  මම, 
නිෙරෝෂනේ අෙපානේසු, ලිහිනි ප්රනානේදු, මසීනා බක්කරේ, නිශානේත ප්රදිනානේදු යන 
 මහත්ම/මහත්මිනේ මට මතක විදියට ෙම් ප්රකාශන ටික හැනේසාඩේ වුනානම් 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්ර්තුමා, ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනාෙවයි. අපි සාකචේජා 
වාරේතාවකට භාජනය කලා සාකචේජා වාරේතාව විගණන විමසුම් වලදි කාරණා 
විදියට දක්වනේන බැහැ. හැබැයි ෙහාඳ සාධනීය තැනකට ආවා. පුලුවනේ නම් 
විගණන විමසුම් කරන එෙක්දි සම්පුරේණෙයනේම ඒ කටයුතු සඳහා උත්තර 
ලිවිෙම්දි මනේත්රිවරුනේෙගේ අදහස් ලබාෙගන උත්තර ලියන එක සාධනිය 
තත්වයක්. ඒ ඇෙරනේන විගණන විමසුම් කරාට පස්ෙස් මනේත්රිවරුනේෙගේ අදහස ්
විගණන විමසුමට ඒක කරනේන පුලුවනේ එකක් ෙනාෙවයි. ඒක නීතියටත් 
පටහැනියි. ඒක කරනේන පුලුවනේ එකක් ෙනාෙවයි. නමුත් උත්තර ලිවිෙම්දි 
උත්තර පිලිබදව සාකචේජා කරමු. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්මහතා 
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            ගරු නගරාධිපතිතුමා, අපිව ඒ වෙගේ විෙශ්ෂ රැසව්ිමකට කැඳවිෙම් ප්රතිපලය 
ෙමාකක්ද අෙප්.අපි  කරන ලද ප්රකාශන එලි දක්වනේෙනේ නැත්නම් එතන ෙලාකු 
අඩුවක් හැටියට අපි දකිනවා ගරු  නගරාධිපතිතුමනි. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්ර්තුමා, අපි ඒකාබදේද කාරක සභාවකිනේ අදහස් කරනේෙනේ නිවැරදි 
දිශාවකට යාම සඳහා අවශ්ය වනේනාවු මඟ ෙපනේවා ගැනිමකට විතරයි. 
උදාහරණයක් කිවේෙවාත් පාරේලිෙම්නේතුෙවේ සම්ප්රදායිකව කමිටු පවත්වනවා. 
කාරක සභාවලේ පවත්වනවා.අපිත් ඒකාබදේධ කාරක සභා පවත්වනවා 
ඒකාබදේධ කාරක සභාවලේ පැවැත්විෙමදි මනේත්රිවරයා ෙගේන අදහස අනුව මුදලේ 
ෙවනේ කිරිම ෙනාෙවයි කරනේෙනේ මුදලේ ෙවනේ කරලා තිෙයන එෙක් යම් කිසි 
ෙදෝෂයක් තිෙයනවා නම් ෙදෝෂ නිවැරදි කර ගැනිම ඒ අදහස බජට් එකට 
දානවා කියන එක ෙනාෙවයි ඒෙකනේ අදහස් කරනේෙනේ.ඒ වෙගේ විගණනෙයේදි 
විගණනයට ලක් ෙවනේනාවු  ෙතාරතුරු පිලිබිදව සාකචේජා කරලා ඊලගට 
විගණනයට හවු ෙනාවන විදියට කටයුතු කිරිම මිසක් ඒකාබදේද කාරක 
සභාෙවනේ ෙවනේෙනේ විගණනයට පිලිතුරු සැපයිම ෙම්ෙකනේ ෙවනේෙනේ 
නැහැ.ඒක කරනේෙනේ ෙදපාරේතෙම්නේතු ප්රධානියා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ ගැන කිසිදු විවාදයක් නැහැ. මම කියනේෙනේ සභාවක් 
පැවැත්වුවාම ඒ වාරේතාවක් අපි ලඟ තිෙයනවා. ඒ වෙගේ ෙම් වාරථාවක් 
මනේත්රිවරු හැටියට අපිට ලබාදුනේනා නම් ෙබාෙහාම සාධාරණයි.  

  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබතුමාෙගේ පැහැදිලි කිරිමක් ෙම් 
කරුන.සාමාන්යෙයනේ සම්ප්රදානුකුලව  ඒකාබදේධ කාරක සභා තිබේබම ඒක 
හැනේසාඩේ ගත ෙනාකිරිම ෙම් විගණන වාරේතාෙවේ අපි ඉදිරිපත්  කරපු අදහස ්
පිළිබදව. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රීතුමිය,නැහැ ඒක කරනේෙනේ නැහැ.බජට් එකට වඩා පහලිනේ 
තිෙයනේෙනේ. ෙමාරටුව මහ නගර සබාෙවේ ෙහෝ පලාත් පාලන ආයතනයක 
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ප්රධාන ලියවිලේල අයවැය ෙලේඛණ ලියවිලේල. ඒකට වඩා පහලිනේ ඔය සියලු ෙදේ 
තිෙයනේෙනේ.  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා,ඔබතුමාෙගනේ ප්රශ්ණයක් අහනේන කැමතියි.අපි 
විගණන වාරේතාව එදා  සාකචේජා කරලා ඒ සම්බනේධෙයනේ අපි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කලා. එෙක් දිලා තිෙයන කරුනු  සම්බනේධෙයනේ ඉදිරියට ඔබතුමා නිවැරදි කිරිම 
සඳහා ෙමානවා හරි කටයුතු කරනවද කියලා. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමිය,ඒක තමයි කිවේෙවේ ඒ නිවැරදි කිරිම් ටික කරනේන පුලුවනේ 
ෙවනේෙනේ  නිලධාරිනේ ෙදන පිලිතුරු වලිනේෙනේ.පිලිතුරු සාකචේජා කිරිමට මම අනිත් 
දවෙස්දි කමිටු පත් කර  ගනේනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බි.සජිත් දුමිනේද පිරිස් මහතා 

            ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම්ක අදාල නුනත්, ෙමාරටුව නගර සභාවට අදාල 
ෙවන කසල  කලමනාකරණය සම්බනේධව ඒකාබදේධ කාරක සභාවක් කමිටුවක් 
තිබේබ එෙක් යම් ප්රවණතාවක්  තිෙයනවද ඔවුනේෙගේ සාධනිය ප්රතිචාරයක් අපිට 
තිෙයනවද. ඝණ අපද්රව්ය කළමනාකරණය  පැත්ෙතනේ. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා, ඝණ අපද්රව්ය කළමනාකරණය පැත්ෙතනේ අෙප් ලිපියට 
පිලිතුරු ලියනේන  තරම්වත් ඒෙගාලේලනේට ශක්තියක් නැහැ නීතියක් නැහැ. ෙම් ණය 
ෙබාලේ ණය කරනවා ඇෙරනේන  අෙපනේ සලේලි ගනේන බැහැ. එකම ආයතනයකට 
නීතිය ෙදයාකාරයකිනේ කටයුතු කරනේන බැහැ.  ගිවිසුමක් නැති එකකට 
නගරාධිපතිවරයාෙගේ ධුරධාරිත්වය නැති කරනේනත් ගිවිසුමක් නැති එෙක්  සලේලි 
බෙලනේ ගැනිමත් කියන ෙදක නීතිය ෙදපැත්තට කඩනේන බැහැ. ඒ නිසා ෙමතන මුදලේ 
 ෙගවිමක් ෙවනේෙනේ නැහැ. මිනේ ඉදිරිෙයේදි එකඟතාවයකට මතු වුෙනාත් 
විතරක් ඒ  එකඟතාවය අනුව ගිවිසුමක් ඇතිකරෙගන එතනිනේ එහාට මුදලේ ෙගවිම 
කටයුත්ත සිදු  කරනවා. 
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2021.10.15 දින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවරේධන/මහජන 
උපෙයෝගිතාවය හා ප්රජා සංවරේධනය/ආයතන හා නීතිය/පරිසර 
ෙසෟඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව/ක්රීඩා කටයුතු හා ෙපාදු විෙනෝද 
කටයුතු/ව්යාපෘති හා ෙභෟතික සම්පත් 
කළමනාකරණය/ඵලදායිතාවය හා මුදලේ උත්පාදනය/කරේමානේත හා 
ඉදිකිරිම්/මුදලේ පිළිබද වු ඒකාබදේධ ස්ථාවර කමිටු වාරේතාව 
ඒකමතිකව සභා සම්මත විය. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මහා නගර සභා මනේත්රීවරුනි, ෙම් ෙවලාෙවේ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ගරු මනේත්රිවරු එතුමනේලා ෙබාෙහෝ ෙවලාවට සියලු ෙදේ දනේනා නිසා, සභාෙවේ 
කථා කරපු එතුමනේලා අද ආසන පනවාෙගන තිබුන විදිය සභාෙවේ පිලිගත් 
ආසන පැනවිමක් ෙනාෙවයි. එම නිසා ඔවුනේ කියපු ෙදේවලේ හැනේසාඩේ එෙකනේ 
අයිනේ කරනේන. ඔවුනේ ඡනේදය ලබාදිපු සියලුම ෙදේවලේ අයිනේ කරනේන. 
එතුමනේලාෙගේ ඉනේන ඕනෑ ෙකෙනක් ආෙවේ නැහැ කියලා ඒ ආසනෙයේ ඉදගනේන 
එතුමනේලට පුලුවනේ කමක් නැහැ. එම නිසා ඒ සියලුම ෙදේවලේ හැනේසාඩේ එෙකනේ 
ඉවත් කරනේන.  

 

07. ලැබීම් ෙගවිම් පිළිබඳ මාසික ප්රකාශන වැඩ ප්රගති වාරේතාව 
- 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මහ නගර සභා  මනේත්රිවරුනි,2021.10.15 මුදලේ කමිටු වාරේතාෙවේ අංක 04 
යටෙත් 2021 සැප්තැම්බරේ මාසයට අදාළ මුල්ය වාරේතාව ඇමුණුම - 01 ෙලස 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 

08. පුදේගලික ස්වභාවෙයේ කරුණු -  නැත 

 

09. ෙවනත් කරුණු -  නැත. 

 

                                   සභාෙවේ වැඩ කටයුතු ෙමතනිනේ අවසනේ විය. 
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අ.කෙලේ/ ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු 
නගරාධිපති, 
ෙමාරටුව මහා නගර සභාව, 
ෙමාරටුව. 

2021.11.05 දින, 
ෙමාරටුව මහා නගර සභා කාරේයාලෙයේදිය 

 

 


