
 2021ෙදසැම්බරේ මස 02 වන දින ෙපරවරු 9.30 
ට ෙමාරටුව මහා නගර සභා රැස්වීම් ශාලාෙවේදි 

පවත්වන ලද  ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ 
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 
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26. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ. උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 
27. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ මහත්මිය 
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 ගාමිණි පීරිස් මහතා 
35. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනී මහත්මිය 
36. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා 
37. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ අෙපෝනේසු 
මහතා 

38. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේත්රිකා කුෙරේ 
මහත්මිය 

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 ෙහම්ලතා ප්රනානේදු 
මහත්මිය 
43. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.ක්රිෂනි ප්රනානේදු මහත්මිය 
44. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
45. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්මිය 
46. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා 
47. 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 2021.12.02 වන දින මාසික සභා 
රැස්විෙම් නිෙවේදනය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

01. වාරේතාව පිළිගැනිම හා සළකා බැලීම. 

 2021.11.05 දින පැවති මාසික සභා රැස්වීම් වාරේතාව. 
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 මහා නගර සභා මනේත්රී,ජී.සුරංග එනේ අෙපෝනේසු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2021.11.05 දිනැති මහ සභා රැස්වීම් වාරේතාව 
පිළිගතයුතු යැයි මා ෙයෝජනා කර සිටිනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,පසුගිය මහ සභාෙවේ වාරේතාව පිළිබදව ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට බරපතල විෙවේචනයක් සහ ඒ වාරේතාව පිලිබදව අපි 
අෙප් විෙරෝධය පල කරනවා. පසුගිය සභාෙවේ ඔබතුමා විසිනේ සභාව 
අවසානෙයේදි ප්රකාශයක් නිකුත් කලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මනේත්ර්වරුනේ විසිනේ කරනු ලැබු සියලු ප්රකාශයනේ සහ ජනේද ප්රකාශ කිරිම් 
අවලංගු කරනේන එයට ෙහ්තුව ෙලස ඔබ දැක්වුෙයේ අප නියමිත අසුනේ වල 
ෙනාසිටිය බව. එනමුත් සභාව අවසානෙයේ ෙම් පිලිබද නිෙයෝගයක් නිකුත් 
කිරිම බරපතල වංචා සහගත කරණයක් බව අපි ප්රකාශ කරනවා ඔබ ෙම් 
සභාෙවේ මුලසුෙනේ සිටින ප්රධානියා ෙලස අෙපනේ එවැනි ෙරගුලාසි උලේලංඝනය 
වීමක් ෙවනවා නම් ඒ පිලිබදව ඔබට මුලිනේම දැනුවත් කරනේන තිබුනා. 
හැබැයි ඔබ එෙස් කෙලේ නැහැ. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
ෙම් සභාෙවේ අසුනේ පනවනේෙනේ ෙජ්යෂ්ඨත්වය මත. හැබැයි  අපි සභාෙවේ 
ඒකමතිකව සභාෙවේ එකඟතාවය මත අපි කාලානේතරයක් තිස්ෙස් ෙම් 
සභාෙවේ පක්ෂ විදියට අසුනේ ගත්තා ඒ සභාෙවේ එකඟතාවය. එවැනි 
තත්වයක් තිබියදි ඔබ ෙමවැනි ප්රකාශයක් සභාව අවසානෙයේ කිරිම යුක්ති 
සහගත නැහැ. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි මීට අවස්ථා ෙදකකදි නිශානේත 
ප්රදිනානේදු අෙප් කණ්ඩායම් නායක සෙහෝදරයා සභාවට ෙනාපැමිනි අවස්ථා 
ෙදකකදිත් අපි ෙම් ආකාරෙයනේම අසුනේ වල වාඩිවුනා. මම ඔහුෙගේ අසුෙනේ 
අසුනේ ගත්තා ප්රභාෂින මනේත්ර්තුමිය මා අසුෙනේ අසුනේ ගත්තා. හැබැයි ඒ 
අවස්ථාවලදි කිසිදු ගැටලුවක් මතුවුෙනක් නැහැ සභාවට මතු වුෙනත් නැහැ. 
දැනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙම් වාරේතාවට අනුව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
සියලු ප්රකාශයනේ ජනේද ප්රකාශ කිරිම් අවලංගු කරලා. මට එහා පැත්ෙත් 
ඉනේෙනේ රංගන මනේත්ර්තුමා ඔහු හිටිෙයේ ඔහුෙගේ අසුෙනේ. ඔබ ඔය කියන 
තරේකය ෙගාඩනගනවා නම් හැබැයි ඔහුෙගේ ජනේදය විමසීමත්  අෙහෝසි 
කරලා. ෙම්ෙකනේ ෙපනේනුම් කරනේෙනේ ඔෙබේ තිෙයන වංචා සහගත කම සහ 
ඒකාධිපතිකම කියන එක තමයි අපට ෙප්නේෙනේ. ඒ නිසා තවදුරටත් ෙමවැනි 
කටයුතු වලිනේ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හඩ ඔබට නවත්වනේන බැහැ.  අපි 
අෙප් හඩ දිගටම ෙගනියනවා. ෙම් වාරේතාවට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
විදියට විරුදේධත්වය ප්රකාශ කරනවා ඒකට අදාල පැමිණිලේලක් ලිඛිතව මා 
විසිනේ පලාත්පාලන ෙකාමසාරිස්තුමාට ෙම් සිදේදිය සිදුවු වහාම ඉදිරිපත් කලා 
හැබැයි අද ෙවනකම් කිසිදු විමරේෂණයක් සිදුවුෙනේ නැහැ. නිලධාරිනුත් 
අසරණ ෙවලා තිෙයනේෙනේ. අෙප් සභාෙවේ සිටින නිලධාරිනේ වෙගේම ඒ 
නිලධාරිනුත් අසරණ ෙවලා සිටිනේෙනේ ෙම් ෙදේශපාලන යානේත්රණයට 
යටෙවලා.ඒ නිසා අපි නැවතත් ෙම් වාරේතාවට විරුදේධත්වය ප්රකාශ කරනවා. 
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මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.චනේද්ර ගාමිණි පිරිස්  මහතා  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගිය සභා වාරේතාෙවේ මෙගේ කථාෙවේ අඩුවක් සිදු 
ෙවලා තිෙයනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ මහත්මිය  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පසුගිය වාරේතාෙවේ මා විසිනේ ඉදිරිපත් කරන ලද 
යම්කිසි ෙකාටසක් අඩුෙවනේ තමයි වාරේතා ගත ෙවලා තිෙයනේෙනේ.හැමදාම 
අපිට ඔබ තත්වය තිෙබනවා අපි කථා කරන එක් විඩිෙයෝ ගත කරලා තබා 
ගනේනවා අපි කථා කරන ෙදේ හැනේසාඩේ ෙවනේෙනේ නැහැ. ඒක තත්වය 
ඉදිරිෙයේදි ෙවනස් විය යුතුයි කියන ෙයෝජනාවත් එක්කම  ඔබතුමාෙගනේ 
ෙගෟරවෙයනේ ඉලේලනවා සංෙශෝධනය කරන ෙලස. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි, මහ සභා වාරේතාවට ජනේද විමසීමක් නැහැ , විරුදේධ විමක් 
කාටවත් ෙවනේන බැහැ සංෙශෝධන විතරයි කරනේන පුලුවනේ. ඒ වෙගේම මහ 
සහා වාරේතාව කියනේෙනේ තමනේ කියපු ෙදයක් සඳහනේ ෙවලා නැත්නම්, 
ෙනාකියපු ෙදයක් සඳහනේ ෙවලා තිෙයනවා නම් නිවැරදිව ඉදිරිපත් කල 
යුතුයි. වාරේතාවක සම්පුරේණ විස්තරය ෙදනේන ගිෙයාත් ෙම් මහ සභා 
වාරේතාව ෙලාකු වාරේතාවක් ෙවයි. ඒක නිසා ෙමය පාරේලිෙම්නේතුෙවේ, පලාත් 
සභාෙවේ හැමතැනම ක්රියාත්මක ෙවනවා ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ 
විතරක් ෙනාෙවයි ලංකාෙවේම සම්පිනේඩනයක් අවශ්ය ෙවනේනාවු ෙදේ පමණක් 
පමණයි ෙදනේෙනේ. අවශ්ය ෙදේට ඇෙරනේන ෙවන මුකුත් වාරේතාවට ඇතුලත් 
කරනනේ බැහැ යම් විදියටකට අවශ්යම ෙවන ෙදයක් තිෙයනවා නම් ඒක 
ඇතුලත් ෙනාවි තිෙබනවා නම් අවශ්යතාවය ෙමාකක්ද කියලා කිවේවම 
සභාවට අදාල ෙවනවා නම් සංෙශෝධනය කරනේන පුලුවනේ ඒ ඇෙරනේන 
සියලුම ෙදේ ඇතුලත් කරනේන වාරේතාවක් නිකුත් කරනේන මම ෙනාෙවයි කවුරු 
නගරාධිපති වුනත් ඒක කරනේන බැහැ අපිට සභාවලේ පවත්වනේන දිලා 
තිෙයන උපෙදස් අනුව අපිට එස් 5 ක්රියාත්මක කිරිම තුලම කියලා තිෙයනවා 
සමහර ෙවලාවට අදාල ෙවනේනාවු වාරේතාවලේ සභාවකට අවශ්ය ෙවනේනාවු 
ෙදේ පමණක් ඇතුලත් කරමිනේ  ඒ කටයුත්ත කරනේන කියලා. ඔබතුමියෙගේ 
කථාෙවේදි ඒකට අඩුපාඩුවක් ෙවලා තිෙයනවා නම් සංෙශෝධනය කරනේන. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතා  
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම යම් ඉලේලිමක් කලා ඔබතුමාෙගනේ නමක් අයිනේ 
කිරිම සම්බනේධෙයනේ ඔබතුමා නිෙයෝගයක් දුනේනා ඒක අයිනේ කරනේන 
කියලා ඒක සඳහනේ ෙවලා නැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමා.  

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි, එය නිවැරදි කිරිම කරනේන නිෙයෝගයක් කලා. 

             මහා නගර සභා මනේත්රි එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත මහතා විසිනේ ස්ථිර කරන ලදි. 

            ඒ අනුව 2021.11.05 දින පැවති මහ සභා වාරේතාව සංෙශෝධන සහිතව ඒකමතිකව 
සභා සම්මත විය. 

 

02.     ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ නිෙවේදන 

2(1) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිවරුනි, විෙශ්ෂෙයනේම ෙම් ෙමාෙහාත ෙවදේදි පලාත් පාලන 
ෙකාමසාරිස්, සහකාර ෙකාමසාරිස් ෙදේශපාලනයට නතු ෙවලාද කියන එක 
පැහැදිලි ෙවනවා ඔබෙගේ ෙට්බලේ කරලා තිෙයන ෙලේඛණයත් එක්ක නතු 
ෙවලාද කියලා ෙප්නවා. එමනිසා ෙම් පිලිබදව මම විදිමත් විදියට කටයුතු 
කිරිම සඳහා පැමිණි නිලධාරිනේ ෙගනේ මම ලබාගත්  ෙලේඛණ ඔබ ඉදිරිෙයේ 
තබලා තිෙයනවා ඒක නිෙවේදන යටෙත් මම ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

03. සභාව අමතා ඒවන ලද ආයාචනා ෙපත්සම් පැමිණිලි හා 
සනේෙදේශ සභාව හමුෙවේ තැබීම. 

03(1)  නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මහ නගර සභා මනේත්රී, පලමුව මම සියලු ෙදනාෙගනේ අවසර ඉලේලනවා 
ෙමය ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා ෙහත්ුව 2021.07.13 වන දින ඔබ ඉදිරිෙයේ තිෙබන 
ඔය ලියවිලේල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ජනාධිපති ෙලේකම් 
කාරේයාලය,ෙකාළඹ. කියලා නීතිඥ ෙප්ර්මනාත් සී ෙදාලවත්ත ගරු 
පාරේලිෙම්නේතු මනේත්රීතුමා ෙකාළඹ දිස්ත්රික්කය එතුමා ලියන ලිපිෙයේ 
පැහැදිලිවම ෙමාරටුව මහ නගර සභාවට අයත් මාතෘ ආදාහනාගාර 
ෙමෙහයවන විට ඉතාමත්ම විශාල අක්රමිකතා රැසක් මැද සිදුවන බව 
ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති ඩී.සමනේත සිලේවා 
මහතා විසිනේ දැනුම් ෙදන ලද කියන  කාරණය අනුව ෙම් සඳහා 
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විමරේෂණයකට නිලධාරිනේ පැමිණියා. ෙම් පැමිණුන ෙමාෙහාෙත් ඒ 
නිලධාරියාෙගේ සනේතකෙයේ තිෙබනේනාවු ඒ ෙලේඛණ අනුව තමයි මම ෙම්ක 
සභාවට ඉදිරිපත් කිරිම සිදු කරනේෙනේ. මම මවිතයට පත්ෙවනවා ෙහ්තුව 
අක්රමිකතා ෙවන එක ෙමාකක්ද? එෙහම  නැත්නම් ඒ අක්රමිකතා 
එක්කම සිදු ෙවනේනාවු කාරණය ෙමාකක්ද? කියන එක මට ෙපාඩි අපැහැදිලි 
කමක් තිෙයනවා. ඒ නිසාම මම ෙපාඩි විස්තරයක් ගත්තා ෙම් අක්රමිකතා සිදු 
 ෙවනවායි කියන අදාහනාගාරයනේ සඳහා ෙමනේන ෙම් ආකාරෙයනේ 
ෙදේහයනේ ආදාහන කටයුතු සිදු කරලා තිෙයනවා අදාල ෙවනේනාවු මැෂිනේ 
තුලිනේ. ජනවාරි මාසෙයේ රාවතාවත්ත සාමාන්ය 29 යි, ෙපබරවාරි මාෙස් 35යි, 
මාරේතු මාෙස් 23 යි, අෙප්ර්ලේ මාෙස් 37 යි, මැයි මාෙස් 30 යි, ජුනි මාෙස ් 20 යි, ජුලි 
මාෙස් 34, අෙගෝස්තු මාෙස් 38,සැප්තැම්බරේ මාෙස් 33, ඔක්ෙතෝම්බරේ මාෙස් 27 
යි, ෙනාවැම්බරේ මාෙස ් 17 යි, ඒ අනුව ෙනාවැම්බරේ මාසයට අනුව 323 ත් 
රාවතාවත්ෙතත් මැයි මාෙස් ෙකාවිඩේ මරණ 28 යි, ජුනි මාෙස ් 48 යි, ජුලි මාෙස ්
18 යි, අෙගෝස්තු මාෙස් 118 යි, සැප්තැම්බරේ මාෙස් 57යි, ඔක්ෙතෝම්බරේ මාෙස ්
06, ෙනාවැම්බරේ මාෙස් 03 යි ඒ අනුව 278 යි. ෙකාරලවැලේල සාමාන්ය මරණ 
ජනවාරි 02 යි, ෙපබරවාරි 05 යි, මාරේතු 06 යි, අෙප්ර්ලේ 03, මැයි 05 යි, ජුනි 05 යි, 
ජුලි 02 යි, අෙගෝස්තු 06 යි, සැප්තැම්බරේ 03 යි, ඔක්ෙතෝම්බරේ 05,ෙනාවැම්බරේ 
02, ෙකාවිඩේ අෙගෝස්තු මාෙස් 03 යි, එෙගාඩඋයෙනේ ජනවාරි 02 යි, ෙපබරවාරි 
02, මාරේතු 03, අෙප්ර්ලේ 03,මැයි 4,ජුනි 03, අෙගෝස්තු 03, සැප්තැම්බරේ 05, 
ඔක්ෙතෝම්බරේ 02, ෙනාවැම්බරේ 03, 31 යි ෙකාවිඩේ  මරණ අෙගෝස්තු 38 යි, 
සැප්තැම්බරේ 13, ඔක්ෙතෝම්බරේ 3, 54 යි. ෙකාරළවැලේෙලේ ෙකාවිඩේ මරණ 03 , 
සාමාන්ය මරණ 44 යි, එෙගාඩඋයන සාමාන්ය මරණ 31,ෙම් අනුව සාමාන්ය 
මරණ 398 ක් කරන ෙකාට ෙකාවිඩේ මරණ ෙනාමිළෙයේම 335 ක් කරලා 
තිෙයනවා. අක්රමිකතාවලේ තිෙයනවා නම්, ආදාහනාගාරවල ප්රශ්ණ 
තිෙයනවා නම්, ලංකාෙවේ ෙරෝහලක් නැතුව ෙදේහයනේ ආදාහනාගාර තිෙයන 
වැඩිම පලාත් පාලන ආයතනය ෙමාරටුව මහ නගර සභාව කියලා 
ඉතිහාසයට එකතු ෙවලා තිෙයනවා.සමහර ෙවලාවට අපි එක පැත්තකිනේ 
ගත්ෙතාත් ෙම් සියලු කාරේයයනේ කිරිම සඳහා ප්රධාන වු දායකත්වයක් ලබා 
ගැනිමට හැකි ෙවලා තිබුෙනේ ෙවන කවුරුත් නිසා ෙනාෙවයි විෙශ්ෂෙයනේම 
අෙප් ගරු ෙඛ්සර රවිනේද්ර ප්රනානේදු නාගරික මනේත්ර්තුමා නිසා.  අපි ඕන තරම් 
අත් විදලා තිෙයනවා ෙම් සභාවලේ විතරක් ෙනාෙවයි ඕනතරම් සභාවල 
ෙමෙහම ෙවලා තිෙයනවා. අපිට ෙකෙසලේ වත්ත ප්රාෙදේශිය සභාෙවනේ ෙම 
එෙගාඩඋයන  තිෙයන මෘත ෙදේහ 31 නේ අඩුම තරමිනේ පානදුෙරනේ 7-8  ක් 
ෙමතන තිෙයනවා. අවුරුදු 1-2-3 කැඩිලා තිබුනම අපි ලගට තමයි ඒවාත් 
එනේෙනේ. අපි ඒවා එකක්වත් බැහැ කියනේෙනේ නැහැ. පානදුර, දකුණු ෙකාළඹ 
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මහ ෙරෝහෙලේ ෙම් වෙගේ ෙකාවිඩේ වලට ලක් ෙවලා මරණයට පත් වුන අයෙගේ 
ෙදේහයනේ ෙගාඩ ගහලා තිෙයනෙකාට ෛවද්ය වරු අපිට පනිවිඩ එවනෙකාට 
කරුනාකරලා අද 6 ක් එවනවා, අද 8 ක් එවනවා, අද 10 ක් එවනවා කියලා 
කියනෙකාට ඒ සියලු ෙදේ අපි එපා කියනේෙනේ නැතුව භාර අරෙගන ඒ කටයුතු 
කලා. අෙප් අගුලාන ආදාහනාගාරය අවුරුදු 3-4 ක් විතර අක්රිය ෙවලා 
තිෙයනෙකාට අපි කලේපනා කලා ෙකාවිඩේ වෙගේ මරණ  වලදි ෙම් වෙගේ 
ආසාධිත තත්වයනේ ඇති වුනාම ෙහාඳම තැන අඟුලාන කියලා ඒකට ෙම් 
ෙපත්සමත් සමඟම පැමිණි නිලධාරියා පැවසුෙවේ එතනට ගියාම පැනලේ 
ෙබෝඩේ එක හදලා ඒක ෙම් ෙවනෙකාට ෙබාඩියක් දාලා පුචේචනේන පුලුවනේ 
තත්වයට පත් කලත් ඉස්සර ෙදේහය තියනේන තැන හදන නිසා ඒක 
නවත්තලා තිෙයනවා ඇෙරනේන ඒ නිලධාරියා කිවේෙවේ ෙම්ක මනේත්රිතුමා 
කරාද අහලා ප්රසංශාවට ලක් කලා විතරක් ෙනාෙවයි ෙම්ක ලංකාෙවේ ෙම් 
විදියට ස්විචේ එකක් දාපු ගමනේ සියලුම ෙදේවලේ ස්වංක්රියව එක එක එක ෙදේවලේ 
පත්තු ෙවවි ක්රමවත්ව සිදුෙවන එයා දැකපු එකම  පැනලේ ෙබෝඩේ එක ෙම්ක 
කියලා ප්රකාශයකුත් කරලා ගිෙයේ. මම හිතනවා ෙම් ආදාහනාගාර හදා 
ගැනිම සඳහා කටයුතු කිරිෙම්දි ලියනේන ඕන වචන කීපයක් තිබේබා. ඒ වචන 
කීපය ලිවිෙම්දි මම හිතනවා ලියන ෙදේයි, කියන ෙදේයි, දකින ෙදේයි,ඇෙහන 
ෙදේයි මහ බරපතලයි එකට එකක් ෙවනස් වුෙනාත්. දකින ෙදේ කිවේෙවේ 
නැත්නම් ඇෙහන ෙදේ ප්රකාශ කෙලේ නැත්නම්, ලියන ෙදේ නිවැරදිව ලිවේෙවේ 
නැත්නම් ඒවා මහා බරපතල ප්රශ්ණ ෙවනවා. උදාහරණයක් ගත්ෙතාත් මට 
කියනේනට පුලුවනේ සයිමනේ ෙහාඳ මිනිහා එතෙකාට සයිමනේ හරි ෙහාඳයි. 
සයිමනේ ෙහාඳ මිනිහා කිවේෙවාත්  සයිමනේ නරකයි. එම නිසා ෙම්වා 
ලියනෙකාට ෙම්වා ලියන විදිය තිෙයනවා. මම දනේනවා නගර සභා ගරු 
නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා  අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මනේත්ර්වරු සියලු ෙදනාම 
අවුරුදු 16 ක් තිස්ෙස ් අපිත් එක්ක ඉනේන ෙකාට අපිට ෙම්ක කර ගනේන බැරි 
ෙවන එක ෙනාෙවයි තිබුෙනේ. අපි ෙම්ක භාර ගනේන කාෙලේ ෙවනෙකාට  
ලංකාෙවේම ආදාහනාගාර හදනේන තිබුෙනේ ආයතන ෙදකයි. රවිනාත් 
මහත්මයා සාක්ෂි දරනවා ඇති. ඒ ආයතන ෙදක අපි එනෙකාට ෙනාකඩවාම 
රාවතාවත්ත දුවනේෙනේ නැතිව තනි මැෂිනේ එකක් තිබුෙනේ. ඊට පස්ෙස ් අපි 
ෙමාකද කෙලේ  ෙබාෙහාම අමාරුෙවනේ මහත්මෙයක්ෙගනේ දාලා ඒ මැෂිනේ 
හදා ෙගනේ පසුව සභා ෙස්වකයනේව දාලා අපි ඒ මැෂිනේ හදනේන ගත්තා. ඒකට 
රවිනාත් මහත්මයා කුහක ෙනාවි ඔවේ කියයි. අපි ආදාහනාගාර 
බාරගනේනෙකාට තිබුෙනේ ෙදකයි. රාවතාවත්ත එකයි. එෙගාඩඋයන 
එකයි.ඊට පස්ෙස් අපි ආදාහනාගාර වැඩි කලා රාවතාවත්තට එකයි 
ෙකාරළවැලේලට එකයි අඟුලානට එකයි. ෙදක පහ කරලා අපි තිෙයනේෙනේ.ඒක 
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නිසා අක්රමිකතා ෙනාෙවයි ෙමතන ෙවලා තිෙයනේෙනේ ඕනම ෙදයක් ඕනම 
ෙවලාවක එෙහම ෙවනවා.  එක විදියටම තිෙයනේන පුලුවනේ කමක් නැහැ.   
ෙලෝෙක් ෙමෙහම පැවතිලේලක් නැහැ. සානේතුවරයනේ පවා එෙහම කියලා 
නැහැ.එම නිසා මෙගේ බලවත් වු විෙරෝධතාවය ගරු නිෙයෝජ්ය 
නගරාධිපතිතුමා කිවුවා කියලා ෙම්ෙක් ලියලා තිෙයනවා අෙප් ගරු 
පාරේලිෙම්නේතු මනේත්ර්තුමා මම හිතනවා එතුමා ෙම්ක නිවැරදි කරයි 
එතුමාෙගේ මට්ටෙමනේ ෙකාෙහාමද කියලා ෙම්වාෙගේ ෙදේවලේ ලිවිම තුල අපි 
කවදාවත් ගරු රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමා නගරාධිපති ෙවලා ඉනේන 
කාෙලේ ආණ්ඩුව අපිට තිබුනා කියලා අපි එතුමාට ආදාහනාගාරය හදාගනේන 
උදවේවක් ෙවනවා ඇෙරනේන කවදාවත් අපි අතනට ෙමතනට ලියලා නැහැ. 
මම එනෙකාට අවුරුදේදයි මාස හතරක් රාවතාවත්ත දුවනේෙනේ නැහැ 
එෙගාඩඋයනත් කැඩි කැඩි දුවනේෙනේ අපි අපිට ආණ්ඩුවක් තිෙයනවා කියලා 
එතනට ෙමතනට ෙපත්සම් ගහ ගහ ෙම්වා හදනේෙනේ නැහැ හදනේෙනේ නැහැ 
අපි කවදාවත් අත්අකුරු පාවිචේචි කරලා නැහැ. අපි සභාෙවේ මනේත්රිවරෙයක් 
විදියට අපි ඉනේනෙකාට හැම තිස්ෙසම අපි හිතුෙවේ ෙම්ක මෙගේ නගර සභාව 
ඒෙක් නගරාධිපති රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර  ඒෙක් නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති 
ධම්මික චනේද්රනාත්  කියලා ෙනාෙවයි අපි කලේපනා කෙලේ ෙම්ෙක් අපි ෙකාටස් 
කාරෙයෝ ෙම් කුණු මෙගේ කුණු  එෙහම කරලා අපි ශ්රමදාන කරලා ඕන තරම් 
ඒවා අපි කරලා තිෙයනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා වචන ලිවිෙම් ෙම් 
අක්රමිකතා කියන එක ෙමාකක්ද කියන එක නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා 
තමයි දනේෙනේ. අපි දනේෙනේ නැහැ අක්රමිකතාවක් ෙවලා තිෙයනවද කැඩුනද 
කියන එක වරිනේ වර කැඩිලා තිෙයනවා ආදාහනාගාර හතරක් 
පවත්වාෙගන ගිහිලේලා තිෙයනවා.එකක් වුනාට ආදාහනාගාර ෙදකක් 
තිෙයනවා. ඒක නිසා තමයි දවසකට ෙකාවිඩේ මරණ 10-12 එතන කෙලේ 
සමහර දවස් වලට උෙදේ 9 ට පටනේ ගනේනවා රාත්රි 9 ෙවනකම් කරනවා. 
ලංකාෙවේ අපි ප්රසංශාවට  ලක් වුනා අපි 200 කට ආසනේන ප්රමාණයක් අපි 
ෙපට්ටියත් දිලා අපි ඒ කටයුතු කලා පක්ෂ ෙභේදයකිනේ ෙතාරව සියලුම ගරු 
මනේත්රිවරු සාෙප්ක්ෂව ඒකට කැමති වුනා. රවි මනේත්ර්තුමාට ෙකාවිඩේ 
හැෙදනේන ප්රධාන ෙහ්තුවක් බවට පත්ෙවලා තිබුනා එතුමා ඒ ෙසෙමට්රිෙයේ 
වැඩ කිරිම අද දිනෙයේදි මම හිතනේෙනේ එනේන බැරි තත්වයක හිටියත් ෙම් 
තත්වය මතම සභාවට ආවා කියලා මට කියනේන පුලුවනේ එතුමාෙගේ දයාබර 
මෑණියනේ ෙම් ෙවනෙකාට අසනීප තත්වෙයනේ කලුෙබෝවිල ෙරෝහෙලේ නම වන 
වාට්ටුෙවේ අට ෙවනි ඇෙදේ ප්රථිකාර ලබමිනේ ඉනේනවා. ඒ තරම් සුලුපටු 
ෙරෝගයක් ෙනාෙවයි ඒ තත්වය නමුත් එතුමා ෙම්කත් එක්ක තිෙබන බැදිම. 
මම එතුමාට කථා කරලා අම්මාෙගේ ෙරෝගි තත්වය අහනෙකාට අෙනේ 
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නගරාධිපතිතුමා ඔය දුම ගහන එකත් හදාගනේන ඉවර කරනේන සිෙමනේති 
ෙගනලේල තිෙයනේෙනේ ඒක මමම බදිනේන ඕන, කුහර වහනේන ඕන, ඒක 
අහනේනද කථා කෙලේ කියලා ඇහුවම මම කිවුවා නැහැ ගරු මනේත්රිතුමා 
අම්මාෙගේ විස්තරය අහනේනයි කථා කෙලේ. අහන අහන හැම තිස්ෙසම 
ෙමාකද ෙසෙමට්රිෙයේ ප්රශ්ණයක්ද කියලා අහන තරමටම එතුමා මම 
හිතනේෙනේ තමනේෙගේ ජීවිකාෙවේ එකෙකාටසක් බවට ෙම් ෙස්ෙමට්රිවල තියන 
ප්රශ්ණ හදුනාගත්ත වාසනාවනේත අෙප් සභාවට ෙලාකු භාග්යක් ලබපු 
මනේත්රිවරෙයක් විදියට එතුමා ෙම් සියලු ෙදේ කරනවා. ඒ අතරතුර අක්රමිකතා 
ෙවනවා නම් මම කියනේෙනේ අක්රමිකතාවයක් කියනේෙනේ ෙදෝශදරේෂකයක් 
කියනේෙනේ ෙදකක්. අක්රමිකතාවක් කියනේෙනේ රවි මනේත්ර්තුමා හදනේන කියලා 
බඩු ෙගනේන ෙයාමු කරලා ඒ මුදලේ හදනේෙනේ නැහැ ෙබාරුවට තිය තියා 
ඉනේනවා වෙගයි.මෙගේ ජිවිතෙයේ  ෙම් 16 වන අවුරුදේද ගත කරනේෙනේ 
නගරාධිපතිවරයකු වශෙයනේ 14 වන අවුරුදේදත් ෙදක්ක නැතුව තිබුනා. 
සමහර ෙවලාවට මම සමහර අය ඒක දනේනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා  සමහර අය දැනෙගන ඒක ෙනානේනවා ෙස් ඉනේනවා ඇති කියලත් 
විශ්වාස කරනවා. සමහර අය ෙනාදනේනා කමටම යම්යම් ෙදේවලේ කියවනාත් 
ඇති. සැපයුම් අංශෙයේ යම් යම් ෙදේවලේ සැපයුම් කරන අය කලුද-සුදුද උසද-
මිටිද කියන එක මම තාම දනේෙනේ නැත. මම නමිනේ කිවේවම විමලේ ෙමෝටරේස ්
විමලේ අංකලේ අෙප් හිත මිත්රෙයක් ඒ නිසා දනේනවා ප්රවිනේ කියනේෙනේ කවුද 
කියලා දනේනවා ඒ ඇෙරනේන  ඔය කවුරුත් කාෙගේ කවුද කියන එක මම 
දනේෙනේ නැහැ. මට මතකයි මම ෙම්ක කිව යුතුම ෙදයක් එදා මම ෙකාමසාරිස ්
ජානකි මහත්මිය ෙමතනිනේ යනෙකාට ෙසෙමට්රිෙයේ ප්රශ්ණයක් ෙවලා ඒ 
අතෙරේදි පරික්ෂණයක් පවත්වනේන කියලා පලාත් සභාෙවනේ ඇවිලේලා 
පරික්ෂණයක් කලා. එතෙකාට නමලක්ෂ අසුදාහක් ඇස්තෙම්නේතුවක් 
තිබුනා ෙකානේත්රාත් කරුෙවකුට දිලා කරනේන අපි අෙප් ෙස්වකයනේගනේ 
සභාෙවේ සලේලි ෙනාෙගන මෙගේ අතිනේ වියදම් කරලා හැදුවා.මට ෙත්ෙරනේෙනේ 
නැහැ. ඒක නිසා මම හිතනවා ෙම් වෙගේ ලියුම් ලිවිෙම්දි ගරු නීතිඥ 
මහත්මයා මම අසුදාහකිනේ ඒක ඉවර කලා.පරික්ෂණය අවසානෙයේදි වාරේතා 
තාම තිෙයනවා විමරේෂණ නිලධාරි විමරේෂන වාරේතා එවේවා ෙම්ක කිසි 
ප්රශ්ණයක් ෙවලා නැහැ නරාධිපතිතුමා වියදම් දරපු මුදලේ නගරාධිපති තුමාට 
ගනේන පුලුවනේ කියලා.මම ඒ අසුදාහම අරෙගන ෙම් වෙගේ සභා රැස්විමක් 
ෙවලාෙවදි මහලියන,තිලකසිරි,සුෙබෝද,ඒවෙගේම දිවංගත මිලේටනේ ද මැලේ 
මනේත්රිතුමාෙගේ බෑණනුවනේ ඒවෙගේම ෙම් උදුනේ වල වැඩ කරනවා නවෙලෝක 
ෙරෝහෙලේ  ෙහෝ වැඩ කරන එතුමාෙගේ තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක අපි ඒක 
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කලා අසුදාෙහනේ රුපියලේ දහදාහ ගාෙනේ ඔවුනේට පරිත්යාග කරලා සම්මාන 
දුනේනා  අපි එෙහමයි කෙලේ.  

ගරු මනේත්රීවරුනි, ෙම් අක්රමිකතා කියන එක ෙලාකු අපහැදිලි කමක් 
තිෙයනවා ෙමාකක්ද ෙම් කියලා මට ෙත්ෙරනේෙනේ නැහැ. ඒක නිසා මම 
හිතනවා ෙම් වෙගේ ලියුම් ලිවිෙම්දි ගරු නීතිඥ මහත්මයා ෙම්ක ලියලා 
තිෙයනේෙනේ ෙමාන අදහසකිනේද කියන එක ෙලාකු ප්රශ්ණයක් ෙවලා 
තිෙයනවා ෙම්ක නිවැරදි කර ගැනිමට දැනේ ඔහුට අවස්ථාව නැහැ ෙම්ෙක් 
විමරේශණය කරලා ගිහිලේලත් ඉවරයි පලාත් සභාෙවනේ ඇවිලේලා. ෙම් 
තිෙයනේෙනේ පලාත් සභාෙවනේ එවපු බස්නාහිර පලාත් සභාව පලාත් පාලන 
සහකාර ෙකාමසාරිස ් කාරේයාලය ෙකාළඹ. සුභසිංහ මහත්මයා ලියනවා 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙගේ නියමය පරිදි පවත්වනේන කියලා සමික්ෂණ. පලාත් 
පාලන ආරේථික ප්රවරේධනය පිලිබද බලශක්ති පරිසර ජල සම්පාදන 
ජලප්රවාහන සංචාරක කටයුතු බසන්ාහිර පලාත කියලා තව එකක් එවනවා 
ෙම් අනුව පරික්ෂණය පවත්වන විදිය විමරේෂණය කරනේන තවත් එනවා නම් 
මම හිතනේෙනේ වඩාත් ප්රාෙයෝගිකයි කියලා අපිටත් යම් යම් ප්රශ්ණ ටිකක් 
තිබුනා ෙසෙමට්රි වල මම හිතනවා ෙම් ෙවනෙකාට ඒ ප්රශ්ණ නිරාකරණය 
ෙවනේන ට අෙප් ගරු මනේත්ර්තුමාෙගේ අම්මාෙගේ ෙම් අසනිප තත්වය 
ෙනාවුනානම් මම හිතනවා දුම කියන එකත් රාවතාවත්ෙත් නැත්තටම නැති 
ෙවන තත්වයට පත් වුනා ඔබට පුදුමා කාර හිෙතනවා මට පුදුමාකර 
හිෙතනවා අපිට අඩි 20 ක් නැග ගනේන බැහැ කකුලේ ෙදක ෙවවුලනවා නමුත් 
ලංකාෙවේ තිෙයන ෙලාකුම දුම් බටය තිෙයනේෙනේ අපිටයි. ඒ දුම්බටය අඩි 106 
ක් උසයි. ඒ 106 අවසාන ඇණයත් තද කෙලේ ගරු ෙඛ්සර රවිනේද්ර මනේත්රිතුමා 
ඇෙරනේන ෙකානේත්රාත් කරුෙවක් ෙනාෙවයි. එතනට ෙවනකම් ඔහු ගිහිලේලා 
අවසාන ඇණයත් තද කරනෙකාට අඩි එක සියක් හරියටම ගිහිලේලා තමයි ඒ 
අණයතද කෙලේ එතනිනේ එහාට තමයි ඉතුරු හය ඉස්සුෙනේ.ෙම් වෙගේ 
දැවැනේත කාරේයභාරයක් කරමිනේ මම හිතනවා අපි ලබපු ෙලාකු 
වාසනාවනේත කමක් අෙප් නගර සභාවට විෙශ්ෂෙයනේම එතුමා නිසාම මම 
හිතනවා සමනේලාලේ ෙම්ක ෙමාකක් හරි කලා කියලා කිවුවා නම් 
අක්රමිකතාවක් සිදු කලා කිවේවානම් ඒ තරම් ෙලාකුවට මට ෙම්ක දැෙනනේෙනේ 
නැහැ. නමුත් ෙම්කට ෙනාදැනුවත්වම ෙඛ්සර රවිනේද්ර මනේත්ර්තුමා ඇතුලත් 
ෙවලා ඉවරයි ෙම් අක්රමිකතා කියන වචනය දාපු නිසා එතුමා ඒකට හවුලේ 
කාරෙයක් ෙවනේන ඕන. මම හිතනවා අතිනේ කාලා ෙගදරිනේ ෙත් එක බිලා 
බිම ටික කෙඩනේ බිලා කලා ඇෙරනේන ෙම් මහ නගර සභාව අඩුම වශෙයනේ 
එතුමා වැඩ කරන ෙවලාවක කැමෙවේලක් වත් ඇරලා නැතුව තමයි ෙම් සියලු 
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ෙදේවලේ කෙලේ. ඒක මම ෙහාඳාකාරවම දනේනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ෙම් 
වෙගේ ෙදේවලේ ලියනෙකාට ෙම්වා ෙබාෙහාම ප්රෙවේසෙමනේ ලියනේන ඕන ෙදේවලේ. 
ෙමවා නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා ෙමෙහම ලිවේවද මම දනේෙනේ නැහැ එතුමා 
ෙනාලිවේවා නම් එතුමා කියයි ෙනාලිවේවා කියලා. මම හිතනවා එතුමා කිවේවට 
පස්ෙස් පාරේලිෙම්නේතු මනේත්රිවරෙයකුෙගේ වගකිම ෙවනේනට ඕන එෙස ් ලිවේවත් 
එෙක් සුල-මුල ෙසායලා බලලා ලියනේන ඕන තැනට ලියනේනට ඕන. එතුමා 
ලියුවා නම්. එතුමා ලියලා තිෙයන එක සත්යයක්. ඒ ලියලා තිෙයන එෙක් 
පිටපත පාරේලිෙම්නේතු ලිපි ශිරේෂයක් එක්කම ලියලා තිෙයනේෙනේ ඔෙබේ අතට 
පත්ෙවලා තිෙයනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ෙම්වා සභාවලේ වලට ෙනාෙවයි 
මරණාධාර සමිතියකට වත් ෙනාගැලෙපන ලිපි කියලයි මම විශ්වාස 
කරනේෙනේ. ඔෙබේ කාරුණික අවධානයට ෙමය පත්කරනවා. 

 නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම පලමුෙවනේම ඉතාම අගය ෙකාට සලකනවා 
සියයට දහස්වාරයක් අෙප් ෙක්සර රවිනේද්ර මනේත්ර්තුමා ෙම් සඳහා ෙම් 
ආදාහනාගාර ටික ෙම් ආකාරෙයනේ පවත්වාෙගන යනේනට ඔහු දරණ 
ෙවෙහස මහනේසිය පිලිබදව. මම මීට කලිනුත් ඉතාම අගය ෙකාට සලකලා 
කථා කලා ස්තුති කලා ඒවෙගේම නැවත වතාවක් ෙම් අවසථ්ාෙවේදි 
ස්තුතිවනේත ෙවනවා. ඊළඟට මම නිවැරදි කරනවා ෙම් අක්රමිකතා කියන 
එක ඔබතුමා සඳහනේ කරන පරිදි ඒක සඳහනේ කල යුතු ෙදයක් ෙනාෙවයි. 
මම  හිතනේෙනේ ෙමාන ආකාරෙයනේ කලාද කියලා? ටිෙරෝනේ ප්රනානේදු 
මහත්මයාෙගේ කාෙලේ ස්ථාපනය කරපු මැෂිනේ එකක් තිෙයනේෙනේ ඉංලනේ 
එකක්. ෙම් ෙගනේන ගනේන තිෙයනවා නම් ඒක අපිට වටිනවා. සභාෙවේ සලේලි 
තිෙයනවානම් අපි දනේනවා ලබා ෙදනවා. ෙම්ෙක් අඩුවක් සිදු ෙවනේෙනේ නැහැ. 
නමුත් අපි දනේනවා අපහසුතා ඇතිෙවනවා. ෙහාද මැෂිනේ ටිකක් ෙගනලේලා 
අපහසුතාවයක් නැතිව ෙම්ක කරෙගන යනේන කියන ඉලේලීම තමයි මම 
කෙලේ . සභාෙවේ සියලු මනේත්රිවරු දනේනවා ආදාහනාගාර ගත්තම ගැටලුත් 
එක්ක තමයි අපිට යනේන සිදේද ෙවනේෙනේ. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිවරනි, බාධා කිරිමක් කරනේවා ෙනාෙවයි ඒ හැම එෙක්දිම ගරු 
නගරාධිපති රවිනාත් ෙජේ  ගුණෙස්කර මැතිතුමාෙගේ අවසරය මත තමයි ඒ සියලුම 
මුදලේ ෙගනලේලා වැඩ කෙලේ. නැතුව මට  ඇස්තෙම්නේතුවක් හදනේන බැහැ එතුමාෙගේ 
අවසරය නැතුව, එතුමාෙගේ අනුදැනුම මත, ආශිරේවාදය  මත තමයි මම ඒ 
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සියලුම වැඩ කටයුතු කෙලේ. එකක් වත් කෙලේ නැහැ නගරාධිපතිතුමාෙගනේ 
 පරිබාහිරව. 

 නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මම ඒක පිලිගනේනවා. ෙම් ෙවලාෙවේ මම නිවැරදි 
ෙවනේනම්. අපිට වඩා පරිනත භාවයක් තිෙබනවා ඔබතුමා ට, හිටපු 
නගරාධිපතිතුමාට. මම ෙම් සභාව හරහා ෙකෙරන මුදලක් ෙනාෙවයි 
ඉලේලනේෙන. ෙවනත් ප්රතිපාදනයක් තමයි ෙමෙහට ෙගේනේන ඉලේලනේෙනේ. ඒ 
අවස්ථාෙවේ ප්රතිපාදනයක් ගනේන පුලුවනේ ෙවයි කියලා කවුරු හරි කිවේවම ඒක 
ලියනවා. අෙප් මනේත්රිවරු කවුරුත් ඒක කරයි මම විශ්වාස කරනවා. ෙමාකද 
එතුමනේලාෙගේ වැඩ ෙකාටසක් කරනේන එතුමනේලත් ආසයිෙනේ. ඒ නිසා 
එෙහම වචනයට ෙම්ක කලා මිසක් සභාව අපහසුතාවයට පත් කරනේන 
මනේත්ර්තුමාව අපහසුතාවයට පත් කරනේන වත්,ඔබතුමාව අපහසුතාවයට 
පත් කරනේන වත්, මට ෙප්ර්මනාත් සී ෙදාලවත්ත මනේත්රිතුමාට වඩා ලඟිනේ 
ඉනේෙනේ ඔබතුමා. ෙමානවා හරි අවශ්යතාවයක් ඇති වුෙනාත්. එෙහම 
ෙචේතනාවකිනේ කරපු ෙදයක් ෙනාෙවයි. පැහැදිලිවම අවංකවම ෙමානවා හරි  
ෙදයක් කර ගනේන පුලුවනේ නම් ෙහාඳට ස්ථාපනය කරලා, සංවරේධනය 
කටයුතු කරලා ඒ ආදාහනාගාර ටික නිසිආකාරව ගැටලුවකිනේ ෙතාරව 
කරෙගන යනේන පුලුවනේ නම් ඒ මත ඉදෙගන ඉලේලුවා මිසක් ෙම්ක 
අක්රමිකතාවනේ සිදුෙවනවා කියලා සභාෙවේ මනේත්රිවරුනේව, සභාව, සභාෙවේ 
නිලධාරිනේව අපහසුතාවයකට පත් කරනේන මම කිසි දිනක ඉලේලිමක් කරල 
නැහැ. මම හිතනේෙනේ ෙම්ක  එෙගාලේෙලෝ ලියනෙකාට එක වැරදි විදියට 
ලියලා ඇති, වැරදි ෙචේතනාෙවනේ ලිවේවද නැත්නම් ෙහාඳ ෙචතනාෙවනේ ලියලා 
ෙම්ක ෙකාෙහාම හරි ෙමතන තිෙයන තත්වයනේ ෙපනේනලා ප්රතිපාදන ගනේන 
ඒෙගාලේෙලා උත්සහ ගත්තද කියලා මම විශ්වාශ කරනේෙනේ නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් පිලිබදව අක්රමිකතාවනේ සිදුෙවනවා කියන එක පිලිබදව මම නම් 
ලිවේෙවත් නැහැ. ඒක ලියලා තිබුනානම් මම එක අනුමත කරනේෙනත් නැහැ 
කියන එකත් සඳහනේ කරනවා. විෙශ්ෂෙයනේම නගරාධිපතිතුමා අෙප් 
නාගරික මනේත්රි රවිනේද්ර මහතාත් , ඔබතුමාත්, ෙම් සභාෙවේ සියලුම 
 මනේත්රිවරුනේවත්,ෙම් සඳහා මහනේසිවන සියලුම නිලධාරි 
මහත්ම/මහත්මිනේවත් ඉතාම අගය ෙකාට සලකනවා. ෙම්ෙකනේ වරදක් සිදේධ 
වුනානම් මම දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනාදැනුවත්ව ඒක මම  සමාව අයදිනවා.  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එචේ.ප්රදිප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 
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 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුලිනේම ස්තුතිවනේත ෙවනේනෑ ඔබතුමාට ෙමෙහම 
කාරණයක් ආවාම  ඒක එලිපිට කථා කිරිම සම්බනේධව නැත්නම් අපි නිෙයෝජ්ය 
නගරාධිපතිතුමාෙගේ පැහැදිලි කිරිමත්  එක්ක අපිට දැෙනනේෙනේ ෙම්ක පැහැදිලි 
කිරිමක් ෙනාකර ගත්තානම් අපි වුනත් ෙම් ලිපිය බැලු  බැලේමට එතුමා 
සම්බනේධෙයනේ වැරදි අවෙබෝධයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
 එතුමා පැහැදිලිව කිවේවා අපි එතුමා කියපු කාරණයත් මම ෙපෟදේගලිකව 
අනුමත කරනවා.මහජන  නිෙයෝජිතෙයෝ විදියට අෙප් කාරේයබාරය තමයි කාෙගනේ 
හරි උදවේවක් අරෙගන ෙමාරටව  සංවරේධනය කරනේන තිෙයනවා නම් අපි ඒ 
කාරේයභාරය කරනවා. එතුමා ඒ ෙවනුෙවනේ යම්  මැදිහත් විමක් කරලා 
තිෙයනවා එතුමා පැහැදිලිවම කියනවා එෙහම අක්රමිකතාවයක් ගැන  සඳහනේ 
කෙලේ නැහැ ෙම්ෙක් තිෙයන අඩුපාඩු තිෙයන එකක්  හදා ගනේන උදවුවක් විතරයි 
 ඉලේලුෙවේ කියලා ඒක නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි අෙප් ෙම් සභාෙවේ  දැඩි 
අප්රසාදය ෙප්ර්මනාත්   සී ෙදාලවත්ත මනේත්රිතුමාට ෙමාකද එතුමට කියනේන 
බැහැෙනේ එතුමා අත්සනේ කරපු ලියුමක්  වැරදිලා අක්රමිකතාවය කියන වචනය 
මම දැම්මා කියලා. අක්රමිකතා කියන වචනය කාටවත්  වැරදිලා දානේන පුලුවනේ 
වචනයක් ෙනාෙවයි. ඒක නිසා අපි ඉතාම ෙගෟරවෙයනේ මතක් කරනවා  ඉතාම 
දැඩිව පිලිකුෙලනේ යුතුව ෙම් ක්රියාව ෙහලා දකිනවා ඒ නිසා විෙශ්ෂෙයනේම නැවත 
 වතාවක් ගරු නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා කිවේවා වෙගේ ෙඛ්සර රවිනේද්ර ගරු 
මනේත්රිතුමා ෙම්  ෙවනුෙවනේ කරන කාරේයභාරය ආණ්ඩු පක්ෂෙයේ මනේත්රීවරු 
විදියට අපි අගය කරනවා. සභාෙවේ  කවුරුත් අගය කරනවා. ඔබතුමාට අපි 
ස්තුතිවනේත ෙවන ගමනේම මම ඔබතුමනේට ෙයෝජනා  කරනවා පුලුවනේ නම් 
ෙම් පාරේලිෙමනේතු මනේත්රි නීතිඥ ෙප්ර්මනාත් ශ්රි ෙදාලවත්ත එතුමා කරලා  තිෙයන 
ෙම් ෙබාෙහාම බාල පහත් වැෙඩේ පිලිබදව එතුමනේට ලිඛිතව දනේවලා අෙප් අප්රසාදය 
පල  කරනේන කියලා ඉලේලනවා.  

 

 

3(2)  මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩි.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, පැමිණිලි සංෙදේශ අයිතමය යටෙත් මට තිෙබනවා 
ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරනේන. ඊට ෙපර ගරු නගරාධිපතිතුමනි කිව යුතුයි 
අපි කවුරුත් යම් නීතිරාමුවක් ඇතුෙලේ වැඩ කරනේෙනේ . ඔබ දිගිනේ දිගටම 
පුනපුනා කියනේෙනේ ෙම් නීතියට අනුගතව වැඩ කල යුතුයි යනේන. නමුත් ෙම් 
ෙපත්සම් අයිතමය ක්රියාත්මක ෙවචේච විදිය ගත්තම ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. 
ෙපත්සම් පැමිනිලි ඉදිරිපත් කිරිෙම්දි හරි අපි ෙමාන ෙදයක් කිරිෙම්දි හරි 
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ඔබට ෙහාඳයි නම් ඉඩ ඔබට ෙහාඳ නැත්නම් ඉඩ නැහැ. ඒකතමයි ස්වභාවය 
කමක් නැහැ. මෙගේ ෙපත්සම ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මනේත්රිවරෙයක් ෙලස ඉනේධන දිමනාවක් සම්බනේධව 
විගණකාධිපති විසිනේ  අධිභාර නිකුත් කර ඇති මනේත්රිවරුනේෙගේ නාම 
ෙලේඛණෙයේ මෙගේ නම සඳහනේ ෙකාට තිබිමත් ඒ සම්බනේධව ෙකාමසාරිතුමා 
විසිනේ මා හට ලිපියක් ෙයාමු ෙකාට අදාල මුදල ෙබදි යන ආකාරය දක්වා 
තිබිමත් කියන කාරණාව පදනම් කරෙගන  ඒ වෙගේම ෙම් කාරණාව පදනම් 
කරෙගන පහුගිය සභාෙවේ ෙපත්සම් පැමිණිලි අයිතමයම පාවිචේචි කරලා 
ඔබතුමත් ඒ වෙගේම සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මනේත්ර්තුමාත් විසිනේ ඉදිරිපත් කරන 
කරුනු ඇතුෙලේ ඔබ උත්සහ කරනවා මට දැනිචේච ආකාරය තමයි මමද 
වංචනිකෙයක්, ෙකාමිස්කාරෙයක් ෙබාරු කාරෙයක්, ෙදේශපාලන 
අනාතෙයක්, ෙදේශපාලන ගණිකාවක් බවට පත් වි ඇති බවට  ඒත්තු 
ගනේවනේන දරන උත්සහායක් ඒ ප්රකාශ ෙදක ඇතුෙලේ තිෙයනවා. ඒ නිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරපු 
දිරේඝ කාලයක් මනේත්රිවරයා විදියට මෙගේ ආදාරේශය මෙගේ පක්ෂෙයේ මනේත්රිවරු 
වෙගේම අනිත් කාටත් ලබා ෙදනේන හැම විටම කටයුතු කරන මනේත්රිවරෙයක් 
ෙලස ගරු නගරාධිපතිතුමනි පලමුව කිවයුතුයි විගණනකාධිපති යනු ෙම් 
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටෙත් පවරා දි ඇති බලතල ප්රකාරව ෙම් ආයතනෙයේ 
වියදම් අධික්ෂණය ෙකාට නිරික්ෂන ඉදිරිපත් කරන අධිභාරයට ලක් කරන 
නිසා අපි එය කැමති වුනත් අකමැති වුනත්  ඔහු ඉදිරිපත් කරන කාරණාව 
පිලිගත යුතුයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ පිලිගනේෙනේ අප ෙම් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාව රකින බවට,සුරකින බවට, එය කඩ ෙනාකරන බවට, දිවුරුම් දිපු 
අය අෙප් කැමැත්ත අකමැත්ත ෙවන එකක්. හැබැයි අපි දිවුරුම් දිලා 
තිෙයනවා. ඒ නිසා විගණකාධිපතිට ෙම් බලය පවරලා තිෙයනේෙනේ ෙම් 
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙවනේ. ඒ නිසා ඔහු ඉදිරිපත් කරන ෙම් ඉනේධන දීමනා 
අධිභාරයට අදාලව 1997-2004 ත් අතර කථනේදරයක් ෙමය ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඉතිහාසය යම් ෙමාෙහාතක  ෙහාඳම අවෙබෝධයක් 
ෙනාතිබුන කාෙලක අනවෙබෝධය මත සිදේධ ෙවචේච නීතියට එකඟ ෙනාවන 
ඉනේධන දීමනාවක් ලබා ගැනිම ෙපරලා ප්රශ්ණ කරන පලෙවනි පැෙයේ එය 
නැවත ෙගවුවා. අවුරුදු 3 කට වැඩි කාලයක් මාසික දීමනාව ෙනාෙගන ඒ  
මාසික දීමනාව කපා ගනේන ඉඩ හැරලා මට නියමිතව තිබුන මුදලකුත් එක්ක 
ඒ ෙගවිම සම්පුරේණ කලා. ඒ නිසා ෙම් සකචේජාව, ෙම් සංවාදය ආෙවේ මම 
හිතනේෙනේ මාසයක් නැහැ. ඉතාම වගකීෙමනේ මම ඔබට කියනවා ෙම් ඉනේධන 
දීමනාව ෙම් නීතියට පිටිනේ  අරෙගන තිෙයනේෙනේ නම් යයි ඔප්පු ෙවන ඔප්පු 
කරන පලෙවනි පැෙයේ අපි ඒකට අදාලව කටයුතු කරනවා. ජනතා විමුක්ති 
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ෙපරමුෙනේ අපි ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ මුදල ෙගවනවා. මහජනයාෙගේ තඹ 
සතයක් අප නිතියට පිටිනේ කිසි දිනක අරගනේන සුදානම් නැති බව 
ෙබාෙහාම වගකිෙමනේ කියනවා. දැනේ ගරු ෙකාමසාරිස්තුමනි ඉතාමත් ඕනැ 
කමිනේ ඉලේලනවා දැනේ ඔබ එවන ෙමම ලිපිය ඔබ මුදල ෙවනේ කරලා පංගුවක් 
දාලා එවනේෙනේ. ඒ නිසා ඔෙබනේ ඉතා ඕනකමිනේ ඉලේලනවා. මීට අදාල 
ෙබාෙහෝ ලිපි ෙලේඛන ෙම් සිදේධියට අදාල තිෙයනවා ඔබ දනේනවා. මුදලේ ගත්ත 
මනේත්රිවරුනේව නිදහනේ කරලා තිෙයනවා ඔවුනේ ෙම් ජනේදය දීමට ඉදලා නැහැ. 
මුදලේ ෙනාගත්ත රවිනාත් ගරු මනේත්රිතුමා අධිභාරයට ලක් කරලා තිෙයනවා. 
ඔහු ජනේදයට ඉදලා. එවැනි අපට සාකචේජා ෙකාට ෙත්රුම් ගත යුතු කරුනු 
කාරනා අවෙබෝධ කර ගත යුතු කරුණු කාරණා ෙගාඩක් තිෙයනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම් ලිපිය සමඟ අපට එවනේන ෙම් අදාල කාල වකවාණුව 
නිවැදිව අප ලබාගත්තා නම් ලබාගත්ත බවට සනාථ කරන ෙලේඛණ අපට 
ලබාෙදනේන. ඒ කවුරු ෙනාෙගවුවත් කවුරු ඒ අධිභාරෙයනේ නිදහස් ෙවනේන 
උත්සහ කලත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ඒක හෘද සාක්ෂියට එකඟවම 
අපි ඒක ෙගවනේන ෙහට  සුදානම්. ගරු ෙකාමසාරිස්තුමනි අප ඒ අවස්ථාව 
විගණකාධිපතිතුමා  එක්කත් ෙම් සාකචේජාව කරනේන පටනේ ගත්තා. 
එනිසා එය වැරදි ෙගවිමක් ෙලස  තහවුරු වන පලමු ෙමාෙහාෙත් ෙගවනවා. 
එනිසා ෙමය පදනම් කරෙගන අභුත ෙචෝදනා කරනේන  එපා කියන 
ඉලේලිම කරනවා.  ඔබ දනේනවා, කවුරුත් දනේනවා, රටත් දනේනවා ජනතා 
විමුක්ති  ෙපරමුෙණ් අපිට ෙමාන ෙචෝදනා තිබුනත්  අපි ෙහාරු ෙනාවන 
බව, වංචනිකෙයෝ ෙනාවන බව. ෙදේශපාලන අනාතෙයෝ ෙනාවන බව. ඕනම 
ෙකෙනකුට අභිෙයෝග කරනවා ඒ අභිෙයෝග කරනේෙනේ කා එක්කවත් ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ෙපෟදේගලික විවාදයක් නැහැ. හැබැයි ෙදේශපාලනය ඔබ 
අපි දනේනවා කවුරුත් නිශානේත 97  ෙමතනට ආපු ෙමාෙහාෙත් ඉදලා ෙම් 
ෙවනකම් නිශානේතෙගේ ස්වභාවයනේ ෙවනස ් ෙවලා නැහැ ගත් ලක්ෂණ 
ෙවනස් ෙවලා නැහැ අත්දැකිම් ලබලා තිෙයනවා. ඊට ෙපර නිශානේත ෙගවපු 
ජීවිතයත් 97 නේ පස්ෙස් ෙගවපු ජිවිතයත් තඹ ශත පහක් මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් ෙලස අරෙගන  පුදේගලික වියහියදම් කරලා නැහැ කියන 
එක ෙබාෙහාම වගකීෙමනේ කියනවා. ෙදේශපාලනයට  ආෙවේ හම්බකර 
ගනේන ෙනාෙවයි. ෙදේශපාලනෙයනේ ජීවත් ෙවනේන ෙනාෙවයි. අදත් අප 
අවංකව නිවැරදිව වැඩ කරන බව ෙත්රුම් ගත්තු සමාජය මිනිස්සු අපව 
ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා ඒ ප්රකාශ ෙදක ඔෙබයි හිටපු උප 
නගරාධිපතිවරයාෙගයි ප්රකාශ ෙදක කියවා ගත්තම අවංක දුකක් 
කණගාටුවක් ආවා සහ අභිෙයෝගයක් ආවා. භාරගත්ෙත් අභිෙයෝගය ඒ 
නිසා ඒ අභිෙයෝගය ෙහට  නිරවුලේ කර යුතුමයි. ෙකාමසාරිස්තුමනි ඔබ උදවු 



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.12.02 
 

16 
 

කරනේන. ඔබ මට කියනවා ෙම්ක විධිමත් කරනේන ෙම්ක ෙගවල උදවු 
කරනේන. ෙමය ෙගවනේන නිවැරදි ෙලස වාරේතා ලබා ෙදනේන ඔබ උදවු 
කරනේන. මට සාමුහිකව ඒ අය එක්ක එකතු ෙවලා ෙම්ෙකනේ නිෙදාස් 
කරනේන නිදහස් කරනේන කියලා ආපු අදාල වගකිවයුතු අයෙගේ ලිපිත් මෙගේ 
ලග තිෙයනවා.මට ඒක එපා. මම අරෙගන තිෙයනවා නම් මාව නිදහස් 
කරනේන එපා. ෙම් ලිපිෙගානුෙවේ තිෙබනවා අධිභාරය නිදහස් කරනේන 
වගකිය යුතු අමාත්යාංශ ෙලේකම් වරෙයකුත් ලියනවා. ඒක අපිට එපා. අපි 
වැරදි ෙලස අරෙගන තිෙයනවා නම් මහජනයාෙගේ සලේලි අපි ෙගවනේන 
සුදානම්. ඒ වෙගේම ෙම් වාරේතාව කිෙයෝෙගන ඒ අබුත ෙචෝදනා වලට උත්තර 
ෙදනේන ගිෙයාත් සභාෙවේ කාලය අපරාෙදේ. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
මතක තියා ගනේන පාස්කු ප්රහාරෙයේ මහ ෙමාලකරුවා වෙගේම එෙගාඩඋයන 
පනේසෙලේ හාමුදුරුවනේෙගේ ඝාතනෙයේ මහ ෙමාලකරුවා නැහැ ෙහට මාධ්ය 
හමුවක් තියනවා තියලා  කියනවා නරක වැඩ කැත වැඩ අවලං වැඩ ආජුත 
වැඩ ෙපෙරේත වැඩ කරපු මිනිස්සු ඔෙබේ නගරාධිපති කබායට මුවා ෙවලා 
අපිට කියනවා තත්පුලනවාලු. මට කියනේන තිෙයනේෙනේ පවේ. 
දුකයි.කණගාටුයි. ඔවැනි මට්ටමට හැසිෙරනවා නම් අපි සුදානම්. අපිට 
එවැනි ෙචෝදනා නැහැ. තමනේෙගේ ගිණුම් වලට මුදල දාපු බවට ඔප්පු කරන 
ෙලේඛණ සහිතව අපි කථා කරනේන සුදානම්. ෙම් ආයතනයට ෙසව්යට ගත්තු 
ෙස්විකාවෙගේ. මතක තියා ගනේන ඉතාම වගකිෙමනේ කියනේෙනේ.ෙපෟදේගලික 
කිසි ෙකෙනක් එක්ක ආරවුලක් නුනත් ඔබ ඔෙබේ එලේලුම් ගහ ෙපනි ෙපනි 
එයට මුවා ෙවනේන ෙම් ධුරය පාවිචේචි කරනේන හදන බව හරි පැහැදිලියි. ෙම් 
හදනේෙනේ තමනේෙගේ ස්වමියා ආදෙරේට ෙනාෙවයි ඔබට  ගහන තරමක් 
ගැහැවුවා රාජපක්ෂලට ගහන තරමක් ගැහැවුවා මාධ්ය හමු තියලා 
ගැහැවුෙවේ. ඒ නිසා ෙම් ෙදේශපාලන අනාතයක්. ෙදේශපාලන අනාතයා අද 
උත්සහ කරනවා නම් සුජාත අපිට අපි ෙබාෙහාම වගකිෙමනේ කියනවා 
නගරාධිපතිතුමනි මම විශ්වාස කරනවා මම මට ෙහාඳ කියා ගනේන එක 
ෙහාඳ නැහැ. මෙගේ ෙහාඳ ඔෙබේ ෙහාඳ ඔබ කියා ගනේන එක  ෙහාඳ නැහැ. 
අෙප් ෙහාඳ කියනේන ඕන සමාජය මිනිසුනේ ෙවේදනාව නිසා ෙදේශපාලනය 
හරියට කියනේෙනේ.  

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රත්ුමා, රීති ප්රශ්ණයක් ෙයාමු කරනවා. ඔබතුමා ආරම්භෙයේදිම 
සභාව ෙදෝෂ දරේශයට  ලක් කලා කියලා විමරේෂණයකට ලක් කරපු එකක් 
සභාගත කරලා ඒක මට ඕන විදියට   හසුරුවනවා කියලා ඔබතුමා ආරම්භ 
කරලා මට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරලා ආරම්භ කරාම ඔබතුමා  අද ආයාචනා 
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ෙපත්සම් වලිනේ ෙමාකක්ද කරනේෙනේ කියලා ෙම් මනේත්රිවරු 48 ම බලාෙගන 
 ඉනේනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩි.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබ කරන ෙදේම මමත් කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමා,මම කරන ෙදේ ඔබට කරනේන බැහැ. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩි.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබ කරන ෙදේම මම කරනවා කිවේෙවාත් වැරදියි. 
හැබැයි ඔබ වැරදියට  කරන ෙදේ මම හරියට කරනවා. ඔබ අක්රමිකතාවයක් 
ගැන කථා කරදේදි ඒකට අදාල ලක් ෙවචේච  උප නගරාධිපතිතුමත් ඒකට අදහස ්
පල කරනවා. ප්රදිප් ශ්රියනේත ගරු මනේත්ර්තුමාත් කථා  කරනවා. අපි නිහඩව 
අහෙගන ඉනේනවා. ඒක නිවැරදි නැහැ. ඔබ පහුගිය හැනේසාඩේ එෙක් ජනතා 
 විමුක්ති ෙපරමුෙනේ මනේත්රිවරේනේෙගේ ප්රකාශ ඉවත් කරනෙකාට ඔබ පාවිචේචි 
කරනේෙනේ පුටුෙවේ  ෙනාහිටියා කියලා. හැබැයි පුටුෙවේ හිටපු ෙකනාෙගත් නැහැ. අපි 
ඉනේනවා. ඒ ඔෙබේ කැමැත්ත.  වැරදියි. වැරදි වුනත් අපිට සමහර ඒවා  පිලිගනේන 
සිදේධ ෙවලා තිෙයනවා ඒ ඔෙබේ බලය. අපි  එකඟ ෙනාවන බවයි ෙම් කියනේෙනේ. 
අෙප් කැමැත්ත අකමැත්ත ෙකායි හැටි ෙවතත් සිදුවිම් සිදේධ  ෙවනවා. හැබැයි 
නගරාධිපතිතුමනි ඒ සිදුවිම් වලිනේ හඩා වැෙටනේෙනත් නැහැ. කම්පනයට ලක් 
 ෙවනේෙනත් නැහැ. ඔලුව බදාෙගන අඩනේෙනත් නැහැ ඒවට මුහුණ ෙදනවා. ඒ 
නිසා මම අනතුරු  හැෙඩවුෙවේ මෙගේ ෙදේශපාලන අත්දැකිම් ඇතුෙලේ ඔබ සමග 
ෙදේශපාලන ගැටුමක් තිෙයනවා ඒක  හරි ෙදේශපාලන මත වාදය හැබැයි ෙම් 
සුනඛ ෙපෝතකෙයෝ තමනේෙගේ ඉතිහාසෙයේ සිදේධ කරපු නීච  වැඩ යටපත් කර ගනේන 
ගරු නගරාධිපති ධුරයට වසනේ ෙවනේන හදනවා නම් ෙහට සුදානම් ෙහලි  දරවේ 
කරනේන. මතක තියා ගනේන මාධ්ය සාකචේජාවක් එනවා ෙහට. කියනවා ෙමචේචර 
ෙමෙහම  කැත වැඩ කර-කර ඉනේන මිනිස්සු ෙකාෙහාමද අනිත් මිනිහට 
ෙකාෙහාමද එෙහම ඇගිලේල දික්  කරනේෙනේ. අපි එවැනි ෙචෝදනා වලට ලක් 
ෙවචේච මිනිස්සු ෙනාෙවයි. ඒකයි ඔබට කිවේෙවේ මාව  අයිනේ කරනේන එපා මට 
ෙගවලා තිෙයනවා  නම් නීත්යානුකුල ෙනාවන ෙගවිම මට හරියට  කියනේන ෙහට 
ඇවිලේලා ෙගවනවා. අපි පුදේගලිකව මුදලේ අරෙගන නැහැ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
 ෙබාෙහාම සත්ුතියි. අපි සුදානම් අභිෙයෝග කරනවා ඒ හැනේසාඩේ වාරේතාෙවේ 
තිෙබන ප්රකාශන  කරපු මහත්තයට කරුණාකරලා අපි අභිෙයෝග කරනවා. ඕනම 
ෙදේකට අපි සුදානම්. ඒවෙගේම එක  රටක් එක නීතියක් ජනාධිපති ෙකාමිෂනේ 
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එෙක් ඥාණසාර හාමුදුරුෙවෝ අද ඔබ වහනේෙස්ට ෙම්  භුමිෙයේ සාධාරණය  
යුක්තිය ෙම් මිනීමරුවට එෙරහිව ෙදවනත් කලා. එක රටක් එක නීතියක් 
 ඥාණසාර හාමුදුරුෙවෝ ෙමතනිනේ බැහැලා ඒ භුමිකාව දැක්කාෙනේ. අර 
අහිංසක මිනිසස්ුනේෙගේ  ෙගවලේ කඩලා මිනීමැරුම් 3 ක් වුනාෙනේ. අපිට අයිතියක් 
තිෙයනවෙනේ ෙම් බිෙම් සිදේධ ෙවචේච  මිනිමැරුම් 3 කට අදාල සිදේධ ෙවචේච අවසාන 
විනිශ්චය දැනගනේන ඒ නිසා ඒවා උස්සලා ඒවාත්  එක්ක හැප්ෙපනේන කවුරු හරි 
සුදානම් නම් අපි සුදානම්.ඇත්ත වැරදියි. අධිභාරයක් වුෙනාත් ඔබට  මට 
ෙගවලා නිදහස් ෙවනේන පුලුවනේ. හැබැයි මිනීමැරුම් කරලා ෙගවලා නිදහස් ෙවනේන 
හැංගලා  නිදහස් ෙවනේන එෙහම බැහැ මතක තියා ගනේන. 

           - සභා ෙඝෝෂා  - 

3(3) නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රීතුමනි, නිෙරෝනේ මනේත්රිතුමා, කරුනාකරලා අදිනේ පසුව ෙමම 
සභාවට දුරකථන ෙගන ඒම සම්පුරේණෙයනේම තහනම්. දුරකථන ෙගන ඒම 
තුල ෙම් සභාෙවේ මුල ධරේම වලට සම්පුරේණවම විරුදේධයි. මනේත්ර්වරෙයකුට 
ෙනාගැලෙපන ෙදයක් මම ෙම් ප්රශණ්ය විසදනේනම්. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා ප්රධාන සියලුම ගරු මනේත්ර්වරුනි අදිනේ පසුව 
දුරකථන ෙගන ඒම තහනම්. 

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

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් සභාෙවේ ෙම් විදියට හැසිෙරනේන ෙහාඳයි අපිට 
වීඩිෙයෝ කරනේන  බැරි නම් ඇති වැඩක් තිෙයනවද. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ෙම් සභාෙවේ මාධ්යෙවේදිනේට ෙම් ෙකෙරන නිෙවේදනය. කරුණාකරලා ෙම් 
රූගත කරපු සියලුම  ෙදේවලේ ඉවත් කර ගනේන. ඒ වෙගේම ගරු මනේත්රිවරුනේ ෙම් 
රූගත කිරිම කරුණාකරලා ඉවත් කර  ගනේන. මී ලඟ සභාෙවේ සිට ජංගම 
දුරකථනය ෙම් සභාව තුලට ෙගේනේන බැහැ. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  යම්කිසි සිදේධියක් සිදු වුනානම් අපි ඒ සම්බනේධව 
සමාව බජනය කරනවා. 

3(4) මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමා ර මහතා 
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 ගරු නගරාධිපතිතුමා, බුදුහාමුදුරුෙවා කියලා  තිෙයනවා   
   

නච හු නච බවිස්සති            -   තක තරිචි විචේචති 
   ඒතංතං නිදේදිෙතෝ ෙකෝෙසෝ  -  ඒතං නා පසංසෙතෝ  

 
බුදුහාමුදුරුෙවෝ ෙදේශනා කරනවා යම් මනුෂ්යෙයක් ෙම් ෙලෝෙක් ජීවත් 
ෙවනෙකාට ඒ ජීවත් වන කාල සීමාව තුල ඒ මනුෂ්යාට ෙකාපමණ යහපත් 
කලේකිරියාෙවනේ ජිවත් වුනත් යම් යම් කාල වකවානුතුලදි යම් යම් ෙදේවලේ සිදු 
ෙවනේනට පුලුවනේ. නිනේදා අපහාස එනේන පුලුවනේ ප්රසනේසා එනේන පුලුවනේ 
අෂ්ඨෙලෝක ධරේමයට අනුව ඒවා තිෙයනවා. බුදුරජානනේ වහනේෙස් වැඩ ඉනේන 
කාෙලත් උනේවහනේෙස්ටත් ආවා ගණිකාවක් පාවිචේචි කරලා ගණිකාව මරලා 
මලේ අසුෙනේ හනේගලා එෙහම ෙචෝදනාවක් ආවා ෙදවේදත්ෙතරෙගේ 
පාරේශවෙයනේ. ඒෙගාලේෙලෝ කෙලේ ගිහිලේලා ජනතාව උසිගැනේනුවා 
බුදුහාමුදුරුෙවෝ ෙමෙහම ෙකෙනක්ව මරලා මලේ අසුන අසේස් හංගලා 
තිෙයනවා කියලා. ගෙම්මිනිස්සු කලබල ෙවලා ඇවිලේලා බලනෙකාට මලේ 
අයිනේ කරන ස්ථානෙයේ ඝාතනය කරලා තිෙයනවා. බුදුහාමුදුරුෙවෝ කලබල 
වුෙනේ නැහැ. ෙමාකද ෙහ්තුව බුදුහාමුදුරුෙවෝ දැනෙගන හිටියා ෙම්ක ෙපර 
සංසාෙරේ කරපු කරුමයක් නිසා තමයි ෙම් වෙගේ ෙචෝදනාවක් ආෙවේ ඒ නිසා ඒ 
ෙචෝදනාව ෙචාදනාව කරපු පිරිස විසිනේම අනිත් පැත්තට වරද පිලිගනේනවා 
කියන බලාෙපාෙරාත්තුෙවනේ බුදුහාමුදුරුෙවෝ නිශ්ශබේදව හිටියා. අවසානෙයේ 
මිනිස්සු අවෙබෝධ ක ර ගත්තා ෙම්ක ප්රචාරය කරපු මිනිස්සුනේෙගේ 
කුමනේත්රණයක් නිසා තමයි ෙම්ක සිදු වුෙන කියලා. ඒ වෙගේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපිට ෙමාන විදියට නිනේදා - අපහාස කලත් අපිව 
වට්ටනේන හරිම අමාරුයි. හැබැයි ඔය ෙකායි ෙකායි මහත්වරුනේෙගත් 
පැටිකිරිය අපි ගාව  තිෙබනවා.හැබැයි අපි ඒවා ෙබාෙහාම සදාචාරාත්මක 
බවක් අපිට තිෙයන නිසා අපි ෙබාෙහාම වැදගත් විදියට ෙම් සමාජය තුල අපි 
ජිවත්ෙවලා තිෙයන නිසා යම් යම් තැනේ වල ෙකෙරන ප්රකාශයනේහිදි අපි ලඟ 
තිෙයන සාක්ෂි අපි ඉදිරිපත් කරනේෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි යම් 
සීමාවකට යටත් ෙවලා. ෙහ්තුව මම විශ්වාස කරනවා මට යම් 
අපහසුතාවයක් දැෙනනවා යම් කරුණක් නිසා ඒ අපහසු තාවය අනිත් 
පුදේගලයාටත් ඒ ආකාරෙයනේම දැෙනනවා කියලා. මා සතුටු ෙවනවා මුලිනේ 
කථා කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙනේ මහත්මයා කථා කරපු ෙදේවලේ 
 සම්බනේධව.එයා කථා කෙලේ ත්රිත්ව ඝාතනයක් සම්බනේධව. මම ඒ 
සම්බනේධව කථා කරනේෙනේ නැහැ ෙහ්තුව අධිකාරණමය ක්රියාදාමයක් 
ක්රියාත්මක ෙවනෙකාට කථා කරනේෙනේ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාෙගනේ 
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ඉලේලිමක් කරනවා ගරු ෙලේකම්තුමනි ෙම්වා සංෙශෝධනය ෙවනේන බැහැ. ෙම් 
කථා  කරපු ෙදේවලේ සියලේල ඒ ආදාරෙයනේම හැනේසාඩේ ගත ෙවනේනට ඕන. 
ෙහ්තුව කුමනේත්රණය  ෙහලිෙවලා තිෙයනේෙනේ දැනේ. ඒක මම විශ්වාස 
කරන පරිදි උඩ ඉනේන ෙකනා විසිනේ මනස අවුලේ කරවලා කරපු ප්රකාශ 
ටිකක්. ඒ නිසා මම ස්තුතිවනේත ෙවනවා එතුමට ඒ ප්රකාශය සම්බනේධව 
 ප්රකාශය ෙනාෙවයි මට තරහා ගිෙයේ ඒ ප්රකාශයට මම ෙබාෙහාම 
කැමතියි. ඒ එතුමාෙගේ අයිතිය. එතුමා වියරුෙවනේ ප්රකාශ කරනේෙනේ 
එතුමාෙගේ හදවෙත් කැකැෙරමිනේ හංගගන තිබුන ෙදේ. ඒ ප්රකාශ කරපු ෙදේට 
අවශ්ය කටයුතු කරනේන අපිටත් අයිතියක් තිෙයනවාෙනේ. ඒ නිසා එතුමා 
කිවුවා  වෙගේෙම් රෙට් එක රටක් එක නීතියක් ගරු  ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙවනම ෙකාමිෂනේ එකකුත් පත් කරලා තිෙයනවා අපි 
බලමු. ඒවා බලාගනේන පුලුවනේ.එතුමා කිවේවු අභිෙයෝග කරනවා කියලා. 
මමත් අභිෙයෝග වලට හරි කැමති ෙකෙනක්. ඕනෑම අභිෙයෝගයකට මුණ 
ෙදනේනට ඕනෑම ෙවලාවක සුදානම්. ඒ නිසා ඒ මහත්මයාට මම කියනවා 
කවුද ෙස්විකාවකෙගේ එකවුනේට් එකකට දාපු කථාවක් පුලුවනේ නම් ඔප්පු 
කරනේන දැනේ යනවා මනේත්රිකමිනේ. කථා කලා නම් ඔප්පු කරලා ෙපනේනනේන. 
උත්තර ෙදනේන බැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි නමුත් මනේත්රි  වරප්රසාද 
යටෙත් මට ෙම්ක ප්රකාශ කරනේන පුලුවනේ මටෙනේ එලේල කෙලේ. ඔබතුමා සදේද 
නැතුව හිටියානම් ෙම් අයිතමය යටෙත් ගරු නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්ර්තුමා 
කියපු කිසිම ෙදයක් කියනේන බැහැ. හැබැයි ඔබතුමා මුලසුන හැටියට ඒ 
ඔක්ෙකාම කියනේන ඉඩ දුනේනාෙනේ ඒක නිසා  ඔබතුමාෙගනේ සමාව අයදිනවා 
ඔබතුමා අපිටත් කථා කරනේන අයිතිය ෙදයි කියලා හිතනවා ඒනිසා.ඒ නිසා 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම අභිෙයෝගයක් කරනා පුලුවනේ නම් එෙහම 
සලේලියක් කාෙගේ හරි එකවුනේට් එෙහකට දාලා තිෙයනවා කියලා එතුමට 
ඔප්පු කරනේන පුලුවනේ නම් මම දැනේ හිස් ෙකාලයකට අත්සනේ කරලා 
ෙදනේනම් ඔබතුමාට ෙම් මනේත්රිකමිනේ යනේන අපි සුදානම්. එෙහම 
අභිෙයෝගයක් අපිත් කරනවා. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි පැහැදිලිව 
කියනේන ඕන  ෙදේශපාලනෙයනේ අනාථ ෙවලා ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නැහැ. ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙම් මහෙපාලව තුල අනිත් මිනිසස්ු වෙගේ ශ්රි 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කලු පැලේලම් නැහැ ෙදේශපාලනෙයේ. ෙම අපි 
ඔක්ෙකාම ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයේ පාක්ෂිකෙයෝ. ඒ කලු පැලේලම් 
 තිෙයන මිනිස්සු ඉනේනවා අයිඩිනේටිකාඩේ එකතු කරපු, කැලෑ පැනේන 
මිනිස්සු, රෙට් ඉනේන වැදගත් මිනිස්සුනේව ඝාතනය කරපු මිනිස්සු, රෙට් 
තිෙයන මහා සම්පත් විනාශ කරපු මිනිස්සු, එෙහම කලු  පැලේලම් තිෙයන 
මිනිස්සු ඉනේනවා. හැබැයි ශ්රි ලංකා නිදහස ් පක්ෂයට එෙහම කලු පැලේලම් 
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නැහැ.සුජිත් පුෂ්පකුමාරට එෙහම කලු පැලේලම් නැහැ. පැලේලම් දානේන 
සමහරු උත්සහ කරනවා. ඒ පැලේලම් ගහනේන උත්සහ කරන කට්ටිය උඩ 
ඉනේන ෙකනා විසිනේ යම් යම් අවස්ථාවල දි ඔප්පු කරලා ෙපනේනනවා.  ෙම් 
කට්ටිය තමයි ෙමෙහම කරනේෙනේ කියලා. ඒනිසා අපි පැහැදිලිව  කියනවා 
ඕනවට වඩා ෙම් ගැන කථා කරනේන බලාෙපාෙරාත්තුවක් නැහැ. මම 
කියනේන ඕන සියලුම ෙදේවලේ ටික එතුමා කිවේවා. ඒ නිසා මම ඉලේලිමක් 
කරනවා ඔබතුමාෙගනේ ෙම්ක  හැනේසාඩේගත කරලා ඔබතුමා අපිට ලබන 
සභාෙවේදි වාරේතාව ලැෙබනේන සැලැස්සුවාම ඇති. ඒ නිසා ෙම් සම්බනේධෙයනේ 
කියනේන තිෙයනේෙනේ එක ෙදයයි ෙම් වාරේතාෙවේ පහුගිය සභාවාරෙයේදි කියපු 
සියලුම ෙදේ ඇත්ත. ෙම් සභාව තුල හිටෙගන කරන සියලුම ප්රකාශ වල 
වගකිම අපට ගනේන පුලුවනේ කම තිෙයනවා. ඒ වගකිම් අරෙගන තමයි අපි 
කථා කරනේෙනේ. එෙහම නැතුව කටට එන පලියට අපි කියවනේන සුදානම්  
නැහැ.ඕනැම ෙකෙනක් එක්ක ඕනැම තරේකයක් ෙගාඩ නගනේන පුලුවනේ 
අයිතමයකදි කථා කරනවා නම් ඕනෑම ෙකෙනක් ෙගාඩනගන තරේකයකට 
පිලිතුරු දිෙම්  හැකියාව ෙදයියනේෙගේ පිහිෙටනේ අපි ඉෙගන ගත්ත 
පාසැෙලේ ගුරුවරු දිලා තිෙයනවා. එතුමා කියපු අනවශ්ය ෙදේවලේ වලට උත්තර 
ෙදනේන යනේෙනේ නැහැ.එතුමට මම ස්තුතිවනේත ෙවනවා නැවත වරක් ඒ 
සම්බනේධෙයනේ කථා කිරිම සම්බනේධව. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි එක 
ෙදයයි කියනේන තිෙයනේෙනේ ඔබ තුමාට මනේත්රිවරුනේෙගේ ෙදේ මට උනාට කමක් 
නැහැ. මාව වට්ටනේන ටිකක් අමාරුයි. ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් කරනවා 
මනේත්ර්වරෙයක් සම්බනේධෙයනේ ඒ මනේත්රිවරයාෙගේ ආත්මය විනාශ කරනේන 
ඉතා දේෙවේශ සහගත විදියට ඒ මනේත්ර්වරයාෙගේ චරිතය විනාශ කරනේන 
එෙහම කරන ප්රකාශයනේ වලදි පිස්ෙසෝ වෙගේ කථා කරන  උදවියට , පිස්ෙසක් 
ඇවිලේලා ෙමතන ෙමාළය ෙපාඩේඩක් අවුලේ වුනාට පස්ෙස් ඒ කියවන 
කියවිලිවලට මුලසුන  ඉදෙගන ඔබතුමා ඉඩ ෙදනේන එපා කියන 
ෙගෟරවනිය  ඉලේලිම ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලනවා. ෙහ්තුව ඒ කියපු වචන නැවත 
ඇදල ගනේන බැහැ. ඒ වචන එෙහමම ෙම් වා තලයට මුදා හරිනවා. ෙම්ක 
හැනේසාඩේ ගත ෙවනවා. ෙම්ක අපිට වාසියක් උනාට අලුත් මනේත්රිවරෙයකුට 
ෙම් වෙගේ ප්රශ්ණයක් වුනා නම් එෙහම දරා ගැනිෙම් අපහසුවක් ෙවනේන 
පුලුවනේ. ෙවන ෙවන ගැටලු මතු ෙවනේන පුලුවනේ. අපි ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙනේ ගරු මනේත්රිවරුනේට කියනේන ඕන ෙම් සුජිත් පුෂ්ප කුමාරලත් 
ඕනෑම ෙදේකට ඕනෑම විදියකට පිලිතුරු ෙදනේන ලෑස්තියි.ෙම් අවුරුදු 15 ක් 
ෙදේශපාලනෙයේ මනේත්රිකම් කෙලේ, උපනගරාධිපතිකම් කෙලේ කාටවත් බෙයේ 
නම් ෙනාෙවයි. ඒ නිසා ෙබාෙහාම ෙගෟරවෙයනේ කියනවා ඔබතුමාලා 
ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම විදියකට අපිත් ලෑස්තියි.ඒක ප්රශ්ණයක් නැහැ ගරු 
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මැතිතුමා. ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් කරනවා ෙම් අසාධාරණය තවත් 
මනේත්රිවරෙයකුට ෙවනේ ඉඩ ෙදනේන එපා කියන ෙගෟරවනීය ඉලේලිම කරමිනේ 
නැවත වරක් ෙපර දවෙස් කියපු ප්රකාශය සනාථ කරමිනේ ෙම් සියලු 
ප්රකාශයනේ හැනේසාඩේ ගත කරලා අපට  නැවත වරක් ලැබිමට සලස්වනේන 
කියලා. අයිතමය ෙනාවුනත් ඔබතුමා ලබාදුනේ අවස්ථාවට  ස්තුති කරමිනේ 
නිහඩ ෙවනවා.  

 
 මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම් අයිතමය යටෙත් කථා ෙනාකල යුතු වුවත් ෙම් ෙදේ 
කියනේන ඕන. ෙම්  සභාෙවේ ෙබාෙහෝ අය මාව දනේනවා. මම ෙම් සභාවට ෙගාඩක් 
ආදෙරයි. මා ෙපෟදේගලිකව  කාෙගවත් හිත් රිදේදනේන කටයුතු කරනේෙනේ 
නැහැ.හැම තිස්ෙසම සභාෙවේ යහපත ෙවනුෙවනේ  හැප්ෙපන එක කරනවා. මෙගේ  
චරේයාවනේෙගේ යම් මට ෙනාගැලෙපන ෙදයක් සිදේද වුනා. හැෙමෝම  සමාෙවනේන ඕන. 
මම සාමාන්යෙයනේ එෙහම ෙකෙනක් ෙනාෙවයි. නමුත් එය මෙගේ පැත්ෙතනේ 
 ෙවචේච  වරදක් ෙලස දකිනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි අභිෙයෝග කරන 
අයට සිංහෙයකුට ඌෙරක්  අභිෙයෝග කලාට සිංහයා ඌරාත් එක්ක 
පැටෙලනේන යනේෙනේ නැහැ ජරාව නානේන ෙවනවෙනේ.  එනිසා අපි ෙම් 
මහජනයාෙගේ ෙදේපල ඔබ ෙහාඳිනේම දනේනවා ඔබ කරන කියන ඒවාෙයේ වඩාත්ම 
 කිවිය යුතු ෙනාකිවිය යුතු ඔබත් එක්ක හැප්ෙපනේෙනේ ගැෙටනේෙනේ ෙම් 
ආයතනය ෙම්  මහජනයාෙගේ ෙදේ ආරක්ෂා කර ගනේන මිසක් පුදේගලිකව හිත් 
ෙනාෙහාඳ කම් ඇති කර ගනේන  ෙනාෙවයි. ඒ නිසා හැම තිස්ෙසම බලනවා 
මනේත්රිවරුනේට ආදරේශයක් සපයමිනේ මෙගේ වැඩ  කටයුතු කරනේන ෙම් ෙවලාෙවේ 
ඇති ෙවචේච ඒ තත්වය නම් ෙහාඳ එකක් ෙනාෙවයි. අෙප් ඉවසීම  පිලිබද 
ප්රශ්ණෙයේදි මම හිතනවා මෙගේ පැත්ෙතනේ අඩුවක් වුනා වරදක් වුනා සියලු ෙදනා 
 සමාෙවනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මමත් ෙම් අවස්ථාව ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලනවා 
වරප්රසාදයක් හැටියට මට කථා කරනේන ස්වලේප ෙමාෙහාතක් ෙදනේන කියලා 
අයිතමයට අදාල නුනත්. මම විෙශ්ෂෙයනේ ෙම් ප්රකාශය කරනේෙනේ විපක්ෂ 
නායකයා හැටියට. මම ඉතාමත්ම කණගාටු ෙවනවා අද දවෙස් දැකපු ෙම් 
සිදේධිය සම්බනේධව. ෙම්ක පලෙවනි වතාවට සිදේධ ෙවචේච ෙදයක් ෙනාෙවයි 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි. මීට ෙපර 3-4 වතාවක්  ෙමවැනි සිදුවිම් සිදුවුනා. 
මෙගේ හැඟීම නම් ෙමවැනි ෙදේවලේ ෙම් ගරු සභාව තුල සිදු ෙනාවිය යුතුයි. අපි 
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මහ නගර සභාවක්. අපි පුංචි ප්රාෙදේශිය සභාවක්  ෙනාෙවයි. අපි මහ නගර 
සභාවක් නිසා තමයි ෙම් ඔක්ෙකාම  ලස්සනට ඇදෙගන පිලිෙවලක් ඇතිව 
ෙම් ස්ථානයට ඇවිලේලා වාද-විවාද කරනේෙනේ. අපි වාද-විවාද කරනෙකාට 
අපිට පුලුවනේ කමක් තිෙයනේන ඕන අපට එලේල ෙවන යම් ෙචෝදනා තිෙයනවා 
නම් ඒවා ඒ ආකාරයට අරෙගන පිලිතුරු දිෙම් හැකියාවක් අපිට තිෙයනේන 
ඕන. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා අද යම් තැනකට ඔබතුමාව තලේලු 
ෙකරුවා ෙම් ගරු සභාව. ෙමෙතක් දවසක් ඔබතුතමා ගත්ත නැති තීනේදු 
 තීරන ගනේන ඔබතුමා අද ෙපළබුනා. මම හිතනේෙනේ ෙම් ගරු 
මනේත්රිතුමනේලාෙගේම  ක්රියාකාලාපය  නිසාම සිදුවුන ෙදයක්. ලබන 
රැස්විෙම් සිට ඔබතුමා කිවුවා දුරකථන ෙම්  සභාගරේභයට ෙගේනේන එපා 
කියලා. ඒක සාධාරණද අසාධාරණද කියන එක ගැන ෙනාෙවයි මම 
 තරේක කරනේෙනේ නමුත් ඒක කිරිෙම් බලය ඔබතුමාට තිෙයනවා. 
ඔබතුමා ඒ   තිනේදුව දුනේෙනේ අද  ෙවචේච යම් සිදුවිමක් නිසා. ෙමනේන ෙම්වා 
ගැන අෙප් ගරු මනේත්රිවරුනේ අවෙබෝධෙයනේ සිටිය  යුතුයි. තව ෙදයක් තමයි 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි ෙම් කාරණාවා නිසාම සමහරක් ෙවලාවට 
 ඉදිරියට ඔබතුමාට අෙප් ආඥාපනත්,අතුරු ව්යවස්ථා ෙබාෙහාම තදිනේ 
ක්රියාත්මක කරනේන ෙවයි.   බයිෙලෝස ් අතුරු ව්යවස්ථා වල 
තිෙයනවානම් ෙම් කටයුත්ත පමණයි ෙම් ෙවලාෙවේදි කථා කරනේන පුලුවනේ 
කියලා ඔබතුමා ෙබාෙහාම අවස්ථාවනේවලදි  ෙබාෙහාම ප්රජාතනේත්රි ෙලස ඉඩ 
දුනේනා අපට යමක් කියනේන. සමහර ෙවලාවට ඔබතුමා දැඩි තීනේදුවක් 
අරෙගන කියනේන පුලුවනේ ෙම් රාමුව ඇතුෙලේ විතරයි කථා කරනේන පුලුවනේ 
එතනිනේ එහාට බැහැ කියලා. ඒක අෙප් මනේත්රිවරුනේෙගේ තිෙයන වැරදි 
ක්රියාකලාපයනේ නිසා සිදුවුනා කියලා ෙම් ගරු සභාෙවේදි මම මතක් කරනේන 
ඕන. මම කියනේෙනේ මම ෙජ්යෂ්ඨ පුදේගලෙයක් නිසා එකක් මනේත්රිවරෙයක් 
වශෙයනේ වැඩි කාලයක් හිටපු නිසා වයසිනේ වැඩි පුදේගලෙයක් හැටියටත් අපි 
ආදාරේශයක් ෙදනවා ෙම් ගරු සභාවට ගරු නගරාධිපතිතුමනි අෙප් ෙම් ගරු 
මනේත්රිවරු දැනගනේන ඕන ෙම්ක තමයි පුංචි පාරේලිෙම්නේතුව ෙම්ෙක් අපි 
ලබන ආභාෂය අත්දැකිම් අරෙගන තමයි පලාත් සභාවට යනේෙනේ එතන තව 
ටිකක් ෙපාලිෂ් ෙවලා තමයි පාරේලිෙම්නේතුවට යනේෙනේ. නමුත් අපි හරියට 
ෙමතනද අෙප් ෆවුනේෙඩේෂනේ එක දමා ගත්ෙත් නැත්නම් අද පාරේලිෙම්නේතුෙවේ 
ෙවන සමහර සිදේධිනේ සිදේධ ෙවනේෙනත් ෙමවැනි  ස්ථානයක ෙකෙනක් 
හරියාකාරව ඉෙගන ගත්ෙත් නැති නිසා. ඒක තමයි අද පාරේලිෙම්නේතුව 
සැහැලේලුවට ලක් ෙවලා තිෙයනේෙනේ.  ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි ෙමෙතක් 
කාලයක් ෙම් සභාව ඉතාමත්ම ගරුත්වයක් තිෙයන ආකාරයට අපි 
හැසිරුනා. ඒක නිසා ඉලේලිමක් කරනවා 2002-2006 කාලෙයේදි මම නගරාධිපති 
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වශෙයනේ සිටියදි  මට සිදේධ වුනා ෙම් සභාෙවේ යම් මනේත්රව්රෙයක් ෙහෝ 
ෙදෙදෙනක් මුලාසනය කියන ෙදේ අහනේෙනේ නැතුව දිගිනේ දිගටම ප්රශ්ණ ඇති 
කරපු ෙවලාෙවේදි සභාෙවනේ උස්සලා එලියට ෙගනියනේන. එතුමෙගේ නම 
කියනේෙනේ නැහැ. ෙපාලිසිෙයනේ කැඳවලා එලියට දැම්මා. ඔබතුමාට මතක 
ඇති. මම හිතනේෙනේ ෙමවැනි ෙදේකට අපි යනේන ඕන. මම කියනේෙනේ අපි 
ෙමවැනි විනයක් ඇති කරමු. මම ඔබතුමා සමඟ ඉනේනවා. ඒක අපි ෙම් 
සභාෙවේ ෙකරුෙවේ නැත්නම් ෙම් සිටින ෙගාඩක් ෙදෙනක්ෙගේ 
බලාෙපාෙරාත්තුව එතනිනේ එහාට යනේන. මම උඩ ඉදලා පලේෙලහාට ආපු 
ෙකෙනක්. පලාත් සභාෙවේ අවුරුදු 9 ක් ඉඳලා විශාල අත්දැකිම් අරෙගන 
ෙමතනට ආපු ෙකෙනක්. ෙම් අත්දැකිම් මම ෙබදා ගනේනවා අෙප් තරුණ 
නවක මනේත්රිවරුනේ සමඟ  අපි ෙම් සභාවක හැසිෙරනේන ඕන ආකාරය 
පිලිෙවල අපි දැනගත යුතුයි.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ගිය බජට් රැස්විෙම්දි මම කාරණා කීපයක් විවෘතව 
ඉදිරිපත් ෙකරුවා. එකක් ඉංග්රිසි පරිවරේථනෙයේ තිබුන දුරේවලතාවයක් 
සම්බනේධව. මම ඉතාමත්ම සංෙතෝෂයි ඊෙයේ මට ගරු ෙලේකම් තාරක 
මුණසිංහ මහත්මයා ෙටලිෙපෝනේ කරලා කිවේවා ගරු මනේත්ර්තුමා අඩුපාඩු 
වගයක් කිවේවා කරුණාකරලා උදවේ කරනේන පුලුවනේද ඒවා නිවැරදි කර 
ගනේන. මම ඉතාමත්ම සංෙතෝෂෙයනේ කිවේවා ඒ ෙදේ කරනේනම් කියලා. ඒ 
වෙගේම ඊෙයේ රාත්රිෙයේ මට ෙටලිෙපෝනේ ෙකෝලේ එකක් එනවා දුලේසිරි 
මහත්මයාෙගනේ ගරු මනේත්රිතුමා පාරවලේ පිලිබද ප්රශ්න සම්බනේධෙයනේ අපට 
උපෙදස් ලැබිලා තිෙබනවා ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගනේ ඒ ටික අපි කරනේන 
හදනවා කියලා.  මම ෙම් කියනේන හදනේෙනේ පලමුෙවනේම ඒ නිලධාරි ෙදනේනට 
ස්තුතිවනේත ෙවනවා ගිය සභාෙවේදි කථා වුණු ෙදේවලේ වහාම ඒ නිලධාරිනේෙගේ 
විෂය පථයට අදාල ෙදේවලේ පිලිබද එතුමනේලා ක්රියාත්මක විම පිලිබදවත් මම 
හිතනවා ඔබතුමාෙගේ උපෙදස් මත ඒ නිලධාරිනේ ෙදෙදනාට ප්රසංශා කිරිමට 
ෙම් සභාව තුලත් ඔබතුමාට ප්රසංශා කිරිමටත් එවැනි ෙදයක් කටයුතු කිරිමට 
 ගත්ත උනනේදුව පිලිබදව. මා ඉලේලා සිටිනවා අපි ෙමවැනි ෙදේවලේ 
ආයාචනා ෙපත්සම් ෙහෝ ෙවේවා  සභාෙවේදි මිනේ ඉදිරිෙයේදි ගනේනෙකාට ඊලඟ 
රැස්විෙම්දි ඔබතුමාට එෙක් ෙප්රෝෙගස් එක  ෙකටිෙයනේ ෙහෝ අපිට කියනේන 
පුලුවනේනම්  මම හිතනේෙනේ ෙහාඳ ගමනක් ඔබතුමා අඩියක් ඉදිරියට තියලා 
තිෙයනවා. අපි ප්රාරේථනා කරනවා අපිට ලබන අවුරුදේෙදේ අපිට ෙම් ෙදේ කරනේන 
පුලුවනේ ෙවයි කියලා. 

3(5) මහා නගර සභා මනේත්රී,රවිනාත් ෙජේ.ගුණෙස්කර මහතා 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙයාමු කරන ෙපත්සම තමයි ගිය 
ඉරිදා 9.30 දිනෙපාලට මම ගිය ෙවලාෙවේ මෙගේ කාෙරක ඇතුලේ කර ගනේන බැරි 
ප්රශ්ණයක් තිබුනා වාහන රාශියක් ඒ පාර දිෙගේ නවත්වලා. ෙබාෙහාම 
අමාරුෙවනේ නවත්තලා ෙපාලට ගියා බඩු ටිකක් ගනේන. එතන කුරුලු කුඩු ඒ 
වෙගේ ෙදේවලේ ෙවළදාම් කරනවා ඒ ස්ථානෙයේ. මෙගේ අදුනන අය හමුවුනා ඒ 
අයත් පැමිණිලි ෙකරුවා ඉරිදට ඇවිත් අෙප් මස්,මාලු,එලවලු ගනේන ස්ථානය 
කාෙරක ගනේන විදියක් නැහැ  තවත් අය ෙපාලිසිය ඉදිරිපිට නවත්තලා පයිනේ 
ආෙවේ.ෙම් වෙගේ ප්රශ්ණ මට දැනගනේන ලැබුනා.  මම කඩවල කීප 
ෙදෙනක්ෙගනේ ඇහුවා ඒ අය කියනවා අපි මාසිකව නගර සභාවට කුලිය 
ෙගවනවා ඉරිදා  දිනට තමයි විශාල වශෙයනේ ෙසනග එනේෙනේ නමුත් ෙම් 
කුරුලු කුඩු විකිනිම තුලිනේ ෙමතන  බේෙලෝක් ෙවන නිසා ජනතාව එනේෙනේ 
නැහැ කියලා. ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා ෙම් ප්රශ්ණය සම්බනේධව 
ඔවුනේට විකලේප ස්ථානයක් ෙලසලබන ඉරිදා සිට සභාව ඉදිරිපිට බාලදක්ෂ 
මාවත ඔබතුමාට බලයක් තිෙයනවා ඒක වහලා යම් ෙවේලාවක් දිලා ඒක 
විවෘත කරනේන ඒ අයට දුනේෙනාත් ෙපාළට යන අයට ඒ අයෙගේ ෙවළදාම් කර 
ගනේන පුලුවනේ. ඔබතුමාෙගේ කාරුණික  අවධානය ෙයාමු කරලා ගත හැකි 
ක්රියා මාරේගයක් ගනේනයි කියලා ඉලේලා සිටිනවා. 

3(6) මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙදේශ් ඉනේද්රජිත් කුමා ර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙපත්සම් අයිතමය යටෙත් මට කරුණු 3 ක් තිෙයනවා 
ඉදිරිපත්  කරනේන.ඊට ප්රථමෙයනේ ඔබතුමාෙගනේ අවසරය ඉලේලනවා ඇති ෙවචේච 
සිදුවිෙම්දි මා අතිනුත්  යම් කිසි අඩුපාඩුවක් සිදුවුවා නම් සමාෙවනේන කියලා. 
අපිත් නවක මනේත්රිවරු ෙලස යම්  අවස්ථාවලදි ආෙවේගශිලි තත්වයනේ වලට 
මුහුණ ෙදනේන සිදේධ ෙවනවා. අපි කවුරුත්  බලාෙපාෙරාත්තු විය යුතු ෙදේවලේ 
ෙනාෙවයි සභාවක් ඇතුෙලේ අෙප් ආදාරේශයනේ මීට වඩා  ලැෙබනේන ඕන කියලා 
විශ්වාස කරනවා. එම නිසා මා අතිනුත් කිසියම් වු ෙනාගැලෙපන  ආකාරෙයනේ වු 
වචන හුවමාරුවක් සිදුවුනා නම් ඒ පිලිබදව මෙගේ කණගාටුව හා සමාව ඉලේලා 
 සිටිනවා. 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙපත්සම් අයිතමය යට ෙත් මා ෙම් ලිපිය 2020 
අෙගෝස්තු මාෙස් නම  වනිදා ඉදිරිපත් කරපු ලිපියක් ෙබෝධිරුක්ඛාරාම ෙසෟම්ය 
ෙපෙදෙස් ජනතාව විසිනේ ඉදිරිපත් කරපු  ලිපියක් ඔවුනේෙගේ පාර ප්රතිසංස්කර 
දිම සම්බනේධෙයනේ ඒ කටයුත්ත ෙම් ෙවනෙතක් සිදුවි  ෙනාමැති බව තමයි 
ඔවුනේෙගනේ අපිට දැනගනේන ලැබුෙනේ හැකිතාක් ඉක්මනිනේ ෙම් කටයුතු සිදු 
 කරනේන ඕන කියන ඉලේලිම මත අපි ඉනේෙනේ. ප්රතිපාදන ෙනාමැති නම් ඒ බව 
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ජනතාවට ඒ  ජනතාවට සඳහනේ කරනේන ඕන. අපට ඒ ජනතාව කියනේෙනේ 
ෙහට කරනේනම් කිය කිය ඉනේනවා  වැෙඩේ ෙකෙරනේෙනේ නැහැ කියලා.එය ඉටු 
කර ෙදන ෙමනේ ඉලේලා සිටිනවා. 

3(7) මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙදේශ් ඉනේද්රජිත් කුමා ර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, මම ගිය සභාෙවේදි ඉදිරිපත් කලා ෙසායිසා පුර ප්රධාන 
මාරේගෙයේ පැති  කාණුව ස්ලැබේ ටික ඉවත් කරලා කාණුව පිරිසිදු කරලා ෙදනේන 
කියලා. ෙම් ෙවනෙතක් කිසිදු  ක්රියා මාරේගයක් සිදු ෙවලා නැහැ. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ ෙලස ජනතාවෙගේ ඉලේලිම් පක්ෂ  ෙභේදෙයනේ ෙතාරව කරනේෙනේ.  

3(8) මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙදේශ් ඉනේද්රජිත් කුමා ර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒ වෙගේම ගිය සභාෙවේදි ලක්ෂපතිෙයේ නාම පුවරු 
සවිකර ෙදනේන කියන  ඉලේලිම අනස්ට් පටුමග ඒ සම්බනේධවත් කිසිදු 
ක්රියාමාරේගයක් ෙම් ෙවනතුරුත් අරෙගන නැහැ.  ෙම් කටයුතු තුනම හැකිතාක් 
ඉක්මනිනේ කර ෙදන ෙලස ඉලේලිම කරනවා. 

3(9) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවති ප්රනානේදු මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, එෙගාඩඋයන දියවරපුර නිවාස ලාභිනේ ඉදිරිපත් 
කරන කරුනු ෙදකක්  මුලේකරෙගන  මම ෙම් සංෙදේශය ඉදිරිපත් කරනවා. 
එෙගාඩඋයන දියවර පුර නිවාස ෙයෝජනා  ක්රමෙයේ නිවාස 64 ක් තිෙබන  මුත් 
ෙමෙතක් නිසි ඔප්පු ලබා දිමක් ෙහෝ අයිතියක් තහවුරු කර  ෙනාමැත. එම 
නිසා ෙමම නිවාස වල ඔප්පු අප ෙවත අයිතියක් ෙහෝ තහවුරු කිරිමක් කර 
 ෙනාමැති එම නිසා ෙමම නිවාස වල ඔප්පු අප ෙවත ලැබි ෙනාමැති ෙහයිනේ 
අපෙගේ ෙපෟදේගලික  වැඩ කටයුතු වලදි ඉතා අසරණ භාවයට පත් වු වාර 
අනනේත බවත් එම නිසා අප නිවෙස් හිමි  කරුවනේ ෙවත ලබා ෙදනෙලස ඉලේලා 
සිටිනවා. 

3(10) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවති ප්රනානේදු මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙදවන කරුන ෙමම නිවාස සංකිරේණය තුලට 
පිටස්තර පුදේගලයනේ පැමිණ  ෙනාෙයක් ෙනාෙයක් අනවශ්ය කටයුතු වල 
නියැෙලස බවත්, කුඩා දරුවනේෙගේ ආරක්ෂාව ගිලිහි  යන බවත්, තවත් කරුණු 
ෙහ්තු කරෙගනත් නිවාස ෙයෝජනාකරුවනේෙගනේ පිටස්තර අය අපිට 
 ප්රජාශාලාව අසලට පැමිණ කණ්ඩායම් සාකචේජා කරන බවත් නිසියාකාර 
බිම් ප්රමාණයක් ෙවනේ  කර ෙනාතිබිම  ෙහ්තුෙවනේ විවිධ ගැටලු වලට අප හට 
සිදුවන බවත් පවසා සිටින අතර අප නිවාස  භුමිය වෙට්ට ආරක්ෂිත වැටක් 
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ඉදිකරමිනේ නිවාස භුමිෙයේ පිට ෙදපැත්ෙත් සිටින අයට ඔවුනේෙගේ  අඩිපාරවලේ 
හරියට මැන සකස් කරදීමටත් කටයුතු සලසා ෙදන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. ගරු 
 නගරාධිපතිතුමනි, ෙම්වා නිසිආකාරෙයනේ ෙනාමැති බැවිනේ නිතරම අඩදබර 
ඇති ෙවනවා මටත්  ෙපාලිසි වලට මැදිහත් ෙවලා සමථයකට පත් කරනේන ෙවලා 
තිෙයනවා එමනිසා ෙම් සම්බනේධව  නිසා වැඩපිලිෙවලක්  ෙයාදන ෙමනේ ඉලේලා 
සිටින අතර ලබනේනාවු නත්තල සහ අලුත් අවුරුදේද  වාසනාවනේත ෙවේවා කියා 
ප්රාරේථනා කරමිනේ නිහඩ ෙවනවා. 

3(11) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.ශිෙරෝමී ඉනේදිකා කුෙරේ මහත්මිය 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, මා හට ලැබි ඇති ආයාචනයක් සභාව හමුෙවේ 
තබනවා. ප්රවීන ගායිකා ලාංකිකා ෙපෙරේරා මහත්මිය ෙවනුෙවනේ අභිමනේ 
දැක්විමක් පිලිබදව කලාවට ෙබාෙහෝ දස්කම් ඇති අෙප්  ගම වන ෙමාරටුව 
කලා ජිවිතෙයේ වසර 50 ක් ෙවනුෙවනේ ඇගයිම් 3 ක් සම්බනේධකර තිෙබනවා 
 එම ලිපිය මම සභාගත කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්රිතුමිය, මම නිතරම කියනවා ඒ වෙගම මම ෙපාඩි උපෙදසක් 
දුනේනා  අප ෙවත එ වන  හැම එකම සභාෙවේ කිව යුතුද කියන එක කලේපනා 
කරනේන. එෙහම් කලා නම්  ආයාචනා  ෙපත්සම් යටෙත් 2002-2006 දි හැමදාම 
ෙපත්සම් ඉදිරිපත් කරනේන 50-60 ත් අෙප් අතට ආවම  අපි ඒවායිනේ ඕන කරන 
එක විතරයි කථා කරනේෙනේ. ෙම්ෙකදි පලෙවනි එක තමයි අපිට කරනේන  බැරි 
ෙදකක් තිෙයනවා එකක් සම්මාන අපිට ෙදනේන බැහැ අපි කරන ෙවලාවක 
ඇගයීමකට ලක්  කරනේන පුලුවනේ. සති ෙදකකට කලිනේ අතිගරු ජනාධිපති තුමා 
විෙශ්ෂ වු ගැසට් එකක් නිකුත්  කලා ජිවත්ව සිටින කිසිම ෙකෙනකුෙගේ නමිනේ 
මාරේග නම් කරනේන බැහැ කියලා. මහජන  නිෙයෝජිතෙයේ වන අපිට ආවාම 
කියනේන ඕන ඔබත් ෙබේරිලා අපි ඔක්ෙකාම ෙබේරිලා අපි කියනේන  ඕන ෙම් 
ෙයෝජනාවට ෙම් ෙවනෙකාට ඉඩකඩක් නැහැ ඒක නිසා ෙම්ක ඉදිරිපත් කරනේන 
බැහැ  කියලා. සමහර ෙවලාවට ඔබතුමියත් අපහසුවට පත් ෙවනවා කිවේවා කියලා 
ප්රසාදයක් ගත්තා  වුනාට, ෙම්ක දනේෙනේ නැදේද කියලා අප්රසාදයකුත් ලැෙබනේන 
පුලුවනේ. ඒවත් අවෙබෝධය ඇති  කර ගතයුතු ෙවනවා. උදාහරණයක් කිවේෙවාත් 
කුරුස හනේදිෙයේ බුදු පිලේම වහනේෙස් නමක්  තියනේන ආවා  ආගම් ෙභේදය 
ෙබාෙහෝ ෙසයිනේ සහජිවනය තිෙයන නගරයක් නිසා පානේදර 2.10 ට  මම 
බුදුපිලේම වහනේෙස් ෙමතනට ෙගනාව ඒකට ෙහ්තුව කියනේන බැහැ එෙහම එකක් 
නැති නිසා  ෙම් වෙගේ ෙදේවලේ කරනෙකාට මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ මීට වඩා 
ෙපාඩේඩක් සැලකිලිමත් ෙවනේනට  ඕන. 
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3(12) මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙපෙරේදා රාත්රිෙයේ සිදේධියක් සිදු වුනා ලුනාව පාෙරේ රිය 
අනතුරක් ඒ පාෙරේ  ෙමෝටරේ සයිකලේ ෙට්ර්ලේ බයිසිකස් ෙකාලේෙලෝ ෙසට් එකක් 
ඉනේනවා ෙවේගෙයනේ යනේෙනේ. ඒ  බයික් එකක් ෙවනේන ඕන බයිසිකලයකිනේ එන 
පුදේගලෙයක්ව හප්පලා දාලා ගිහිලේලා. ෙසනග  පිරිලා වාහන නවත්තලා මමත් 
හිටිෙයේ ට්රැපික් එෙක් කවුරුවත් ෙම් ෙලඩාව ෙගනියනේෙනේ නැහැ.  බැරිම තැන මෙගේ 
ජීප් එෙක් දාගත්තා අරෙගන ගියා ෙලඩා මැරිලා. ලුනාෙවනේ භාර ගත්ෙත් නැහැ. 
 1990 ට කථා කරනේන කිවේවා.නිෙරෝෂනේ ගරු මනේත්ර්තුමත් ආවා එතනට. 
ෙපාලීසිෙයනේ ඇවිලේලා  මට යනේන කිවේවා පානදුර ෙරෝහලට. එතනදි මම ඒ 
කටයුතු ටික කලා. මම කියනේෙනේ ගරු  නගරාධිපතිතුමා ෙපාලිසිය දැනුවත් 
කරනේන ලුනාව පාෙරේ එෙහම බයිසිකලේ පදින ෙසට් එකක්  ඉනේනවා ඉරිදාට ඒක 
නවත්වනේන කටයුතු කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

3(13) මහ නගර සභා මනේත්රි  - ආරි.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනි  මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම් දිනවල වයස 60 ට වැඩි පුදේගලයිනේ සඳහා එනේනත් 
කරනවා.ඒ වෙගේම  20 ට වැඩි පුදේගලයිනේ සඳහාත් කරනවා. එනේනත් කරනය පටනේ 
ගත් දා සිට ෙසායිසා පුර ප්රජා  ශාලාව ලබා දුනේනා ඒ වැඩසටහන සඳහා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි වයසක අය ඉනේනවා ගුරු  පලේලියට වත් යනේනට බැරි අය. ඒ අය 
අහලා ඇයි ප්රජා ශාලාව ෙනාගනේෙනේ කියලා. එම් ඕ එචේ  කියලා තිෙයනවා ප්රජා 
ශාලාව නගර සභාෙවනේ ෙනාෙදන බව ෙම් පිලිබද සත්ය අසත්ය තාවය  දැන ගනේන 
කැමතියි. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිතුමිය, සමාෙවනේන  ෙම් ස්ථානෙයේ මාධ්යෙවේදිනේ සිටින නිසා 
එනේනත් කරණය සඳහා ප්රජා ශාලාව ෙනාෙදනවා කියන එක මහ බරපතල 
විදියට ඒක හුවා දැක්විමක් මාධ්යතුල ෙවනේනට පුලුවනේ විෙශ්ෂෙයනේම ඒ 
කටයුත්තට අපට සිදේධ වුෙනේ ෙවන මුකුත් නිසා ෙනාෙවයි ගරු මනේත්රීතුමිය 
අෙප් ගරු ෙකාමසාරිස් තුමාට එම්ඕඑචේ කාරේයාලයක ඒක ප්රධාන ෙසෟඛ්ය 
ෛවද්ය නිලධාරිතුමා අදාල ෙවනේනාවු ලිපියකිනේ ඉලේලිම කලා. එතන සිටින 
ෙසෟඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරිනිය  ඒ ඉලේලිම කරනවා ෙකාමසාරිස්ට එතුමා 
ඉලේලිම කරනවා මට. ෙම්  ෙදකම කරන අතරතුෙරේදි ෙමතුමියත් අපිට කරපු 
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අවස්ථාවනේ වලදි දිගිනේ දිගටම අපි දුනේනා අවසානෙයේදි  ෙකාමසාරිස්තුමත් 
එක්ක ගස්ටනයකට ගිහිලේලා එෙහම කරනේන පුලුවනේද එයා  කවුද ඒ 
තැන ට  පත්ෙවලාමම ලියනේෙනේ නැහැ කියලා.  ෙම් ධුරධාරිත්වය පණෙත් 
තිෙයනවා පැහැදිලිවම විධායක නිලධාරියා බවට පත් ෙවනේෙනේ 
නගරාධිපතිවරයා කියලා ඒ නිසා ඇති ෙවචේච ෙදයක් නිසා නැත්නම් 
ෙනාෙදනවා  ෙනාෙවයි ආමනේත්රණය කල යුතු විදියට ආමනේත්රණය කරනේන 
ඕන. ෙහට මට ඔබතුමියට ලිපියක් එවනෙකාට දිලාශිනී රාජකාරුනා කියලා 
මට ලියුම් ලියනේන බැහැ. මහ නගර සභා  මනේත්රි දිලාශිනි රාජකරුනා කියලා 
මට ලියනේන පුලුවනේ සභාෙවනේ ලියනෙකාට ඒ වෙගේ ලියනේන ඕන එක 
ලියනේන ඕනෑ. විදියට ලියනේෙනේ නැති නිසා නැත්නම් ෙම්ක මාධ්යට යනේන 
පුලුවනේ නගර සභාව ස්ථානය දුනේෙනේ නැහැ කියලා.  ස්ථානය ෙනාදිම 
ෙනාෙවයි ප්රශ්ණය තිෙයනේෙනේ අපි එනේනත් කිරිෙම් වැඩ සටහනට දිගිනේ 
දිගටම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පවා ෙටනේට් දිලා තිබුනා අපි පුටු දුනේනා 
ස්ථානය ෙනානවත්වාම මුකුත් වැඩක් නැතුව ෙම්ක ෙදන එක ෙනාෙවයි 
ප්රශ්නය තිෙයනේෙනේ ෙම් පිලිබදව තිෙයනවා ෙපාඩි අපහැදලි තත්වයක් 
ෙමාකද අධිකරණ ක්රියාවලියක් තිෙයනවා ඒ ෙවලාෙවේදි යම් යම් විධියට ඒක 
හසුරුවා ගැනිම සඳහා යම් කිසි විදියකට ඒක එක පැත්තකට අද දවෙස්දි 
මම ෙම්ක ෙපාඩි අවස්ථාවක් කර ගනේනවා ෙම් සිදුවිමත් මෙගේ ෙපර සිදුවිමත් 
අතර මම හිතනවා ෙම් සිදුවිමත් යම් විදියකට ෙපාඩි ප්ලෑනේ එකක් 
ක්රියාත්මක ෙවලා ඒ ක්රියාත්මක විම තුල ඇති ෙවචේචාවු සිදුවිම ඒ සිදේධියත් 
එක්ක  ෙවලා ඒක වීඩිෙයෝ කරපු විදිය පවා දැනේ මට ඇවිලේලා තිෙයනවා. 
මෙගේ සිදේදිෙයේදි. ෙම්කත්  ඒ විදිෙයේ සිදේධියක්ෙදෝ කියලා මට ෙපාඩි සැකයක් 
මතු ෙවනවා ෙම්ක නිශානේත මනේත්රිතුමා ජිවිෙත්ටවත් ඒ වෙගේ ෙදයක් 
කරනේෙනේ නැහැ කියලා පුන-පුනා ෙනාෙවයි ඒක සියයට දහස් වාරයක් 
ෙනාෙවයි ලක්ෂවාරයක් ඒ දක්වා මට හිතනේන පුලුවනේ එෙහම හිතා මතා 
කරනවා නම් සමාව ගනේන ඕන නැහැ. නමුත් ඒ වෙගේ  කුමනේත්රණ සිදුවිෙම්දි 
ෙම්ක තවත් ක්රමනේත්රණයක් ෙම් ෛවද්යවරිය ආමනේත්රණය කරනේන ඕන 
විදියට ආමනේත්රණය  ෙනාකිරිම මත සිදු ෙවනේනාවු  ෙදේම තමයි එදා 
වුෙනත් ඒක නැවත වතාවක් මෙගේ ෙහට නඩුව අද ෙම්ක ඔබතුතමිය කියලා 
පත්ෙතෙරේට අරෙගන ෙහට නඩුවට ෙම්ක පාදක කර ගනේන  පුලුවනේ
 ඒක නිසා මම ෙගෟරවෙයනේ කියනවා  ෙම්  මාධ්ය ෙවේදිනේ ෙම්ක 
ලිවිෙම්දි ෙම්ක ෙලාකු අපහසුවකට ලක් ෙනාවන විදියට ෙමය ආවරණය 
කරනේන ෙම්ක ෙමතන කියපු ගමනේ එක පාරටම ෙදනේෙනේ නැහැ. ෙමනේන 
නගරාධිපතිවරයාෙගේ ක්රියා කලාපය කියන එක ෙහට උසාවියට යන තැනට 
පත් කරනේන එපා කියන එක කාරුණිකව ඉලේලා සිටිනවා.  
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 මහ නගර සභා මනේත්රි  - ආරි.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනි  මහත්මිය 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ස්තුතිය ඔබතුමාෙගේ පැහැදිලි කිරිම පිලිබදව. ඒ 
පිලිබදව වැරදි  අවෙබෝධයකිනේ ඉනේෙනේ ජනතාව පැවසුවා. ෙමෙතක් කලේ 
ලබාදුනේ නගර සභාව ඉදිරියටත් ලබා  ෙදනේන නගර සභාව බැදි සිටින බව ඒ 
පැහැදිලි කිරිම පිලිබදව නැවත ස්තුති කරනවා. 

3(14)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඔබතුමාට ලිපියක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙයනවා 
එස්.ඩී.පීඩී.සත්කුමාර මහතා  විශ්රාම යනවා ලබන අවුරුදේෙදේ අපි කිවුවාෙනේ  
පරික්ෂණයක්  පටනේ ගනේන කියලා ඒක කරනේන  අරෙගනත් නැහැ ගරු 
නගරාධිපතිතුමා එතුමා ඉලේලිමක් කරනවා ඔබතුමාෙගනේ ෙම්  සම්බනේධෙයනේ 
නැවත වරක් සලකා බලනේන කියලා. ඒ නිසා ෙබාෙහාම ෙගෟරවෙයනේ ඉලේලනවා 
 විශ්රාම යනේන කලිනේ එහි තිෙයන අනුව අවුරුදු 56 නේ පසුව දීලා තිෙයන 
නිෙයෝගය අනුව දීරේඝ කර  ගනේනත් බැහැ. ඒ නිසා ඉලේලිමක් කරනවා ෙම් 
සම්බනේධව නැවත වරක් සලකා බලනේන  කියලා.ෙම් ලිපිය සභාගත කරනවා. 

3(15)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, අයිතමය යටෙත් පැමිණිලේලක් ඉදිරිපත් 
කරනේන  තිෙයනවා. ඊට ප්රථම අපි කවුරුත් ඉතාමත් කණගාටු ෙවනවා අද 
උෙදේ සිදුවිම සම්බනේධව. අපි ෙත්රුම් ගනේන ඕන මහජතාව අපිව පත් කරලා 
එවනේෙනේ සභාවලේ වලට මහජන ආයතන වලට මතවාදීමය වශෙයනේ 
හැප්ෙපනේන මිසක් අතිනේ පයිනේ හැප්ෙපනේන ෙනාෙවයි.නමුත් මෙගේ ෙගෟරව 
ප්රණාමය පුද කරනවා විෙශ්ෂෙයනේම ෙදේශපාලන ෙවනස් කම් තිබුනට 
නිශානේත ගරු මනේත්රත්ුමාට එතුමා ෙබාෙහාම නිහතමානි ෙවලා සංෙවේදි 
ෙවලා සමාව ඉලේලිම ගැන ඒ මහත්මා ගුණය ගැන මම මෙගේ ප්රණාමය පල 
කරනවා. විෙශ්ෂෙයනේම එතුමාටත් සුෙදේශ් මනේත්ර්තුමාටත් ඒවෙගේම 
 උපනගරාධිපතිතුමාටත් වචනයක ෙවනසක් නිසා විශාල ප්රශ්ණයක් 
ෙවනේන ගිහිලේලා එතුමාත්  නිවැරදි කිරිමක් කරා. ඒවා තමයි මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකුෙගේ ෙපාලිටික්ස ් කියනේෙනේ එතෙකාට තමයි මනුෂ්යෙයක් 
විදියට කටයුතු කරනේන ලැෙබනේෙනේ.ගරු නගරාධිපතිතුමනි මෙගේ පැමිණිලේල 
තමයි ෙමාරටුෙවේ මහා පරිමාණෙයේ  අවනේහලේ වලට වඩා කුඩා පරිමාණෙයේ 
අවනේහලේ තිෙයනවා.  ඒවාෙගේ ආහාර ගනේන ෙකාළඹ අහනවා ෙවේටරේ 
ඔබතුමාට අවශ්ය ෙදේ විතරක් කියනේන.  ෙතෝෙස් එකක් නම් එකක්. අපි 
දනේනවා ෙකාවිඩේ වලට කලිනේ ෙලාකු බනේෙදේසියකට සියලුම  ෙදේවලේ 
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තියලා තමයි ෙගේනේෙනේ. අපි එකයිෙනේ කනේෙනේ.නැවත ඒක අරෙගන ගිහිලේලා 
ඊලග  ෙම්සයට තිෙයනවා. නමුත් ෙම් ෙවලාෙවේ ඒ ක්රමය හරියනේෙනේ නැහැ. 
අනිත් ස්ථාන වල ඒවා  පාලනය ෙවලා තිෙයනවා ෙමාරටුෙවේ තමයි තවම 
නැත්ෙත් ඒ සඳහා ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ප්රධාන මහජන ෙසෟඛ්ය පරික්ෂක තුමා ෙමතුමා කියපු කාරණය සඳහා 
අදාල ෙවනේනාවු අත්  පත්රිකාව අද සභාෙවනේ පසුව පිලිෙයල කරලා ආහාර 
ලබාෙදන සියලුම ෙහෝටලේ සඳහා ඒ  කටයුත්ත කරනේන. ෙම් සභාවටත් තනි තනි 
අයට ආහාර අනුභව කරනේන කියන ෙවලාවක  ෙමතුමා තාක්ෂණික 
කාරණයක් මතු කෙලේ. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි සමහර ෙවලාවට අපි කෑම  ෙදකක් 
 ඇණවුම් කරලා එකක් අනුභව කරලා එකක් ඉතුරු වුෙනාත් ඒ අවස්ථාෙවේදිම 
කුණු  කූඩයට දාල  ෙපනේනනත් එෙහම නැත්නම් අරෙගන යනේන පුලුවනේ විදියට 
අත් පත්රිකාව  හදනේන. ලබන සතිය  ෙවනෙකාට ඒ අනුව සියලුම ෙහෝටලේ 
වල ඒ අනුව කරන විදියට කටයුතු  කරනේන. 

3(16)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙවනෙකාට ෙඩංගු ෙරෝගිනේෙගේ වැඩි වීමක් 
සිදුෙවනවා. මීට කලිනේ  ඔබතුමාෙගේ නායකත්වය යටෙත් නිෙවස් පරික්ෂා 
කරනෙකාට මහජනතාවට ෙත්රුම් ගියා  අෙප් නිෙවෙස් මදුරුවනේ ෙබෝෙවන 
ස්ථාන නිරනේතරෙයනේ  පිරිසිදු කරෙගන ගියා. ෙකාවිඩේ  වසංගතයත් එක්ක එය 
ජනතාව අතරිනේ ගිලිහිලා තිෙයනවා. නගර සභාෙවේ ෙස්වකයනේ නිවෙස ්
 ෙගේට්ටුව ලඟට ගිහිලේලා විස්තර දැනගනේනවා විතරයි කරනේෙනේ. එම නිසා 
ෙස්වකයනේව දැනුවත්  කරනේන නිවසට ගිහිලේලා ෙම් සම්බනේධව නීතිමය 
කටයුතු කරනවා කියලා එෙහම නැති වුෙනාත්  ෙවනේෙනේ ෙකාවිඩේ වෙගේම 
විනාශයක් ෙම් තුලිනේ ෙවනේන පුලුවනේ. එම නිසා ඒ සම්බනේධව  අවධානය ෙයාමු 
කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

3(17)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම් අයිතමයට ඇතුලත් නුනත් මම ගිය සභාෙවේදි 
ඉදිරිපත් කෙලේ සැලීනා  විද්යාලය කියන වචනය සහිරා විද්යාලය කියලා 
සංෙශෝධනය කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා.  ගරු නගරාධිපතිතුමනි 2021 
වරේෂෙයේ අප සභාෙවේ අවසාන වාරය. අපි බදු ෙගවන ෙකාළෙයේ  පිටුපස කරුණු  
10  ක් සඳහනේ කරනවා. අංක 1 නාගරික බල ප්රෙදේශෙයේ මාරේග අලුත්වැඩියාව හා 
 නඩත්තු කිරිම. අංක 2 ඔ ෙබේ නගර සභාව පිරිසිදු කර ගැනිම. අංක 3 ෙපාදු 
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ෙවළද ෙපාලවලේ  පවත්වාෙගන යාම. ෙම් වෙගේ තිෙයනවා ඒවායිනේ අපි 25% ක් 
කරලා තිෙයනවද 50% ක් කරලා  තිෙයනවද 75% අපි ගත්ෙතාත් මාස 12 තුල 
අඩුපාඩු රැසක් තිෙයනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි  විපක්ෂෙයේ මත්රිවරු ෙම් මාස 12 
තුල කථා කරපු ෙදේවලේ ඔබතුමා කරලා තිෙයනවද. රවිනාත්  ගරු හිටපු 
නගරාධිපතිතුමා ෙගේ කාලෙයේ සැම බල ප්රෙදේශයකටම පක්ෂයක් ෙනාබලා ප්රිමික්ස ්
 යවලා තිෙයනවා. 2022 වරේෂයටත් ෙම්ක ෙවනේන එපා ආණ්ඩු පක්ෂය 
විපක්ෂයද කියලා බලනේන  එපා කියන ඉලේලිම කරනවා.  

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

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, අෙප් නගර සභාෙවේ සියලුම ෙදපාරේතෙම්නේතුවල 
ෙහාඳ නිලධාරි  කණ්ඩායමක් ඉනේනවා. හිටපු නගරාධිපතිතුමාෙගේ පාලන 
කාලෙයේදි ෙම් නිලධාරිනේට වැඩ කටයුතු  භාර දිලා තිබුනා නගරාධිපති විදියට 
ඔක්ෙකාම පුෙරෝ ගත්ෙත් නැහැ. නිලධාරිනේෙගේ වැඩත්  නගරාධිපතිතුමා භාර 
ගත්ෙත් නැහැ. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්ර්තුමා බාධා කරනවා ෙනාෙවයි. ෙමතුමාෙගේ සට්යිලේ එක 
ඉතාමත්ම ෙහාඳයි නරක  එකක් ෙනාෙවයි. ස්ටයිලේ එකට එම නිලධාරිනේ හිටියා 
නම් මම 2006 නගරාධිපති ෙවනේෙනේ නැත.  මෙගේ ස්ටයිලේ එකට නිලධාරි නතු 
ෙනාවුෙනාත් මට 2011 ත් නැහැ 2018 ත් නැහැ ඊලඟ එෙක්  2023 ත් මෙගේ කර ගනේන 
ඕන නිසා ජනතාවෙගේ බලාෙපාෙරාත්තු මම මුලිකත්වය අරෙගන  කරනවා 
ඒක නවත්වනේෙනේ නැහැ. ඔබතුමා කරනේන හදනේෙනේ ෙමතුමාට ෙවචේච ෙදේම මට 
 කරනේනද. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ඒක ෙනාෙවයි කියනේෙනේ අෙප් වැෙඩේ ෙකෙරනේෙනේ 
නැහැෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා අතට අරෙගන හරි විපක්ෂෙයේ 
වැෙඩේ ෙකෙරනවා නම් කමක්  නැහැ. ලබනේනාවු  නත්තල සහ අලුත් 
අවුරුදේද නිෙරෝගිමත්  සභ සාමය සතුට පිරි වසරක් ෙවේ කියා ප්රාරේථනා 
කරනවා. 

3(18)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩි.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙමම අයිතමය යටෙත් කරුණු කිපයක් තිෙයනවා. 
එකක් අෙප්  ෙස්වා ස්ථාන වල තිෙයන සමහර තත්වය ෙහාඳ නැහැ. මම 
දැක්කා පහුගිය දිනයක අෙප් ෙස්වා ස්ථානයකට ෙපාලිසිෙයනේ පැනේනා ඒ 
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අවස්ථාෙවේ පැන නැගුෙනේ මත් ද්රව්ය පිලිබද තත්ත්වයක්. මම 
ෙකාමසාරිස්තුමාට ඒ ෙවලාෙවේ කථා කරලා කිවුවා. නමුත් ඊෙයේ-ෙපෙරේදා 
නැවත අදාල ෙස්වකයනේෙගනේ ෙපාලිසිෙයනේ ප්රශ්ණ කරනේන ගත්තා ඒ 
ෙවලාෙවේ හිටිෙයේ එකඟ ෙනාවන සමහර කටයුත්තක් කරමිනේ. ඉතාම නරක 
විදියට ෙම් ෙපාලිසිය පැත්ෙතනේ ඔවුනේට ෙදාස් පවරනවා. එනිසා ෙම් ෙස්වා 
ස්ථාන වල ඇතිෙවලා තිෙයන තත්ත්වය පිලිබදව මීට වඩා වැඩිෙයනේ ෙසායා 
බලලා ෙම් තත්වය සුදු ක්රිඩාව ෙවනේන පුලුවනේ, අරක්කු ෙබන එක ෙවනේන 
පුලුවනේ සමහර තැනේ වලට ෙමෙතක් ආපු නැති මත් ද්රව්ය එමිනේ තිෙයනවා 
කියන ආරංචිය තිෙයනවා එම නිසා ෙම්වා වැඩි සැලකිලේලට ලක් කරනේන ඕන 
ෙමාකද ෙම්වා අරක්ගත්ෙතාත් අපිට අමාරු ෙවනවා. අවධාරනය කරනේෙනේ 
ඇති ෙනාෙවනේන වග බලා ගනේන කියලා තමයි ඉලේලා සිටිනේෙනේ. 

3(19)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩි.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, වාහන පාක් කරනේන තමයි ෙම් සථ්ානය හැදුෙවේ 
කියන එක ෙමාරටුෙවේ  සැලකිය යුතු පිරිස් දනේනවා. ඒ නිසා අෙපනේ දිගිනේ දිගටම 
ප්රශ්ණ කරනවා ෙමාරටුවට ආවාම  වාහනය නවතා ගනේන තැනක් නැහැ. 
වාහන අංගනයක් හදලා තිෙයනවා නමුත් ඒකට අවස්ථාව  තාම නැහැ. 
ඔවුනේෙගේ පැත්ෙතනේ ඉලේලිමක් එනවා ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදනේන කියන එක. ඒ 
 පිලිබදව යම් ක්රියා මාරේගයක් ගනේන කියන ඉලේලිම කරනවා.  

3(20)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩි.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ලුනාව ෙරෝහල ඉදිරිපිට ඉතාම අනතුරු දායක වලක් 
තිෙයනවා දැනට  කීපෙදෙනක් වැටිලා තිෙයනවා කියන ආරංචිය තිෙයනවා. 
ප්රිමික්ස් ටිකක් දාලා හදා ගනේන  පුලුවනේ එකක් කියලා තමයි කියනේෙනේ. ඒ පිලිබදව 
අවධාන ය ෙයාමු කරනේන කියන ඉලේලිම  කරනවා. 

3(21)  මහ නගර සභා මනේත්රි  - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, නිශානේත ප්රදිනානේදු ගරු මනේත්රිතුමා කථා කරපු දැනේ 
දිගිනේ දිගටම අෙප් ආයතන පරිශ්රය තුල ගංජා, කුඩු, අයිස ් පාවිචේචි කරලා 
දැනේ අෙප් ෙස්වකෙයෝ ප්රශ්ණයක් ෙවලා තිෙයනේෙනේ. ෙකාමසාරිස්තුමාටත් 
මතක් කරනේන ඕන කුණු අදින ෙස්වකෙයෝ කුඩු අයිස් බිලා තමයි ෙස්වය 
කරනේෙනේ කලිනේ අපිත් එක්ක වැඩ කරපු කාණු ටීම් එෙක්  ෙකාලේෙලෝදිගිනේ 
දිගටම කුඩු ගහනවා. කුඩු පැකට් එකක් දැනේ 3000/- 4000/- ක් ෙවනවා දවසට 
 3 නේ පාරක්කුඩු ගහනේන ඕන නැත්නම් ෙපති ගහනවා ෙම්ක අෙප් 
නගර සභාව වහෙගන  තිෙයනේෙනේ. දැනේ ඒ කට්ටිය අයිනේ කරලා අනිත් අය 
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ෙබේර ගනේන ඕන. ෙලාරියක හතර ෙදෙනක් යනවානම් අනිවාරේයෙයනේම 
ෙදනේෙනක් ගහනවා. ෙමානවා හරි හදිසි ෙමෙහයුමක් කරලා නගර සභාව 
ෙබේර ගනේනත්, ෙකාලේෙලෝ ෙබේර ගනේනත් ඕන ඒ පිලිබද අවධානය ෙයාමු 
කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රීවරුනි, මම ෙම් එකිනේ එකට උත්තර ෙදනවා ෙනාෙවයි. ෙම් 
උත්තරයට ලංකාෙවේ ම මතවාදය ඒකම මතුෙවමිනේ මුලු ෙලෝකයටම 
අනේතරේජාලය ඔස්ෙස ් යන ෙම් කතිකාව තිෙයනවා. ගරු නිශානේත 
මනේත්රිතුමා,ගරු ඔසඳ හරේෂන මනේත්රිතුමා කියපු ෙදේ පිලිබදව විවාදයක් නැහැ. 
එෙහම තිෙයනේනට පුලුවනේ. හැබැයි එකම ෙදේ තමයි ෙකාවිඩේ වසංගතය 
එක්ක අපි අවුරුදු 1 ½ ක් හිටියා. ගරු අනුරසිරි මනේත්රිතුමා කියපු එක තමයි 
මට මතක් ෙවනේෙනේ. හැමදාම උෙදේ 7 ට විතර ෙමතනට ඇවිලේලා අද ෙරෝහිත 
ආවද? මංජු ආවද? නාවද ?ෙමාන වාහෙනේ ෙරෝදෙයද හුලං ගිෙයේ ඒක නැති 
වුනා  අවුරුදේදයි මාස 8 ක් තිස්ෙස් සනේනිෙවේදනය ඒ නැති කර ගැනිම තුල 
ඇති වුන මුලික සිදේධානේත තුල එක ෙකාටසක් ඔය ඇවිලේලා තිෙයනේෙනේ. මම  
අතිනේ අලේලෙගන ගහල තිෙයනවා. හදලා තිෙයනවා ෙගවලේ වල ෙනෝනලාව 
ෙගනලේල හදලා තිෙයනවා ෙහාරකම් වලදි හදලා නැවත සමාජයට අරෙගන 
තිෙයනවා ෙම ෙම් අත්දැකිත් තිෙයනවා. ෙම් අත්දැකිම් නැවත ඔවුනේ එක්කම 
ෙබදා ගනේන බැරි කාලකණ්නි ෙලෝකයකටම ෙබදා ගත්ත කාල පරාජයක් 
නිසා ෙපාඩේඩක් උස් ෙවනේනට ෙහ්තුවුනා. අහිංසකයිනේව දැනේ එලියට දානේන 
පුලුවනේ කමක් නැහැ. ෙම්ක ජීවිකාව කරෙගන පවුලේ සංස්ථාවක් යැෙපන 
තත්වයකි පිරිසක් තමයි ෙම්ෙක් ඉනේෙනේ. ෙම් පිරිස අපිව තුනේ වතාවක්ම ෙම් 
තැනට ෙගේනේන මහනේසි වුන පිරිසක් නිසා ෙපාලේලකිනේ ගහලා හරි කමක් 
නැහැ දුවනේනට ඕන. මහත් ෙස් ෙම් ලංකාවටම ආදරේශයක් ෙවනේන වැඩ 
කරපු ෙසව්ක සංඛ්යාවක් ඉනේන නිසා ඔවුනේව නැවත වතාවක් ඒ ෙස්වාව 
ගනේනවා වෙගේම ඔවුනේෙගේ ජිවිත වලට ෙලාකු වටිනාකමක් ෙදනේන පුලුවනේ 
වැඩ සටහනක් අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙමතනදි ඔවුනේට අවහිරයක් 
කරනේන ෙනාෙවයි එලියට දානේන ෙනාෙවයි නමුත් ඔවුනේව හදාගනේන ඕන 
නිසා කිසිම ප්රශ්ණයක් නැහැ. පැකිලිමකිනේ ෙතාරව ඒ නම් දනේනා තරමිනේ 
ලබා ෙදනේන.  නිශානේත ප්රදිනානේදු ගරු මනේත්රිතුමා ඔබතුමා ඔබ කියපු අෙප් 
රථ ගාල ෙම් ෙවනෙකාට අපි සැලසුම් කරලා තිෙයන නව සුපරේ මාරේකට් 
එකක් එක්ක හදනේන යන ඒ කට්ටියව ෙගේනේන සැලසුම් කරලා තිෙයන තැන 
ෙමතන නිසා අපිට ඒක කරගනේන බැරි ෙවනවා නැත්නම් බලාෙගන ඉදිවි 
රථගාල විවෘත කරනේෙනේ නැත්ෙත් ඇයි කියන තැනට එන නිසා ෙම් ෙවන 



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.12.02 
 

35 
 

ෙකාට සැලසුම් කරලා තිෙයනවා මම විතරක් ෙනාෙවයි පහුගිය වකවානුෙවේදි 
යු.ඩි එකට තාමත් අත්පත් කරලා දුනේන ෙකාටසක් තිෙයනවා ෙම්ක 
සංවරේධනය කිරිම ඒ තැන ඒක මම හිතනේෙනේ සජිත් දුමිනේද ගරු මනේත්රිතුමා 
ෙම් සම්බනේධව දනේනවා ඒ සඳහා ඔවුනුත් පාවිචේචි කරනේන හිටිෙයේ ෙම් 
ස්ථානයම ෙමාකද  ඒ දවස්වල කඩ 38 ක් ද ෙකාෙහද අපි දැනේ සැලසුම් කලාම 
කඩ 78 ක් ද ඇවිලේලා තිෙයනවා ඒ ඔක්ෙකාම ටික දාලා ඒක සැලසුම් කරනේන 
ඕන නිසා රථ ගාල හැදුෙවාත් අපිට ඒ සංවරේධන කටයුත්ත කරනේන බැරි 
ෙවනවා නැත්නම් ෙම්ක පත්තෙරේ ලියෙවනේන පුලුවනේ රථ ගාල හදලා අවුරුදු 
තුනකට වැඩියි තාම විවෘත ෙවනේෙනේ නැහැයි කියලා. ඒක නිසා මම ෙම්ක 
කිවේෙවේ ෙවන මුකුත් ෙනාෙවයි ෙම්ක නිවැරදි කර ගනේන ගියාම නිවරදි කර 
ගනේන ෙවනේෙනේ තවත් මාසයකට පස්ෙස ් එතෙකාට ඒක සභාෙවේ මුකුත්ම 
දනේෙනේ නැහැෙනේ නගරාධිපතිවරයා ආණ්ඩු පක්ෂය මුකුත් දනේෙනේ නැහැ 
නිලධාරි මුකුත් දනේෙනේ නැහැ කියලා මාධ්ය තුලය ෙම්ක යනේන පුලුවනේ නිසයි 
ෙම්ක කිවේෙවේ. 

3(22)   මහ නගර සභා මනේත්රි  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ අෙපානේසු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමා, අයිතමයට කථා කරනේන කලිනේ උෙදේ ඇතිවුන සිදේධිය 
සම්බනේධව කථා කරනේන ඕන. මීට ඉහත දවසකදි නිශානේත මනේත්රිතුමාට 
ගහ ගනේන කථා කලා එදා ඔබතුමා ෙම් විදියට මැදිහත් වුනා නම් ෙම් සිදේධිය 
අද ෙවනේෙනේ නැහැ. ඒ වෙගේම වීඩිෙයෝ කරපු එකටත් මම කියනේන ඕන. අපිට 
ෙමතන ෙදාරටුව ලඟ යම්කිසි සිදේධියක් ෙවන ෙවලාෙවේ ඒක  වීඩිෙයෝ 
කරලා මුහුණු ෙපාෙත් දාලා දිගිනේ දිගටම අපිට ප්රහාර එලේල කලා. එතෙකාට 
වීඩිෙයෝ කරනේන ෙහාඳයි දැනේ ෙහාඳ නැහැ. ඔසඳ මනේත්ර්තුමාෙගේ අයවැය 
කථාෙවේදි එතුමාෙගේ මලේලි ෙමතන උඩ ඉදෙගන වීඩිෙයෝ කලා ඔබතුමා ඒක 
දැක්කා මුකුත් කථා කෙලේ නැහැ. අපිට ඒවා ගැනත් ගැටලුවක් තිෙයනවා. 
ෙම්වා ගැන ෙසායා බලනේනවා නම් ඒවා ගැනත් ෙසායා බලනේන. ඒවෙගේම 
සියලුම ෙදනාට එකම නීතිය ක්රියාත්මක කරනේන.  ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
මම අසාෙගන හිටියා සියලුම කරුනු ෙම් රථ ගාල සම්බනේධව මම කියනේෙනේ 
එෙතක් ඔබතුමාෙගේ වැෙඩේ පටනේ ගනේනකම් ඉස්සරහට උත්සව කාලය 
එනවා වාහන නවත්වා ගනේන බැරි කාලයක් එනේෙනේ. එතකනේ ෙම්ක වහලා 
තිෙයනේන එපා අපරාෙදේ ජනතාවෙගේ මුදලේ. ෙම් ලිපිෙයේ ලියලා තිෙයනවා 
ෙකාමසාරිස්තුමාටත් අවධානය ෙයාමු කරනේන කියලා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමා, ඒවෙගේම ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා 13,14,15 
ෙමාරටුව රනේ  හටන පටනේ ගනේනවා. ක්රිඩාංගනෙයේ සමහර තැනේ වල 
අඩුපාඩු කම් අපි දැක්කා පුලුවනේ තරමිනේ  ඒවා හදලා ෙදනේන ෙම් 
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ගහනේෙනේ ගිය අවුරුදේෙදේ මැචේ එක ඊට පස්ෙස් ෙම් අවුරුදේෙදේ මැචේ එකත් 
 එනවා. දරුවනේෙගේ කුසලතාවය ෙපනේනනේන බැරි ෙවලා තිබුනා 
ෙකාෙරෝනා ප්රශ්ණය නිසා.  

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ගරු මනේත්ර්තුමා, අඩුපාඩු කියනේෙනේ ෙමානවද කියනේන. 

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

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ලකුණු පුවරුව අබලනේ තත්වයක පවතිනේෙනේ. 

 

 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිතුමා, අහගනේන, කරනේන ඕන එක අපි දනේනවා. ෙම් ෙවනෙකාට 
දරුවනුයි ෙදමාපියනුයි ගුරුවරුත් නැතුව මැචේ එක ගහනන අවසරයක් 
ඉලේලනේන ඔක්ෙකාම කටයුතු කරලා තිෙයනේෙනේ. ඒ අවසරය දුනේෙනේ 
නැත්නම් මැචේ එක පවත්වනේන බැහැ. ෙසෟඛ්ය නීතිරීති වලට යටත්ව ඔය 
කියන එක ෆැමිලියනේ එකක්වත් හදනේෙනේ නැහැ ස්ෙකෝරේ ෙබෝඩේ ඔක්ෙකාම 
 මැචේ එකක් ගහනේන පුලුවනේ තත්වයට පවත්වලා  ප්රිමිලි මැචේ ගහලා 
දැනට ප්රිමිලියනේ මැචේ 30ක් බුක් කරලා තිෙයනවා දැනට 12 ක් ගහලා ඉවරයි. 
ලංකාෙවේ තිෙයන ෙහාඳම විකට් එක බවට පත්ෙවලා තිෙයන ෙම් විකට් එක . 
කථා කරනේන ඕන එක කථා කරනේන මනේත්ර්තුමා ෙකාමසාරිස්තුමාව ගිය 
සභාෙවදිත් ඔබතුමා ඕක කලා ඕක දිගිනේ දිගටම කරනේන මම ඉඩ තියනේෙනේ 
නැහැ. ෙකාමසාරිස්තුමාව අභිෙයෝගයට අවමානයට ලක්කරනේන ෙම් 
සභාවක් ෙම් තිෙයනේෙනේ ඒ සභාෙවේ ෙදපාරේතෙම්නේතුවල ප්රධානියා විදියට 
විතරයි කටයුතු කරනේන පුලුවනේ. ඔබතුමා මනේත්ර්තුමා ෙවලා තමයි සභාවක් 
තුල මනේත්රි ෙවලා තිෙයනේෙනේ. ඔබතුමා සභාවක් නැතුව මනේත්ර් ෙකෙනක් 
ෙවලා නැහැ. සභාව තුල ඔබතුමාට යටිනේ තමයි ෙමතුමා ඉනේෙනේ ඔබතුමා 
ඕකවත් ෙත්ෙරනේෙනේ නැහැෙනේ. ඔබතුමාට කියනේන ඕන තැනේ වලට 
කියනේෙනේ නැතුව ෙදේවලේ ෙවනේෙනේ නැහැ. එතුමාට කිවේවා කියලා එතුමාව 
අපහසුවට පත් කරනේන ගරු තිසර මනේත්ර්තුමනේලා ඒ පැත්ෙත් නායකත්වය 
දරන නිසා විපක්ෂ නායක රවිනාත් මහත්මයා කිවේවානම් එතුමා ලස්සනට 
ෙම්ක කියලා ෙදයි. ඒක නිසා කරුණාකරලා ෙම්ක කියලා ෙදනේන ෙම්ක 
ෙහාඳ නැහැ. ෙමතුමා ෙම් ශිට් එෙක් ඉනේනෙකාට අපිත් ඕන තරම් කථා 
කරලා තිෙයනවා. අපි නිලධාරිනේව අභිෙයෝගයට ලක් කරලා නිලධාරිනේට 
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අෙශෝබන විදියට කථා කරලා එෙහම අෙප් නැහැ. අපි ඔය තැනේ වල හිටියා. 
ෙම්වා දිගිනේ දිගටම ෙම් විදියට කථා කරනේන යනේන එපා. ඒවා ෙහාඳ නැහැ. 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙදේශපාලනයට වැඩ කරන නිලධාරි පිරිසකුත් 
ඉනේනවා ෙහාඳ නිලධාරි පිරිසකුත් ඉනේනවා . ක්රිඩාංගනයට ඇතුලේ ෙවන තැන 
 ෙලාකු මඩ වලක් තිෙයනවා. මට විතරක් ෙනාෙවයි සියලුම ෙදනාට 
තිෙයන ප්රශ්ණ ෙම්වා ගැන  ෙසායා බලනේන ෙපාඩි ෙදේවලේ ෙම්වා. 
ඉනේෙඩෝ විකට් එක නවත්වල තිෙයනේෙනේ ඒෙක් ක්රිඩා  කරනේන බැරි 
නිසා.  

 නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමා, ෙම් කරුණට අදාලව කියනේෙනේ. අපි ආදරේශයක් 
ෙවනේන ඕන ෙමාරටුෙවේ  ජනතාවට සහ දුවා දරුවනේට. ෙමාකද මම දැකලා 
තිෙයනවා යම් යම් අවස්ථාවල ප්රවෘති  බලනෙකාට සභාවලේ වල ගහගනේනවා 
රනේඩු කරනවා ෙම්ව ෙපනේනනෙකාට ෙගවලේවල ළමයි  බලනවා. ෙම්ක හරි 
අෙශෝබන තත්වයක්. මාධ්ය අපට නවත්වනේන බැහැ. නමුත් අපි මනේත්රිවරු 
 වශෙයනේ මිට වඩා වගකිෙමනේ කටයුතු කරනේන ඕන. සභාවක් වශෙයනේ 
නිෙරෝෂනේ මනේත්රිතුමා  විඩි ෙයෝ කරනෙකාට මම නැවැත්තුෙවත් මම විශ්වාස 
කරනවා ඒක වැරදි වැඩක් ඒක මුහුණු  ෙපාෙත් දැම්මම සභාෙවේ අෙශෝබන තත්වය 
තමයි පැහැදිලි ෙවනේෙනේ. ඒක නිසා තමයි  වීඩිෙයෝකරන එක වලක්වනේන 
උත්සහ කෙලේ. මම දකිනේෙනේ නැහැ ෙහාඳ  කාරේයක් වශෙයනේ  ඔබතුමා 
ඔබතුමාෙගේ අයවැය කථාෙවදි දාල තිබුනා ඒක ගැටලුවක් නැහැ නමුත් ෙම්වා 
වීඩිෙයෝ  කරලා සමාජ මාධ්ය දැම්මම ඔබතුමාටත් ෙහාඳ නැහැ සභාවටත් 
ෙහාඳ නැහැ අපටත් ෙහාඳ නැහැ  ඒ නිසා තමයි මමත් ඒක අනුමත කරනේෙනේ 
නැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඒවෙගේම නිෙරෝෂනේ  ගරු මනේත්රිතුමා කිවුවා සුපරේ 
මාකට් එක, රථ ගාල කරනේන පටනේ ගනේන කියලා මම විශ්වාස  කරනවා රථගාල 
පටනේ ගත්ෙතාත් අපිට අවශ්ය ෙවලාෙවේදි අපට ඒක ඉවත් කර ෙගන ඒ ක්රමයට 
 යනේන බැරිවුෙනේ ඒක ගැටලුවක් ෙවනවා. එතුමාෙගේ අදහසත් ෙහාඳයි 
ක්රියාත්මක වුෙනාත්  ෙහාඳයි නමුත් ඊට වඩා ෙලාකු වැඩ පිලිෙවලක් අපි තුල 
තිෙයන නිසා ඒක ක්රියාත්මක කර  ගනේන ඔබතුමා ෙගේ සංකලේපය ෙහාඳයි 
පුලුවනේ නම් මම අදහසක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා  නත්තලේ සමෙයේ 
කලබලකාරි තත්වයක් මතුෙවනවා එය පරික්ෂාවකට ලක්ෙවනේනත් එක්ක 
 වාහන තදබදය නැති ෙවනේන ආදාරේශයක් ගනේනත් එක්ක උත්සහයක් කරල 
බලමු කියල  ඉලේලිමක් කරනවා. 
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3(23) මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස් මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ආයාචනා ෙපත්සම් යටෙත් කරුණු කීපයක් 
තිෙයනවා ඉදිරිපත් කරනේන.  එකක් තමයි ෙමාරටුව නගර සභා සීමාව තුල 
තිෙබන මාරේග වල නාමපුරවරු වල ප්රශ්ණයක්  තිෙයනවා.  මම ෙයෝජනා කරන 
ගමනේම මටත් ප්රාෙයෝගිකව ෙම්කට දායකත්වයක් දක්වනේන  ලබා ෙදනේන 
පුලුවනේ කමක් ෙවනේන නිසා මම  ඉලේලිමක් කලා නගර සභාවට උදවුවක් කරනේන 
 මෙගේ හිත මිත්ර ඕපලේ ජිඩිටලේ ආයතනෙයේ තුෂාර සෙහෝදරයාෙගනේ එතුමා 
ෙබෝඩේ 30 ක් ගහලා  ෙදනේන කැමැත්ත  ප්රකාශ කලා තවත් අවශ්ය පරිදි ඉදිරිෙයේදි 
ලබා ෙදනේන සුදානම් ඒ නිසා මම  ප්රාෙයෝගික වාදෙයක් වශෙයනේ ඉදිරිපත් 
කරන අතර ඔබතුමාෙගේ අනුමැතිය ඉලේලනවා ෙමාරටුව  නගර සභාෙවේ 
ෙකානේෙදේසි වලට යටත්ව ඒවෙගේම එතුමාෙගේ ආයතනෙයේ යම් අනුග්රහයක් 
 දායකත්වයක් ෙපෙනන අයුරිනේ ඒක අනුමැතිය ලබා ෙදනේන කියලා. 
ත්රියිභාෂාෙවනේම නම දාලා  පහල ෙකාටෙස් ආයතනෙයේ දැනේවිමත් සමඟ 
සම්මත කර ගැනිමක් තිෙයනවා.  

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස් මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඒවෙගේම මත්ද්රව්ය  ගැටලුවට විසදුමක් ෙලස 
සභාෙවනේ ඇතුලතත් මානව  සම්පත් කළමනාකරණය කියන විෂය යටෙත් යම් 
විසදුමක් කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස් මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, වීරපුරනේ අප්පු උද්යානය හදනෙකාට 
ඒෙක්  ෙයෝජකයා විදියටත් එය  ක්රියාත්මක භාවයට පත් කරනේන තදබදය අඩු කර 
ගැනිම සඳහාත් ෙම් කටයුතු ඉක්මනිනේ  කරනේන කියන ඉලේලිම කරනවා. 

 මහ නගර සභා මනේත්රි  - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස් මහතා 

 ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙකාවිඩේ වසංගතය තුලදි සමහර මිනිස්සු ස්වං 
රැකියා කරනවා නත්තලේ  කාලයට ඇවිලේලා ෙපාඩි කඩ දාෙගන ඉනේනවා 
ඉදිරිෙයේෙයේ ෙකාවිඩේ වලට යටත්ව කරනේන අවසර  ලබා ෙදනේන කියන ඉලේලිම 
කරනවා. ඒවෙගේම ව්යාපාති කරලා ආණ්ඩුවට පැවරුවාට පසුව ඔවුනේ  ඒක 
සුරක්ෂිත කර ගනේෙනේ නැහැ මම ෙයෝජනා කරනේෙනේ අෙප් ප්රෙදේශෙයේ තිෙයන මහලේ 
නිවාස  වලටත් පුනරේජිවන වැඩ සටහන යටෙත් ෙකාෙහාමද ගයිඩේ ලයිනේ 
එකක් ෙදනේෙනේ ෙම්ක ආරක්ෂා  කර ගනේන.  
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 නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

 ඔබතුමා  කථා කරපු එෙක්දි මම හිතනවා ගරු  ෙකාමසාරිස් තුමා අපි 
දිගිනේ දිගටම යකඩත් එක්ක  හදන ෙම් ෙබෝඩේ තිෙයනේෙනේ මාස 10 – 12 . ඒකට 
වැය වන මුදලත් එක්ක ෙදෙක් තුෙනේ කණු  ෙදකක් එක්ක අඟලේ 6 ක් ලෑලේලක් 
දාලා අකුරු කැටයමිනේ ෙහෝ ලියලා අවුරුදු 20-25 ක් පාවිචේචි  කරනේන පුලුවනේ කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. දළදා මාලිගාෙවේ තාම තිෙයනවා වියදම සමාන  ෙවනවා 
නම් මම හිතනවා යකඩ වලට වඩා පැවැත්ම තිෙයනවා කියලා.අපිට පුලුවනේ නම් 
 ෙකාමසාරිස්තුමා සථ්ිරවම කරලා බලමු පුලුවනේ ද කියලා. 

3(24) මහ නගර සභා මනේත්රි  - එස්.ෙඛ්සර රවිනේදු ප්රනානේදු  මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම අහෙගන හිටියා රවිනාත් ගරු මනේත්රිතුමාෙගේ 
කථා කෙලේ සභාෙවේ ෙගෟරවය ෙවනුෙවනේ, ඒවෙගේම නිශානේත ගරු 
මනේත්ර්තුමා කථා කෙලේ එතුමා අතිනේ සිදුවුන වරද නිවැරදි කර ගත්ෙත් 
සභාෙවේ ෙගෟරවය නිසා අෙප් සියලු මනේත්රිවරු එෙහමයි. එවනේ ෙගෟරවයක් 
තිෙබන ෙවලාවක මෙගේ මෑණියනේ ෙගේ අසනීපයත් එක්ක මමත් හිෙත් ෙලාකු 
ෙවේදනාවක සිටින ෙවලාෙවේ ආවාම ෙමෙහම ලිපියක් ලැබුනා මට ඒ 
අවස්ථාෙවේ ඊටත් වැඩි ෙවේදනාවක් ඇතිවුනා  ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙම් 
සම්බනේධව යමක් කියනේන කැමතියි. සභාව මගිනේ අක්රමිකතාවයක් සිදු 
ෙවලා තිෙයනවා කියලා ආදාහනාගාර කරදේදි. ඒ සම්බනේධව මට යමක් කිය 
යුතුයි. මම මුලිනේ ම රාවතාවත්ත ආදාහනාගාරය හැදුෙවේ. එතනදි මට 
සම්මානයක් ලැබුනා ලක්ෂ 39 ක් ඉතිරි කරා කියලා. සභාෙවේ සිටින ෙබාෙහෝ 
ෙදෙනක් දනේෙනේ  නැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි  ලක්ෂ 39 ක් 
ඇස්තෙම්නේතු කරලා තිබුෙනේ මම හදනේන අවුරුදු හතරකට කලිනේ 
ආදාහනාගාර යනේත්රය අලුත්වැඩියා කරනේන  නමුත් අපි හදදේදි ඉංජිෙනේරු 
තුමා මට කිවේෙවේ අලුත්වැඩියා කරනේන බැහැ අලුත් එකක් ගනේන ෙවනවා 
ලක්ෂ 60 ක් යනවා කියලා. ඒ වෙගේ ෙදයක් තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි 
ලක්ෂ 3 කට ආසනේන මුදලිනේ කෙලේ. අනිත් යනේත්රය කවුරුවත් දනේෙනේ නැහැ 
කඩාෙගන වැටුනා. ඒෙක්  ෙලාකු අලුත්වැඩියාවක් කලා පිට ආයතනයකට 
භාර දුනේනා නමුත් ලක්ෂ 30 ඉක්ම යනවා. ඒක කලා කිසිම ෙකෙනක් දනේෙනේ 
නැහැ. අගුලාන ආදාහනාගාරය අලුත්වැඩියාව ඒක ලක්ෂ 10 ඉක්මවන 
අලුත්වැඩියා  කටයුත්තක් ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒකත් කරලා දුනේනා. 
ඒවෙගේම  එෙගාඩඋයන ලක්ෂ 30  ඉක්මවන අලුත්වැඩියාවක්. ඒකත් 
කරලා දුනේනා. අවසාන වශෙයනේ  අගුලාන ආදාහනාගාරය කලා. මම 
කියනේෙනේ ගරුනගරාධිපතිතුමනි  ආදාහනාගාර  අක්රියව 
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 තිබියදි මුලිකව කරපු  කටයුතු ෙම්. ඒ අතරතුර ෙස්වා කටයුතු 
අනනේතව කලා. කවුරුවත්දනේෙනේ නැතිව ඔබතුමා මට කියලා ෙබාඩි එක 
 ඇතුෙලේ තියලා මම උඩට නැගලා හදපු ඒවා ඕන තරම්  තිෙයනවා. 
එවනේ ෙස්වාවක් කරපු මට මම මෙගේ ෙගෟරවය විතරක් ෙනාෙවයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමා, ෙකාමසාරිස්තුමා,නිලධාරි වරුනේ මම කරපු ෙස්වය ෙම් 
සභාවම ඇගයිම් කලා. මම ෙමයට නිහඩව හිටිෙයාත් ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි පක්ෂ/විපක්ෂ සියලුම මනේත්ර්වරුනේට කරන 
අසාධාරණයක් ෙම් වෙගේ  ෙචෝදනාවකට මාව ෙහෝ කාව ෙහෝ ලක් ෙවනවා  
කියනේෙනේ ඒ ෙවනුෙවනේ ෙගෟරවය දක්වපු සියලුම ෙදනාට ෙහාඳ නැහැ.මම  
ෙම් කියපු සියලුම ඒවාට වියදම් ෙවනවා ෙකෝටි 1 ½ ක් වැය ෙවන වැයක් මම 
හිතනේෙනේ ලක්ෂ 25 කිනේ විතර.  ගරු නගරාධිපතිතුමනි දුම සම්බනේධව 
ගැටලුවක් තිෙයනවා ඒක නිතරම කියනවා. ෙම් දිනවල වැඩිපුරම ෙකාවිඩේ 
ආදාහනය කරන ඒවා තමයි අලුත්වැඩියා කටයුතු ෙවනේෙනේ. මට දැනේ 
නිතරම හතිය වෙගේ තිෙයනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. සාමාන්යෙයනේ  
මිනිස්සුනේෙගේ ශරිරවලිනේ යම් කිසි කිරණයක් පිට ෙවනවා. ආදාහනාගාරයක් 
අතුලට ගිය ෙකෙනක්ෙගේ ඒ කිරණ පිටෙවනේෙනේ නැහැ දින 6-7 ක් යනතුරු 
ඒයා හරි මුසලයි කියලා මාව දැක්කම ෙකෙනකුට දිරවනේෙනේ නැහැ. ඒවා 
මෙගේ ෙනෝනට,දරුවනේටදිරවනේෙනේ නැහැ. ඔබතුමා ලඟට ආවාම ඔබතුමාටත් 
ෙක්නේති යනවා වැඩියි. මම ඒක අත්දකිනවා. ආදාහනාගාරෙයේ උඩට 
නැගේගට පස්ෙස් මම අමුතුම මනුෂ්යෙයක් ෙවනවා. එචේචර බාදක තිෙයදේදිත් 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම ෙම් කටයුත්ත කරනේෙනේ. කිසිම මනේත්රිවරෙයක් 
මට කවදාවත් වචනයක් කියනේෙනේ නැහැ මට ෙගෟරවය දුනේනා. 
පාරේලිෙම්නේතු මනේත්රිවරෙයක් අෙප් සම්බනේධිකරන සභාපතිතුමා ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යවනවා ෙම්ෙක් අක්රමිකතා සිදුෙවනවා කියලා. 
අෙප් සියලුම ෙදනා ෙගෟරවෙයනේ කථා කරපු මෙගේ  මනේත්රිධුරයමට 
කවදාහරි ඔබතුමා හරි ගරු ජනාධිපතිතුමා ලගට ගිහිලේලා කිවේෙවාත් 
ෙමනේන ෙම් මනේත්ර්තුමා  තමයි ෙමාරටුෙවේ අෙප් ආදාහනාගාරය හදනේෙනේ 
කියලා. නිකංවත් කිවේෙවාත්  මම දනේනවා තමුෙසලාෙගේ ෙකරුවාව ගැන 
මම දනේනවා කියලා කිවේෙවාත් ජනාධිපතිතුමා එදාට. ෙම්ක දරුණු 
ප්රකාශයක් ෙජේ වී පී ෙවේවා යු එනේ පි ෙවේවා ෙම්ක පක්ෂයට අදාල ෙදයක් 
ෙනාෙවයි ෙම්ක ෙපාදුෙවේ මුලු සමස්ථ ෙමාරටු ජනතාවටම. ඉතාමත්ම 
දරුණුයි. මම කිවේෙවේ මෙගේ හදවතට  අම්මා මියගිය ෙවේදනාව දරා ගනේන 
පුලුවනේ නමුත් මට ෙම්ක දරා ගනේන බැහැ ගරු  නගරාධිපතිතුමනි. එම 
නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාෙගේ ප්රධානත්වෙයනේ ගරු 
 ෙකාමසාරිස්තුමාෙගේ ප්රධානත්වෙයනේ කල යුතු උපරිමෙයනේ කල 
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යුතුයි. උපනගරාධිපතිතුමා  එතුමාෙගේ ප්රකාශය කලා එතුමා ෙම් වෙගේ 
ෙදයක් කෙලේ නැහැකියල. එතෙකාට ෙම්ක කරනේෙනේ  කවුද? තව කියලා 
තිෙයනවා දුම් බටෙයේ පහල ෙකාටෙස් ෙලාකු සිදුරු තිෙයනවා කියලා මම 
දැකලා නැහැ එෙහම තිෙයනවා. ෙමාකක් ෙහෝ තාක්ෂණික දැනුමක් ඇතිව 
ඕන ජනාධිපතිතුමාට ලියනේන. 

3(25)  මහ නගර සභා මනේත්රි - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඉතා ෙකටිෙයනේ යමක් ප්රකාශ කරනවා. ඔසඳ 
මනේත්රිතුමා ප්රකාශ කරා කුණු ෙලෝරිවල යන ෙස්වකයනේ අයිස ් මත්ද්රව්ය 
පානය කරලා ෙස්වෙයේ ෙයෙදනවා කියලා.මම ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් 
කරනවා එක ඉතා බරපතල ප්රකාශයක්.ෙමාකද ආයතන සංග්රහෙයේ 
තිෙයනවා රෙට් නිතිෙයත් තිෙයනවා රජෙයේ ෙස්වකයනේ ෙස්වෙයේ ෙයෙදන 
ෙකාට ෙමානවෙගේ විනය ක්රියාමාරේගද ගනේන ඔන කටයුතු කල යුත්ෙත් 
කියලා.එවෙගේම ෙම්වෙගේ ෙදයක් හැනේසාඩේගතවිම ඔබතුමාටත් ෙහාද නෑ 
සභාවටත් ෙහාද නෑ.එ හිනේදා මම ඉලේලිමක් කරනේන කැමතියි එක 
සම්බනේධෙයනේ පරික්ෂණයක් කරලා නිසි පියවර ගනේන කියලා නැත්නම් එක 
ෙමාරටුෙවේ ජනතාව දැන ගත්ෙතෝත් කුණු ෙලාරිවල යන ෙස්වකයනේ මත්ද්රව්ය 
පානය කරලා තිෙයනවා කියලා එක සභාව ටත් මනේත්රිවරුනේෙගේ 
ගරුත්වයටත් ෙහාද නෑ.මම ඔබතුමාෙගේ අවධානයට ෙයාමුකරනවා එ 
සම්බනේධෙයනේ. ගරු නගරාධිපතිතුමණි අපි දැනේ සභාවට ඇවිලේලා අවුරුදු 04 
ක් ෙම් කානේතා මනේත්රිවරියනේ ගණනාවක් ඉනේනවා අපි ෙමාරටුව නගරෙයේ 
තිෙයන සමාජිය ප්රශණ් ගැන විටිනේ විට කථා කරලා තිෙයනවා.අපි හඩ 
නගලා තිෙයනවා කමිටු අවස්ථාෙවේදි. නමුත් ෙමාරටුව නගරෙයේ නගර සභා 
සහ ඔබතුමාෙගේ අවධානය මුලික වශෙයනේ ෙයාමුෙවලා තිෙයනේෙනේ එකක් 
කසල සම්බනේධෙයනේ ෙදෙවනි එක මං මාවත් සම්බනේධෙයේනේ නමුත් සමාජිය 
ගැටලු සම්බනේධෙයනේ සාධනිය විසදුම් ලබාදිම අපි දකිනේෙනේ 
නෑ.ඔබතුමාෙගනේ කාරුණික ඉලේලිමක් කරනේන කැමතියි මනේත්රිවරු 
ගණනාවක් ඉනේනවා යම් කිසි දැනුමක් තිෙයනවා. අපිත් යම්කිසි ෙදයක් 
කරනේන කැමතියි. එහිනේදා අෙපත් මැදිහත්විෙමනේ ඔබතුමා සමාජිය ගැටලු 
විසදිමට විෙශ්ෂිත වු කමිටුවක් පත්කරනේන කියලා.ෙමාරටුෙවේ ප්රෙදේශෙයේ 
තිෙයන සමාජිය ගැටලු හදුනාෙගන එ සමාජිය ගැටලුවලට ෙකාෙහාමද අපි 
විසදුම් ෙදනේෙනේ කියලා.මම ඉලේලිමක් කරනේන කැමතියි කමිටු තිෙයනවා ෙම් 
සම්බනේධෙයනේ දායකත්වය ලබාෙදනේන අපි බැදි සිටිනවා.එය සම්බනේධෙයනේ 
ඔබතුමාෙගනේ කාරුණික ඉලේලිමක් කරනවා.  
 

 
 
3(26)  මහ නගර සභා මනේත්රි - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඇත්තටම ෙම් සභාෙවේ මහජන නිෙයෝජිතෙයක් 
වශෙයනේ අපි හැෙමෝටම යුතුකමක් තිෙයනවා යම් කිසි වගකිමක් තිෙයනවා 
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ෙම් සභාෙවේ අයථා ෙදයක් සිදේධ ෙවනවානම් ෙම් ෙස්වකෙයක්ෙගේ අතිනේ 
ෙවනවානම් එ ෙසවකයා පිළිබද ෙසායා බැලිෙම් අයිතිය පුරේණ වශෙයනේම 
අපි සියලු ෙදනාටම තිෙයනවා.නමුත් නගරාධිපතිතුමණි ෙම්ක ෙටනේඩේ 
එකකට ගිහිලේලා රැ 12 එකෙවනකම් මත්ද්රව්ය පානය කරලා ඊට පස්ෙස ්
යනවා නගරාධිපතිතුමණි ෙම් ෙසව්කෙයෝ ඉනේන තැනේවලට ගිහිලේලා 
විරෙයක් ෙවනේන ගියාම එ ෙස්වකයනේට ප්රශ්ණයක් ෙවනවා.දැනේ සමහරවිට 
ෙකාමසාරිස්තුමාට ඔය විධියට එනේන ඇති දුරකථන ඇමතුම්.එනිසාමම ගරු 
සභාෙවනේ ඔනෑකමිනේ ඉලේලා සිටිනවා අපිට අයිතියක් තිෙයනවා අපි ලක්ෂ 10 
දිමනා වශෙයනේ අරෙගන තිෙයනවා.එනිසා යම් කිසි අයිතියක් හැෙමෝටම 
තිෙයන නිසා එවා ගිහිලේලා පියවි සිහිෙයනේ ඉනේන ෙවලාවට ගිහිලේලා 
ෙහායනේන.එකට අපිත් එනේනම් එෙහම නැතුව රැට ෙහාදටම බිලා ගිහිලේලා 
විරෙයක්ෙවනේන සිකියුරිටි ඉනේන පුලුවනේ නැතිෙවනේන පුලුවනේ අරක්කුත් 
කියනේෙනේ මත්ද්රවයක්ෙනේ කථා කරනවා අපි මත්ද්රව්ය ගැන අෙප ඉනේන 
මනේත්රිවරු ගිහිලේලා එවෙගේ ෙසවකෙයා ඉනේන තැන ගිහිලේලා කියනවානම් 
තමනේෙගේ ආත්ම අභිමානය වඩවා ගනේන ෙම් සභාෙවනේ මම කාරුණිකව 
ඉලේලා සිටිනවා මනේත්රිවරුනේෙගනේ එ ෙහම ෙදයක් කරනේන එපා කියලා. 

 
3(27) මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.චනේද්ර ගාමිනී පිරිස් මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඇත්තටම ඔසඳ මනේත්රිතුමා කථාකරපු කාරණය 
දිගිනේ දිගටම යනවා.සැබැවටම එතුමා කථා කෙලේ ෙමාරටුව මහ නගර සභා 
ෙස්වකෙයා ගැන ආයතන සංග්රහය අනුව ඇත්තටම මත්ද්රවයයක් භාවිතා 
කිරිම ෙස්වය අතහැර දැමිමට සුදුසුකමක්ය.නුසුදුසු කමක්ෙවනවා ෙසවෙයේ 
රැදිසිටිමට.නමුත් එ සියලු ෙදනාම අපරාධකරුවනේ ෙනෙමයි අසරණයනේ එක 
නිසා ෙමාකද ඔවුනේ ෙරාගිනේ විධියට තමයි සලකනේන ෙවනේෙනේ.එනිසා 
ඔවුනේෙගේ රැකියාව අහිමි කිරිම ෙනාකරන බව විශ්වාසයි ඔවුනේව රැක 
ගැනිමට වැඩ පිළිෙවලක් අවශ්ය නිසා නගරාධිපතිතුමණි අපි ෙමාරටුව නගර 
සභාව විතරක් ෙනෙමයි මම එ ෙක්ෂත්රෙයේ රැකියාව කරන නිසා දනේනවා 
විවිධ රාජ්ය ආයතන වල ෙස්වකයනේ ෙයාමුෙවනවා ප්රතිකාර සදහා මම 
අයවැය විවාදෙයදි ඉලේලුවා වෙගේම ෙම්ක නගර සභා විෂය පතයට 
ඇතුලේෙවනවානම් අපිට යම් යම් තිරණ ගනේන පුලුවනේ ෙම් ෙසවකයනේෙගේ 
පමණක් ෙනෙමයි නගරෙයේ දරුවනේෙගේ සුරක්ෂිත භාවය සම්බනේධෙයනේ.ෙම් 
පිළිබදව නැවත වතාවක් ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනේන කැමතියි  

 
 
04  ප්රශ්න :-  නැත 
 
05  ෙයෝජනා :- 
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05(1) පරිසර‚ෙසෟඛ්ය හා සනිපාරක්ෂාව පිළිබද ස්ථාවර කමිටුෙවේ සභාපති‚ 
මහා නගර සභා මනේත්රි‚ එලේ ඔසද එචේ අෙබේෙකෝනේ මහතා විසිනේ කලේ දී 
ඇති ෙයෝජනාව සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 
“ෙමාරටුව මහා නගර සභා බල ප්රෙදේශය සදහා මහා නගර සභා ආඥා 
පනෙත් 272 වගනේතිය සමග කියවිය යුතු 267 වගනේතිය යටෙත් 
ෙමාරටුව මහා නගර සභාව විසිනේ සම්පාදනය කරන ලද “මස් හා ශිත 
කළ මස් විකිණිම විධිමත් කිරිම පාලනය කිරිම හා ගාස්තු අය කිරිම 
පිළිබද අතුරු ව්යවස්ථාව (ඇමුණුම 01 )ෙමම මහා නගර සභාව විසිනේ 
අනුමත කළ යුතු බවට ෙයෝජනා කර සිටිනේනීය”. 
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මහ නගර සභා මනේත්රි - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ මහතා 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඉහත අංක 05 (1) ෙයෝජනාෙවේ පහත සංෙශෝධනයනේ 
ඇතුලත් කරන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 
එහි සදහනේ ඇමුණුෙම් පිටු අංක 7 හි ෙවළද බලපත්රය ෙලස සදහනේ විම “මස් 
ෙවළදාම සදහා ෙවළද බලපත්රයක්” ෙලස සංෙශෝධනය විය යුතුයි.  
පිටු අංක 6 හි 41 (3) ‘නාගරික ෙකාමසාරිස්˝ යනේෙනේනේ ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ 
නාගරික ෙකාමසාරිස්වරයාද ෙලස සංෙශෝධනය විය යුතුයි.   
පිටු අංක 6 හි අංක 8 අයිතමය ෙලස ෙමය ඇතුලත් විය යුතුයි. 
           8.  මහජන ෙසෟඛ්ය පරික්ෂකයනේෙනනේ ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ 
නාගරික ජන ෙසෟඛ්ය     
                ෙදපාරේතෙම්නේතුවට අනුයුක්ත මහජන ෙසෟඛ්ය පරික්ෂකවරුනේ  
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ඉහත සං ෙශෝධන සහිතව අංක 05(1) දරණ ෙයෝජනාව මහ නගර සභා මනේත්රි ජි 
සුරංග ඒනේ අෙපානේසු මහතා විසිනේ ස්ථිර කරන ලදි. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.චනේද්ර ගාමිනී පිරිස් මහතා 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඇත්තටම අතුරු ව්යවස්ථාවක් ෙම් පිළිබදව ඉදිරිපත්විම 
ගැන ෙපෟදේගලිකව මම සතුටු ෙවනවා.මම මෙගේ පක්ෂෙයේ මතය ෙනෙමයි 
ෙපෟදේගලික පුංචි අදහසක් විතරක් ප්රකාශ කරනේන බලාෙපාෙරෝත්තුෙවනවා ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි අතුරු ව්යවස්ථාවට සියලුම පැති ආවරණය ෙවන බව කියවා 
බැලිෙම්දි ඇත්තටම ෙපනවා.නමුත් මම පුංචි ඉලේලිමක් කරනවා මස් අනවශ්ය ෙලස 
ප්රදරේශනය කිරිම කියන ෙදේ ෙම්කට ඇතුලේවුනානම් තව ෙහාදයි කියලා ෙමාකද මස ්
කඩයක් කියනේෙනේ ලගිනේ යදේදි දැෙනන එ දුගද සහ ප්රදරේශනය සුනේදර දරේශනයක් 
ෙනෙමයි.පාසලේ ආශ්රිතව එවෙගේ ස්ථාන තිෙයනවා එවෙගේම විහාරසථ්ාන 
ආශ්රිතවත් එවෙගේ සථ්ාන තිෙයනවා.ගරු නගරාධිපතිතුමණි වාරණයක් ෙනෙමයි 
යම්කිසි නියාමනයනේ ෙකානේෙදේසි ඇතුලත්ෙවනවානම් අනවශ්ය විදිෙයේ 
ප්රදරේශනයක් කුකුලේ මස් ආශ්රිතව ෙනාවුනාට හරක් මස් ඌරු මස් හා එලුමස ්
සම්බනේධෙයනේ ඇත්තටම සුනේදර නෑ.මට මතකයි අපි ඉස්ෙකාෙලේ යන කාෙලේ 
එෙහම මස් ප්රධාන පාරට ෙපෙනන ආකාරෙයනේ ෙනාතිබිය යුතුයි කියලා 
පාරේලිෙම්නේතුෙවේ නියාමනයනේ තිබුණා එවෙගේ ඔබතුමනේෙගනේ ඉලේලනවා එෙහම 
ෙදයක් පුලුවනේනම් අනවශ්ය ප්රදරේශනය පිළිබදව ෙම්ක අපිට අනාගතයට සුභවාදි 
ෙවයි කියලා.ෙබාෙහෝම සත්ුතියි. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙමම ෙයාජනාව සම්බනේධෙයනේ අපට තිෙබනේෙනේ ෙමෙහම 
අදහසක් එ කියනේෙනේ මස් ශිතකල මස ් විකිණිම විධිමත් කිරිම පාලනය කිරිම 
ගාස්තු අය කිරිම එය පළාත් පාලන ආයතනය සතු බලයක් තමයි. පළාත් පාලන 
ආයතනය සතු බලයක් විධීයට ෙමක ගව ගාථක පනත තිෙයනවා.ඊට අමතරව අපි 
එ අයට අදාළ ශිතකල මස් විකිණිම විෙශ්ෂ බලපත්රයක් කියලා එකකුත් ක්රියාත්මක 
කලා.එතෙකාට ගරු නගරාධිපතිතුමණි දැනේ අපිට දැෙනන ෙදේ තමයි දැනේ භූමිෙයේ 
මස් විකුණන එ මස් කඩ ගත්ෙතෝත් හරක් මස් කුකුලේ මස් විෙශ්ෂෙයනේ සහ 
අෙනකුත් ඌරු මස් වෙගේ කඩ එ මස් විකිණිම පිළිබද පාරිෙභෝගික ජනයාට වඩාත් 
ෙසෟඛ්ය ආරක්ෂිත ෙලස ෙම් මස් විකිණිම සිදේධෙවනවාද කියන එෙක් ගැටලුව අපි 
ඉස්සරහා තිෙයනවා.එක ප්රශ්ණයක් විධියට තිෙයනවා වඩාත් පිරිසිදුව ෙම් ස්ථාන 
ෙසෟඛ්ය ආරක්ෂිත විධියටද ෙම් ෙවළදාම කරනෙනේ දැනේ එෙස්ෙනාවනේෙනේ නම් එය 
වළක්වනේන අපිට බලය තිෙයනවා අපිට නිති තිෙයනවා.අප තමයි  එහි බලධාරි. ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි ෙම් අතුරු ව්යවසථාව හැදිම නරක නෑ.හැබැයි එෙක් 
අරමුණෙවනේෙනේ ගාස්තු අය කිරිම නම් ප්රශ්ණය තිෙයනේෙනේ එතන එ කියනේෙනේ 
ගාස්තු අය කිරිමනම් ආනේන ගාස්තු අයකිරිම පදනම් කරගත්ත ගමනේ එ විධිමත් 
කිරිෙම් ක්රියාවලිය ආයි අර පරණ සිස්ටම් එකට යනවා.දැනේ වුනත් ෙමාරටුෙවේ මස ්
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විකිණිම පිළිබදව අපි ෙකාචේචර කිවේවත් නගරාධිපතිතුමණි මස් කන පාරිෙභෝගික 
ජනයා එහි ෙසෟඛ්ය පැත්ත ගැන හිතනේනෑ කියලා නිකම් මට තිෙයන අත්දැකිම්. 
සමහර තැනේවල මෙගේ උදාහරණයක් තිෙයනවා එක කාෙලේක වැසිකිලිවලක් 
ගලාෙගන එනවා ඌරු මස් විකුණන ලැලේලක් අයිෙනේනේ හැබැයි ඉතිනේ කට්ටිය 
ඇවිලේලා අරක දිහා බල බල කට්ටිය මස ් අරෙගන යනවා.එ නිසා මම කියනේෙනේ 
විෙශ්ෂ ෙදයක් ෙම්ක අපි ඉතාම ෙහාදිනේ පාලනය කරනේන ඔන.විධිමත් කරනේන 
ඔන.කළමණාකරනය කරනේන ඔන එම නිසා මම කියනේෙනේ ෙම් අතුරු ව්යවස්ථා 
ෙගාඩනැගිෙම්දි අපි මහනේසිගනේන ඔන දැනේෙම් සිදුෙවන අප සතුව තිබුණා. මස ්
කඩ අපි දැනුත් බලපත්ර අයකරන මස් කඩ දැනේ අතුරු ව්යවස්ථාෙවේ අඩංගු කරුණු 
ගත්තාම එක කඩයකවත් ෙම් මස් විකුණනේන බෑ.එ තරමට ෙම් කඩවල මස ්
විකිණිම තරම් සුදුසු නෑ. අතුරු ව්යවස්ථාෙවේ තිෙයන වගනේති ෙගාඩක් ගත්තාම 
ෙම්වා ඔක්ෙකාම වහනේන ඔන.එනිසා දැනේ අපිට ගැටලුවක් ඇතිෙවනවා දැනේ 
ෙවළදාම පවතිනවා. පවතින ස්ථාන අපි ෙම් අතුරු ව්යවස්ථාවට ඇතුලුකරන 
නිතිමය තත්වයට ෙනෙමයි තිෙයනේෙනේ.එෙහනම් අද ෙම්ක අනිවාරේෙයනේ නිතියක් 
බවට පත්වුනාට පස්ෙස් ස්ථාන ෙම් නිතියට යටත්ව සිදේධෙවනේන ඔන 
ප්රතිසංස්කරණ අලුත්වැඩියා කටයුතු ෙගාඩක් තිෙයනවා.එනිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි එවා විධිමත් කරන එක ෙහාදයි.සියයට සියයක් එකගයි.සථ්ාන 
විධිමත් කරනේන ඔන එවා අදාළ ෙසෟඛ්ය ආරක්ෂිත විධියට ජනයාට මස් ෙදනේන එ 
සදහා අපි කටයුතු කරදේදි අපිට මුදල අයෙවනේනත් ඔන තමයි 
ප්රතික්ෙෂපකරනේනෑ.හැබැයි ෙම් දැනට පවතින අයකිරිමි වලිනේ භාහිරව අපි සමහර 
උත්සාහයනේ ගත්තා මම හිතනේෙනේ පළාත් පාලන ෙකාමසාරිස්තුමා පැත්ෙත්නුත් 
අපට ප්රතික්ෙෂප කිරිම් දිගටය ආවා.එවා අලුතිනේ කරනේන ගිය අයකිරිම් සම්බනේධව 
එනිසා ෙම් සම්මත කරගනේන එක ඇතුෙලේ ඉලේලා සිටිනේෙනේ මුදලේ කියන සාධකය 
උඩට ගනේෙනේ නැතිව විධිමත් කරමු.ඊට පස්ෙස් ඔවුනේෙගේ පැත්තත් බලමු.එවුනේට 
ෙම් තරම් ඉක්මණිනේ ඔවුනේෙගේ ව්යාපාරකරන ස්ථානවල ෙම් කියන 
ෙකානේෙදේසිවලට යටත්ව පුලුවනේද එ කටයුතු කරගනේන.මම හිතනේෙනේ මම කියව 
ගත්ත ප්රමාණය ඇතුෙලේ තිෙයනවා සැෙහන ෙකානේෙදේසි ප්රමාණයක්.එතෙකාට 
ෙවළදාම කරෙගන යදේදි ෙම් ෙවලාෙවේ එකපාරට එ ස්ථාන වල එ ෙවනස්කම් ටික 
කරනේන පුලුවනේද ඊළගට මම දනේනවා හරක් මස් විකුණන අය ප්රශ්ණ ෙගාඩකට 
මුහුණ ෙදනවා.මස් සමහර ෙවේලාවට එෙකාලහා ෙදාලහා පනිනවා ෙමාරටුවට 
එනේන සාමාන්ය මස් ෙවළදාම තිෙයනේෙනේ එක වරුවයි හැබැයි අද සිදේධෙවලා 
තිෙයනවා ෙමෙතක් ෙනාතිබිචේච නිතියක් මස් එලේලෙගන හවස්ෙවනකම් 
විකුණනේන බෑ.හැබැයි දැනේ එක සිදේධෙවනවා.එක කරනේන ෙදනේන ෙවනවා ෙමාකද 
එෙකාලහා ෙදාලහා පනිනවා ෙමාරටුවට මස් ටික එන ෙකාට එනිසා එවා වඩාත් 
ෙහාදිනේ අෙප් පශුෛවද්යවරයාෙගේ ෙහෝ වරියෙගේ අධික්ෂණයට ලක්ෙවනවාද කියන 
සැකයකුත් තිෙයනවා.ඊට අමතරව ෙම්වා ඇතුෙලේ ෙවන ෙවන ෙගේම් ගහනවාද 
කියන සැකයකුත් තිෙයනවා.ෙම් භූමිය ඇතුෙලේ ෙකාෙහහරි හරෙකක් ෙදනේෙනක් 
මරණවද කියන සැකයකුත් තිෙයනවා.ෙමාකද මස් එන විධිය ටිකක් ෙහාදිනේ 
බලාෙගන හිටියාම එෙහම හිෙතනවා.එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් කියන 
කාරණාෙවේදි අපි එකගයි විධිමත් කරනවාට වඩාත් ෙසෟඛ්ය සම්පනේන විධියට 
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ජනතාවට මස් කනේන අවස්ථාව සලසලා ෙදනවාට හැබැයි ෙම් මිලගණනේ පිළිබද 
ප්රශ්ණෙයේදි අපි මිලගණනේ බලාෙපාෙරෝත්තුව නම් ෙවනේෙනේ අපිට එකග ෙවනේන 
බෑ.එනිසා අෙප් අදහස ෙවනේෙනේෙම් අතුරු ව්යවස්ථාෙවනේ සිදිධෙවනේන ඔන අනේන 
අර කියන පදනෙම් ඉදලා ෙම් කටයුත්තකරනේන එනිසා ඔවුනේ සමගත් සාකචේඡා 
කරනේන ඔවුනේවත් ෙගනේවනේන.ෙවන ෙවනම ඔවුනේට ෙම්ක ලබා ෙදනේන.ඔෙබේ මස ්
ව්යාපාරය කරන ස්ථානෙයේ පැවතියයුතු ආකාරය අපි අතුරු ව්යවස්ථාවක් හැදුවා 
ෙම් අතුරු ව්යවස්ථාවට අනුගතෙවනේන ඔන කියලා ඔවුනේට අධ්යයනය කරලා යම් 
කාලයක් දිලා ෙම් විධීමත් කිරිම කරනේන.එතෙකාට එකට අපි එකගයි. 

 
ගරු නගරාධිපති - ඩබේලිවේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිවරුනි නිශානේත ප්රදිනානේදු ගරු මනේත්රිතුමාෙගේ අදහස ඇත්තටම 
ෙබාෙහාම ගැබුරිනේ ගත්තාම ඉතා ෙහාද අදහසක.එක පැත්ෙත් ෙදපැත්තක් 
කියෙවනවා.ෙමක නියාමනය කරනේන ඔන.නිවැරදි කරනේන ඔන අනුභව කිරිෙම්දි 
හරියට කරනේන. එන අෙනක් පැත්ෙතනේ ඉක්මණට කරනේන පුලුවනේද කියලා අපි 
බලනේන ඔන.ෙම් සියලු ෙදේ සභාවකට කරනේන මම හිතනේෙනේ ෙමක අපි කවුරුත් 
දනේනවා යම් ෙදයක් නිතීයක් බවට පත්වුනාම එ නිතිය ක්රියාත්මක කිරිෙම්දි යම් 
කිසි විධයකට මම කියනේෙනේ නිළධාරිනේට අවශ්ය වනේනාවු උපෙදේසක් අවශ්ය 
කරේනාවු මගෙපනේවිමත් නිතියත් එක්කම ආයතනගත කරලා ෙමක මාස ෙදෙකනේ 
කරගනේන බැරි අය ඉනේන පුලුවනේ දැනටත් කරලා තිෙයන අය තිෙයනේනත් පුලුවනේ 
ෙකාෙහාම වුනත් අවසානය අනුභව කරනේනාවු අයට ෙසෟඛ්ය සම්පනේනව 
අනුභවකරනේන පුලුවනේ වට පිටාව නිරේමාණය කිරිෙම් ලියවිලේල අපි අනිවාරේෙයනේම 
එක නිතියක් බවට පත්කර ෙනාගැනිම තුල සභාව යම් යම් අවස්ථාවල 
අතපසුෙවචේචාවු අපහසුවට පත්ෙවචේචාවු තැනේ තිෙයනවා. සමහර විට අපට නිතිය 
ක්රියාත්මක කිරිෙම්දි එ නිතිය ක්රියාත්මක කිරිමට ඔබට ඇති නිතිය ෙමාකක්ද 
කියලා අෙපනේ අහපු අවස්ථා තිෙයනවා.එක නිසා හැමතිස්ෙස්ම නිතිය අෙප් 
කරනේන යන කාරේයයත් එක්ක ගැෙටනේෙනේ නැතිව අපි එක පවත්වාෙගන යනේන 
ඔන නිසා මම හිතනේනෙනේ ෙහාද සාක්ෂියක් බවට ෙමය පත්ෙවනවා.ඊළග 
පැත්ෙතනේ අරපැත්ෙතනේ ගත්තාම ආදායම් ලබා ගැනිමට වඩා අර ඔබ කියපු 
මිනිස්සුනේට අනුභව කිරිමට මස් ෙසෟඛ්ය සම්පනේනව ලබා දිෙම් කටයුත්ත ෙමෙකනේ 
විධිමත්ෙවනවා. ෙම් තිෙයන ෙකානේෙදේසි එ ෙකානේෙදේසිවල යම් කිසි දැනේ 
පවත්වාෙගන අයට යම් කිසි අපහසුවක් ඇතිෙවනේන පුලුවනේ එ අපහසුව තමයි ඔබ 
කියන ෙහාද මස ් අනුභව කිරිමට ඇති සාධකය එක තමයි ඔන කරනේෙනේ.එක 
නැතිඑක තමයි දැනේ තිෙයන ප්රශ්ණය එක එ විධියට ඇති කෙලාත් තමයි මුදල 
කියන එක පැත්තකට ෙවනේ කරලා ගත්තත් අනික් පැත්ෙතනේ නිතිෙයනේ එක 
පවත්වාෙගන යැම ඔහු දනේනවා ඔහු වරදක් කරනේෙනේ කියලා.එ වරදක් කරනේෙනේය 
කියන තැෙනේ ඉදලා ඔහුට පුලුවනේ ෙවනවා තමනේෙගේ සථ්ානය පුලුවනේ වන මට්ටමට 
එකට කාල පරාසයක් යයි. හැබැයි ෙම්ක දුනේෙනේ නැතිවුනානම් කාල පරාසයක් 
අපිට ෙපන ෙතක්මානයක නැතිෙවයි.නිශානේත මනේත්රිතුමාෙගේ අදහස ෙබෙහෝම 
පැහැදිලි එ අදහසත් එක්ක අපි එකතුෙවලා ෙම්ය ශක්තිමත් කරනේන පුලුවනේ 
තැනකට අපි යමු. 
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අංක 05(1) දරණ ෙයෝජනාව සංෙශෝධන සහිතව එකමතිකව සභා සම්මත විය.  
 

06  2021 ෙනාවැම්බරේ මස ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ තීරණයනේ සලකා 
බැලිම. 
 

  
06(01) 2021.11.08 දින පැවති ආයතන හා නිතිය පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ 

තිරණයනේ සලකා බැලිම. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු .අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ආයතන හා නිතිය පිළිබද කමිටුෙවේ අපි 04 අයිතමයට 
විරුදේධයි.ෙමාකද එෙක් තිෙයනවා නිෙයෝජ්ය නාගරික ෙකාමසාරිස් විසිනේ (පිටු 
අංකය 9 අයිතමය 4)ෙමෙක් කියනවා නිෙයාජ්ය නාගරික ෙකාමසාරිස් ඉදිරිපත්කර 
ඇති ලුනාව කලපුෙවේ ව්යාපෘතිය නඩත්තු කරමිනේ පවත්වාෙගන යන ව්යාපෘතිෙයේ 
කාලය දිරේඝ කිරිම සම්බනේධ වු පහත ලිපිනෙයේ සලකා බැලිම.ෙම් අයිතමයට 
විරුදේධෙවනේෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමා ලුනාව කලපුෙවේ ව්යාපෘතිය නඩත්තු 
කරමිනේ පවත්වාෙගන යන ලුනාව කලපුෙවේ ව්යාපෘතිය සදහා බදවා ගනු ලබන අනු 
අංක 1 සිට 7 දක්වා සදහනේ කර ඇති ෙසව්කයනේ ෙස්වා කාලය 2021-09-10 දිෙනනේ 
අවසනේ වු බැවිනේ එ අනුව එම ව්යාපෘතිෙයේ පවත්වාෙගන යැමට හා එහි ෙසවෙයේ 
නියුතු ෙසවකයනේ ෙසවා කාලය මාස 6 කිනේ දිරේඝ කර ගැනිමට ආයතන කමිටුව 
නිරේෙදේශ කරමි. 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා කියනේෙනේ ෙස්වාව සිදු කරනේන ඔන නෑ කියලාද 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු .අනුරසිරි ෙජේ ද සිලේවා මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙස්වාව සිදු කරනේන ඔන. ෙම් කටයුත්ත තුල ෙම් පිරිසත් 
වැඩියි. නමුත් ෙම්ක කාලය දිරේඝ කරනේනෙනේ යනේෙනේ එකට අපි විරුදේධයි. 

 

 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ආයතන කමිටුෙවේ 02(8) පිළිබදව අදහසක් 
කිවයුතුයි.ජනතාවිමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අෙප් ප්රතිපත්තිය පැහැදිලි කරමිනේ 
තමයි ෙම්ක අදහස ඉදිරිපත් කරනේෙනේ.එ කියනේෙනේ හරියට ඉනේධන වෙගේ 
තමයි.රක්ෂණය කියනේෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමණි 
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ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු නිශානේත මනේත්රිතුමා ෙපාඩි පැහැදිලි කිරිමක් ඔබතුමාට කරනේනම් ෙම් 
ෙවනෙකාට පළාත් පාලන ෙකාමසාරිස් විසිනේ නිරේෙදේශ කරලා ෙමය සිදුකල යුතුයි 
ෙමය පාරේලිෙම්නේතුෙවත් පළාත් සභාෙවේත් ෙවන ෙදයක් කියලා ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාට යවලා තිෙයනේෙනේ ආණ්ඩුකාරතුමා එෙක් අනුමැතිය ලැෙබනේනට 
විතරයි තිෙයනේෙනේ ෙම්ෙවනෙකට එතුමා නිරේෙදේශ කරලා යවපු ලියුමත් අපිට 
ලැබිලා තිෙයනවා.මම හිතනේෙනේ තව මාසයකට ෙපර ෙම් රක්ෂණ ක්රමය හරියයි. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා  
ගරු නගරාධිපතිතුමණි මම අර මුලිනේ කිවේෙවේ.එ කියනේෙනේ අෙප් රෙට් පළාත් පාලන 
ආයතන වල තමයි මහජනයත් එක්ක ඉතා සමිපව වැඩ කරන මහනේසි ෙවන 
ආරේථික අතිනේ ඉතා දුෂ්කරතා තිෙයන මනේත්රිවරු ඉනේෙනේ එ නිසා ඉනේධන දිමනාව 
කියන එකට අපි එකගයි.අපි එදා අධිභාරයට ලක්ෙවන ෙයෝජනාවට ඡනේදය දිලා 
නෑ.දුනේෙනේ නැත්ෙත් ඉතා පැහැදිලිව කිවේවා ෙමවැනි දිමනාවක් ෙදනේන ඔන හැබැයි 
නිත්යානුකුල ෙනාවන විධියට තව දුරටත් ෙමක පවතිත්දි එය ලබා ගැනිමට එකග 
නෑ.ෙහට ඔබ ෙම්ක එකගතාවය ගනේන.අපි ව ෙම් රක්ෂණයට දානේන එපා.ෙමාකද 
අපි ස්ෙවේවේජාෙවනේ ප්රතිපත්තියක් ෙලස ෙදේශපාලනයට ආෙවේ අරමුණක් 
එක්ක.එෙකනේ අර මනේත්රිවරු හැලේලුකරනේෙනේ නෑ.ඔවුනේට අවශ්යයි.අෙප් පැහැදිලි 
කිරිම ඔතන ෙදනේන.ඉනේධන දිමනාව වෙගේ එකක් නිත්යානුකුල නිසා අපි 
ගනේනවා.ෙමාකද අෙප් රෙට් පළාත් පාලන ෙදේශපාලඥයා ශක්තිමත් කරනේන 
ඔන.එයා මහා ආරේථිකමය ශක්තියක් තිෙයන ෙකෙනක් ෙනෙමයි.එ නිසා අපි 
පැහැදිලි කරනේෙනේ මනේත්රිවරයාට රක්ෂණය ලබා දිෙම්දි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
අපිව එතනට එකතු කරනේන එපා. ෙමාකද අපි සෙවේචේජා මැදිහත්විමකිනේ 
ෙදේශපාලනය කරනේෙනේ අපි මහජන මුදලේවලිනේ රක්ෂණය විම පිළිබදව අදහසක් 
නැ.එ අෙප් අදහස ප්රතිපත්තිය අපිට තිෙයනේෙනේ පළාත් පාලන මනේත්රිවරයා 
ශක්තිමත් කරනේන ඔන එකට අපි විරුදේධ නෑ.අර ඉනේධන දිමනාෙවේ වෙගේම 
තමයි.අපි යම් දවසක ෙම්වා ලබාගනේන දසවක් එනවානම් මම පැහැදිලි ප්රකාශයක් 
එවිට කරනවා. එෙතක් ජනතාවෙගනේ ලබා ගනේන ෙමානවාහරි දිමනාවක් 
තිෙයනවානම් අපි එය ලබාගනේෙනේ නෑ. නිත්යානුකුල ආකාරෙයනේ මිස.හරි 
නගරාධිපතිතුමණි.එක තමයි පැහැදිලි කිරිම ඊලගට ෙම් ලුනාව කලපු 
ෙස්වකයනේෙගේ කාලය දිරේඝ කිරිම එවලා තිෙයනවා බජට් එකට ගිෙයාත් බජට් 
එෙක් ඉතා පැහැදිලිව අෙප් කාඩරේ එෙක් ප්රමාණය ෙස්වා නියුක්තිය වැඩ කරන 
ප්රමාණය පුරප්පාඩු ෙකානේත්රාත් ඔය පදනම්වලිනේ අපි කියනවා.හැබැයි දැනේ එය 
ෙබාරුවක් ෙවනවා දැනේ ෙම් විටිනේ විට ෙම් ෙකානේත්රාත්ෙම් පදනමිනේ බදවා ගත්ත 
ෙස්වකයනේෙගේ කාලය දිරේඝ කරනේන ඉලේලනේෙනේ ෙම් ගැටුමත් දිරේඝ කාලයක් තිස්ෙස ්
තිෙයනවා.ෙම්ක පරස්පරයක්.එනිසා ෙම් ආයතනෙයේ ෙමාකක්හරි සිස්ටම් එකකිනේ 
ෙම් තත්වය ෙවනස ් කරනේන ඔන. නැත්නම් ෙලේඛන එකක් සත්ය නම් එකක් 
ෙබාරුෙවනවා.එක ෙබාරුවුෙනාත් ෙම්ක සත්ය ෙවනවා. මම කියනේෙනේ ෙම්නේන 
ෙමෙහම එකක් තිෙයනවා ඊළගට ඔබතුමාට කියනේන ඔන ලුනාව කලපු 
ව්යාපෘතියට අපි බදවාගත්ත ප්රමාණය එකතු කෙරාතිනේ විශාල ගානක්ෙවයි.ලුනාව 
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කලපු ව්යාපෘතිය පාවිචේචි කරෙගන සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් අපි බදවා ගැනිම් 
කලා.හැබැයි ඔබ දනේනවාද ලුනාව කලපු ව්යාපෘතිෙයේ සංවරේධන කටයුතු 
ෙවනුෙවනුත් අපි සැලකිය යුතු මුදලක් වැය කලා අදත් අර මනේදැක්කා තිබිචේච එ 
ගලේ අයිනේ කරලා අලුතිනේ ගලේ අලේලන අලුත් ව්යාපෘතියක් යනවා හැබැයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි ෙම් ව්යාපෘතියට එන ඇල මාරේග ගණනාවක් තිෙයනවා.ෙම් 
හැම ඇලමාරේගයකයම ආරක්ෂිත වැටවලේ දැනේ දිරාපත්ෙවලා වැෙට්මිනේ තිෙයනවා.එ 
නිසා අපි ෙස්වකෙයෝ බදවා ගැනිමම පමණක් ප්රමාණවත් ෙවනේෙනේ නෑ ෙමය අපි 
ගනේෙනේ ලුනාව කලපු ව්යාපෘතියට හැබැයි ලුනාව කලපු ව්යාපෘතියම තමයි 
සංවරේධන කටයුතු අර මතුපිට ෙප්න ෙපාඩි ප්රමාණයක සිදේධ වුනාට ෙම්ක පතුලට 
යනෙකාට සැෙහනේන විනාශයක් සිදුෙවමිනේ තිෙයනවා.එනිසා අපි හැම තිස්ෙසම් 
ලුනාව කලපු ව්යාපෘතිෙයේ ෙස්වකෙයෝ බදවා ගැනිමත් එක්කම බලනේන ඔන 
ඇත්තටම ලුනාව කලපු ව්යාපෘතිෙයේ ෙස්වාද සිදේධෙවනේෙනේ අපි හිතනවා කලපු 
ව්යාපෘතිෙයේ ෙස්වාව ෙනෙමයි කලපු ව්යාපෘතිෙයේ නමිනේ බදවා ගත්තාට සිදේධ 
ෙවනේෙනේ ෙවන ෙවන තැනේවල ස්ථානගත ෙවලා තිෙයනේෙනේ එ ස්ථානගතවිම 
ඇතුෙලේ ඔබට අවශ්යතාවයක් ඇති ෙම් ආයතනෙයේ ෙස්වාවලේ පවත්වාෙගන යැමට 
තිෙයන ෙසවක ප්රශ්ණය නිසා ෙම්ක පැහැදිලිව කියවගනේන එපැයි හැබැයි කවදාහරි 
දවසක ඉතිහාසෙයේ ෙම් බදවා ගැනිම් තිෙයනේෙනේ ලුනාව කලපු ව්යාපෘතියට නිසා 
අර විනාශය සිදේධ ෙවනෙකාට එය වලක්ව ගනේන අසමත්විම පිළිබදව අපි කාටත් 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් එනවා.එනිසා කරුණාකරලා ෙහායනේන ෙම් ලුනාව කලපු 
ව්යාපෘතිෙයේ දැනට ඇල මාරේගවල තිෙයන නඩත්තු කටයුතු එවා අපි අත් හැරලා 
තිෙයනේෙනේ.එ කටයුතු ටිකත් කරනේන එකක් ෙම් ෙස්වක ෙකානේත්රාත් කියන පදනම 
දැක්කා තුනද ෙකාෙහද ඉනේෙනේ ෙලේඛනෙයේ මං හිතනේෙනේ සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් 
ආයතනය ඇතුෙලේ ඉනේනවා.එනිසා ෙමය නිවැරදි කරනේෙනේ ෙකෙහාමද කියලා මට 
ෙත්ෙරනේෙනේ නෑ.ෙකාෙහාමද එක කරනේෙනේ කියලා 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි එතුන තිෙයනේෙනේ නිශානේත මනේත්රිතුමා එඔ 
මහත්තයාෙගයි එෙහම ෙකානේත්රාත් පදනම මත තිෙයන තුනක් එ තිෙයනේෙනේ.එ 
කියනේෙනේ පුස්ථකාලාධිපතිනිය එතෙකාට අෙප් කිත්සිරි මහත්තයා එ කියන තුන 
තිෙයනේෙනේ ෙකානේත්රාත් පදනෙම් ගත්ත තුනක්. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා  
ෙම් ෙස්වා කාලය දිරේඝ කරනේන ඉලේලනේෙනේ ෙමාන පදනෙමනේද එෙගාලේෙලෝ 
එක්ෙකෝ අනියම් නැත්නම් ආෙදේශ එක්ෙකෝ ෙකානේත්රාත් පදනෙමනේ 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ- සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 
ගරු මනත්රිවරුනි ඔවුනේෙගේ ෙස්වා කාලය දිරේඝ කරනේන ෙවනේෙනේ ෙකානේත්රාත් 
පදනෙමනේ. ෙම් තිෙයනේෙනේ ෙකානේත්රාත් පදනෙමනේ ගත්ත ස්ථිර ෙස්වකෙයක්ෙනේ 
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ෙම් ෙස්වාව දිගු ෙවනේෙනේ ෙකානේත්රාත් පදනෙමනේම ගත්ත ප්රමාණය අරක 
ෙකානේත්රාත් පදනෙම් කියනේෙනේ ස්ථිර ෙස්වකෙයකු ෙකානේත්රාත් පදනෙම් දිගුව 
ගනේනවා.එකයි.ඔහුට දිගුව ගැනිමට තිෙයන අයිතිවාසිකමත් එක්ක දිගුව 
ගනේනවා.ෙම්ක තිෙයනේෙනේ ෙකානේත්රාත් පදනෙම් මතම ඉදලා දිගුව ගනේනවා.මාස 6 
නේ 6 ට අපි ගනේන ඔන.එ දිගුව ෙම්කයි.කඩරේ එෙක් ෙනාවන එක ෙම් අර කාඩරේ 
එෙක් එකක් කාඩරේ එෙක් ඇතුෙලේ තිෙයනේනාවු දිගුව. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා  
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඔෙක් අරේථය තිෙයනේෙනේ සථිර කියන එෙක්දි ඔබට 
ඔවුනේෙගේ ෙස්වා කාලෙයේ දිරේඝ කිරිමක් ඔන නැහැෙනේ.සථිර වුනාට පස්ෙස්.නමුත් 
ෙම් ව්යාපෘතියට 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනත්රිවරුනි ඔවුනේෙගේ කාලය දැනේ අවුරුදු 60 සම්පුරේණ වුනාම ඔවුනේ 
ෙස්වාෙවනේ යනේන එපැයි ෙස්වා අවශ්යතාවය පදනම් කරෙගන ඔහුව ෙකානේත්රාත් 
පදනෙමනේ අපි ඉලේලනවා තියනේන කියලා.එතෙකාට අපිට වැටුප් එක්ක එක 
ෙදනේෙනේ එක තමයි එ තුන. 

 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණෙස්කර මහතා  
ගරු නගරාධිපතිතුමණි අංක 4 කියනේෙනේ ආයතන හා නිතිය සම්බනේධව අෙප් 
අනුරසිරි මනේත්රිතුමා විපක්ෂ සංවිධායකතුමා එ කියපු කථාව සම්බනේධව ෙපාඩි 
නිවැරදි කිරිමක් කරනේන.ෙම්ෙක් ෙස්වකයිනේ බදවා ගැනිමට විරුදේධ නෑ.ෙමාකද 
අහිංසක ෙස්වකයිනේට රැකියාවක් ලබාදිමට අපි විරුදේධත්වයක් නෑ.අපිට තිෙයන 
ප්රශ්ණය ෙම්කයි.එ ෙස්වා දිගුව සම්බනේධව ප්රශ්ණයක් නෑ.නමුත් ෙම් ෙස්වකයිනේ 
ඇත්තවශෙයනේම ලුනාව කලපුව ව්යාපෘතියට වැඩ කරනවාද එ අය වැඩ 
කරනවානම් එ අයෙගනේ අපි දකින ප්රගතියත් ලුනාව කලපුව ආශ්රිතව දකිනේෙනේ 
නෑ.එ යන මං මාවෙත් ඇවිදින මංතිරු ක්ලිනේ කරලා එ අවට පිළිබදව අපිට 
සැහිමකට පත්ෙවනේන බැ.ෙමනේන ෙම්කයි ඔබතුමාට අවධාරනය කරනේන වුවමනා 
වුෙනේ.එ 30 ෙදනාෙගේ ෙස්වා දිගුව ගැන විරුදේධත්වයක් නෑ.අපි ෙම්කට එකගයි.නමුත් 
ඔබතුමාෙගේ අවධානයට ෙයාමුකරනවා ෙම් අය ෙකාෙහද ස්ථානගත ෙවේලා ඉනේෙනේ 
කියලා අපිට ෙපාඩේඩක් දැනුම් ෙදනේන.අඩුගාෙනේ ෙවන ෙවන තැනේවල ෙයාදවලා 
ඉනේනවානම් ෙම්කට අවශ්ය ප්රමාණයක්වත් ෙමතනට දාලා එ කලපුව 
වෙට්  ෙපාඩේඩක් පිරිසිදු කරනවානම් මිට වඩා ෙහාදයි කියන එක කියනවා.නමුත් 
අපි එකට එකගයි විපක්ෂය හැටියට. 

 
           2021.11.08 දින පැවති ආයතන හා නිතිය පිළිබද ස්ථාවර කමිෙවේ වාරේතාෙවේ සියලුම 

තිරණයනේ එකමතිකව සභා සම්මත විය.  
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6(02) 2021.11.09 දින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවරේධන පිළිබද ස්ථාවර කමිෙවේ වාරේතාෙවේ 
තිරණයනේ සලකා බැලිම. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා 
 
ගරු නගරාධිපත්තුමණි 02(1) මාවිසිනේ ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව සම්බනේධෙයනේ 
ඉඩම් කමිටුෙවේ 2018 ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව අෙප් සභාව සතු ඉඩම් පිළිබදව 
නිවැරදි දත්ත ෙතාරතුරු පිළිබද වාරේතාවක් ලබාෙගන සභාව යටෙත් තිෙයන 
ඉඩම්වල එ පදිංචි කරුවනේට එ ඔප්පු ලබාදිෙම් ක්රියාවලිය දැනේ සැලකිය යුතු 
ප්රමාණයකිනේ සිදේධ ෙවනවා.වි ෙශ්ෂෙයනේ එ පිළිබද ස්තුතිවනේත ෙවන ගමනේ අෙප් 
චුලරත්න මහත්තයා මැදිහත්විමක් ෙම් සම්බනේධෙයනේ කරනවා.එතුමාටත් 
ස්තුතිවනේත ෙවනවා.අෙප් ෙම් ඉලේලිම තිෙයනේෙනේ ෙම්ෙක් විෙවචනයකට වඩා 
දැනේෙම් අවසාන අවුරුදේද කාෙලේත් අවසනේ එනිසා ෙමහි තව ඉතිරිෙවේචේච 
ප්රමාණයත් එ තිෙයන ගැටලු සහගත තත්වය නිරාකරනය කරෙගන ෙම් කටයුත්ත 
අඩුම තරෙම් අෙප් කාලසිමාව ඉවරෙවනේන කලිනේ අවසනේ කරගනේන. අවසනේ 
කරෙගන ෙම් කටයුත්ත වඩාත් සාරේථක ෙලස ෙම් සභාවටම ලැෙබන ෙගෟරවයක් 
සහ ෙම්ය වඩාත් සාරේථක කරගනේන මැදිහත්ෙවනේන අපි ෙයෝජනා කරාට ෙම්ක 
ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ සභාෙවේ විධියට අපි කාෙගේත් ජයග්රහනයක් බවට 
පත්කරගනේන ෙම් කටයුත්ත සම්පුරේණ කරගනේන ඉක්මනේ කරනේන කියන ඉලේලිම 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
 

          2021.11.09 දින පැවති ඉඩම් හා නගර සංවරේධන පිළිබද ස්ථාවර කමිෙවේ වාරේතාෙවේ 
සියලුම තිරණයනේ එකමතිකව සභා සම්මත විය.  

  
06(3) 2021.11.09 දින පැවති මහජන උපෙයෝගිතා ප්රජා සංවරේධන ස්ථාවර කමිටු 

වාරේතාෙවේ තිරණයනේ සලකා    
       බැලිම. 

 
2021.11.09 දින පැවති මහජන උපෙයෝගිතා ප්රජා සංවරේධන ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ සියලුම තිරණයනේ එකමතිකව සභා සම්මත විය. 

 
 
 

6(4)  2021.11.10 දින පැවති පරිසර‚ ෙසෟඛ්ය සනිපාරක්ෂාව පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ  තිරණයනේ    
        සලකා බැලිම. 
        

 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේත්රිකා කුෙරේ මහත්මිය 
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ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ ලුනාව ළමා උද්යානයට අද පත්වි තිෙබන ඉරණම ගැන 
උයන ෙකා ට්ඨාශෙයේ නාගරික මනේත්රිතුමිය වශ ෙයනේ මම ෙම් කථා කරනවා.ඉතිනේ 
නගරාධිපතිතුමණි අද ලුනාව ළමා උද්යානය කැලයක් බවට පත්ෙවලා.ඔබතුමාෙගේ 
අවධානය ෙයාමුකරනේන කැමතියි මම ෙමෙක් තිෙයන එකක් ෙනෙමයි ෙසෟඛ්ය 
සමිබනේධව කථාකරනේෙනේ.අයිතමෙයේ නැ ගරු නගරාධිපතිතුමණි. 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමිය අපි සභාව 9.40ට පටනේ අරෙගන සභාව හරියටම 12.50 ෙවනකම් 
කෙරේ ඔබතුමිය ඔය කියනේන යන එක ගැන ෙම් අයිතමය හැරෙවන එකක් කථා 
කරනවානම් කරුණාකරලා නවත්වනේන. ෙම් සභාව යනේනම් වාෙලේ යනේන ෙදනේන 
බැ.ඔබතුමිය කරුණාකරලා ෙම්ක බැලනේස් කරනේන. 

 
         2021.11.10 දින පැවති පරිසර‚ ෙසෟඛ්ය සනිපාරක්ෂාව පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 

වාරේතාෙවේ සියලුම කමිටු     
         තිරණයනේ එකමතිකව සභා සමිමත විය. 
        

 
 

06(5) 2021.11.10 දින පැවති ක්රිඩා කටයුතු හා ෙපාදු විෙනෝද කටයුතු පිළිබද ස්ථාවර  
කමිටු වාරේතාෙවේ  

          තිරණයක් සලකා බැලිම. 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ 02(7) කාරණාව ෙසායිසාපුර ක්රිඩා පිටිෙයේ අපි පැතිවිකට්ටු 
තුනක් ඉදිකරා එක රැයකිනේ ෙකානේක්රිට් දාලා මං හිතනේෙනේ ලක්ෂ 6 කට වැඩිය 
දරනේන වුනා.අපි කවුරුත් එකට විරුදේධ නෑ.එක ෙහාද වැඩක් හැබැයි දැනේ එතනට 
ගිහිලේලා බැලුවාම ෙම් සථ්ානෙයේ වලේ බිහිෙවලා එහි තව කටයුතු ගණනාවක් 
සිදුකරනේන ෙවනවා කිසිවක් සම්පුරේණෙවලා නෑ.අර වියදම් කරපු මුදලත් අපෙත් 
යන මට්ටමට ඔබතුමා ගිහිලේලා බැලුෙවාත් ඔබතුමාට ෙපෙනයි සහ අෙප් ෙම් 
ඉලේලිම තිෙයනේෙනේ හැකි ඉක්මණිනේ එම ස්ථානය වඩාත් ප්රෙයෝජනවත් ස්ථානයක් 
බවට දරුවනේට ක්රිඩාකල හැකි ස්ථානයක් බවට එ පැතිවිෙක්ට්ටු 3 දැලේගහලා එ 
අදාල දැලේ ආවරණයනේ හදලා වැෙඩේ ආරම්භ කරනේන පුලුවනේ මට්ටමට ඉක්මණිනේ 
ක්රියාත්මක කරන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ ඊලගට ෙමහා පැත්ෙත් තිෙයන ශරිර සුවතා මධ්යස්ථානය 
ඔබතුමා දනේනවා අෙප් අනුරකුමාර සෙහෝදරයාෙගේ ප්රතිපාදන යටෙත් 
ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරා.එතන දැලේ කඩලා කිසියම් පිරිසක් එ ළමයි 
දැනටත් ක්රිඩා කරනවා.එෙගෝලේෙගෝ ෙලදරේ ෙබෝලේ වලිනේ ක්රිඩා කරනවා.ව්යායාම 
කරන අයට ෙලාකු අනතුරක් ෙවනවා එ දැලේ කඩලා ෙබෝල එනවා එ අයෙගේ ශරිර 
ෙසෟඛ්ය තත්වයට විශාල අනතුරු දායක තත්වයක් එ නිසා ඉක්මණිනේ එ 
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කටයුත්ත අෙප් ෙම් ව්යාපෘතියත් යන අතරතුර එකට සමගාමිව ක්රියාත්මක ෙවලා 
ඉවර කරලා ක්රිඩා පිටිය ඉක්මණිනේ තනෙකාල ටික කපලා ෙදනේන ලගදි 
කිහිපෙදෙනක් ඇවිලේලා තණෙකාල ටිකක් කපලා ගියා තරගයක් තිබේබ නිසා 
නමුත් ෙම්ක කැලැ වැදිලා තිෙයනෙනේ ඉක්මණිනේ සුදේද කරලා ෙදනේන කියන 
ඉලේලිමත් කරනවා.  

ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු ෙකාමසාරිස්තුමා ෙම් සම්බනේධව අෙප් ට්රැක්ටරයකට සවිකරනේන පුලුවනේ ඔය 
වෙගේ ගවුනේඩේ එකක් සම්පුරේණෙයනේම පැය එකාමාරක් ෙදකක් ඇතුලත කපනේන 
පුලුවනේ යනේත්රයක් ගනේන දැනේ මිලගණනේ කැදවලා තිෙයනේෙනේ. කරුණාකරලා එය 
ෙගනලේලා ෙම් කටයුත්ත කරනේන. අෙප් ක්රිඩාංගන තිෙයනවා සම්පුරේණෙයනේම 8‚10 
ක් විතර. ෙම් තත්වෙයනේ පවත්වාෙගන යනේන බැහැ.තණෙකාල කපන මැෂිනේ වලිනේ 
අතිනේ කපන මැෂිනේ වලිනේ එක කරනේන පුලුවනේ කමක් නෑ.කරුණාකරලා මැෂිනේ 
එක ඉක්මණිනේම ඇණවුම් කරගනේන සම්පුරේණෙයනේ මිල ගණනේ කැදවලා 
තිෙයනේෙනේ. එක ෙහට දිනෙයේ නැත්නම් එන සතිෙයේ ෙගනලේලා ෙමාකද ෙම් කියන 
ෙදේ ඇත්ත ෙසායිසා මහලේ නිවාසයට දිලා තිෙයන ක්රිඩාංගනය මං හිතනේෙනේ මිල 
ගණනිනේ ෙතාරව ඔවුනේට ක්රිඩා කිරිමට හැකිෙවනේනා වු අවස්ථාවනේ ඔනැ තරම් 
තිෙයනවා. ඔවුනේෙගේ අයිතියක් මහලේ නිවාස වල පදිංචිකරුවනේෙගේ අයිතියක් 
ක්රිඩාංගනෙයේ ක්රිඩා කිරිම එ අයිතිය නැතිෙවලා තිෙයනවා ෙම් තත්වය මත එ 
හිනේදා කරුණාකරලා ෙම් තණෙකාල කපන මැෂිනේ ෙගනේන. එතෙකාට අපිට ෙමක 
ප්රාෙයෝගිකව යම් යම් පාසලේවලට පවා ෙදනේන පුලුවනේ. ෙම් තණෙකාල කපන මැෂිනේ 
එක ෙගනාවාම කැෙඩනේනෑ ෙලසිෙයනේ.ෙම්ක  ට්රැක්ටරයට හයිකරන එකක් එනේජිනේ 
එකට ඉෙබම කැපි කැපි යනවා.කවදාවත් විනාශයට පත්ෙවනේනෑ කැෙඩනේනෑ පැය 
10-15 එක දිගට වැඩ කරත් මුත් කුත්ෙවනේෙනේ නෑ.ඉක්මණිනේම ෙම්ක කරනේන ෙම්ක 
සුනිලේ මහත්තයාට දිලා බලාෙගන ඉනේන එපා.සුනිලේ මහත්තයාට ෙම්ක ෙහට 
ෙගනාවත් එකයි ඊළග ටරේම් එෙක් ෙගනාවත් එකයි.ෙමාකද සුනිලේ මහත්තයා 
කරනේෙනේ ෙම්ෙක් රාජකාරියක්.අපට තමයි වුවමනාව තිෙයනේෙනේ.එක නිසා 
කරුණාකරලා  ෙම්ක ලබන සතිෙයේ ෙගනලේලා ෙම් කටයුත්ත නිමකරනේන. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙකාරලවැලේල ක්රිඩාංගන මාවෙත් අත්පනේදු ක්රිඩාපිටිය 
සම්බනේධව මම ක්රිඩා කමිටුවට ෙයාමු කරලා තිබුණා.නමුත් එක අවසාන වශෙයනේ 
තිෙයනේෙනේ වාරේතාෙවේ එ කටයුතු දැනට සිදු කරමිනේ පවතින බව නාගරික 
ඉංජිෙනේරු කමිටුවට පැවසුවා කියලා. නමුත් එෙහම ෙදයක් ෙම් ෙවනකම් 
සිදේධෙවනේනෑ නගරාධිපතිතුමා.මම හිතනේෙනේ ඔබතුමත් දනේනවා ෙම් ෙවනෙකාට 
ෙමාරටුෙවේ සක්රියව දිවා රාත්රි ක්රිඩාකරන ක්රිඩාංගනයක් තිෙයනවානම් අත්පනේදු 
ෙකාරළවැලේල ක්රිඩාංගන මාවෙත් එක හිනේදා ෙම් වාරේතාව ෙබාරු.එෙහම ෙදයක් 
ෙවනේෙනේ නෑ ෙම් ෙමාෙහාත ෙවන ෙකාට එනිසා කරුණාකරලා ෙමකට 
මැදිහත්ෙවනේන.නැත්නම් අපිට රවිනාත් මහත්තයාට කියලා තමයි ආයි කියවනේන 
ෙවනේෙනේ එතෙකාට ඉක්මනට ෙකෙරන හිනේදා. 
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මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඊෙයේ ෙපෙරේදා ෙමනේඩිස් පාෙරේ තිෙබන සිගිති උයන 
ෙමාකද ෙමයට අපි ප්රතිපාදන ෙවනේ කලා වෙගේම නගර සභාෙවත් මැදිහත්විමක් 
ඇතුෙලේ ෙගාඩනැගුණු එකක්.එතෙකාට එහි  කුමණෙහෝ අකරතැබේබයක් එකට 
සිදේධෙවනවා කියන ආරංචියක් ආවා.එ තිෙයන ෙමානවාහරි භාණ්ඩ ගලවෙගන 
යන එකක් හරි ෙමානවා හරි එෙහම එකක් ආවා. ෙම්ක ෙකාමසාරිස්තුමාෙගනේ 
ඇහුවා ෙකාමසාරිස්තුමා දනේෙනේ නෑ කිවුවා.සහ නගර සභාෙවනේ ෙවනවද කියලා 
බලලා කියනේනම් කිවුවා.තව ටික ෙවලාවකිනේ ෙකාමසාරිස්තුමා එෙහම බලලා 
කිවේවා.එ කියන ෙකාට කිවේෙවේ නගරාධිපතිතුමාෙගේ මැදිහත්විෙමනේ තමයි 
ඔබතුමාෙගේ අනු දැනුෙමනේ එක සිදේධෙවනේෙනේ.දැනේ මට තිෙයන ප්රශ්ණය තමයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි එතෙකාට අපි සතු ෙදේපලක අපි සතු ළමා ක්රිඩාංගණයක එවැනි 
කටයුත්තක් සිදුෙවන ෙකාට සිදුකලයුත්ෙත් අෙප් කරේමානේත අංශය ඉංජිෙනේරු 
අංශය අදාල මැදිහත්විෙමනේ ඊට ෙපර ෙම් සභාෙවේ ෙම්ක සාකචේඡා ෙවලා ෙම්ක 
පිළිබදව යම් එකගතාවක් අනුමැතියක් ගත යුතුයි. එතෙකාට ෙම්ක 
ෙකාමසාරිස්තුමත් දනේනවා.දැනේ ෙකාමසාරිස්තුමත් දනේෙනේ නැතිව ෙම් 
සිදේධෙවනෙකාට ෙමනේන ෙම්ෙක් ගැටලුවක් තිෙයනවා.එ කියනේෙනේ 
ෙකමසාරිස්තුමාට මම ෙචෝදනා කරනේෙනේ වගකියනේන ඔන ෙම් ෙදේපල වලට 
ෙමාකක් හරි ෙවනවානම් ඔබතුමා ෙහාදක් කරනවා ෙවනේන පුලුවනේ හැබැයි 
දැනෙගන ඉනේන එපැයි ෙමාකක්ද සිදේධෙවනේෙනේ කියලා.එනිසා 
ෙකාමසාරිස්තුමාෙගේ අනුමැතියක් අවෙබෝධයක් නැතුව ඉංජිෙනේරු අංශය 
පාවිචේචිකරනේන බැ කියන එකයි මෙගේ අදහස ඉංජිෙනේරු අංශය ක්රියාත්මක ෙවනේන 
ඔන ෙකාමසාරිස්තුමාෙගේ නිෙයෝගෙයනේ. 

 
ගරු නගරාධිපති ඩබේලිවේ සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
නිශානේත මනේත්රිතුමා ඔබතුමාටත් තිබුෙනේ ෙම්ක ආයතන හා ෙපත්සම් පැමිලිණි 
හමුෙවේ තමයි කියනේන ෙම්ෙක් නෑ අයිතමයක්. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි එතන ෙවනේෙනේ ෙමාකක්ද කියලා අපිට දැනගනේන ඔන. 
 
 
 
ගරු නගරාධිපති - ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 
ගරු මනේත්රිතුමණි ඔබතුමා මෙගේනේ එක ඇහුවානම් මම කියනවා. ෙම් අයිතමය අර 
මනේතිතුමියට අසාධාරණයක් ෙවනවා ෙම් අයිතමයක් නෑ ෙම්ක විෙශෂෙයනේම 
ෙමාරටුෙවේ දැව ආශ්රිත ෙවනේනාවු අයෙගේ ගරු නිශානේත මනේත්රිතුමා ෙම්ෙවනෙකාට 
ලක්ෂ 97 ක මුදලේ වැය දරමිනේ ප්රාෙදේශිය ෙලේකම් කාරේයාලෙයනේ වඩු කාරේමික 
ආශ්රිතව ෙම්වලම් ලබා දිම ඉදිබැදේද‚ ෙමාරටුමුලේල‚ විලේෙලෝරාවත්ත‚ ෙමෝලේෙප් කියන 
වසම ෙලස විලේෙලෝරාවත්ත බටහිර ෙයාදාෙගන නමුත් එ සියලුම අයට ෙමාරටුෙවේ 
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ෙමෝදර අයට වුනත් රුපියලේ 300 විතර ගනේන කම්ෙප්ර්ෂරේ එකක් තිෙයනවා 100 කට 
විතර ෙදන තැනක් නිසා එක අපිට ස්ථානයක් ඉලේලුවාම අපි ස්ථානය දුනේනා.එෙක් 
තට්ටු ෙදෙක් උඩ තට්ටුවට හදලා ලක්ෂ 30 ක ව්යාපෘතියක් එ උඩ තට්ටුෙවේ 
සම්පුරේණෙයනේම ඔය කියන දරුෙවෝ ෙසලේලම් කරන එක හදනේන අවශ්ය කරන 
අනුමැතිය අපි දුනේනා ප්රාෙදේශිය ෙලේකම්ට. ප්රාෙදේශිය ෙලේකම්ෙගේ ඇස්තෙම්නේතුව 
අනුව තමයි ඉදිකිරිම පවත්වාෙගන යනේෙනේ ෙමනේන ෙම් කාරණය තමයි එතන 
සිදේධෙවනේෙනේ. මිට වඩා මම මුදලේ ෙවනේ කරා ෙම් තියන අයිටම් ටික ෙවනත් 
ස්ථානයකට ෙගනයනේනත් එකට සරිලන විධියට  ෆයිබරේ වලිනේ හදන අයිතම 
ෙගනලේලා එක උඩ සවි කරලා ළමා උද්යානය සකස් කලා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
නගරාධිපතිතුමණි දැනේ තිෙයන ප්රශ්ණය තමයි කවුද ඔය වැෙඩට විරුදේධ? 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිවරුනි කවුරුත් විරුදේධ නෑ. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඇයි එෙහමනම් ඔබතුමා ෙම්චේචර ෙහාද වැඩක් අපි 
කවුරුත් එකගයි. ෙම් කරන වැෙඩේට විරුදේධ නැෙනේ.හැබැයි සිදේධ ෙවනේෙනේ දැනේ ෙම් 
වැෙඩේ ෙකාමසාරිස්තුමත් දනේනැතිව සිදේධෙවන එකෙනේ. 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිවරුනි හරියටම දවස් ෙදකයි කාෙලේ තිෙයනේෙනේ.එතුමනේලාට අනුමැතිය 
දිලා එතුමා පටනේගනේන කියන ෙකාට දවස් ෙදකයි.අපිටවත් කාලයක් නෑ.අපි ෙම්ක 
දනේනවා සභාව එකගෙවනේෙනේ නැති එකක් ෙනෙමයි ෙම්ක කරනේන ඔන ෙහාද 
ෙයෝජනාවක්.එක නිසා මට සභාෙවේ ආවරණ අනුමැතිය යටෙත් ෙම්වෙගේ සභාවට 
ඵලදායිවිධියට ෙවනේනාවු ෙදයක් ලබා දිෙම්දි මට ෙකාමසාරිසත්ුමාෙගනේ විමසිමක් 
කරනේන ඔන නෑ.මං එ අනුමැතිය දුනේනා. ප්රාෙදේශිය ෙලේකම් කාරේයාලයට 

 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි මම දනේනවා අවසානෙයේ ඔබ ඉනේෙනේ ඔතන කියලා.නමුත් 
ෙකෝලේ එකක් දිලා ෙම් නිතර කථාකරන ෙකාමසාරිස්තුමාට හරි කිවේවානම් 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා ෙකාමසාරිස්තුමා ඇහුවා ඇහුවාම කිවුවා. 
 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
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ගරු නිශානේත මනේත්රිතුමා සමහර විට ඔබතුමා දනේනවත් ඇති ජනාධිපති 
පරික්ෂණ පැවැත්වුවා ලක්ෂ 2000 ක් ලුනාෙවේ කලපුෙවනේ යනේන ගියා.එ ලක්ෂ 2000 
වැඩ කරලා ෙටනේඩරේ කිරිම ෙටනේඩරේ ප්රදානය මුදලේ ෙගවිම එක දවෙස්ම ෙම් 
සභාවට ආවා.හැබැයි එෙක් අවසානෙයේ ජනාධිපති විමරේශනෙයනේ කිවේෙවේ එක 
දවෙස් සියලු ෙදේ ආවත් ෙවනේන ඔන කාරේයය සදහා අවශ්ය කරන ප්රතිපාදනය 
සභාව සතුකරෙගන කරලා තිෙයනවා කියලා.එවෙගේ දැනේ ෙම්ක ෙම් එකපාරටම 
මාසයයි තිබුෙනේ ගරු නිශානේත මනේත්රිතුමා සමාෙවනේන ඔනෑ. මට දින ෙදකයි 
තිබේෙබේ දින ෙදෙක්දි කුමන ෙදේකටවත් කරනේන කාලයක් මට නෑ.කරේමානේත 
කමිටුවට දානේන කාලයකුත් නෑ.මුදලේ කමිටුවට දානේන කාලයක් නෑ ඔක්ෙකෝම 
කමිටුත් ඉවරයි. මට තිබුණු එකම ෙදේ තමයි ඵලදායි ව්යාපෘතිය කිරිම සදහා 
සභාෙවේ ආවරණ අනුමැතිය යටෙත් ෙම්ය ලබාදිෙම් කටයුත්ත කරනේන.මං එක කලා 
වරදක් කලා ෙනෙමයි තව ප්රතිපාදනයක් ලබාගැනිම සදහා කරපු කාරේයයක්. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස් මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමා 02(1) සදහනේ ෙවනවා ඩික්සනේ ෙජේ ක්රිඩාංගනය සම්බනේධව. 
ෙම් අපි දනේනවා ඔබතුමත් දනේනවා වරේතමාන තත්වය වලේ බිහිෙවලා විනාශ ෙවලා 
වැසිකිලි පදේධතිය විනාශෙවලා සිගිති උද්යානය පාවිචේචිකරනේන බැහැ.ෙලාකු 
ප්රශ්ණයක් තිෙයන ක්රිඩාංගනයක් ෙම් ක්රිඩාංගනය සම්බනේධව නාගරික සංවරේධන 
අධිකාරියත් සමග සාකචේඡාවක් 11.23 දින තිබිලා තිෙයනවා.ෙමහි ෙමානවා හරි 

 
ගරු නගරාධිපති ඩබේලිවේ සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා රැස්විමට ආෙවේ නෑ. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - තිසර ෙමනේඩිස් මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා ෙම්කක්ද ෙම් සම්බනේධව ඉදිරිෙයේදි? 
 
ගරු නගරාධිපති - ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා ලබන පාර අනිවාරේෙයනේම මට ලැෙබන ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් 
තිෙයනවා. ලක්ෂ 200 ක් සාමාන්යෙයනේ ෙකාට්ඨාශයට එනේෙනේ නැතිව ලැබිචේච  මුදලේ 
වලිනේ අපි ෙම් සියලු සංවරේධන කටයුතු කරනවා. ක්රිඩා රාජ්ය අමාත්යංශෙයනුත් 
අපිට සැලකිය යුතු විධියට ක්රිඩාංගන නවිකරනය කිරිම සදහා නඩත්තුකර ගැනිම 
සදහා අවශ්ය වන මුදලේ ප්රතිපාදනය 2022 අවුරුදේෙදේ ෙදේනේන අපිට සාකචේඡා කරලා 
තිෙයනවා.ෙම් ක්රිඩාංගන සියලුම ෙදේ වෙගේ නවිකරනය කිරිෙම් කටයුත්ත කරනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - තිසර ෙමනේඩිස් මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමා ෙබාෙහෝම ස්තුතියි.එවෙගේම ක්රිඩාංගන වල තිෙයන ෙලාකුම 
ප්රශ්ණයක් තමයි තණෙකාල ටික කැපිෙම් ප්රශ්ණය 
 
ගරු නගරාධිපති ඩබේලිවේ සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා එ මැෂිනේ එක තමයි ලබන සුමාෙනේ ගනේෙනේ. 



මාසික සභා වාරේතාව - 2021.12.02 
 

66 
 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි 2(9) අයිතමය ෙසායිසාපුර ක්රිඩාපිටියට බාස්කට් ෙබෝලේ 
ක්රිඩාංගනයක් ලබා ගැනිම සම්බනේධව දැනේ ෙම්ෙක් තිෙයනවා බාස් කට් ෙබාලේ 
ක්රිඩාපිටිය සකස්කිරිම කඩිනමිනේ ආරම්භ කිරිමට අවශ්ය කටයුතු කරනවා 
කියලා.මම 2006 සිට නිෙයෝජනය කරලා මට තිබේබ එකම අවශ්යතාවය තමයි 
පැසිපනේදු ක්රිඩකෙයෝ හැටියට ගරු නගරාධිපතිතුමා පැසිපනේදු ක්රිඩාංගනයක් 
ෙමාරටුෙවේ ෙකාෙහ හරි තැනක දානේන ඔන ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරා දැනේ ෙම් 
දක්වා ශ්රි ලංකා පැසිපනේදු පිෙලේ ක්රිඩකෙයෝ ෙගාඩක් ෙමාරටුෙවේ ඉනේනවා.අපි කට්ටිය 
ෙගනලේලා සාකචේඡාවක් තියලා ෙහාද තැනක ෙම් වැෙඩේ ආරම්භ කරමු.ෙම්ක නිකම් 
ෙම් ෙකාලයකට සිමා ෙවේලා මනේ හිතනේෙනේ ඔබතුමා කඩිනමිනේ ආරම්භ කරනේන 
කටයුතු කරනවා කියලා තිෙයනවා. 

 
ගරු නගරාධිපති - ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා අපිට වුෙනේ එකතමයි එකපාරටම ලහි ලහිෙයේ මනේත්රිවරෙයක් 
ගිහිලේලා මුලේගල තිබේබා.එ තිබුණු සලේලිටික ලහි ලහිෙයේ ෙගනලේලා මුලේගල තිබේබා 
අෙප් ෙපාලේවත්ෙත්. එය අපි කරනේන ගිෙයේ එතන දැනේ එකට අෙප් ප්රතිපාදන 
ලබාගැනිමට පුලුවනේ 2022 වරේෂෙයේ ආරම්භෙයේ එක්කම අපි එක කරමු. 

 
අනිවාරේෙයනේම ඔබතුමාෙගේ මුලිකත්වෙයනේ ෙමාකද ඔබතුමා දක්ෂ පැසිපනේදු 
ක්රිඩකෙයක් කියලා මම ෙහාදිනේ දනේන නිසා එයට ඔබතුමාට නායකත්වය ෙදනවා. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ මම කථා කරනේන ගිෙයේ 02(1) ෙයෝජනාව ගැන තිසර 
ෙමනේඩිස් මනේත්රිතුමා කථා කලා. එවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමණි ක්රිඩා කමිටු 
වාරේතාෙවේ 1.3.2 යටෙත් තිෙයන කථාවට අදාලව මම කථාකරනේෙනේ. ෙමාරටුව 
ෙවේලේස්කුමර විදුහෙලේ ආදිශිෂ්ය කමිටුෙවේ කමිටු සාමාජිකෙයක් හැටියටත් එවෙගේම 
මෙගේ හිතවත් රවි මනේත්රිතුමා ඉනේනවා කමිටු සාමාජිකෙයක් හැටියටත් මා දනේනවා 
ඉදිරිෙයේදි අෙප් මහා ක්රිකට් තරගය පැවැත්ෙවනේන කටයුතු සුදානම් ෙවලා 
තිෙයනවා. මම ඇත්තටම ෙම් සම්බනේධව යම්කිසි ෙදේයක් ආදිශෂ්ය සංගමෙයේ නිසා 
දනේනවා.ෙම් ක්රිඩා තරගය සුදානම් කිරිමට ආදිශිෂ්ය සංගමෙයනේ සිසිර චනේද්රපාල 
මහතා‚ ප්රිති කුමාර මහතා නගර සභාවට ඇවිලේලා අෙප් ක්රිඩා කමිටු සභාපතිතුමා 
එක්ක එකතුෙවලා සාකචේඡාවක් පැවැත්තුවා.මම හිතනේෙනේ ක්රිඩා තරගය 
පැවැත්විමට සියලු සංවිධාන කටයුතුවලට සහය නගරාධිපතිතුමාෙගනේ ලැෙබන 
බව විශ්වාසයි.කමිටු රැස්විෙමනේ මට ෙපනි ගියා.දැනේ මම කථා කරනේෙනේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි දිගිනේ දිගටම ක්රිඩා කමිටුෙවේ සාමාජිකෙයක් ෙනාවි සිටිෙයේ මම 
එ කියනේෙනේ මම පත්ෙවේචේච දා සිට කුමාර රාජරත්න මනේත්රිතුමා ක්රිඩා කමිටු 
සභාපතිවරයා විධියට ඉනේන කාෙලේ සිට කිසිම දවසක ක්රිඩාකමිටුවට 
සහභාගිෙනාවි හි ටිෙයේ නෑ.මා දැක්කා 2021-03-08 වන දින දි අෙප් ගරු ෙක්.ඩි.අනුර 
ප්රනානේදු මනේත්රිතුමා අපි විසිනේ ෙගාඩක් ෙසායිසා ක්රිඩාංගනෙයේ අඩුපාඩු සම්බනේධව 
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ෙයෝජනා කරා.එ ෙයෝජනා සියලුම ෙදේ එකතුකරලා මං හිතනේෙනේ මම කියපු 
ෙගාඩක් එවා එකතු කරලා එතුමා ෙයෝජනාවක් එකතු කරලා ගෘහස්ථ 
ක්රිඩාංගනෙයේ ඉදලා ෙසායිසා ක්රිඩාංගනෙයේ අඩුපාඩු වාරේතාවක් ක්රිඩා කමිටු 
වාරේතාෙවේ තිෙබනවා.ගරු නගරාධිපතිතුමණි දැනේෙම් කටයුතුවලට තිෙයනේෙනේ 
අවසාන තැන මට ෙපනවා පැහැදිලිව ෙම්ක දකිනේන තිෙයනවා සැම නාගරික 
මනේත්රිවරෙයක්ටම ෙම් ක්රිඩා කමිටුවාරේතාව බැලුවාම ෙමාකක්ද ෙම් තත්වය කියලා 
ෙපනවා පැහැදිලිවම. ඉතිනේ දැනේ තිෙයනේෙනේ නාගරික ගණකාධිකාරිතුමාෙගේ 
ෙම්තනට මුදලේ සැපයිම පමණයි.මම හිතනේෙනේ ඉදිරිෙයේදි ෙම් ක්රිඩාංගනෙයේ අඩුපාඩු 
ටික හැකි ඉක්මණිනේ සපයලා අෙප් බිචේමැචේෙචක ෙහාදට කරනේන පුලුවනේ සහය 
ඔබතුමා ලබාෙදයි කියලා ෙම් කටයුතුත් ඉක්මණිනේ ක්රියාකරලා ෙසායිසා 
ක්රිඩාංගනෙයේ අඩුපාඩු ටිකත් සකස්කර ෙදනෙමනේ ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලා සිටිනවා. 

 
2021.11.10 දින පැවති කිඩා කටයුතු හා ෙපාදු විෙනෝද කමිටු පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ සියලුම කමිටු තිරණයනේ එකමතිකව සභා සම්මත විය. 
 

06(6) 2021.11.11 දින පැවති කරේමානේත හා ඉදිකිරිම් පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ 
තිරණයනේ සලකා    
          බැලිම. 
      

මහ නගර සභා මනේත්රි  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ කරේමානේත කමිටුෙවේ 3(19) ෙමෝලේෙප් සායන ෙගාඩනැගිලේල 
සිවිලිම අලුත්වැඩියා කිරිම. ගරු නගරාධිපතිතුමණි මට දැනගනේන ඔන එ නව 
සායන ෙගාඩනැගිලේලද නැත්නම් පැරණි සායන ෙගාඩනැගිලේෙලේ සිවිලිමද එෙස්නම් 
මම පැරණි ෙගාඩනැගිලේල ගැන කථා කරනේනම් එෙක් අඩුපාඩු ගැන අෙප් හිතවත් 
නිශානේත මනේත්රිතුමා ඔසද මනේත්රිතුමා කථා කලා මත්ද්රව්ය ප්රශණයක් පැරණි 
සායන ෙගාඩනැගිලේෙලේ තිබුණා.ෙලාකු ප්රශණයක් නමුත් ෙම්වන විට එය නිල 
නිවසක් බවට පත්කරලා තිෙයනවා.එ ගැනත් අපි කලිනේ කථා කරලා තිෙයනවා. 
නගරාධිපතිතුමණි මට දැනගනේන ඔන ෙම් නිල නිවස අපි ලබා ෙදන ෙකාට යම් 
කිසි මුදලක් එ ඔවුනේෙගේනේ අය කරෙගන යනවාද? 

 
  
ගරු නගරාධිපති ඩබේලිවේ සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා ඔවුනේෙගේ වැටුෙපනේ කපනවා. 
 
2021.11.11 දින පැවති කරේමානේත හා ඉදිකිරිම් පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ 
සියලුම කමිටු    

          තිරණයනේ   එකමතිකව සභා සම්මත විය. 
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06(07) 2021.11.11  දින පැවති ව්යාපෘති හා ෙභෟතික සම්පත් කළමණාකරනය පිළිබද 
ස්ථාවර කමිටු      
           වාරේතාෙවේ තිරණයනේ සලකා බැලිම. 
 
           2021.11.11  දින පැවති ව්යාපෘති හා ෙභෟතික සම්පත් කළමණාකරනය පිළිබද 
ස්ථාවර කමිටු      
           වාරේතාෙවේ සියලුම කමිටු තිරණයනේ   එකමතිකව සභා සම්මත විය. 
          
06(8) 2021.11.12 දින පැවති ඵලදායිතාව සහ මුදලේ උත්පාදනය පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ තිරණයනේ    
         සලකා බැලිම. 
 
         2021.11.12 දින පැවති ඵලදායිතාව සහ මුදලේ උත්පාදනය පිළිබද ස්ථාවර කමිටු 
වාරේතාෙවේ සියලුම     
         තිරණයනේ එකමතිකව සභා සම්මත විය. 
          
 
06(9) 2021.11.12 දින පැවති මුදලේ පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ තිරණයනේ සලකා 

බැලිම. 
 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ මට ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා මුදලේ කමිටුෙවේ ෙස්වක 
අරේථසාධක අරමුදල අධිභාරය. අපි දනේනවා මිලියන 1.1ක් වාරික 78 කිනේ ෙගවා නිම 
කිරිමට නියමිතයි.එ ස්ෙට්ට්මනේට් එක ෙම් මාසෙයේ සෙට්ට්මනේට්  එෙක් ඇතුලත් 
නෑ.ෙම් මාෙසට ඔක්ෙතාබරේ මාෙස්ට ෙගවිමක් කරනේෙනේ නැදේද. 

 
 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිවරුනි ගිය ගමන ෙගවනේනට තිෙයන අධිභාරය අපි අනිවාරේෙයනේම මාස් 
පතා අවුරුදු ගානක සිට ෙගවාෙගන එන නිසා ගියවර අපි අනුමැතිය ගත්ෙත් 
ෙගවනේනට තිෙයන සියලුම අධිභාරෙයේ ෙකාටස්වලටම එකපාරම අනුමැතිය 
ගත්තා ඉතිරි වාරික 10 සම්පුරේණෙයනේම ෙගවනේන කියලා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි පිටු අංක42 හි අංක22(2) 22(3) විදුලිය සම්බනේධව එම 
ෙපමනේට් ෙදකම එකම ලිපිෙගානු අංකෙයනේ තමයි යනේෙනේ එවෙගේම එකම 
මාෙසටම තමයි සදහනේ ෙවනේෙනේ ෙබාෙහෝදුරට ෙම්ක ෙදපාරේතෙම්නේතු ෙදකක 
බිලක්ද නැත්නම් එකම ෙදේ රිපිට්ෙවනවාද? 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
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ගරු මනේත්රිතුමිය අෙප් විදුලි බිලේ ලැෙබනේෙනේ දින ෙදකකදි එකපාර ලැෙබනේෙනේ 
නෑ.එ ලැෙබනේෙනේ නැතිවුනාම ෙමතන තිෙයනේෙනේ ෙම් විදුලි බිලේවල ෙකාතනේටද 
ෙකාතනේටද ෙකාතනේටද ලැෙබනේන කියන එක අපිට නිවැරදිව සටහනක් එනේෙනේ 
නෑ.එ නිසා තමයි ෙම් විධියට ෙම්ක ලබාදිලා තිෙයනේෙනේ ෙම් එනේෙනේ දින ෙදකකදි 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි එනේෙනේ දින ෙදකකදි හැබැයි එකම යුනිට් එකට තමයි 
එනේෙනේ සම්පුරේණෙයනේම නමුත් ෙමතන මාස ගත්ෙතෝත් ගරු නගරාධිපතිතුමණි 
ෙම්තන මුලේ එක තිෙයනවා 22(2) එක මුලිනේම පටනේගනේෙනේ ෙපබරවාරි සිට ජුලි 
දක්වා යනවා. 

 
ගරු නගරාධිපති - ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිවරුෙනේෙගවිම් කරන ෙකාට ෙදක එකට ආෙවෝත් ෙගවිම් කරන ෙකාට 
එකට කරනවා. එකට කරනෙකාට සමහර  ෙවේලාවට වැඩිෙයනේ ෙපනවා.අපිට 
එනෙකාට අපි එකතුකරලා ෙගවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි මුදලේ කමිටුෙවේ ප්රධාන වශෙයනේම ප්රශ්ණ කිරිමකට 
ලක්කරනවා වියදම් පැත්ෙත් තිෙයන ගැටලුව විෙශ්ෂෙයනේ ඔබෙගේ අයවැය 
ප්රකාශෙයේ ඔබ ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මාරේග සහ කාණු ඇතුලු යට්තල පහසුකම් 
සංවරේධන ව්යපෘති 182 ක් පමණ රුපියලේ මිලියන 189 ක ප්රතිපාදන ෙයාදා 
ක්රියාත්මක කිරිමට කටයුතු කර ඇති බව මිලියන 189 ක් එතෙකාට තිෙයන ගැටලුව 
තමයි දැනේ ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් අපට ෙදන මුදලේ කමිටුෙවේ එනවා 
ඔක්ෙතෝබරේ දක්වා වැය විශ්ෙලේෂණ මාස්පතා වියදම් කරපු විධිය.මාස්පතා වියදම් 
කරපු විධියට අනුව ඉතාම පැහැදිලියි වැය ශිරේෂ සම්බනේධව 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමාඔබතුමාට මම උදවේවක් කරනේන යනේෙනේ මෙගේ ප්රතිපත්ති 
ප්රකාශනෙයේ තිෙයනේෙනේ මිලියන 189 කියලා.හරිෙනද මම කියන එක ෙම්ක අපි 
ෙමෙතක්කලේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයයි බජට් එකයි කියනේෙනේ ෙදකක් ෙම් රජෙයනේ 
අපිට ලබාදුනේන කාපට් මාරේග ටික ඔක්ෙකෝම ඔකට ඇතුලත්.එතෙකාට අෙප් වැය 
ශිරේෂය එකක් අපි කියලා තිෙයනේෙනේ අපිට අයිති ෙදේපලවලට වියදම් කරපුවා තමයි 
ප්රතිපත්ති ප්රකාශනෙයේ කියලා තිෙයනේෙනේ.වැයශිරේෂ වලිනේ වියදම් කරපුවා එකක් 
එකට එකතුෙවනවා රජෙයනේ අපිට ලබාදිපු කාපට් සදහා කිෙලෝමිටරේ 18 ක් 
කෙලෝත් ලක්ෂ 1800යි. 

  
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි ඔෙබේ පැහැදිලි කිරිම ඔබ කරනේන.ෙම් පිළිබදව ඉතාම 
ෙහාද අවෙබෝධයකිනේ තමයි ප්රශ්ණ කිරිම් කරනේෙනේ මම හිතනේෙනේ දිගිනේ දිගටම 
මම සංවාදයක් කරනේෙනේ නෑ.ඔබ අඩුම තරෙම් ඔෙබේ අයවැය ප්රකාශයවත් ඔබ 
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කියවගත්ෙත් නෑ කියලා මෙගේ විෙවේචනය.ඔය189 කියනේෙනේ ඔබම කියනවා 2021 
තුල වරේෂෙයේ රජය මගිනේ ක්රියාත්මක මාරේග කාපට් කිරිෙම් ව්යාපෘති රුපියලේ 
මිලියන 180 ක පමණ ඔබ එක ෙවනේ කරලා ෙපනේනනවා.මට තිෙයන ගැටලුව තමයි 
එපමණ මුදලක් ෙම් සභාව අනුමත කෙලේ නෑ අනුමත කරපුවා තිෙයනේෙනේ ෙම් වැය 
විශ්ෙලේශන වලට අනුව ඉතාම පැහැදිලියි . 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා තව ෙපාඩි පැහැදිලි කිරිමක් කරනේන ඔනා ෙමකට තව 
එකතුෙවනේන තිෙයනවා ෙගාඩනැගිලි උදාහරණයකට ගත්තෙතෝත් අපිට එනවා 
පළාත් සභාෙවනේ එනවා ෙගාඩනැගිලි හදනේන. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි මට ෙහාදටම පැහැදිලි.එ කියනේෙනේ අපිට දිලා තිෙබනේෙනේ 
මිලියන 4යි ලක්ෂ 48 යි එක වැය ශිරේෂයක් එ වැය ශිරේෂය තමයි 312 ෙරාම 
ඉලක්කෙමනේ 1 අපිෙවනේ කලා ලක්ෂ 400ක්.ලක්ෂ 400 නේ මිලියන 4 යි ෙම්ෙවනකම් 
අපිට දිලා තිෙයන වියදම්.එ වියදම් අතරත් ජනවාරි නෑ.ෙප බරවාරි නෑ.ජුනි නෑ.ජුලි 
නෑ.මාස ගාණක ව්යාපෘති වියදමි නෑ. ෙම් වැය ශිරේෂෙයේ හැබැයි ඔබ දනේනවාද 
ඔක්ෙතෝබරේ මාෙස් ලක්ෂ 36 ක් වියදේම කියලා ෙපනේනනවා.මිලියන 3.6ක් එ නිසා 
දැනේ අපි දිරේඝ අයවැය ෙලේකනය විශ්ෙලේශනය කරපුවාම පැහැදිලියි අපට සත්ය 
ෙපනේවන නමවන මාෙස්ෙවනෙකාට මිලියනයක් වැය කල බව ෙපනේවන වැය 
ශිරේෂය එ අවුරුදේද අවසාන ෙවනෙකාට හිතාගනේන බැරි ප්රමාණයකිනේ ඉහල 
යනවා. ෙම්ක තමයි ෙම් ක්රමෙවේදය ගරු නගරාධිපතිතුමණි අදත් ෙම් සභාෙවේ අර 
අනුර සෙහෝදරයා කියනවා අහෙගන හිටියා මම අපිට ප්රශ්ණ මලේලක් තිෙයනවා 
අපිට මුදලේ ෙපාඩේඩක් තිෙයනවා.එ ප්රශණ මලේෙලේ ඇත්තටම අපි ප්රමිතියක් 
ප්රමුඛතාවයක් සහිත වියදම් කිරිම තමයි ෙම් ෙවේලාෙවේ ඉතාම අසිරු තැනකට 
ගමනේ කරමිනේ ඉනේෙනේ.මම ෙම් කරපු ව්යාපෘතිවලට ගිහිලේලා බැලුවා මනේ දැක්කා 
ෙතලවල මම කියනවා පුස්ථකාෙලේ වැසිකිලියට යනේන බැ.වහල ෙතෙමනවා අර 
තිබිචේච යකඩ වැට ගලවලා එෙක් තාප්පයක් ඉදිකරනවා යකඩ වැට ගහනවාලු 
තාප්පය උඩිනේ.දැනේෙම් ක්රියාත්මකයි.එවැනි මම දැකපු ව්යාපෘති ගණනාවක් 
තිෙබනවා එවා ඵලදායික නෑ.එනිසා ෙම් ෙවලාෙවේ ඔෙබ අවධානය ෙයාමු කරනවා 
මිට වැඩිය ෙම්ක ගනේෙනේ නෑ.මම ෙහාදටම දනේනවා ෙම් ඇයි ෙමාකක්ද ෙම් 
කරනේෙනේ කියලා ෙම් ප්රතිපාදන ඇස්තෙම්නේතුවට ඉක්මවා යනවා වරේෂය අවසාෙනේ 
එකම මාරේග කානු ෙම් ඉදිකිරිම් ෙම්ක ඉහල සිට පහලටම වැඩිපුර මුදලේ වැය 
ෙවනේෙනේ ෙමතනට එනිසා ඔෙබනේ ඉතාම ඔනැකමිනේ ඉලේලා සිටිනවා ෙම් ඉදිකිරිම් 
අතිශය ප්රමිතිෙයනේ ෙතාරයි.මුලික අවශ්යතා ෙනෙමයි එ නිසා ෙහට දවෙස් අපි 
කරා එමිනේ තිෙබන මහා ආරේථික අවපාතය ෙම් සභාවට මුහුණ ෙදනේන ෙවනවා.එ 
නිසා අපි දැනේ සිට වියදම් කරනේන ඔන ෙමානවාද එපා ෙමානවාද මනේ දනේනෑ ඔබට 
ලාභ ෙමානවාද අලාභ ෙමානවාද කියන එකනම් ලාභ ඉදිකිරිම් හැබැයි සභාවට 
එකෙනෙවයි ගරු නගරාධිපතිතුමණි එ කියනේෙනේ අපි ෙහට දවෙස් අපිට ලැෙබන 
ෙම් ජනතාවෙගේ බදු මුදලේ ටික ඉතාම ෙහාදිනේ ෙයෙදවේෙවෝත් ෙම් ව්යාපෘති ඔබ 
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හදනේන පුලුවනේනම් ෙම් කරපු ව්යාපෘති අධික්ෂණය කරනේන ෙම් මනේත්රිවරුනේෙගේ 
කමිටුවක් ගිහිලේලා ෙමානතරම් ෙම් ව්යාපෘති අතිශය ප්රම්තිෙයනේ ෙතාරද කියලා 
අපි එතනට වැය කරනේන ඔන නෑ ඔබට මට අපි කාටත් ෙත්ෙරේනවා වැය කලයුතු 
වැඩ ප්රමාණයක් තිෙයනවා එ නිසා ඉදිරිෙයේ එනේෙනේ අනතුරු දායක තත්වයක් එය 
නෑ කියනේන ඔබටත් බැ මටත් බැ.අපි කවුරුත් එ තත්වයට මුහුණ ෙදම්නේ ඉනේනවා 
එනිසා අෙප් සභාෙවේ මුදලේ ටික හරි අර වැඩදායි ඵලදායිතාවයක් ඇතුෙලේ 
ව්යාපෘතිවලට වියදම් කරමු.එ නිසා ෙම් වියදම් කරන සහ ෙම් ෙලේකනවල තිෙයන 
පරස්පරතාවය ෙම් වැය ශිරේෂවල වැය විශ්ෙලේශනවල සහ අපිට ෙදන මාසික 
එවාෙයේ විශාල පරස්පරතාවයනේ තිෙයනවා මනේ දැනේ එවා එකිනේ එක අරෙගන 
කථාකරනේන යනේෙනේ නෑ.එ නිසා අවසාන වශෙයනේ අපිට එකගෙවනේන බෑ.නමුත් 
අවාසනාවකට වෙගේ අෙප් ව්යාපෘති ෙදකකුත් තිෙයනවා එකග ෙනාවි බෑ.එ නිසා 
විගණනයට බය නෑ.විගණනයට ගරු කිරිමක් තිෙයනවා.මුදලේ වියදම් කිරිම වැරදි 
ෙලස සිදේධවුෙනාතිනේ අපි විගණනයට ලක්ෙවනවා.අපි එකට යටත් ගරු කරනවා එ 
නිසා ෙම් මුදලේ වියදම් කිරිම පිළිබදව ඉතා බරපතල ප්රශ්ණ තිෙයනවා. අපි 15(1)‚15( 
2) ට පක්ෂ ෙවනගමනේ අනික්ටිකට විරුදේධෙවනවා. 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 
ගරු නිශානේත මනේත්රිතුමා ෙපාඩි පැහැදිලි කිරිමක් කරනේන ඔන. ප්රතිපත්ති 
ප්රකාශනය ඉදිරිපත් කරලා තිෙයන 2022 වියදම් පිළිබදව කිසිම කසු කුසුවක් නෑ. එ 
පිළිබදව සත්ය ෙතාරතුරු හැබැයි 2023 බජට් එෙක්දි අපට 2021 දි අපිට මිටත් වඩා 
දරලා තිෙයන කියලා මිලියන 94 ක් අෙප් පස්ෙස්නේ එනවා.ගරු මනේත්රිවරුනේට එවලා 
තිෙයනවා ගමට මිලියන 2 බැගිනේ ෙයෝජනාවලියක් දැනේ ක්රියාත්මක ෙවමිනේ එනවා 
සැම ග්රාමෙස්වා වසමකටම මිලියන 2 ක් ඇවිලේලා තිෙයනේෙනේ.එවෙයේ ව්යාපෘති දැනේ 
ක්රියාත්මක ෙවනවා.එ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක විම සදහා ගිය මාෙස් තමයි ආරේඩි 
එෙකනේ අපිට ෙදනේෙනේ ෙමනේන ගයිඩේ ලයිනේ එක ෙමාන ෙමානවටද ෙමනේන ෙම් 
මුදලේ වැය ෙවනේන ඔන විධිය ෙමාකක්ද කියන එක ආෙවේ.හැබැයි මම 2021 
එකකටවත් දාලා නෑ.තවත් ලක්ෂ 940 ක් එකතුෙවනවා.මට එක් කියනේන ෙවනේෙනේ 
2023 අයවැෙයේදි.තාම එක කිවේෙවේම නෑ.හැබැයි එක කියනේනැතුව කරනේන බෑ.හැබැයි 
ඔය කියපුවා ඔක්ෙකාම කරපුවා.බිලේඩිනේ හදපුවා ආණ්ඩුෙවනේ එවපුවා පළාත් 
සභාෙවනේ එවපුවා කාපට් කරපුවා.කාපට් කරපුවා ෙවනම තිෙයනවා 
ෙගාඩනැගිලිවල දැනේ ෙම් පිටිපස්ෙස් තිෙයන ලක්ෂ 70 ක් ෙගවලා තිෙයනේෙනේ පළාත් 
සභාෙවනේ තාම විවෘත කරපු නැති එවෙගේ එවපු ඔන තරමි මුදලේ තිෙයනවා. ඉතිනේ 
එවා එකතු කරනේන ඔන ඉතිනේ එක අපිට ලැබිලා තිෙයන ආයතනය ෙමාකක් ද 
කියන එක ෙනෙමයි කරලා තිෙයනේෙනේ අපි නිසා අපි එකතුකරනේන කිසිම 
සාවද්යයක් නෑ.හැබැයි ෙහට මම අෙප් ෙමාන විධියටවත් නගර සභාෙවේ බජට් එක 
කියනේෙනේ ජනවාරි 01 දා සිට ෙදසැමිබරේ 31 නේ අවසනේවිෙම්ද නගර සභාව ණය 
නෑ.අපිට විවිධ ණය හිමි ෙලේඛනයට අරෙගන ගිහිලේලත් වැඩ කරනේන පුලුවනේ ලබන 
අවුරුදේදට.එතෙකාට අපි ණය නෑ.එ අෙප් බජට් එෙක් තිෙයන ප්රතිපාදනත් එක්ක 
කළමනාකරනය කරෙගන අපි ගිහිලේලා තිෙයනවා.ණය ෙවනේන ඔෙන අපි ලබන 
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අවුරුදේෙදේ තිෙයන සලේලිවලිනේ කටයුතු කරනේන ප්රතිපාදන සභාවට ෙවනේ ෙවනේෙනේ 
නෑ.එෙහම ප්රතිපාදනයක් ගනේන බෑ.වරේෂය තුල අවසනේෙවනේනාවු බජට් විතරයි 
සභාවකට කරනේන පුලුවනේ.එ බජට් එක තුල අපි ඉනේනවා.එ බජට් එෙකනේ 
පරිභාහිරව ගිහිලේලා නෑ.අපි එ බජට් එක තුල කළමණාකරනය කරගත්ත මනේත්රි 
ෙකාට්ඨාශයකට ෙවනේ කරනේන පුලුවනේ මුදල ලක්ෂ 15 ද 10 ද 20ද ෙමදාපාර අපිට 10 
නේ නවතිනේන වුනා.ෙහ්තුව ලැෙබනේනාවු ප්රතිපාදන අඩුනිසා.හැබැයි ඊට වඩා ෙලාකු 
ප්රමාණයක් අපිට පළාත් සභාෙවනේ මධ්යම ආණ්ඩුෙවනේ අපිට ලැබුණා. එ ලැෙබන 
එවා ෙමාන විධිය කිනේවත් සතපහකවත් එහාට ෙමහාට යනේනැතිව කරෙගන දැනේ 
ලහි ලහිෙයේ අපි ෙනාවැමිබරේ  අවසානෙයේ පටනේගත්ෙත් ෙදසැමිබරේ මාෙස් පටනේ 
ගනේනවා. අපි හිතනවා අපිට කාලය ලබාෙදයි කියලා කාලය ලබාදිමත් එක්කම අපි 
ඉතාමත්ම ෙවේගෙයනේ දුවනවා. ලබන අවුරුදේෙදේ ඊටත් වඩා ෙවේගෙයනේ දුවනේන 
ෙවනවා.ඊළග අවුරුදේද ෙවන ෙකාට ෙවේගෙයනේ දුවනේන පාරවලේ නැතිෙවනවා.  

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි 2020 ගත්ෙතෝත් 2020 සත්යෙනේ අපිට එනේෙනේ ෙම් අවුරුදේෙදේ 
බජට් එෙකනේ 2020 සම්පුරේණ වියදම් කරපු සත්ය අපිට ෙගනවා 2022 බජට් එෙකනේ 
දැනේ එටික අපි හරියට බලපුවාම හිතාගනේන බැරි විධියට ෙම් 2020 3344 නැත්නම් 
1312 වැය ශිරේෂ ඇසත්ෙම්නේතුව ලක්ෂ 60යි.සැප්තැම්බරේ ෙවනෙකාට වියදම් ලක්ෂ 6 
මිලියනයක්වත් නෑ.හැබැයි මට කියාගනේන ඔන මුලුවියදම ලක්ෂ 574 නැත්නම් 
මිලියන 56 ක් අවසාන කාරේතුෙවේ.අනේතිම කාරේතුෙවේ මිලියන 56 ක් වියදම් කරලා එ 
අවුරුදේෙදේම 212 අවසාන කාරේතුෙවේ මිලියන 72 ක් සරල නෑ.දැනේ ෙම්ක කරපු විධිය 
හිතාගනේන බෑ.ෙම් අවසාන කාරේතුෙවේ තමයි ෙම් යනේෙනේ එතෙකාට අනිවාරේයෙයනේ 
ෙවන ෙදේ තමයි ෙම් ව්යාපෘතිවල ප්රමිතිය සැලකිය යුතුෙලස දුරේවල ෙවනවා.ෙම්ක 
තමයි ඔබ ෙකාචේචර තරේක ෙගාඩනැගුවත් මම එකිනේ එක කියලා හැප්ෙප්නනේෙනේ 
නෑ.ෙම්ක තමයි ෙම් මුදලේ විශාල ෙලස හානි කරන තත්වය. ෙම් ව්යාපෘති ආයි 
බලනේන ඔබ එක්කෙගන යනේනම් පාරක් පාරක් ගාෙනේ එක්කරෙගන යනේනම් අපි 
හදපු ඇස්තෙම්නේතුවට පිළිගත හැකි ෙලස ෙම් ව්යාපෘති කරලාද නැදේද කියලා 
ෙහාදිනේ බලනේන.කමක් නෑ එවා ජනතාවෙගේ ප්රෙයෝජන ගත හැකි ෙලසනම් එ 
ව්යාපෘති පාරවලේ ෙගාඩක් තිෙයනවා හදපු පාරවලේ සති 2-3 යනෙකාට ගලේ ගැලවිලා 
විශාල විනාශයක් එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි එෙහම ෙනාකර ෙම්වා අවුරුදේෙදේ 
මුල ඉදලා අනේතිම ෙවනකම් කමක් නෑ ඔබ පාරවලේනම් හදනේෙනේ ඔබ 
ජනතාවටනම් වැඩ කරනේෙනේ අපි කියනේෙනේ එ වියදම් කරන මුදලිනේ ඉතාම ෙහාද 
ප්රතිඵලදායක ප්රමිතියක් සහිත ව්යාපෘතියක් ෙවනේන ඔනෑ.  

 
විඩිෙයෝ එකක් ආවා. වැස්සට දිනෙපාෙලේ ඔබ බලනේන ඇති වහින ෙවේලාෙවේ පිලේල 
ෙහෝගාලා ෙම් ඊෙයේ ෙපෙරේදා දාපු පීලේල වතුර ෙහෝ ගාලා වැක්ෙක්ෙරේනේන 
පටනේගත්තා.අතිවිශාල මුදලක් දිලා හදපු පීලේල.මං හිතනේෙනේ එතන හිටපු ඔෙබේ 
දනේන හිතවත් ෙකෙනක් තමයි ඔහු මට කිවේවා ඔබට විඩිෙයෝ එක දැම්මා 
කියලා.මම කියනේෙනේ දැනේ ෙම් නිළධාරිනේටත් වගකිමක් තිෙයනවා ඔබට පමණක් 
ෙනෙමයි ෙදේශපාලඥයා විධියට ව්යාපෘති සකස් කරලා යනෙකාට නිළධාරි තමයි 
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මුලික වගකිම තිෙයනේෙනේ ෙම් වැඩ ෙහාද ප්රමිතියක් සහිතව කරනේන.හැබැයි අපි 
ඔබට ඉදිරිපත් කරනේනම් වාරේතාවක් ෙම් 2020 2021 අවුරුදේෙදේ වියදම් කරපු විශාල 
ධනස්කනේධයක් නිස්කාරෙනේ වැය කරලා . 

 
 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු නිශානේත මනේත්රිතුමා අපි මාරේතු ඉදලා ෙම් කටයුත්ත කරනේන හැදුවා.ෙම් 
ෙකාවිඩේ තිෙයන රටක අපි ෙම් වැෙඩේ කරනේෙනේ දැනේ අපිට මාරේතුවල හරි එෙහම 
නැත්තම් කරනේන ෙවයිද ෙනාවැම්බරේ හරි ෙදසැම්බරේ හරි අපි කරනේන ඔන. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමා ෙකාවිඩේවලදි ෙසෟඛ්ය පැත්තට ෙනෙමයි වැඩි වියදම් කරලා 
තිෙයනේෙනේ ඉදිකිරිම් පැත්තට 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිවරුනි නැහැ ඔබතුමාට ෙසෟඛ්ය පැත්ත ගැන කථා කරනේෙනේ නෑෙනේ. 
ඔබතුමනේලා ෙම්ෙක් තිෙයන නරක ෙදේ ඔබතුමනේලා හැමෙදේම නරෙකනේ බලන එක 
ඔබතුමාටත් සාෙපක්ෂව කියනේන පුලුවනේෙනේ.මම ඉනේන සභාෙවේ මමත් එකගෙවේලා 
මමත් කථා කරලා අනික් ලංකාෙවේ කවුරුත් ෙනාකරපු එකක් අෙප් සභාෙවේ කලා 
කියලා ඔබතුමාට කියනේන බෑෙනේ. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමා ෙම්ෙක් සිකියුරිටි එක ගත්තානම් ජවිෙප් තමයි එ 
මැදිහත්විම කෙලේ. ෙම් ආරක්ෂක අංශයට අදාල ෙයෝජනා ෙගනලේලා.අර 
රසාගනාගාරයට ගත්තානම් ජවිෙප තමයි ෙයෝජනා ෙගනලේලා ඔබව අපි එතනට 
ෙගනලේලා ඔබත් කැමති වුනා. හැබැයි අපි ෙකාවිඩිවලට අදාල මියයන අයට 
ෙනාමිෙලේ කටයුතු කරනේන ජවිෙප තමයි ෙයාජනාව කෙලේ. 

 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණෙස්කර මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි අපි මුදලේ කමිටුෙවේ අංක 11‚ 13‚ 17 (25)‚ 18 (1) සිට 18(7) 
දක්වා‚ 32 හා 33 ට අපි විරුදේධයි. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස් මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි අංක 11‚ 13 (1) ‚17( 25) 18 (1)සිට 18(7) දක්වා 32 හා 33 යන 
කාරණාවලට අපි විරුදේධයි. 
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2021.11.12 දින පැවති මුදලේ පිළිබද සථ්ාවර කමිටු වාරේතාෙවේ සියලුම කමිටු 
තිරණයනේට පක්ෂව පහත නම් සදහනේ මහා නගර සභා මනේත්රිවරු ඡනේදය ප්රකාශ 
කරන ලදි. 

 
01.         නගරාධිපති               - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

   02         මහා නගර සභා මනේත්රී             - ජී.එම්.සුරංග නිශානේත අෙපෝනේසු 
මහතා 
   03         මහා නගර සභා මනේත්රී             - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 
   04         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 
   05         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ 
මහතා 
   06         මහා නගර සභා මනේත්රී                  - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 
   07         මහා නගර සභා මනේත්රී  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා මහතා 
   08         මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.ඩබේ.ඩී.රනේදු නිෙරෝෂණ මහතා 
   09         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.නාලනී  ෙප්ර්මවතී ප්රනානේදු 
මහත්මිය 
   10         මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.අෙශෝක ඉනේද්රතිලක ප්රනානේදු 
මහතා 
   11         මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.එම්.මෙහ්ෂ් රුක්මාලේ ඩයස් මහතා 
   12         මහා නගර සභා මනේත්රී  - පී.යසනේත රනේසිරි ප්රනානේඳු මහතා 
   13         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ඩබේ.එම්.නිෂා ඉරානි විෙජේවික්රම 
මහත්මිය 
   14         මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 
   15         මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ලලිත් ප්රනානේදු මහතා 
   16         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ෙඛ්සර රවීනේද්ර ප්රනානේදු මහතා 
   17         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එෆ.්බී.නිලංක සිලේවා මහතා 
   18         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ෙක්.පී සුසනේත ෙපෙරේරා මහතා 
   19         මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ප්රිනිත් ක්රිෂානේත විෙජේරත්න 
මහතා 
   20         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 
   21         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.පිලිප් ෆැනේසිස් ප්රනානේදු මහතා 
   22         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 
   23         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු 
මහත්මිය 
   24         මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ. උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 
   25         මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ මහත්මිය 
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2021.11.12 දින පැවති මුදලේ පිළිබද සථ්ාවර කමිටු වාරේතාෙවේ  අංක 11‚ 13‚ 17 (25)‚ 18 
(1) සිට 18(7) දක්වා‚ 32 හා 33 ට විරුදේධවත් අෙනකුත්.සියලුම කමිටු තිරණයනේට 
පක්ෂවත්පහත නම් සදහනේ මහා නගර සභා මනේත්රිවරු ඡනේදය ප්රකාශ කරන ලදි. 

 
01     මහා නගර සභා මනේත්රී             - රවිනාත් ජයශ්රී ගුණෙස්කර 

මහතා 
02     මහා නගර සභා මනේත්රී                 -      යූ.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා මහතා 
03 මහා නගර සභා මනේත්රී             - එම්. චනේද්ර ගාමිණි පීරිස් 

මහතා 
04 මහා නගර සභා මනේත්රී             - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනී 

මහත්මිය 
05 මහා නගර සභා මනේත්රී             - සිත්ති මසීනා බක්කරේ 
මහත්මිය 

06 මහා නගර සභා මනේත්රී             - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේත්රිකා කුෙරේ 
මහත්මිය 

 

 
2021.11.12 දින පැවති මුදලේ පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ  අංක 11‚ 13(1)‚ 17 (25)‚ 
18 (1) සිට 18(7) දක්වා‚ 32 හා 33 ට විරුදේධවත් අෙනකුත්.සියලුම කමිටු තිරණයනේට 
පක්ෂවත්පහත නම් සදහනේ මහා නගර සභා මනේත්රිවරු ඡනේදය ප්රකාශ කරන ලදි. 

01     මහා නගර සභා මනේත්රී             - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස් 
මහතා 

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

03 මහා නගර සභා මනේත්රී             - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු 
මහත්මිය 

04 මහා නගර සභා මනේත්රී             - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ 
මහත්මිය 

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

06 මහා නගර සභා මනේත්රී             - ආරේ.ක්රිෂනි ප්රනානේදු මහත්මිය 
 

2021.11.12 දින පැවති මුදලේ පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ  අංක 15(1) සහ 15(2) 
කරුණුවලට පක්ෂවත්‚ අෙනකුත්සියලුම කමිටු තිරණයනේට විරුදේධවත් පහත නම් 
සදහනේ මහා නගර සභා මනේත්රිවරු ඡනේදය ප්රකාශ කරන ලදි. 

01 මහා නගර සභා මනේත්රී             - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු 
මහතා 
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02 මහා නගර සභා මනේත්රී             - ඩබේ.පී.ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ 
මහත්මිය 

03 මහා නගර සභා මනේත්රී             - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර 
මහතා 
 04       මහා නගර සභා මනේත්රී             - ඩබේ.රවිනේද්ර රංගන ප්රනානේදු 
මහතා 

 

2021.11.12 දින පැවති මුදලේ පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ  සියලුම කමිටු 
තිරණයනේ වැඩි ඡනේෙදනේ සභා සම්මත විය.  
(ෙමම අවස්ථාෙවේදි පහත නම් සදහනේ මනේතිවරු සභාගැෙබහි ෙනාසිටියහ.  
 01       නිෙයේජ්ය නගරාධිපති                -           ඩි .සමනේත සිලේවා 
02      මහා නගර සභා මනේත්රී               -           ඩි එම් සුජිත් පුෂ්පතුමාර 
03      මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.මැක්සි ෙජේ ප්රනානේදු මහතා 
04 මහා නගර සභා මනේත්රී  - සුනිලේ නනේදසිරි මාසෙකෝරාල මහතා 
05 මහා නගර සභා මනේත්රී  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස් මහතා 
06 මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා) 

 

 
 

07 ලැබිම් ෙගවේම් පිළිබද මාසික ප්රකාශන වැඩ ප්රගති වාරේතා 
 

ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ .සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 
ගරු මනේත්රීවරුනි 2021.11.12 දිනැති මුදලේ කමිටු වාරේතාෙවේ අංක 04 යටෙත් 2021 
ඔක්ෙතෝබරේ මාසයට අදාල මුල්ය වාරේතාව ඇමුණුම 01 ෙලස ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

 
08 පුදේගලික ස්භාවෙයේ කරුණු  

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේතිකා කුෙරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ ලුනාව ළමා උද්යානයට අද පත්ෙවලා තිෙයන ඉරණම 
සම්බනේධෙයනේ උයන ෙකාට්ඨාශෙයේ නාගරික මනේත්රිවරිය වශෙයනේ කලකිරිමට 
පත්ෙවනවා.ගරු නගරාධිපතිතුමණි අද එය කැලයක් බවට පත්ෙවලා.අපි ළමා 
උද්යානයක් සාදා නිමකරනේෙනේ දරුවනේෙගේ මානසික සුවය‚ විෙනෝදය සතුට 
ආකලේප සංවරේධනය කරගනේන. ඉතිනේ නගරාධිපතිතුමණි ෙම් ළමා උද්යානය 
සැෙරනේ සැෙරේ අගාදයට පත්කරනේෙනේ ඇයි? 

 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
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ගරු මනේත්රීතුමිය ඔබතුමිය කථාකරනේෙනේ ෙමාකක් ගැනද? ෙකාෙහ් එකක් ගැනද 
කථාකරනේෙනේ. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේතිකා කුෙරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමා ලුනාව ළමා උද්යානය උයන ෙකාට්ඨාශෙයේ  
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ඔබතුමිය වරදේදෙගන කථා කරනේෙනේ.උයන ළමා උද්යානයක් කිවේවාම මම කලේපනා 
කරනවා උයෙනේ ළමා උද්යානයක් ෙකාෙහ්ද තිෙයනේෙනේ කියලා.උයන කියලා 
ෙකාට්ඨාශ එකක් තිෙයනවා ඉඩම කියලා එකක් තිෙයනවා.ඔය ඉඩෙම් එකක් ගැන 
කථාකරනේෙනේ. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේතිකා කුෙරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි සමාෙවනේන ඉඩම ෙකාට්ඨාශය කියලා අපි සදහනේ 
කරමු.නගරාධිපතිතුමණ ගිය ෙපබරවාරි මාසෙයේ ෙම් ළමා උද්යානයට යාබද 
කලපුවට ඩයි වරේගයක් දාලා මුලු කලපුවම දුගනේදයක් හැමුවා. 

 
ගරු නගරාධිපති ඩබේලිවේ සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමිය ෙබාරු කියනේන එපා.ඩයි ෙනෙමයි ඇලේගි කියන විෙශ්ෂ ශාක 
වරේගයක් 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.සුදරේශනි ප්රියනේතිකා කුෙරේ මහත්මිය 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි දුගනේදයක් හැමුවා එ ළමා උද්යානෙයේ. ඔබතුමා හැම 
ෙවේලෙවේම අපි ෙදයක් කථා කරනේන ගිෙයෝත් කථා කරනේන ෙදනේෙනේ නැ.ඇයි එෙහම 
කරනේෙනේ.ළමා උද්යානයට ෙමානවාහරි ෙදයක් දැම්මාෙනේ.මම අහනේෙනේ ළමා 
උද්යානයක් කියනේෙනේ අපි දරුෙවෝ ෙවනුෙවනේ නිරේමාණය කරන ෙදයක්. ළමා 
උද්යානයට ෙවේලා තිෙයන තත්වය ගැනයි කථා කරනේෙනේ.ඔබතුමා විෙවේචනය 
කරනේන ෙනෙමයි ඔබතුමාට ෙම් පැහැදිලි කරනේෙනේ දරුවනේ ෙවනුෙවනේ එය සුදේධ 
පවිත්ර කරලා ෙදනේන දරුවනේෙගේ මානසික සුවය ලබනේන කරලා ෙදනේන. 
නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා ඇහුනේකනේ ෙදනේන ඔන ඔබතුමා හැම ෙවෙලේම අපිට 
ෙදයක් කථාකරනේන ෙදනේෙනේනෑ.එ සම්බනේධෙයනේ ඔබතුමාෙගේ අවධානය 
ෙයාමුකරන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 

.ගරු නගරාධිපතිතුමණි මාස 04 ක කාලයක සිට ඉදනේ මෙගේ නම සදහනේ ශිරේෂ ලිපි 
ෙලේඛන ඉලේලලා ඉලේලිමක් කරා. මට තාම ලැබිලා නැහැ.හැකි ඉක්මණිනේ එය 
ලබාෙදන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමණි සභාෙවනේ ලිපිද්රව්ය 
ෙදනවාෙනේ ඉතිනේ ලිපිද්රව්ය වලත් ගරු නගරාධිපතිතුමණි අපි ඉලේලිම කරනවා ෙම් 
ෙම් අවශ්ය ෙදේ ෙදනේන කියලා.එ වුනාට අපි ලිපිවලිනේ ඉලේලුවාට අපිට හම්බෙවනේෙනේ 
සුලු ප්රමාණයයි. නමුත් සභාෙවේ සලේලි නැ කියලා ඉලේලන ෙදේ ලැෙබනේෙනේ 
නැහැ.එතෙකාට අපි ලියුම්වලිනේ හැමෙදේම අෙප් අත්සන සහිතව ගනේෙනේ එතෙකාට 
අපි ගත්තාෙවනවා.එවුනාට අපිට ගිය මාෙස් ලැබුෙණ් හාප්ෂිටුයි‚ පෑනේ 04 යි‚ ෆයිලේ 
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කවර පමණයි. අපි අත්සනක් සහිතවෙනේ ෙදනේෙනේ එනිසා ඔබතුමාෙගේ අවධානය 
ෙයාමුකරනවා. සභාෙවේ අවතක්ෙස්රු කරනේන ෙනෙමයි කියනේෙනේ  

 
 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - යූ.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි පුදේගලික ස්භාවෙයේ කරුණක් තිෙයනවා ඉදිරිපත් කරනේන 
කලේෙදේමුලේල ඊබට් පටුමෙගේ වරිපණම් අංක 85 එ අතුරු මාරේගයක් තිෙයනේෙනේ එක 
සංවරධනය කරලා ෙදනේනත් එ වෙගේම කලේදමුලේල දහම්පුර 271/2 මාරේගයත් 
සංවරේධනය කරලා ෙදනේන. 

 
ගරු නගරාධිපති ඩබේලිවේ සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමා ලක්ෂ 15 ෙදනවාෙනේ ලබන අවුරුදේදට එෙකනේ කරගනේනෙකෝ. 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - යූ.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා මහතා 
ගරු නගරාධිපතිතුමා ෙම් අවුරුදේෙදේ කරලා ෙදනේන කියලා කියනේෙනේ. 
 
ගරු නගරාධිපති -  ඩබේලිවේ. සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
ගරු මනේත්රිතුමිය ඔබතුමිය ලිපිද්රව්ය ඉලේලුවත් එ ලිපිද්රව්ය ගබඩාෙවේ  නැත්නම් 
ගබඩාෙවේ නැහැයි කියන එකත්‚ ලිපිද්රව්ය ගනේනවා කියන එකත්‚ හැමතිස්ෙසම් ගලේ 
නැතිෙවේලාවලේ තිෙයනවා තාර නැති ෙවේලාවලේ තිෙයනවා. ලිපිද්රව්ය නැතිෙවලාවලේ 
තිෙයනවා. එෙහම ෙවේචේච අවස්ථා ඔන තරම් තිෙයනවා.එ හැර හිතාමතාම 
මනේත්රිවරියක් මනේත්රිවරෙයක් මුලේ කරෙගන ලිපිද්රව්ය ෙනාදි ඉනේන තත්වයක් 
නෑහැ.එ අවස්ථාවලට ගලපෙගන තමයි එ ෙදේවලේ කරනේෙනේ. මනේහිතනේෙනේ නෑ 
ආණ්ඩු පක්ෂය‚ විපක්ෂය කියලා ඉලේලන සියලු ෙදේම ෙදනේෙනේ නෑහැ.යම් ප්රමාණයක් 
ෙදනවා. 

ගරු මනේත්රිතුමිය ඔබතුමිය කියන ළමා උද්යානය කවදාවත් එතන හැෙදනේෙනේ 
නෑහැ.ලබන අවුරුදේෙදේ ළමයි 12000 කට කියවිම් ශාලාවක් එතන තට්ටු ෙදකට 
හැෙදනවා. එ ළමා උද්යානය ඉස්සහාට එනවා.ෙභෝජුනේ හලක් හැෙදනවා. අපි එය 
සැලසුම් කරලා ඉවරයි. 2022 දි ඔය ළමා උද්යානය ඔතනිනේ අයිනේෙවලා ෙවේලේස් කුමරි‚ 
ෙවේලේස් කුමර‚ ශානේත ෙස්බස්තියනේ‚ ෙමෙතෝදිස්ථ විද්යාලවල දරුවනේට කියවේම් 
ශාලාවක් අංග සම්පුරේණ තට්ටු ෙදෙක් කියවිම් ශාලාවක් ඔය ස්ථිනෙයේ හදනවා. 
ළමා උද්යානය ඉස්සරහට ෙගනවා. 

 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - සුදරේශණි පියනේතිකා 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි එම ෙදේවලේ ෙවනවානම් අපි  සංෙතෝශයි. 
 

09   ෙවනත් කරුණු නැත. 
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       සභාෙවේ වැඩ කටයුතු ෙමතනිනේ අවසනේ විය. 
 
 
 

අ.කෙලේ/ ඩබේ.සමනේලාලේ 
ප්රනානේදු 

නගරාධිපති, 

ෙමාරටුව මහා නගර සභාව, 

ෙමාරටුව. 

2021.12.02 දින, 

ෙමාරටුව මහා නගර සභා කාරේයාලෙයේදිය. 

 
    

 


