
2021 ෙනාවැම්බරේ මස 26 වන දින ෙපරවරු 9.30 ට 
ෙමාරටුව මහා නගර සභා රැස්විම් ශාලාෙවේදි පවත්වන 

ලද 

ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ විෙශ්ෂ මහා සභා 
රැස්විෙම් 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.රනේදු නිෙරෝෂන 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 
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19. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එෆ.්බී.නිලංක සිලේවා මහතා 

20. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ෙක්.පී.සුසනේත ෙපෙරේරා මහතා 

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

මහතා 

22. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 

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

24. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 

25. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 

26. මහා නගර සභා මනේත්රී  - 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  - එම්.සුනිලේ නනේදසිරි මහතා 

31. මහා නගර සභා මනත්රී  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස් මහතා 

32. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිසර රසාංජන මැනේදිස් මහතා 

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

34. මහා නගර සභා මනේත්රී            - එම්.චනේද්ර ගාමිණී පීරිස් මහතා 

35. මහා නගර සභා මනේත්රී            - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනි 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  - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු මහත්මිය 

39. මහා නගර සභා මනේත්රී            - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 

40. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ මහත්මිය 
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41. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු 

මහත්මිය 

42. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.ක්රිශනි ප්රනානේදු මහත්මිය 

43. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 

44. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා 

45. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.රවිනේද්ර රංගන ප්රනානේදු මහතා 

     සහ 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ ආරාධනය මත වැඩ බලන නාගරික ෙලේකම් 
එම්.ෙක්.ඩි.තාරක මුණසිංහ මහතා විසිනේ 2021.11.26 වන දින විෙශ්ෂ මහා සභා 
රැස්විෙම් කැඳවිම් නිෙවේදනය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මහා නගර සභා මනේත්රිවරුනි,අද දින න්යාය පත්රය 2021.10.15 දින පැවති මුදලේ 
පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාරේතාෙවේ අංක 17 යටෙත් අනුමත වාරේතාව අනුව ෙමාරටුව 
මහා නගර සභාෙවේ 2022 වරේෂය සඳහා ෙකටුම්පත් කරන ලද වැඩසටහනේ අයවැය 
ෙලේඛනය අනුමත කිරීම ඉදිරිපත් කරනේනට ලැෙබන අවස්ථාෙවේදි පළමුම මා, 
නගරාධිපතිවරයකු ෙලස අඛණ්ඩව 14 ෙවනි වසරටත්, ඉදිරිපත් කිරිමට ලැබිම මම 
හිතනේෙනේ ලංකාෙවේ පලාත් පාලන ආයතන ප්රධානිෙයකු ලැබුවාවු සුවිෙශ්ෂි ෙවනේනාවු 
වරප්රසාදයක් ෙලස මම විශ්වාස කරනවා.මා දනේනා තරමිනේ එවැනි වු අවස්ථාවක් 
හිමිව තිෙබනේෙනත් මටම විතරයි  

 
කියලයි මා විශ්වාස කරනේෙනේ. ගරු නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා, ගරු විපක්ෂ 
නායකතුමා ප්රධාන සියළුම ගරු මනේත්රීවරුනි, අයවැය ෙලේඛනය ඉදිරිපත් කිරිමට 
ෙපර සාම්ප්රදානුකූල ප්රතිපත්ති ප්රකාශය ඉදිරිපත් කිරිම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගනේනවා. 

 
අයවැය කථාව හා ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය - 2022 

ගරු ස්වාමීනේවහනේස, 
ගරු අන්යාගමික පූජකතුමනි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමනි, 
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ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, 
ගරු මහා නගර සභා මනේත්රීවරුනි, 
ගරු මහා නගර සභා මනේත්රීවරියනි, 
නාගරික ෙකාමසාරිස්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරි මහත්ම මහත්මියනි, 
මාධ්යෙවේදී මහත්ම මහත්මියනි, 
ෙගෟරවනීය ෙමාරටු පුරවැසියනි, 
 
ෙමාරටුව මහා නගර සභාව සඳහා 2022 වරේෂය සඳහා වන වාරේෂික අයවැය ෙලේඛනය 
හා ප්රතිපත්ති ප්රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාෙගේ ෙගෟරවනීය 
අවසරය ඉලේලා සිටිමි. 

ෙගවී යන 2021 වරේෂය තුළ පළාත් පාලන ආයතනයක් ෙලස බල ප්රෙදේශෙයේ 
පුරවැසියනේෙගේ සුබසාධනය උෙදසා අප ගත් ක්රියාමාරේග පිළිබඳව ෙකටිෙයනේ සඳහනේ 
කරන අතර, එළෙඹන 2022 වරේෂය සඳහා ෙමම අයවැය ෙලේඛනය මඟිනේ ප්රතිපාදන 
සලසා ඇති අපෙගේ ඉදිරි ඉලක්ක හා සංවරේධන සැලසුම් පිළිබඳව ෙමම ප්රතිපත්ති 
ප්රකාශය මඟිනේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. 

2020 වරේෂය තුළ පැන නැගුණු ෙකාවිඩේ 19 වසංගත තත්ත්වය තවදුරටත් තිව්ර ෙවමිනේ 
ෙලෝකෙයේම සාමාන්ය ජන ජීවිතය ඇතුළු සියලු ක්රියාකාරකම් තවදුරටත් අඩපණවීම 
ෙහ්තුෙවනේ 2021 වරේෂෙයේදී ෙකාවිඩේ පාලන හා සුබසාධන කටයුතු සඳහා ප්රමුඛතාවය 
ලබාදීමට සිදුවිය. 

ෙකෙස් ෙවතත් ෙකාවිඩේ අරේබුදයට මුහුණ ෙදන අතරම පළාත් පාලන ආයතනයක් 
ෙලස අපෙගේ අෙනකුත් සුබසාධන හා සංවරේධන වැඩසටහනේ ද අඩාල ෙනාවී පවත්වා 
ගැනීම සඳහා හැකි උපරිම ශක්තිෙයනේ කටයුතු කළ අතර, එහිලා 2021 වරේෂය 
සුවිෙශ්ෂ ජයග්රහණ අත්පත් කරගත් වරේෂයක් ෙලස හැඳිනේවීමට කැමැත්ෙතමි . 

විෙශ්ෂෙයනේම අපෙගේ දීරේඝකාලීන ඉලක්කයක්ව පැවති සංවිධිත කසළ 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතියක් සභා පරිශ්රය තුළ ආරම්භ කළ අතර ඒ තුළිනේ බල 
ප්රෙදේශය තුළ ජනනය වන ෙනාදිරන කසළ වරේගීකරණය  ෙකාට එක්රැස් කිරීම හා 
එම කසළ ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සඳහා ෙයාමු කිරීම ෙමම විෙශ්ෂ ඝන අපද්රව්ය 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය මඟිනේ ෙම් වනවිට සාරේථකව ඉටුකරමිනේ පවතින බව 
සතුටිනේ සඳහනේ කරමි.  

බස්නාහිර පළාත් අපද්රව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය මඟිනේ හදුනේවාෙදන ලද ශූන්ය 
කසළ සංකලේපය (Zero Waste) ප්රාෙයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීම තුළිනේ 100% ක 
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සාරේථකත්වයක් අත්කරගත් දිවයිෙනේ එකම පළාත් පාලන ආයතනය ෙමනේම, 
ෙනාදිරන කසල වරේග 37 කට පමණ ෙවනේකර ප්රතිචක්රීකරණය  

කිරීම සඳහා ෙයාමු කරනු ලබන ෙමරට එකම පළාත් පාලන ආයතනය බවට 
ෙමාරටුව මහා නගර සභාව පත් කිරීමට ඉහත ව්යාපෘතිය මඟිනේ අපට අවස්ථාව 
ලැබුනු බවද සඳහනේ කරමි. 

එෙමනේම, ෙමෙතක් සභාව ට විශාල පිරිවැයක්ව පැවති කසළ ෙම් වනවිට සභාවට 
ආදායම් ජනනය කරනු ලබන සම්පතක් බවට පත්කර ගැනීමට ෙමම ව්යාපෘතිය 
මඟිනේ හැකි වී ඇති අතර, ෙම් වනවිට සාමාන්යෙයනේ මාසිකව රුපියලේ ලක්ෂ 07 – 10 
අතර මුදලක් වරේගීකරණය කරන ලද කසළ අෙලවි කිරීෙමනේ උපයා ගැනීමට අප 
සභාවට හැකිව ඇති බවද සතුටිනේ සඳහනේ කරමි. 

ඉහත සඳහනේ පරිදි, කසළ කළමනාකරණ කටයුතු සම්බනේධව සුවිශාල ප්රගතියක් 
අත්කර ගනේනා අතරම, 2021 වරේෂය තුළ නගරෙයේ මාරේග, කාණු ඇතුළු ෙපාදු යටිතල 
පහසුකම් සංවරේධන කාරේයයනේ සඳහා ද අප විසිනේ කටයුතු කළ බව සඳහනේ කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

ඒ අනුව, 2021 වරේෂය තුළ සභා බල ප්රෙදේශය තුළ මාරේග හා කාණු ඇතුළු යටිතල 
පහසුකම් සංවරේධන ව්යාපෘති 182 ක් පමණ රුපියලේ මිලියන 189 ක පමණ ප්රතිපාදන 
ෙයාදවා ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත්,  ඒ සඳහා ෙමාරටුව මහා නගර 
සභා අරමුදලේ, පළාත් සභා අරමුදලේ සහ විමධ්යගත අරමුදලේ මඟිනේ ප්රතිපාදන සපයා 
ගත් බව ද සඳහනේ කරමි. 

ඉහත ව්යාපෘතිනේට අතිෙරේකව 2021 වරේෂය තුළ රජය මඟිනේ ක්රියාත්මක මාරේග 
කාපට් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් රුපියලේ මිලියන 180ක පමණ වියදමිනේ ෙමාරටුව 
මහා නගර සභා බල ප්රෙදේශය තුළ මාරේග කිෙලෝමීටරේ 18 ක් පමණ කාපට් අතුරා 
සංවරේධනය කිරීමට කටයුතු කළ බවද සදහනේ කරමි.   

ඒ යටෙත් මහා නගර සභා බල ප්රෙදේශෙයේ සියලු නාගරික ෙකාට්ඨාස ආවරණය වන 
පරිදි මාරේග, කාණු හා ෙපාදු  ෙස්වා ෙගාඩනැඟිලි ඇතුළු අත්යාවශ්ය යටිතල පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීමට හා පුරවැසි ජනතාවට වඩාත් උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දීමට 
පසුගිය වසර තුළදීත් කටයුතු කළ බව සඳහනේ කරමි. 

මා ෙපර සඳහනේ කල පරිදි ඉහත කී සියලු සංවරේධන කාරේයයනේ සිදු කරන අතරම 
2021 වරේෂය තුල අපෙගේ ප්රධානතම කාරේය භාරය වූෙයේ ෙකාවිඩේ 19 ව්යසන 
තත්ත්වෙයනේ පීඩාවට පත් වූ පුරවැසියනේ සඳහා සුබසාධන හා සහන ෙස්වා සැපයීම 
සඳහා කටයුතු කිරීම බව ඔබ සියලු ෙදනා දනේනා කරුණකි. 



6  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

ඒ අනුව, ෙකාවිඩේ ෙරෝගය ෙහ්තුෙවනේ මරණයට පත් වූ පුරවැසියනේෙගේ අවසාන 
කටයුතු සභාෙවේ අරමුදලේ ෙයාදවා සිදු කිරිෙම් අවමංගල්ය ආධාර ක්රමයක් සභාෙවේ 
අනුමැතිය යටෙත් 2021 වරේෂය තුළ ක්රියාත්මක කළ අතර, ඒ යටෙත් මෘතෙදේහ 196 ක 
පමණ අවසනේ කටයුතු සභාව මඟිනේ ඉටු කළ බව දනේවමි.  

තවද, 2021 මැයි සිට 2021 ෙනාවැම්බරේ දක්වා ෙකාවිඩේ ෙරෝගය ෙහ්තුෙවනේ මරණයට 
පත් වූ සභා බල ප්රෙදේශෙයේ පුරවැසියනේ 269 කෙගේ හා රජෙයේ ෙරෝහලේ මඟිනේ ෙමම 
සභාෙවේ ආදාහනාගාර ෙවත ෙයාමු කරන ලද ෙකාවිඩේ ෙරෝගය ෙහ්තුෙවනේ මරණයට 
පත් වූ සභා බල ප්රෙදේශෙයනේ පිට පදිංචිව සිටි පුදේගලයනේ 65 කෙගේ මෘතෙදේහ වලට 
අදාළ ආදාහනාගාර ෙස්වාවනේ සභාව විසිනේ මුළුමනිනේම ෙනාමිෙලේ ඉටු කරන ලදි. 

ඒ අනුව, ඉහත කී මරණාධාර ක්රමය හා ආදාහනාගාර ෙස්වා ෙනාමිෙලේ සැපයීම 
සදහා 2021 වරේෂය තුළ රුපියලේ මිලියන 3.1 ක පමණ පිරිවැයක් සභාව මඟිනේ දරන ලද 
බවද සඳහනේ කරමි 

 

තවද, 2021 වරේෂය පුරා ක්රියාත්මක කරන ලද ෙකාවිඩේ එනේනත්කරණ වැඩසටහනේ 
සඳහා ෙගාඩනැඟිලි පහසුකම් ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම් සපයා දීමට සභාව 
මඟිනේ කටයුතු කරන ලදී. 

එෙමනේම, ෙකාවිඩේ ෙරෝගය ෙහ්තුෙවනේ පීඩාවට පත්ව සිටි පුරවැසියනේ සඳහා සහන 
සැලසීමට පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක හදිසි ඇමතුම් මධ්යස්ථානයක් මහා නගර සභා 
කාරේයාල පරිශ්රය තුළ ස්ථාපිත කළ අතර, ආසාධිත ෙරෝගීනේ ෙරෝහලේ ගත කිරීම හා 
පීසිආරේ හා ක්ෂණික ප්රතිෙදේහ පරීක්ෂණ සඳහා පුරවැසියනේ කඩිනමිනේ ෙයාමු කිරීම 
සඳහා සභාව මඟිනේ ගාස්තු රහිත පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක ප්රවාහන ෙස්වාවක්ද 
ආරම්භ කරන ලදී. 

එ ෙස්ම, ෙකාවිඩේ ෙරෝගයට ෙගාදුරු වූ සභා ෙස්වකයනේ සඳහා සභා කාරේයාල පරිශ්රය 
ආශ්රිතව රැදවුම් මධ්යසථ්ානයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ අතර ඒ තුළිනේ කාරේය 
මණ්ඩලය අතර හා ආසාධිත ෙස්වකයනේෙගේ පවුලේවල සාමාජිකයනේ ෙරෝගයට 
නිරාවරණය වීෙමනේ ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ෙකාවිඩේ 19 වසංගත තත්ත්වය යටෙත් 
සභාෙවේ කටයුතු බාධාවකිනේ ෙතාරව පවත්වා ගැනීමටත් හැකි වූ බව සඳහනේ කරමි. 

තවද, ෙකාවිඩේ 19 ෙරෝගී තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා එනේනත්කරණ මධ්යස්ථාන 
පාසලේ ඇතුළු නගරෙයේ ෙපාදු ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදුකළ අතර,  
ඒ තුළිනේ ෙරෝග ව්යාප්තිය අවම කර ගැනීමට හැකි වූ බවද සඳහනේ කරමි. 
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ඒ අනුව, සමස්ථයක් ෙලස 2021 වරේෂය තුළ ෙකාවිඩේ මරේදන හා ඊට අදාළ සුබසාධන 
කටයුතු සඳහා රුපියලේ මිලියන 05ක පමණ පිරිවැයක් සභාව මඟිනේ දරණ ලද බව 
සඳහනේ කරමි. 

2021 වරේෂය තුළ පැවති ෙකාවිඩේ ෙරෝග ව්යාප්තිය මධ්යෙයේ වුවද සභා කටයුතු අඩාල 
ෙනාවී පවත්වා ගනේනා අතරම, සභාෙවේ සුබසාධන හා සංවරේධන කාරේයයනේ හැකි 
උපරිම ධාරිතාවයකිනේ පවත්වා ෙගන යාමට හැකිවීම  පිළිබඳව සතුටට පත්වන 
අතර, එළෙඹන 2022 වරේෂෙයේ දී ෙකාවිඩේ ෙරෝගය ෙහ්තුෙවනේ පැන නැඟුණු  
අරේබුදකාරී වාතාවරණය සමනය ෙවේ යැයි අෙප්ක්ෂා කරමි.  

මා විසිනේ අද දින ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය ෙලේඛනය මඟිනේ ප්රතිපාදන සලසා ඇති 
හා 2022 වරේෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත විෙශ්ෂ ව්යාපෘති හා වැඩසටහනේ 
කිහිපයක් පිළිබඳව ඔබෙගේ අවධානය ෙයාමු කරවීමට කැමැත්ෙතමි. 

මා මුලිනේ සඳහනේ කළ පරිදි කසළ කළමනාකරණ ක්ෙෂ්ත්රෙයහි ලා අප විසිනේ ෙම් 
වනවිට ලබාෙගන ඇති ජයග්රහණ තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යෑමට 2022 වරේෂෙයේ දී 
අෙප්ක්ෂා කරන අතර, ඒ යටෙත් දැනට කරදියාන කසළ අංගනය ෙවත බැහැර 
කරනු ලබන කාබනික අපද්රව්ය ආශ්රිතව ෙකාම්ෙපෝස්ට් ෙපාෙහාර නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම අපෙගේ පළමු  ප්රමුඛතාවය බව සඳහනේ කරමි. 
2021 වරේෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත්, රට තුල මතුවී ඇති 
වරේතමාන තත්ත්වය යටෙත් ණයවර ලිපි විවෘත කිරීම පිළිබද ගැටළු හා අෙනකුත් 
ප්රාෙයෝගික දුෂ්කරතා ෙහ්තුෙවනේ ප්රමාද වූ ෙමම ව්යාපෘතිය 2022 වරේෂය තුළ 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පියවර ගනේනා බවත් වැඩිදුරටත් සදහනේ කරමි. 

තවද, දැනට ආරම්භ කර ඇති ඝන අපද්රව්ය විෙශ්ෂ ව්යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කිරීම 
සඳහා 2021.11.16 දින ෙමම සභාව ෙවත පැමිණී බස්නාහිර පළාත් ගරු 
ආණ්ඩුකාරවර මාරේෂලේ ඔෆ් ද එයාරේ ෙෆෝස් ෙරාෂානේ ගුණතිලක මැතිතුමා විසිනේ 
ව්යාපෘතිෙයේ සාරේථකත්වය පිළිබඳ අගය කළ අතර, ව්යාපෘතිය තවදුරටත් 
කාරේයක්ෂම කිරීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් සභාෙවේ ප්රතිපාදන වලිනේ  සම්පීඩන 
කසළකුට්ටි සකස් කිරීම  

සඳහා තවත් ෙබේලිනේ යනේත්ර 03 ක් ලබාදීමට අනුමැතිය ලබාදීම අප ලද තවත් 
ජයග්රහණයක්  බව සඳහනේ කරමි. 

එෙස්ම, ෙම් වනවිට නිසි පිළියමක් ෙනාමැති වීදුරු, බිම අතුරන ටයිලේ, පිඟනේ භාණ්ඩ 
හා ෙගාඩනැඟිලි සුනේබුනේ වළට අදාළ කසල ඇඹරීම සඳහා ඇඹරුම් යනේත්රයක් 
(Crusher Machine) සථ්ාපිත කිරීමට හා එම ඇඹරුම් ද්රව්ය ආශ්රිතව බේෙලාක් ගලේ ෙහෝ 
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ෙවනත් ෙගාඩනැගිලි ෙහෝ මාරේග ඉදිකිරීෙම් අමුද්රව්ය නිපදවීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 
කිරීමටත් 2022 වරේෂය තුළ කටයුතු කරන බවද සදහනේ කරමි. 

පවත්නා ෙකාවිඩේ 19 වසංගත තත්ත්වය හා ඉදිරිෙයේ දී මුහුණපෑමට සිදුවිය හැකි 
ෙවනත් ෙසෟඛ්ය ගැටළු වඩා පහසුෙවනේ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නගර සීමාව 
තුළ පිහිටි භාවිතයට ෙනාගනේනා ෙගාඩනැඟිලේලක් රජය මඟිනේ අත්පත් කරගැනීමට 
හා ඒ ආශ්රිතව නිෙරෝධායන හා සාත්තු ෙස්වා මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමටත් 
සැලසුම් කර ඇති බව සඳහනේ කරමි. 

එෙස්ම, ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ ජන ෙසෟඛ්ය ෙදපාරේතෙම්නේතුෙවේ 
ෙදපාරේතෙම්නේතු ප්රධානියා ෙලස අනුමත කාරේයය මණ්ඩලෙයේ ඇතුළත් ෛවද්ය 
නිලධාරි තනතුර සදහා ෛවද්ය නිලධාරිෙයකු අනුයුක්ත කර ගැනීමට හා ඒ තුළිනේ 
ෙපාදු ෙසෟඛ්ය ෙස්වා ලබා ගැනීෙම්දී පුරවැසි ජනතාව මුහුණ පා ඇති දුෂ්කරතා අවම 
කර ගැනීමට පියවර ගැනීම 2022 වරේෂෙයේ අපෙගේ තවත් ප්රමුඛ අරමුණක් බව සදහනේ 
කරමි. 

තවද, සභාෙවේ සංවරේධන කාරේයනේට අදාළ විෙශ්ෂඥ තාක්ෂණික උපෙදස් සැපයීම 
සඳහා වරලත් සිවිලේ ඉංජිෙනේරු නිලධාරිෙයකුෙගේ ෙස්වය අත්යවශ්යව ඇති බැවිනේ, ඒ 
සඳහා සුදුසු නිලධාරිෙයකු කාරේය මණ්ඩලයට ඇතුළත් කර බඳවා ගැනීමට 2022 
වරේෂය තුළ කටයුතු කරන බවද සඳහනේ කරමි. 

එෙමනේම, සභාෙවේ කටයුතු වඩාත් කාරේයක්ෂම කිරීම සඳහා වරිපනම් බදු 
මාරේගගතව ෙගවීම් පහසුකම් ලබාදීමට 2021 වරේෂය තුළ කටයුතු කළ අතර, එම 
කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යමිනේ 2022 වරේෂය තුළ සභාෙවේ අෙනකුත් ෙපාදු 
ෙස්වාවනේ ද මාරේගගතව ලබාගැනීෙම් පහසුකම් සලසා දීමටත් ප්රධාන කාරේයාල 
පරිශ්රය ආශ්රිතව ෙනාමිෙලේ රැහැනේ රහිත අනේතරේජාල ෙස්වාවක් ( Free  WiFi) ආරම්භ 
කිරීමටත් කටයුතු කරන බව ද සඳහනේ කරමි. 

අනෙප්ක්ෂිත පරිදි උග්ර තත්ත්වයට පත් වූ ෙකාවිඩේ 19 වසංගතය ෙහ්තුෙවනේ 
ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රමාද වූ අෙනකුත් නගර සංවරේධන ව්යාපෘති ද 2022 වරේෂය තුළ 
ආරම්භ කර එම ව්යාපෘතිවල ප්රතිලාභ  කඩිනමිනේ ජනතාව ෙවත ලබාදීමට පියවර  
ගනේනා බව ද සඳහනේ කරමි. 

ඉහත ව්යාපෘති හා 2022 වරේෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරිමට නියමිත සංවරේධන ව්යාපෘති 
සඳහා ෙමම අයවැය ෙලේඛනය මඟිනේ ප්රතිපාදන සලසා ඇති බැවිනේ, ඒ සම්බනේධව 
දීරේඝව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙනාකරන අතර, 2022 වරේෂෙයේ ක්රියාත්මක 
කිරීමට ෙයෝජිත සංවරේධන වැඩසටහනේ සඳහා අයවැය ෙලේඛනය මඟිනේ පුනරාවරේතන 
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හා ප්රාගේධන ක්ෙෂ්ත්ර වලට අදාළ ආදායම් හා වියදම් ඇස්තෙම්නේතු පහතිනේ සඳහනේ 
කරමි. 

01. 2022 වරේෂය සදහා ඇස්තෙම්නේතුගත ආදායම 
 පුනරාවරේතන ආදායම    රු. 1,049,404,960.00  
 ප්රාගේධන ආදායම              රු. 2,354,001,600.00 
 මුළු ආදායම     රු. 3,403,406,560.00 
 
 

02. 2022 වරේෂය සදහා ඇස්තෙම්නේතුගත වියදම 
 පුනරාවරේතන වියදම   රු.    983,985,460.00  
 ප්රාගේධන වියදම    රු. 2,419,395,100.00 
 මුළු වියදම               රු. 3,403,380,560.00 

 
ඒ අනුව, 2022 වරේෂය තුළ සංවරේධන හා සුබසාධන කටයුතු තවදුරටත් පුළුලේව 
ක්රියාත්මක කිරීමට අප දරණ උත්සහයට ඔබ සියලු ෙදනාෙගේ සහෙයෝගය අෙප්ක්ෂා 
කරන අතර, පවත්නා වසංගත තත්ත්වය යටෙත් ආදායම් හා වියදම් 
ඇස්තෙම්නේතුවල සිදුවිය හැකි ෙවනස්වීම් පිළිබඳව ඔබ සියලු ෙදනා අවෙබෝධ 
කරගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරමි. 

අවසනේ වශෙයනේ ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ සංවරේධන කාරේයයනේ සඳහා අපට 
උපෙදස් හා මඟෙපනේවීම ලබාෙදන අති පූජනීය මහා සංඝරත්නය, ගරු පූජක 
ප්රසාදීනේ වහනේෙස්ලා ඇතුළු සියලු ආගමික නායකයනේ ෙවත මාෙගේ වනේදනීය උපහාර 
පුද කරමි. 

තවද, අතිගරු ජනාධිපති ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ගරු අග්රාමාත්ය මහිනේද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ගරු මුදලේ අමාත්ය බැසිලේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු වත්මනේ 
රජෙයේ සියලු මැති ඇමතිවරුනේ ෙවත මාෙගේ ස්තූතිය පිරිනමමි. 

එෙමනේම, බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ඇතුළු පළාත් සභාෙවේ සියලු 
නිලධාරීනේ ෙවතද මාෙගේ ස්තූතිය පිරිනැමීමට ෙමම අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගනිමි. 

එෙස්ම, සභාෙවේ කටයුතු සාරේථකව පවත්වාෙගන යෑමට මා හට සහාය ලබා ෙදන 
නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂ මනේත්රී කණ්ඩායමට ද, විපක්ෂ 
නායක රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මැතිතුමා, සුජිත් පුෂ්පකුමාර, නිශානේත ප්රදිනානේදු, 
මැක්සි ෙජේ. ප්රනානේදු මැතිතුමනේලා ඇතුළු සියලු මහා නගර සභා මනේත්රීතුමනේලාට හා 
මනේත්රීතුමියනේලාට මාෙගේ විෙශ්ෂ ස්තූතිය පිරිනමමි. 
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සභාෙවේ සංවරේධන හා පරිපාලන කටයුතු සඳහා මා ෙවත සහාය වන නාගරික 
ෙකාමසාරිස්තුමා ඇතුළු සියලු ෙදපාරේතෙම්නේතු හා අංශ ප්රධානීනේටත් සභාෙවේ 
සමස්ත කාරේය මණ්ඩලයටත් මාෙගේ ස්තූතිය පිරිනමමි. 

තවද, මහා නගර සභාෙවේ කාරේයයනේ පිළිබඳව පුරවැසි ජනතාව දැනුවත් කිරීමට 
අපට සහාය ලබාෙදන සියලු විද්යුත් හා මුද්රිත මාධ්ය වල මාධ්යෙවේදී මහත්ම 
මහත්මීනේටද මාෙගේ ස්තූතිය පිරිනමමි. 

එෙස්ම, සියලු සංවරේධන කාරේයයනේ සඳහා අපට සහාය ලබාෙදන හා පිරිසිදු 
නගරයක් ෙගාඩනැගීම සදහා අප සමග අත්වැලේ බැඳ කටයුතු කරන ආදරණීය 
ෙමාරටුව පුරවැසි ජනතාවටද සත්ූතිය පිරිනමමි. 

අවසනේ වශෙයනේ එළෙඹන නත්තල, ලබනේනා වූ 2022 නව වසර සාමය සතුට පිරි 
නත්තලක් හා සුබ නව වසරක් ෙවේවා යැයි ප්රාරේථනා කරමි. 

ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු  
නගරාධිපති, 
ෙමාරටුව මහා නගර සභාව. 
 
2021 ෙනාවැම්බරේ 26 වන දින 
ෙමාරටුව මහා නගර සභා කාරේයාලෙයේදීය. 
 
නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 

ගරු මනේත්රිවරුනි, විෙශ්ෂෙයනේම 14 වරේෂයක් අඛණ්ඩව පවත්වන අයවැය රැස්වීෙම් 
පලමුෙවනේම පලමු කතාව ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ ගරු මනේත්රීතුමා විසිනේ සිදුකලා. 
එයත් මම හිතනේෙනේ සුවිෙශ්ෂි අවස්ථාවක්. එබැවිනේ මම ෙගෟරවෙයනේ ආරාධනා 
කරනවා ඔසඳ මනේත්රීතුමාට පලමුව සභාෙවේ 2022 අයවැය ෙවනුෙවනේ කථා කිරිම 
සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එලේ.ඔසඳ හරේෂණ අෙබේෙකෝනේ මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ධම්ෙවෝ හෙවේ රක්ඛති - ධම්මචාරි -  
                                  ධරේමෙයේ හැසිෙරනේනා ධරේමය විසිනේම ආරක්ෂා කරනවා.  
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ 14 වන අයවැය ෙකටුම්පත ෙම් අවසථ්ාෙවේදි 
ඔබතුමා එලිදැක්වුවා. වසර 14 ක් පුරාවට අඛණ්ඩව නගරාධිපතිධුරෙයේ ඉදිමිනේ අයවැය 14 
ක් ඉදිරිපත් කිරිමට ලැබිම ඔබතුමා ලද මහත් භාග්යක් ෙලස සලකනවා. ඒවෙගේම ඒ 
අයවැය 14 දිම මුලාරම්භ කථාව මා හට පැවැත්විමට ලබාදිම සම්බනේධව මම ගරු 
ඔබතුමාට ස්තුතිවනේත වන අතර එය මා ලද භාග්යක් ෙකාට සලකනවා. ගරු 
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නගරාධිපතිතුමනි, එක් එක් අවස්ථාවල අයවැය ඉදිරිපත් කිරිෙම්දි එක් එක් පිරිස ් විසිනේ 
ඔබතුමාෙගේ අයවැයට එෙරහිව ෙබාෙහෝ ෙදේ කරනේන ලැබුවත් 2022 අයවැය ෙකටුම්ප 
ඉදිරිපත් කිරිෙම්දි අපිට කිසිදු ගැටලුවකිනේ ෙතාරව අපිට ෙම් අයවැය ඉදිරිපත් කරලා 
ජයග්රහනය කිරිෙමනේ අපිට ඉදිරියට යනේන පුලුවනේ ෙවනවා. ඔබතුමා ප්රකාශ කලා ෙබ්රලිනේ 
ක්රමය අපි ක්රියාත්මක කරලා තිෙයනවා. මම හිතනේෙනේ ශ්රි ලංකාව තුල ගත්තම ෙබ්රලිනේ 
ක්රමය ආරම්භ කරපු මහ නගර සභාවයක් බවට ෙමාරටුව පත්ෙවනවා. ඒ සම්බනේධෙයනේ 
ෙසෟඛ්ය කමිටුෙවේ සභාපති වශෙයනේ ෙම් වසෙරේදි ෙමය ආරම්භ කිරිම සම්බනේධව මම 
සතුටට පත්ෙවනවා. ඒවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ ෙබ්රලිනේ ක්රමය නිසා නිෙවස් වල 
සිටින පිරිස් කුණු වරේගීකරණයට ලක්කරලා ලබාෙදනවා ඒවෙගේම අපිට දැනේ ගරු 
ආණ්ඩුකාර මාරේෂලේ ඔෆ් ද එයාරේ ෙෆෝරේස ් ෙරාෂානේ ගුණතිලක මැතිතුතමා තවත් ෙබ්රලිනේ 
යනේත්ර 3 ක් අපිට ලබාෙදනේන ෙපාෙරානේදු වුනා. ඒ ෙපාෙරානේදු විම මත අපි හිතනවා ෙමය 
අඛණ්ඩව සාරේථකව ඉස්සරහට කරෙගන යනේන පුලුවනේ ෙවයි කියලා. ඒවෙගේම තමයි 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දිගිනේ දිගටම ෙකාවිඩේ මරණ සිදු ෙවදේදි ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාව තීනේදුවක් ගත්තා ෙම් සියලුම ෙකාවිඩේ මරණ වලට අපි මුදලක් අය ෙනාෙකාට අපි 
ඒ මරණ ආදාහනය කරනවා කියලා. ෙමාරටුෙවේ විතරක් ෙනාෙවයි ලංකාෙවේ ඕනැම 
ප්රෙදේශයකිනේ ෙකාවිඩේ මරණයක් අෙවාත් නගරාධිපතිතුමා බෑ ෙනාකියා ආදාහනය 
කරන ගත්ත ඒ තුලිනේ අපිට ෙලාකු පිනක් සිදුෙවනවා. ෙමාකද ඒ ෙවලාෙවේ අසරණ 
ෙවලා  සිටින ෙකාවිඩේ මරණ සිදුවු පවුලේ සඳහා මහත් රුකුලක් වුනා ඒ මරණ ආදාහනයට 
සැලැස්විම. ඒවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මාරේග ප්රතිසංස්කරණය ගැන කථා කරදේදි 
මෙගේ ගෙම් බලනෙකාට දැනේ සියලුම මාරේග ප්රතිසංස්කරණය  කරලා හමාරයි. ෙමාරටුව 
ගත්තම 80% කට වැඩි ප්රමාණයක් අපි ප්රතිසංස්කරණය කරලා තිෙයනවා ඒවෙගේම කාණු 
පදේධති සකස ් කරලා තිෙයනවා. ඒවෙගේම සංවරේධනෙයේ නියමුවා බවට පත් ෙවලා 
තිෙයනවා. ගරු ජනාධිපති ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙනාෙබෝ දිනකිනේ මම 
හිතනේෙනේ ෙමරිනේ ඩ්රයිවේ එකත් ලබාෙදයි පානදුර දක්වා ගමනේ කිරිම සඳහා. ඒ වෙගේම 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පුරුෙවේ සරදමට වෙගේ ඔබතුමා මැයි මාසෙයේ සිරගතවීමකට 
ලක්වුනා MOH ෛවද්යවරුනේෙගේ ක්රියා කලාපය නිසා. ඔබතුමා හුෙදක්ම ෙමාරටුෙවේ 
ජනතාවට ෙස්වය කරනේන ගිහිලේලා ජනතාව ෙවනුෙවනේ ෙපනි සිටිනේන ගිහිලේලා තමයි 
සිරගතවිමට ලක් වුෙනේ. එදා කථාබහට ලක්වුන සමනේලාලේ ෙමෙහම කරනේන ගියා කියපු 
මිනිස්සු දැනේ කියනවා සමනේලාලේ නගරාධිපති කරනේන ගිෙයේ ෙහාඳ ෙදයක් කියලා. ගරු 
ජනාධිපතිතුමත් ඒ ඒ රැස්විම් වලදි කිවේවා සමනේලාලේ කෙලේ හරි ෙදයක් ඒ විදියට අපි 
ලංකාෙවම කරමු කියලා. ඒක නිසා මම හිතනවා අපිට ෙම් ප්රශ්ණය ඔබතුමා ඉනේන 
අවසාන අයවැය ෙම්ක තමයි කියලා. අපිට අඩුපාඩුවක් ෙවලා තිෙයනවා ෛවද්ය වරෙයක්. 
නගර සභාෙවේ  

කාඩරේ එෙක් අනිවාරයෙයනේ ෛවද්ය වරෙයක් ඉනේනවා අපි බඳවා ගමු ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපට එතෙකාට ඒවෙගේ ප්රශ්ණ නැහැ.ඊෙයේ ෙඩංගු රැස්විෙම්දි MOH 
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කාරේයාල ෙදෙකනේ ම අපිට විස්තර එනේෙනේ නැහැ ෙඩංගු ෙරෝගිය සම්බනේධව. ඒක නිසා 
අපි ෛවද්ය වරෙයක් ඉක්මනිනේම බදවා ගනේන තිෙයන ඉලේලීම ඉදිරිපත් කරනවා.   

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය මෙගේ 9 ෙවනි අයවැය කථාව බවට පත්ෙවනවා. මා 
විපක්ෂෙයේ නාගරික මනේත්රවරෙයක් හැටියට ෙම් කථා කරනේෙනේ  අෙප් ෙමාරටුව නගරෙයේ 
ෙමාරටුව නගරෙයේ බදු ෙගවන ජනතාව ෙවනුෙවනේ 2022 ට ලබාෙදනේනාවු සංවරේධනය 
සහ සියලුම ෙකාටස එකතු කරලා යනේනාවු ෙම් අයවැය. මම සඳහනේ කරනේන ඕන ෙම් 
අයවැය වැඩසටහනේ 7 කට සීමා කරලා තිෙයනවා. ඒ එක එක ගත්ෙතාත් ෙපාදු 
පරිපාලනය හා කාරේය මණ්ඩලය ෙස්වාව, 2 ෙස්වා හා බදු, 3 ෙසෟඛ්ය ෙස්වා, 4 ෙභෟතික 
සැලසුම්, 6 මහජන උපෙයෝගිතා ෙස්වය, 7 සුභසාධන ෙස්වා, 8 කුණු කසල සහ ෙමෙහයුම් 
ව්යාපෘති ෙම්වා තමයි අයවැය තුල ෙම් 2022 වැඩ සටහන ෙකාටස් වලට ෙබදලා 
තිෙයනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි පිටුව 8 ගත්ෙතාත් ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙව 
පුනරාවරේථන වැඩ සටහයනේ ආදායම් තුල වැඩ සටහනේ විස්තරය 8 කට ෙපල ගැහිලා 
තිෙයනවා. නමුත්  ඒ අංක 8 කට සදහනේ ෙවලා තිෙයනවා. නමුත් 7 යි තිෙයනේෙනේ 2022 
අයවැයට අපිට වැඩ සටහනේ විදියට නම් කරලා තිෙයනේෙනේ. ෙම්ක පටනේ ගනේනෙකාටම 
ෙම් අයවැය විහිලුවක් බවට පත්ෙවලා තිෙයනවා.දිගටම ෙදෝෂ වලට ලක් ෙවලා තිෙයනවා. 
ෙම්ෙකනේ අපිට ෙපනේනුම් කරනේෙනේ ෙමාරටුව මහ  නගර සභාෙවේ අයවැය තුල ජනතාවට 
ෙවනේනාවු වැඩ සටහනුත් ෙම් වෙගේ ෙවනේන පුලුවනේ. ගරු නගරාධිපතිතුමා එකක් 
ෙනාෙවයි. ෙමතන 5 ෙවනි වැඩසටහනක්  නැහැ. නැවත 6 තිෙයනවා.අපි දකින විදියට 
ෙම්2022 අයවැය ක්රියාත්මක ෙනාවන එකක් කියලා තමයි විපක්ෂෙයේ මනේත්රීවරෙයක් 
හැටියට මට කියනේන ෙවනේෙනේ.  

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 
 

ගරු මනේත්රිතුමා, ඒ සම්බනේධව තව දුරටත් කථා කරෙගන යදේදි නිවැරදි කිරිමක් 
කරනේන හදනේෙනේ පලාත් සභාව විසිනේ අයවැය සකස් කිරීම සඳහා අප ෙවත 
ලබාෙදන වැඩ සටහනේ පිලිබදව ෙලේඛණයක් ලබා ෙදනවා. ඒ ෙලේඛණෙයේ අංක 5 
විදියට සඳහනේ කරලා තිෙයනේෙනේ ජලය. එය ලංකාෙවේම පවත්වාෙගන යනේෙනේ 
ෙකාළඹ මහ නගර සභාවත් මහනුවර මහ නගර සභාවත් විතරයි. එතෙකාට 5 
කියන අංකය අපිට එවලා තිෙයන වැඩ සටහනේ ෙලේඛණයට 5 කියන එක අපිට අදාල 
ෙනාවන නිසා අංක 5 කියන එක අපි අයිනේ කරලා තිෙයනවා. අපට එවලා තිෙයන 
නිරේනායකයනේ එක්ක තමයි බජට් එක හදනේන ෙවනේෙනේ. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - යු.අනුරසිරි ජයලාලේ ද සිලේවා මහතා 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ වැරදේද හදාෙගන යමු. අපිත් කැමතියි ජනතාවට උදවු 
කරනේන. ෙසෟඛ්ය ෙස්වා ගත්ෙතාත් ෙම් කාලෙයේ මදුරු නාශක ෙතලේ වලට රුපියලක් 
වත් 2022 ට ෙවනේ කරලා නැහැ.අපි ෙම් කාලය ෙවනෙකාට ෙසෟඛ්ය සම්බනේධව 
විෙශ්ෂ සැලකිලේලක් ගනේන ඕන. ෙඩංගු මදුරුෙවෝ විතරක් ෙනාෙවයි ෙමාරටු සීමාව 
තුල විශාල මදුරු විෙශ්ෂයක් ඉනේනවා. අෙප් කාණු පදේධති තුල මදුරුෙවෝ පිරිලා.ෙම් 
ෙරෝග අපි හිතනේෙනේ නැති විදියට ව්යාප්ත ෙවලා යනේන පුලුවනේ. ඒවෙගේම ෙසෟඛ්ය 
ෙස්වෙයේ අධ්යාපන වැඩ සටහනේ වලට ෙවනේ කරපු මුදල සුලු ප්රමාණයක් ෙවලා 
තිෙයනවා. ෙමාරටු නගරය තුල නිවාස සංකිරේණ තිෙයනවා, අධ්යාපනය අඩු ෙසෟඛ්ය 
පිලිබද දැනුවත් භාවෙයනේ අඩු පිරිස් ෙමාරටුෙවේ ජිවත් ෙවනවා. අෙප් නගර සභාෙවේ 
ෙමවැනි පුදේගලයිනේව දැනුවත් කරනේන ෙසෟඛ්ය අධ්යාපනය ෙවනුෙවනේ මුදලක් අවශ්ය 
ෙවනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ෙමතන 2022 ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ සභික 
සංඛ්යාව 48 ක් ඉනේනවා ෙකාට්ඨාශ 29 ක් , ග්රාම නිලධාරි ෙකාට්ඨාශ 42 ක් තිෙයනවා. 
පදිංචි පවුලේ සංඛ්යාව 42402 ක්  

 
තිෙයනවා. ජන සංඛ්යාව 177741 ක්. ෙම් ජන සංඛ්යාෙවනේ අපි විදුලියට, ෙමාරටුව 
නගරෙයේ පරිසරයට, ෙපරපාසැලේ, කැලි කසල ව්යාපෘතියට, කාණු පදේධති, වසංගත 
ෙරෝග වලට ෙම් අයවැය තුලිනේ මම දනේන විදියට මුදලේ ෙවනේ කිරිම ප්රමාණවත් නැහැ. 
එම නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙම්ක අපි කියනේෙනේ ෙහාඳ අයවැයක් විය යුතුයි. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය කථාවට එක්විම සම්බනේධෙයනේ ෙකාරලවැලේල 
බටහිර මාෙගේ මැතිවරණ බල ප්රෙදේශෙයේ ගරු ජනතාවට ඒවෙගේම මාෙගේ ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙවේදි පුදකර සිටිනවා. විෙශ්ෂෙයනේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි රෙට් වෙගේම 
ආරේථික තත්වයකට තමයි ෙමාරටු ටත් මුණ ෙදනේනට සිදේධ වුෙනේ. අපි  ෙගාඩක් 
බලාෙපාෙරාත්තු තියාෙගන 2021 ආරම්භ කරාට ඒ වරේෂය අවසනේ කරනේනට 
මත්ෙතනේ අපි ෙනාසිතු ෙනාපැතු ෙමාෙහාතක ෙකාවිඩේ වසංගත තත්වයට අපිට 
මුහුණ ෙදනේනට සිදේධ වුනා. නමුත් එය ෙගෝලිය වසංගතයක් බැවිනේ රෙට් ආරේථිකයත් 
අෙප් ආරේථිකයත් අපි සියලු ෙදනාෙගේ ආරේථිකයට ඒ හරහා විශාල බලපෑමක් එලේල 
වුනා. නමුත් ඒ සියලු බලපැම් වලට මුහුණ ෙදමිනේ අපි ඉදිරියට යා යුතුව තිෙබනවා. 
විෙශ්ෂෙයනේම අපිට පසුගිය වසෙරේ ලගාකර ගත ෙනාහැකි වු ඉලක්ක වලට ලඟා 
වනේනට 2022 වරේෂය තුල ඔබතුමා කටයුතු කරමිනේ තිෙබනවා. ඒ අතර ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, විෙශ්ෂෙයනේ ෙමවනේ වු වසංගත තත්වයක් නැවත ඇති වුවෙහාත් 
ඒ සඳහා අපි සුදානම් වනේෙනේ ෙකෙස්ද යනේන පිලිබදව ඔබතුමාෙගේ අවදානයට ෙයාමු 
කරලා තිෙබනවා. අනිත් පැත්ෙතනේ විෙශ්ෂෙයනේම ෙම් පාලන තනේත්රය සිදුකරන 
නගරය හැටියට ඔබතුමාෙගේ නායකත්වෙයනේ යුතුව එදා කැලි කසල 
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කලමනාකරණෙයේදි ප්රමුඛතම සංධිස්ථානයක් පසු කරනේනට ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාවට පුලුවනේ කම ලැබුනා. ෙම් ෙවනෙකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි එය තවත් 
තිව්රර කරමිනේ, තවත් කළමනාකරණය කරමිනේ අවශ්ය සියලු කටයුතු ඔබතුමා විසිනේ 
2022 වරේෂය සඳහා ෙයෝජනා කර තිෙයනවා. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාෙගේ සහෙයෝගය 
ෙම් අවස්ථාෙවේදි ඔබතුමාට ලැෙබනවයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙවේදි සඳහනේ 
කරනේනට කැමතියි. විෙශ්ෂෙයනේම නගරාධිපතිතුමනි, ෙකාම්ෙපාස්ට් ෙපාෙහාර 
නිරේමාණය කිරිම එතුලිනේ නව ආදායම් මාරේගයක්  ඇති කිරිම නව ෙස්වකයනේට 
අවස්ථාව ලබාදිම ආදිය ෙම් අවස්ථාෙවේදි අපිට කරනේනට ඉඩ පහසුකම් සැලැස්විලා 
තිෙබනවා. එදා කුණු ටික දිලා අපිට සලේලිත් ෙදනේන ෙවචේච යුගය අවසනේ කරලා අද 
කුණු දිලා එතනිනේ අපිට සලේලි ගනේන පුලුවනේ තත්වයක් බවට අද සභාව පරිවරේථනය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒවෙගේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, විෙශ්ෂෙයනේම නවින 
තාක්ෂණයත් ෙම් සභා ගරේභය තුල ස්ථාපිත කරලා එතුලිනේ සභා ෙස්වකයනේෙගේ 
කාරේයක්ෂමතාවය තවත් ඉහල නංවනේනට අවශ්ය කටයුතුත් අවදානය ෙම් සඳහා 
ෙයාමු ෙවලා තිෙයනවා. ඒවෙගේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, විෙශ්ෂෙයනේම කැලි 
කසල සම්බනේධෙයනේ කථා කරනෙකාට අපිට ෙලාකු ප්රශණ්යක් බවට පත්ෙවලා 
තිබුනා සමහර වීදුරු බිම අතුරණ ටයිලේ, පිඟනේ ආදිය අපිට එතරම් සාරේථක විසදුමක් 
තිබුෙනේ නැහැ. පහුගිය කාෙලේ අපි තවත් ඉස්සරහට පිම්මක් පැනලා ඒ 
සම්බනේධෙයනේ ඔබතුමාෙගේ නායකත්වෙයනේ අපි සියලු ෙදනා සාකචේඡා කරලා දැනේ 
ඔබතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙයනවා ඒ සඳහා අවශ්ය යනේත්රසුත්ර අරෙගන ඒ තුලිනේ 
තව තවත් රැකියා අවස්ථා නිරේමාණය කරලා තවත් පිම්මක් ඉස්සරහට පනිනේනට. 
විෙශ්ෂෙයනේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම විශ්වාස කරනේෙනේ අපිට අවශ්ය වැඩක් 
කරනේන පුලුවනේ අයවැයක්. ඒ නිසා අපිට පහුගිය ටිෙක් බැරිවුන ෙදේවලුත් හදාෙගන 
ෙම් වසංගත තත්වයනේ වලට මුණ දිලා ඉතාමත් ෙහාඳ සුනේදර සංවරේධනයක් සුභ 
සාධන කටයුත්තක් 2022 දි ජනතාවට ලබා ෙදනේනට ඕන. ඒ නිසා විෙශ්ෂෙයනේම මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙකාරලවැලේල බටහිර ෙකාට්ඨාශෙයේ ජනතාව වෙගේම ෙමාරටුව 
ජනතාවත් ඒ ෙදස බලාෙගන ඉනේනවා. අවසාන වශෙයනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
අපිට දීරේඝ කාලීන සැලසුමක් නිරේමාණය කරනේනට ඕනැ. ඒක ලබන අවුරුදේෙදේ 
අවසනේ ෙවන තත්වයක් ෙනාෙවයි ෙහට දවෙස් ඉෂ්ඨ ෙවන ෙදයක් ෙනාෙවයි අපිට 
හැමදාම ෙමාරටුව ජනතාවට ඔබතුමාට ෙදනේන පුලුවනේ උපරිමය අපිට ෙදනේනට 
පුලුවනේ උපරිමය ඒ ජනතාව ෙවනුෙවනේ අපිට ලබා ෙදනේනට පුලුවනේ අයවැයක් 2022 දි 
ෙමාරටුව ජනතාවට ලැබිලයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙවේදි මා සඳහනේ කරනේනට 
කැමතියි. ඒ වෙගේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි විෙශ්ෂෙයනේම අපි ෙම් සියලු ෙදේ 
වලුත් එක්ක රෙට් තිෙබන ආරේථික තත්වයත් එක්ක අපිට කරනේනට පුලුවනේ සියලු 
ෙදේවලේ සිදු කරමිනේ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගනේනිමිනේ අවශ්ය කටයුතු තවත් දුරටත් 
ඉදිරියට කරෙගන යාමට මමත් මෙගේ ආදරනීය සෙහෝදර මනේත්රිවරුනුත් සැදිපැදී 
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සිටින බව ප්රකාශ කරමිනේ 2022 වරේෂය මෙගේ ආදරනීය ජනතාවට සුභම සුභ නව 
වසරක් ෙවේවායි , නව ආරේථික වසරක් ෙවේවායි කියා ප්රාරේථනා කරමිනේ මා නිහඩ 
ෙවනවා. 

 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා විසිනේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ප්රතිපත්ති ෙකටුම්පත 
පිලිබදව අදහස් දැක්විමට අවස්ථාව ලැබිම පිලිබදව සතුටු ෙවනවා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ප්රකාශෙයේ සඳහනේ වුන පරිදි ඔබතුමා ෙම් ඉදිරිපත් කරනේනෙනේ 14 
වන අයවැය. මා මනේත්රීවරෙයක් වශෙයනේ සම්බනේධවන 4 වන අයවැය. ෙම් ෙලේඛනය 
පිලිබදව කරුණු කාරණා ෙබාෙහාමයක් කථා කරනේන තිබුනත් අපි විශ්වාස කරනවා 
ඒවා කථා කිරිෙම්දි ෙම් අයවැය ෙලේඛණය ඇතුෙලේ ෙමාරටුව ජනතාවට ෙකායිතාක් 
දුරට එහි ප්රතිලාභ, එහි වාසිය ලඟා කරදිලා තිෙයනවද කියන කාරණය පිලිබද 
සාකචේජා කරනේන. දැනේ ෙම් අයවැය ෙලේඛණෙයේ අපට ෙප්නේන තිෙයනවා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපෙගේ අභිමතාරේතයනේ කියලා පිටුවක්. ඒ අභිමතාරේථයනේ 
එකිෙනක මම කියනේෙනේ නැහැ. ඇත්තටම ෙම් අභිමතාරේථයනේ ඉටුෙවලාද? ජනතාව 
ෙම්ෙකනේ සැහිමකට පත් ෙවලාද? කියන කාරණය අපි ජනතාවටම භාර කරනවා. අපි 
විශ්වාස කරනවා ෙම් අයවැය ෙලේඛණයට අනුව තමුනේනානේෙස්ලා පහුගිය අයවැය 
ෙලේඛන වලත් ඉදිරිපත් කරපු ඒ ඉලක්කනේ ඒ අදහස ් සාම්ප්රදායික අයවැය ෙලේඛණයක් 
බවට තමයි ෙම් අයවැයනුත් අපිට ෙපනේනුම් කරනේෙනේ. අපිට ෙපනේෙනේ නැහැ එහි 
ඇත්ත ධනාත්මක සාධනීය ලක්ෂණ. ඒවෙගේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් 
වාරේතාෙවේ ෙබාෙහාමයක් කරුණු නිවැරදි කරුණු ෙනාවන බවට ඕන තරම් සාක්ෂි 
අපිට තිෙයනවා. ඒවෙගේම ෙමාරටුව ජනතාව ෙම් ෙවනෙකාට මුහුණ ෙදන බරපතල 
ගැටලු වලට ඇත්ත විසදුම් සහ ඇත්ත ප්රතිපාදන ෙම්වායිනේ ෙවනේ ෙවලාද කියන 
කාරණය අපිට බලපානවා. අපට කථා කරනේන සිදේධ ෙවනවා. මා සුදානම් ෙවනේෙනේ 
නැහැ ෙම් ඉලක්කම් පිලිබද හරභයකට ෙයදනේන. ෙමාකද ෙම් ඉලක්කනේ ඕන තරම් 
අපිට ඉදිරිපත් කරනේන පුලුවනේ. හැබැයි අවසානෙයේ ඔබ තමයි තීරකයා බවට 
පත්ෙවලා තිෙයනේෙනේ. ඔබට හිෙතන පරිදි ඔබට හැෙගන පරිදි තමයි ඔබ ෙම් සියලු 
මුදලේ වියදම් කරනේෙනේ ෙම් ආයතනෙයේ කරුණු ගත්ෙතාත් එෙහම ෙම් ෙලේඛණෙයේ 
ෙබාෙහෝමයක් කරුණු ෙසෟඛ්ය ගත්තත්, ඒ වෙගේම ෙභෟතික සම්පත් වලිනේ ගත්තත්, 
සුභ සාධන ෙස්වා වලිනේ ගත්තත්, ඇත්ත අරමුණු ශාක්ශාත් කරගනේන පුලුවනේද 
කියන කාරණය බරපතලව පැන නගිනවා. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ෙම් අයවැය 
ෙලේඛණෙයේ සාවද්යතාවය පිලිබදව කරුණු ඔප්පු කරනේන මම එක කරුණක් ගනේනම් 
ඔබ දනේනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අෙප් මහ නගර සභාෙවේ අතිශ්ය වැදගත් ෙම් 
කාරේය මණ්ඩලය පිලිබදව. ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ අනුමත කාරේය මණ්ඩලය ෙම් 
වසෙරේ සඳහනේ ෙවනවා 971 ක්. ඒ 971 එෙස් තිබියදි දිගිනේ දිගටම අෙප් සභාෙවේ 
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පුරප්පාඩු ෙවනවා තනතුරු 159 ක් එෙස ් 159 ක් පුරප්පාඩු තිබියදි තමයි අපි විටිනේ විට 
ෙම් අනුමත කාඩරයට පිටිනේ ෙස්වකෙයෝ බඳවා ගනේෙනේ. වැටුප් ප්රතිපූරේණ ෙනාවි 
සභාෙවේ අරමුදලිනේ විශාල මුදලක් අපිට වැය කරනේන සිදේධ ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනාෙවයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් බඳවා ගැනිම් ෙබාෙහාමයක් තමනේෙගේ 
හිතවතුනේ, ඥාතිනේ, දූවරුනේ, ෙලේලිවරුනේ, තම තමනේෙගේ හිතවත් පාරේශවයනේ බදවා 
ගැනිම් බවට පත් කරලා තිෙයනවා. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ෙම්වා ඇතුෙලේ අතයට  

ගනුෙදනුත් සිදේද වුන බවට ඕනතරම් සාක්ෂි තිෙයනවා. හැබැයි ෙම්ෙක් බරපතල 
කාරනයක් ෙපනේනුම් කරනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙකානේත්රාත් පදනම මත 
ෙස්වකයනේ 3 ෙදනයි ඉනේෙනේ.තමුනේනානේෙස් ලාෙගේ පාලනය තුෙනනේ ෙදෙක් පාලනය, 
විධායක ජනාධිපතිධුරය, ආණ්ඩුකාර පාලනය ෙම් සියලු පාලනයනේ තිබියදි 
තමුනේනානේෙස්ලා තාමත් සමත් ෙවලා නැහැ ෙම් 159 පුෙරෝ ගනේන. ඒක එක 
ප්රශ්ණයක්. ඊලඟට ෙම් තුනේෙදෙනක් සඳහනේ කරන ෙකානේත්රාත් ෙස්වක පිරිස ෙම්ක 
ෙබාරුවක් කියන එක ගිය ආයතන කමිටු වාරේතාෙවනේ ඔප්පු ෙවනවා. ඒ වාරේතාෙවේ 
40 ෙදෙනක්ෙගේ නම් තිෙයනවා නැවත ෙස්වා කාලය දිරේග කරනේන. එතෙකාට ෙම්ෙක් 
සාවද්යතාවය ඉතාම පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ දිගිනේ දිගටම ඉතාම වරේණවත් ෙලස ප්රකාශ කලා කසල 
ව්යාපෘතිය සම්බනේධෙයනේ අපි කවුරුත් සතුටු ෙවනවා ෙමාරටුව මහ නගර සභාව 
දීරේඝ කාලයක් අවශ්යතාවයක තිබු කසල ව්යාපෘතිය යම් ප්රමාණයකට සාරේථකව 
ආරම්භ කලා. හැබැයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එහි ඇත්ත අභිමතාරේථය ඇත්ත 
ප්රතිලාභය තවමත් ජනතාවට ලැෙබනවද කියන කාරණය ජනතාවම දනේනවා. ඒකට 
ෙහ්තුව තමයි ෙම් ෙවනෙතක් කසල එකතු කිරිෙම්දි බැහැර කිරිෙම්දි ජනතාව ෙම් 
ෙවන ෙතක් 100% ක් සාරේථක ප්රතිලාභයක් ජනතාවට ලැෙබනේෙනේ නැහැ. භුමි වලට 
ගියාම භුමිය ඇතුෙලේ අවස්ථා ගණනාවලදි නිසි පරිදි කසල එකතු කිරිම, නිසි පරිදි 
කසල බැහැර කිරිම, කසල වරේගිකරණය පිලිබදව ජනතාව නිවැරදි ආකාරෙයනේ 
දැනුවත් කිරිම සිදු ෙනාවිෙම් ප්රතිඵලය නිසා මාරේග පුරා තවදුරටත් කුණු කසල ෙගාඩ 
ගැහිලා තිෙයනවා. ෙඩංගු ෙරෝගිනේ නැවත වටයකිනේ වැඩි ෙවලා තිෙයනවා. අපට 
සැහිමකට පත් ෙවනේන බැහැ ඔෙබේ කසල කලමණාකරන අවුරුදේදකුත් මාස 10 ක 
කාලයක් ගතෙවලා ඔබ ඉනේන තැනත් ෙමාරටු ජනතාව භුක්ති විදින කසල 
කලමනාකරණෙයේ ප්රතිලාභයත් ප්රතිඵලයක් ගැන අපට සෑහිමකට පත් ෙවනේන බැහැ. 
ඒ නිසා අපි නැවත නැවතත් ඉලේලිමක් කරනවා. ෙම් කසල ව්යාපෘතිය ඉතා ෙහාඳ 
ව්යාපෘතියක් එය මීට වඩා විදිමත් කරගනිමිනේ ජනතාවට මීට වඩා ප්රතිලාභ ලැෙබන 
ව්යාපෘතියක් බවට පත් කර ගැනිම ඔෙබේ වගකීම. හැබැයි අපි දනේනවා අපි ෙම් 
කරුණු කාරණා ෙමාන යම් ආකාරයටකට කථා කලත් දත්තයනේ ඉදිරිපත් කලත් එහි 
ප්රතිලාභය ජනතාව ෙවත ෙයාමු ෙනාවන බව පහුගිය අයවැය ෙලේඛණ වලිනුත් ෙම් 
අයවැය ෙලේඛණෙයනුත් අපිට ඉතාම ෙහාඳිනේ පැහැදිලි ෙවනවා. එම නිසා ඔබත් ඔෙබේ 
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පාලනයත් දිගිනේ දිගටම අසමත් භාවෙයේ සංෙක්තය බවට ෙම් අයවැය ෙලේඛණය 
පත්ෙවලා තිෙයනවා. ඒ නිසා ජනතාවට ආරාධනා කරනවා තව දුරටත් ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙමවැනි අසමත් පාලනයක් සමග ගමනේ කරනවද නැදේද කියන කාරණය 
ජනතාවම තිරණය කරනේන ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ෙම් ෙවනෙකාටත් අෙප් රෙට් 
ජනතාව  ඒ තිරණය ගනිමිනේ ඉනේනවා කියන එක අපිට හරි සතුටිනේ කියනේන 
පුලුවනේ. ඒක නිසා අද  අවසානෙයේ ෙම් පැත්ෙත් අෙප් මනේත්රිවරු අත උස්සලා හවසට 
රනේදිය ෙහෝටලයට ගිහිලේලා ඒ රාත්රි ෙබෝජන සංග්රහය භුක්ති විදලා එලියට ආවට 
භුමිෙයේ තමුනේනානේෙස්ලාට ජනතාවත් එක්ක මුහුණ ෙදනේන බැරි ප්රශ්ණයක් 
තිෙයනවා කියලා අපි දනේනවා. ඒක නිසා අපි නැවත නැවතත් ෙමාරටුෙවේ ජනතාවට 
ආයාචනා කරනේෙනේ ෙමවැනි සංදරේශන අයවැය ෙලේඛන වලිනේ ජනතාවට ඵලක් 
ෙනාමැති බවත් ෙම් අයවැය ෙලේඛණ වල ඇත්ත ප්රතිලාභය ජනතාවට ෙනාලැෙබන 
බවත් දිගිනේ දිගටම ඔප්පු කරමිනේ තිෙබන ෙමාෙහාතක ෙම් ඔබ විසිනේ ඉදිරිපත් 
කරපු අයවැයටත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පක්ෂයක් ෙලස අපි විරුදේධ වන බව 
සඳහනේ කරමිනේ මෙගේ කථාව අවසනේ කරනවා. 

 
 
 
 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.බි.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු මහත්මිය 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එෙගාඩඋයන ෙකාට්ඨාශෙයේ මනේත්රිවරිය ෙලස මා 
ප්රථමෙයනේම සඳහනේ කරනේන කැමතියි 2019 වසෙරේ මැද සිට ෙම් ඉතාමත් රුදුරු 
උවදුරක් පසුකරමිනේ යන කාල පරිචේෙඡේදයක්. එෙහත් ඒ සැම උවදුරු වලට හා 
අභිෙයෝගයනේට මුහුණ ෙදමිනේ සංවරේධන කටයුතුද ඉතා සාරේථකව ෙගන ගිය බවද  

සඳහනේ කරනේන කැමතියි. ෙකාවිඩේ වසංගතෙයනේ ෙමාරටුව ජනතාව ෙබේරා ගැනිම 
සඳහා විෙශ්ෂිත වු කාරේයයනේ කිරිම ගැනත් යලිත් හිස ඔසවමිනේ එනේනාවු ෙඩංගු 
වසංගතය ෙවනුෙවනේ එය මැඩලිම සඳහා ෙසෟඛ්ය අංශද සහභාගි කරගනිමිනේ 
ගනේනා වු ප්රයත්නය ඉතා අගය කරනවා ෙමනේම ප්රසංශාවද ලබා ෙදනවා. කසල 
කළමනාකරණයට මහජනතාව ෙපාළබවා ගැනිෙම්දි යම් යම් ෙදේශපාලඥයිනේ 
කුහකත්වෙයනේ හා අනුවන කමිනේ ජනතාව ෙපලඹවුවද ඒ ගැන විෙවේචනය කලද 
නමුත් දැනේ ජනතාව එය ඉතාමත්ම අගය කිරිමට පත් වි තිබිම ගැන මම හිතනේෙනේ 
අප සභාවටත් ඉතා ආඩම්බරයට කරුණක්. ඒවෙගේම ෙමාරටුව ජනතාව පැසසුමට 
ලක් කරනවා ෙමනේම අප සභාවට මහත් ආඩම්බරයක් වෙගේම ෙමාරටුව ග්රාම ෙස්වා 
වසම් 42 ෙක්ම කුණු කසල බැහැර කිරිම කාණු පවිත්ර කිරිම,  පාරවලේ ශුදේධ කිරිම, ෙම් 
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සියලුම අංශවල සිටින ෙසෟඛ්ය ෙස්වක මහත්වරුනේට හා ෙසෟඛ්ය අංශයට මාෙගේ 
ප්රශංසාව පිරිනමන අතර, විෙශ්ෂෙයනේ විදුලි අංශෙයේ මහතුනේට මාෙගේ විෙශ්ෂ 
ස්තුතියත් ඔවුනේ කරන කැපවිම, ෙමෙහයවිමට පිරිනමා සිටිනවා. ෙමම සියලු කරුණු 
නිසියාකාරයට කළමනාකරණය කරමිනේ ෙමාරටු පුරවරය නඟා සිටුවිමට ගනේනා 
උත්සහායට ගරු නගරාධිපතිතුමා ඇතුලු සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මිනේට  
පුදකරමිනේ 2021 ඉදිරිපත් කර තිෙබනේනාවු සුභවාදි අයවැයට මා නිෙයෝජනය කරන 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙයේ සියලුම සහය හා ප්රසංශාව ප්රකාශ කරමිනේ ෙමම අයවැය 
ලබන 2022 වරේෂයට මහජනතාවට ඉතාම සුභවාදිව ඒවාෙගේම මහජනතාව අගය 
කරන  අයවැය හැටියට මම ෙම් අවසථ්ාෙවේදි ප්රකාශ කරමිනේ අයවැයට ජයෙවේවා 
කියමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.ශිෙරෝමි ඉනේදිකා කුෙරේ මහත්මිය 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම පලාත් පාලන මනේත්රිවරියක් ෙලස පත්ෙවලා 4 වන 
වසෙරේ අයවැය. විෙශ්ෂෙයනේම ෙම් අවස්ථාව ලබා දිම සම්බනේධෙයනේ ස්තුතිවනේත 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයනේම අද දවෙස් අයවැය සම්බනේධෙයනේ අපි කථා කරදේදි මට 
වැදගත් ෙවනේෙනේ මම කානේතාවක් විම නිසා යි.ෙමාරටුව ආසනෙයේ නියුතු අෙප් 
කානේතාවනේ ෙවනුෙවනේ ෙමම අයවැෙයනේ කිසිම ප්රතිපාදන ෙවනේ ෙනාකිරිම 
සම්බනේධෙයනේ ප්රථමෙයනේම මාෙගේ අප්රසනේන තාවය සහ විෙරෝධය පලකර සිටිනවා. 
විෙශ්ෂෙයනේම අද දවස ගැන කථා කරනේන කැමතියි. අද අපි තැඹිලි පාට පටියක් 
අෙත් බැදෙගන සිටිනවා. විෙශ්ෂෙයනේම කානේතා හිංසනය සම්බනේධෙයනේ එක්සත් 
ජාතිනේනෙගේ සංවිධානය දින 16 ක් ෙවනේ කර තිෙබනවා. කානේතා හිංසනය තැඹිලි 
වරේණෙයනේ යුතු ෙලාවක් බිහි කරමු. කානේතාවනේට නිසි ෙලස සලකමු. කානේතාවනේට 
ෙගෟරව කරමු. අපි දනේනවා කානේතාවනේට සහ දරුවනේට නිසි ආකාරෙයනේ 
සලකනේෙනේ නැත්නම් එතන කිසිම ස්ථානයක ප්රජාතනේත්ර වාදයක් නැහැ. 
විෙශ්ෂෙයනේම කානේතාවක් විදියට මම කණගාටුවට පත් ෙවනවා. ෙමාරටුව 
ආසනෙයේ ෙමාරටුව ප්රාෙදේශිය බල මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරමිනේ ෙමාරටුෙවේ සමස්ත 
කානේතාවනේ නිෙයෝජනය කරනේන මට ලැබුණ අවස්ථාෙවනේ ෙම් සිවේ වසරක් පුරා 
කාලය තුල මට කිසිම ප්රෙයෝජනයක් ගනේන අවස්ථාවක් ලැබුෙනේ නැහැ. ෙම් අයවැය 
දිහා බලදේදි මම කණගාටුවට පත් ෙවනවා. විෙශ්ෂෙයනේම ෙම් අයවැය සම්බනේධෙයනේ. 
ඒ වෙගේම කානේතාවනේට සලකන ආකාරය සම්බනේධෙයනේ ගත්ෙතාත්, අපි ප්රාෙදේශි 
මට්ටමිනේ පමණක් ෙනාෙවයි. අපි ජාතික මට්ටෙමනේ දැක්කා පාරේලිෙම්නේතුව තුල 
කානේතාවක් වාචිකව අපෙයෝජනයට පත් ෙවනවා. ෙරෝහිනි කවිරත්න මනේත්රිතුමියට 
ඉතාම තුචේච ආකාරෙයනේ තිස්සකුට්ටි ආරචේචි කියන මනේත්රිවරයා අපහසුවට පත් 
කලා පාරේලිෙම්නේතුව තුල ඒවෙගේම පාලාත් පාලන ආයතන තුලත් එවැනි තත්වයනේ 
ෙම් සිවේ වසර පුරාම අපි දැක්කා ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ෙම් තත්වය ෙවනස් විය 
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යුතුයි. විෙශ්ෂෙයනේ අපි දැක්කා ෙජේ.ආරේ.ජයවරේධන ජනාධිපතිතුමා වසර 40 කට ෙපර 
ශ්රි ලංකා කානේතා කාරේයංශය හැදුවා. අපි ඒ හරහා ආපු සාමජිකාවනේ ෙදේශපාලනයට 
කානේතා කාරේයංශය හරහා වසර 40 ක් ශ්රි ලාංකීය කානේතාවනේට විශාල ෙස්වයක් 
ඉටුවුනා. ඔබතුමා දනේනවා කානේතා කමිටුවක් නිරේමාණය කර ගත්තා. වසර 3 ක 
කාලයක් ෙගවුවා දැනේ 4 වැනි වසෙරේ අපිට රුපියලකවත් ප්රතිපාදනයක් ෙමම 
අයවැෙයනේ ෙවනේ කරලා නැහැ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඉතාම කණගාටුවට කරුනක් 
ෙලස මම ඒ කාරණය නැවත නැවතත් දක්වනවා. කානේතාවනේට ෙගෟරව කරනේන 
පුරුදු ෙවනේන කානේතාවනේට හිංසනය තුරනේ කරනේන කියන ආයාචනයත් සමගම 
කානේතා හිතකාමි ෙනාවන පරිසරයක් තුල කානේතාවනේ විදියට අද අපි කටයුතු 
කරනවා. විෙශ්ෂෙයනේම මට කියනේන ඕන අපි ෙගාඩක් අමාරුෙවනේ පිහිටවා ගත්ත 
කානේතා කමිටුව ඔබතුමා සභාපතිත්වය දුනේෙනේ පුරුෂ පාරේශවෙයේ මනේත්රිවරෙයකුට. 
ඒක ජාතික මට්ටෙමත්  එෙහමයි. කානේතා අමාත්යාංශයක් තිබුනට කානේතා 
මනේත්ර්වරියක් නැහැ කානේතා අමාත්යාංශයට. ෙමතන පලාත් පාලන 
අමාත්යාංශෙයක් ඒක ෙවනසක් නැහැ. 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ෙම් රට ෙකායි අතටද යනේෙනේ කානේතාවනේට දරුවනේට 
සලකනේන ජනතාව පුරුදු ෙවනේන ඕන. නගරයක් විදියට දියුණු ෙවනේෙනේ ෙකාෙහාමද, 
සංවරේධනය ෙවනේෙනේ  ෙකාෙහාමද, සංවරේධනය කියනේෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
බාහිරව සිදුවන සංවරේධනය පමණක් ෙනාෙවයි. අධ්යාත්මකව කානේතාවනේට 
දරුවනේට අවශ්ය සංවරේධනය ෙවනේන ඕන ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට විෙශ්ෂ 
අවධානය ෙයාමු කරනවා ඔබතුමා ඉදිරියට නගර සභාෙවේ ෙනාසිටියත් නැවත 
පත්ෙවන පාලකයිනේ අපි ෙවනේනත් පුලුවනේ ඔබතුමනේලා ෙවනේනත් පුලුවනේ කවුරුනේ 
ෙහෝ ෙවනේන පුලුවනේ කානේතා සංෙවේදි අයවැයක් හදනේන කියන ෙයෝජනාව මම 
නැවතත් ඉදිරිපත් කරනවා ඇත්තටම කානේතාවනේට ෙමවැනි තත්වයක් ඇතිවිම 
සම්බනේධෙයනේ මම කණගාටු වට පත් ෙවනවා ෙමාකද අද සමාජය කානේතාවනේ දිහා 
බලන ෙකෝණය ෙවනස් කරනේන ඕන. පුරුෂයිනේ ෙගාඩක් දුරට හිතනේෙනේ පුරුෂයිනේට 
පමණයි හැම ෙදයක්ම කියලා. කානේතා සංෙවේදි අයවැයක් ෙනාවන ෙහ්තු විදියට මම 
දක්වනේන කැමතියි කානේතාවනේට හැෙමෝම හිතනේෙනේ සුදුසුකම් නැහැ කියලා. 
ඒවෙගේම කානේතාවනේ ෙදවැනි පංතිෙයේ පුරවැසිෙයක් කරනේන තමයි හැම ෙදනාම 
උත්සහ කරනේෙනේ. කානේතාවනේෙගේ අවසථ්ාව පුරුෂයිනේට ෙදනේන එපා. එය ඉතාම 
වැරදි සහගත තත්වයක් විදියට මම දකිනවා. විෙශ්ෂෙයනේ අෙප් නගර සභාෙවේ 
සංෙවේදි තාවයක් නැහැ. අපි කවදද ෙම් තත්වයට පත්ෙවනේෙනේ. විෙශ්ෂෙයනේම ජාතික 
මට්ටම සහ ප්රාෙදේශිය මට්ටම එකට එකතු කරපු ඊතලයක් තුල තමයි අපි ඉනේෙනේ. 
මම කණගාටුවට පත්ෙවනවා ෙම් අවස්ථාෙවේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාෙගේ 
අවදානය ෙයාමු ෙවලා නැහැ කානේතාවනේ සහ දරුවනේ ෙවනුෙවනේ. අෙප් අයවැෙයනේ ඒ 
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සඳහා අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. විෙශ්ෂෙයනේම ෙම් වරප්රසාදය මට ලැබුෙනේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයනේ අෙප් පක්ෂ ෙදකම සමඟි ජන බල ෙවේගය සහ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කානේතාවනේට  නිසිෙලස සලකන පක්ෂයක් විදියට මම ඉතාම ෙගෟරවෙයනේ 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් සිහිපත් කරනවා. හිටපු අෙප් ගරු අග්රාමත්ය  රනිලේ වික්රමසිංහ 
මැතිතුමා 25% ක කානේතා ෙකෝඨාවක් දිලා ෙම් රෙට් කානේතාවනේට ෙදේශපාලන 
රාමුෙවේ නියැෙලනේන ලැබුන අවස්ථාව ගැන එතුමාව ෙගෟරවෙයනේ සිහිපත් කරනවා. 
ඒවෙගේම නාගරික මනේත්රිවරියක් ෙලස අද මම ෙමතන ඉනේෙනේ ෙමාරටුව ආසනෙයේ 
සමඟිජන බල ෙවේගෙයේ මෙගේ නායක ගරු ඉරානේ වික්රමරත්න මැතිතුමා ඒ වෙගේම 
ෙස්නක දමයනේත මැතිතුමා ඇතුලු අප කණ්ඩායෙම් නායකයිනේට විෙශ්ෂෙයනේම 
ස්තුතිවනේත ෙවනවා. ජාතික ෙදේශපාලනය සහ ප්රාෙදේශිය ෙදේශපාලනය 
ඔබතුමනේලාෙගේ ෙදකම එකයි එමනිසා මම ඔබතුමාෙගේනේ ෙබාෙහාම ෙගෟරවෙයනේ 
ඉලේලනවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි කානේතාවනේට ෙමම නගර සභා ව ඇතුෙලේ ඔබතුමා 
හිංසනයට පත් ෙවනේනට ඉඩ ෙදනේන එපා.   විෙශ්ෂෙයනේම ලිහිනි මනේත්ර්තුමියට 
පසුගිය සභාෙවේදි ඇතිවුන තත්වය ගැන මම මෙගේ විෙරෝධය ප්රකාශ කරනවා. මමත් 
එවැනි තත්වයනේ වලට පත්ෙවලා තිෙයනවා තවත් මනේත්රිවරියනේ එවැනි තත්වයනේ 
වලට පත්ෙවලා තිෙයනවා කානේතාවක් ඔබතුමාෙගේ මව ෙමතන සිටින සියලුම 
ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ කානේතාවනේ හිංසනය සිදු ෙනාවනේනට ඉඩ ෙදනේන කියලා 
මම ඔබතුමාෙගනේ ෙගෟරවෙයනේ ඕනැකමිනේ ඉලේලා සිටිමිනේ ෙම් අවස්ථාව ලබාදිම 
සම්බනේධව ඔබතුමා ඇතුලු සියලුම ෙදනාට ස්තුතිවනේත ෙවනවා.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්. පිලිප් ප්රැනේසිස් ප්රනානේදු මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 වරේෂෙයේ ඔබතුමාෙගේ අයවැයට අපි සියලු ෙදනාෙගේම 
සහෙයෝගය පතනවා. නමුත් 2022 අයවැය ඔබතුමා නියමානුකූලව ඉදිරිපත් කරලා 
මම හිතනවා ඔබතුමාෙගේ වැඩ පිලිෙවල අපෙගේ ජනාධිපතිතුමාෙගේ ෙසෟභාග්යෙයේ 
දැක්මට අනුවම ඔබතුමාෙගේත් වැඩ පිලිෙවල 2022 ආකාරෙයේම ඉෂ්ට ෙවයි කියන එක 
අප විශ්වාස කරනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙමාන ප්රශ්ණ ආවත් ඔබතුමා ෙම් 
ෙමාරටුවට කරපු ෙස්වය ෙමාරටුෙවේ ජනතාවට අමතක ෙවනේෙනේ නැහැ. ෙමාරටුෙවේ 
ජනතාවට කරපු ෙස්වය සියලු ෙදනාෙගේම හිත් තුල තිෙයනවා නගරාධිපති 
සමනේලාලේ ප්රනානේදු අපිට කරපු ෙස්වය. නමුත් අපිට ආරේථික වශෙයනේ පහුගිය දිනවල 
ජනතාවට ප්රශ්ණ තිබුනට එක එක අය ෙමානවා කිවේවත් ගම්  

 
මට්ටමට ගිහිලේලා තවත් අය ඔබතුමා ඇතුලු ආණ්ඩුවට ෙදාස් කිවේවත් මිනිස්සුනේෙගේ 
හිත් තුල තිෙයනවා අද රටට ෙවලා තිෙයන තත්වය ෙමාකක්ද රෙට් තිෙයන ප්රශ්ණය 
ෙමාකක්ද කියලා ෙත්රුම් ගනේන ජනතාවක් ෙම් ෙමාරටුව තුල ඉනේනවා. නමුත් 
සමහර පුදේගලෙයෝ වීථි වලට බැහැලා ෙමාන ෙදේවලේ කිවේවත්, කරත් ෙමාරටුරෙවේ 
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ජනතාව තමුනේනානේෙස් ගැන විශ්වාසය තියලා ඉදිරි 2022 අයවැයත් ෙමාරටුෙවේ 
සාරේථක වැඩ පිලිෙවලක් කරනවයි කියන එක ෙමාරටුෙවේ ජනතාව පමනක් ෙනාෙවයි 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපිත් එක්ක කථා කරන මිනිස්සු අපිට කියනවා ෙම් රෙට් 
ෙකාෙරෝනා ප්රශ්ණය එක්ක ෙම් රෙට් සංවරේධනයට ෙමාරටුෙවේ සංවරේධනයට අබමලේ 
ෙරේනුවකවත් හානියක් සිදේද ෙවලා නැහැ ෙමාරටුෙවේ නගරාධිපතිතුමා ඒ විදියටම 
වැඩ පිලිෙවල ෙමාරටුෙවේ ෙගනිචේචයි කියන එක ෙමාරටු ජනතාව අද පිලිඅරෙගන 
ඉනේනවා. ෙමාන කුහකෙයෝ ෙමාන විදියට කථා කලත් කුහක ෙදේශපාලඥෙයෝ ෙමාන 
විදියට වැඩ කලත් ෙමාරටුෙවේ ජනතාව තමුනේනානේෙස් ෙකෙරහි තිෙයන විශ්වාසය 
2022 ෙවනෙකාට තමුනේනානේෙස් ෙම් ෙමාරටුෙවේ තව ෙදේවලේ කරලා ෙම් අයට 
ෙපනේවනවයි කියන එක අපි දනේනවා. ඒක නිසා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු අයවැයට 
ෙකාරලවැලේල නැෙගනහිර ෙකාට්ඨාශෙයේ ජනතාවෙගේ ස්තුතියත් මෙගේ ස්තුතියත් පුද 
කරන අතර ජයෙවේවා කියමිනේ මම නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.ෙක්.පි.සුසනේත ෙපෙරේරා මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ම ෙගේ 4 ෙවනි අයවැය කථාවත් ඔබතුමාෙගේ 14 වැනි 
අයවැය ප්රකාශනෙයනේ 2021 වරේෂය  ෙකාවිඩේ වසංගතය සමඟ  අපෙගේ  ඉලක්කයනේට 
යාමට ෙනාහැකි වුණා. විශාල පිරිවැයක් අප සභාවටත් ඒ ෙවනුෙවනේ දැරිමට සිදු 
වුනා. නමුත් 2022 අයවැයට ඒ සඳහා ඔබතුමාෙගේ අවධාන ෙයාමු කර අවශ්ය කටයුත 
සම්පාදනය කර තිෙබනවා. ඒ පිලිබදව ඔබතුමාට මෙගේ ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා.2022 වරේෂයට ඔබතුමා ෙගන එන අයවැය ෙයෝජනාව ඉතාමත් සාරේථක 
අයවැයක් බව ප්රකාශ කරමිනේ එම අයවැයට පක්ෂව ඡනේදය ප්රකාශ කරමිනේ ඔබතුමා 
ෙගනයන වැඩ පිලිෙවල ඉදිරියටත් ෙමාරටුව ජනතාව ෙවනුෙවනේ කර ගැනිමට 
ෛධරේය සම්පත්තිය ලැබිලා ඔබතුමාට ඉදිරියටම යනේන හැකියාව ලැෙබේවායි කියා 
ප්රාරේථනා කරමිනේ නිහඩ ෙවනවා. 

 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - සිත්ති මසිනා බක්කරේ මහත්මිය 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,  අද දින ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ ෙමාරටුව ජනතාව 
ෙවනුෙවනේ 2022 වරේෂයට අදාල අයවැය අවස්ථාවට සහභාගිවිමට ලැබිම ඉතා 
වැදගත් ෙකාට සලකනවා. අපි දනේනවා 2018 සිට අෙප් සමස්ත අයවැය මිලියන 900 යි. 
අද ඉදිරිපත් කරන අයවැය 2022 සඳහා අෙප් සමස්ත අයවැය බිලියන 3.4 යි එතෙකාට 
2021 වසරට සාෙප්ක්ෂව අපි බැලුෙවාත් 2022 වසරට අපි මිලියන 34 ක ෙවනසයි 
තිෙයනේෙනේ. ෙලාකු පරතරතයක් නැහැ. එම නිසා සංඛ්යාත්මකව බැලුෙවාත් අපි 2021 
වසර හා 2022 වසර අතර කිසිම ෙවනසක් නැහැ. ඒ වෙගේම ප්රාගේධන ආදායම 
ගත්ෙතාත් අපි 2022 වසරට බිලියන 2.3 යි එයිනේ බිලියන 1.7 ක් අපි බලාෙපාෙරාත්තු 
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ෙවනේෙනේ බැංකු ණය මාරේගෙයනේ. අපි 2020 ගැන කථා කෙලාත් 2020 ෙදසැම්බරේ 
මාසෙයේ මිලියන 40 ක ඕඩරේ ඔෆ් ෆැසිලිටි එක ගනේනවා. ඒ ෆැසිලිටි එක සඳහා අපිට 
ඇඩේමිනිස්ෙට්ශනේ ෙක්රාස්ට් එකක් එනවා තුනේලක්ෂ අසුපනේදාහක් එතෙකාට මාසික 
වාරිකය අපිට මිලියන 3.3 යි එතෙකාට පලෙවනි වාරිකය ෙපාලිය 
ෙදලක්ෂඅසුහතරදාහයි. එචේචර වියදමක් දරනේන ෙවනවා. ඒ වෙගේම ඒ වරේෂය 
ඇතුලත 2021 ෙවනෙකාට අපි තව කැබේ රථ 4 ක් ගනේනවා. ඒකට මාසික වාරිකය 
හාරලක්ෂපනස්හයදාහයි ෙපාලිය තුනේලක්ෂ හැටනමදාහයි.  එතෙකාට අපි මාසිකව 
මිලියන 4 කට ආසනේන ප්රමාණයක් වැය කරනවා. අපි ෙම් අමතර වියදමක් කරනේෙනේ. 
ඒ අපි ෙගවන වියදම සැප්තැම්බරේ මාසෙයේ ගිනුම් ෙශ්ෂය බැලුෙවාත් අෙප් ගිනුම 
මිලියන 21 ක ඕඩරේඅප් එකක් තිෙයනවා ඒ මිලියන 21 ට තව ෙපාලියක් ෙගවනවා 
එක්ලක්ෂ හතලිස් අට දාහක්. එතෙකාට අපිට බිලියන 4 දශම ගනනක වියදමක් 
දරනේන සිදේද ෙවනවා. එතෙකාට නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් බිලියන 1.7 ත් අෙප් ෙම් 
ෙභෟතික සැලස්ම යටෙත් රංග ශාලාව සහ උත්සව ශාලා සඳහා අපි මිලියන 100 ක් 
බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා බැංකු ණය. නිවාස සංකිරේණය සඳහා බිලියන 600 යි මධ්යම 
ෙවළඳ ෙපාල සඳහා මිලියන 1000 යි. අපි කැමතියි ෙම් ව්යාපෘති සියලේල ඔබතුමාෙගේ 
ප්රතිපත්ති ප්රකාශනෙයේ ඇතුලත්. අෙප් ෙමාරටුව ජනතාවට, ෙමාරටුවට ෙම් වෙගේ 
දියුණුවක් ලැෙබනවා නම් අපි සියලු ෙදනාම කැමතියි.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි අවධාරණය කරනේන ඕන ෙකාවිඩේ වසංගතය නිසා අපි 
දනේනවා අපිට ෙම්ක පටනේ ගනේනවත් ඉවර කර ගනේනවත් බැරි වුනා. නමුත් ඉදිරි 
වරේෂෙයේදි 2022 ෙහෝ අපිට ෙම් ටික කර ගනේන පුලුවනේ නම් අපිට මිලියන 40 ට ෙමචේචර 
ෙලාකු බරක් දරනේන ෙවනවා නම් බිලියන 1.7 ට ෙකාචේචර ෙලාකු බරක් දරනේන 
ෙවනවද. ෙම් ප්රධාන ව්යාපෘතියනේට හැර අපිට තවත් ව්යපෘති ටිකක් තිෙයනවා අපි 
තාම කරලා ඉවර නැති ඒවා. ඒ එකක් තමයි සභාවට ප්රෙයෝජනය සඳහා මුද්රණාලයක් 
ඉදිකිරිම ෙසෝලාපවරේ පැනලේ එකක් තිෙයනවා ඒක තව මම හිතනේෙනේ කරලා ඉවර 
නැහැ. ඒ වෙගේම ෙමාරටුව බස් නැවතුම තිෙයනවා. ෙබාලේෙගාඩ සංවරේධන 
ව්යාපාතිය තිෙයනවා. ෙම් ප්රධාන ව්යාපෘති 3 ට අමතරව තිෙයන ව්යාපාති ටික. 
ඒවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කණගාටුයි කියනේන 2021 වසෙරේ අපි කානේතාවනේ 
සඳහා අෙප් ගරු ලිහිණි මනේත්රිතුමිය විෙශ්ෂ ෙයෝජනාවක් කරලා මිලියන 3 ක 
ප්රතිපාදනයක් ෙවනේ  කර ගත්තා 2021 ට එතෙකාට 2022 ට ඒකට 50% ක් අඩු කරලා 
තමයි ෙවනේකරලා තිෙයනේෙනේ. ඒකත් ෙවනම වැය ශිරේෂයක් යටෙත් තමයි ෙවනේ 
කරලා තිෙයනේෙනේ. මම හිතනවා 2022 ට අපිට මීට වඩා ප්රතිපාදනයක් ලබා ගනේන 
පුලුවනේ ෙවයි කියලා. ඒවෙගේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අෙප් අයවැය ට 
අමතරව ෙම් අයවැය කියනේෙනේ අෙප් ඉදිරි වරේෂය සඳහා ආදායම සහ වියදම ඊට 
අමතරව ෙම්ක ෙනාෙවයි අෙප් ප්රධාන කරේත්යවය  අපි ෙම්ක ක්රියා කරනේෙනේ 
ෙකාෙහාමක කියනඑක තමයි අෙප් ප්රධාන කරේත්යවය. 2022 ට අපි අයවැයක් ඉදිරිපත් 
කරලා 2022 වසර අවසාන ෙවදේදි අපිට විගණන වාරේතාවක් එනවා අපි ෙමානවද ෙම් 
කරලා තිෙයනේෙනේ කියලා. අපි ෙමතන අයවැය ගැන ෙලාකුවට කථා ෙවනවා නමුත් 
විගණන වාරේතාව එදේදි අපි ෙකාෙහද ඉනේෙනේ කියලා දනේෙනේ නැහැ.විගණන වාරේතාව 
ගැන උනනේදු ෙවලා ඉදිරියට අෙප් අයවැය විතරක් ෙනාෙවයි විගණනය ගැනත් 
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හිතනේන ඕන. ෙම් අයවැය කියනේෙනේ ඒකපුදේගල ආදායම ෙහෝ වියදම ෙනාෙවයි. ෙම්ක 
සමස්ත  ෙමාරටු සභාෙවේ අයවැය ඒකට අපි ගරු නගරාධිපතිතුමා ඇතුලු සභිකයිනේ 
47 ෙදනා සාමුහිකව ෙම්කට වගකියනේන ඕන. 2018 සිට අපි සැලකුවම විගණන 
වාරේතාවක් ආවම අපි ෙකාෙහද ඉනේනෙනේ කියලා අපි බය ෙවනවා. අපි බලනවා 2018 
සිට ෙමාකද ෙම් ෙවනේෙනේ කියලා. හැමදාම එකම වැරැදේද සිදේධෙවේෙගන යනවා. 
ඉදිරියට අපි කටයුතු කරනේන  

 
ඕන ෙම් වැරැදේද අපි ෙකාෙහාමද නිවැරදි කරනේෙනේ කියලා. උදාහරණයක් ගත්ෙතාත් 
අපි දනේනවා 2019 අවසාන ෙතාගය 2020 ට ඉදිරියට ෙගනේෙනේ නැහැ. ඒක ෙලාකු 
වැරදිමක් අතපසු විමක්. අපි ටිෙරෝනේ ප්රනානේදු ක්රිඩාංගනය ගත්තම අෙප් ෙස්වාවට 
ෙදන මුදල අඩුෙවනේ තිෙයනේෙනේ. සභාවට ෙදලක්ෂ තිස්හතර දාහක පාඩුවක්. ඒක 
ඉදිරි වරේෂයට ගිනුම් ගත ෙවනේෙනේ නැහැ ඒක ෙකාෙහද කියලා දනේෙ නේ නැහැ. ඒවා 
අයකරනේෙනේ නැහැ.2019 දි ෙස්වකයනේ අපි බඳවා ගනේනාව සාමාන්ය පටිපාටියට 
අමතරව 55 ෙදෙනකුට අපි වැටුප් ෙගවලා තිෙයනවා මිලියන 7 ක්. ඒක අපිට 
ප්රතිපුරේණය ෙවනේෙනේ නැහැ භාණ්ඩාගාරෙයනේ. ඒක 2019 දි වියදමක් හැටියට අපිට 
යනවා. ඒ කාෙගේ සලේලි ද ජනතාවෙගේ සලේලි. ඒක නිසා අපි වැඩ කරනෙකාට 
පරිස්සෙමනේ වැඩ කරනේන ඕන. ෙම් අයවැය කියනේෙනේ අපි සියලු ෙදනාම සාමුහිකව 
වගකිමක් දරාෙගන ඉදිරියට අපි වැඩ කරනේන ඕන. අපි අයවැය පුම්බෙගන මිලියන 
900 සිට 3.4 ට ගියා කියලා අෙපනේ ෙලාකු වැඩක් ෙකෙරනේෙනේ නැත්නම් එෙක් වැඩක් 
ෙවනනේ නැහැ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම නගර සභාෙවනේ සිදු ෙවන ෙහාඳ ෙදේවලේ 
ගැනත් කියනේන ඕන. අපි නිලධාරිනේට විරුදේධව කථා කරනවා ෙනාෙවයි. අපි කවද 
හරි ෙමතන නැති ෙවචේච අවසථ්ාවක අෙප් ෙගවලේ වලට ලියුම් එනේන ෙහාඳ නැහැ 
අධිභාරයක් තිෙයනවා කියලා. ඒ වෙගේම ෙසායිසාපුර ප්රජාශාලාව, ෙපාදු ක්රිඩාංගන,ඒ 
සියලු ෙදේ  NHD එෙකනේ මුදවාෙගන වැලඳ ෙගන සතුටු ෙවනවා. ඒවෙගේම ෙනාදිරණ 
කුණු සම්බනේධව ෙහාඳ ප්රගතියක් ලබලා තිෙයනවා. ෙනාදිරන කුණු වලට යන වියදම 
40% කිනේ අඩු කර ගනේන පුලුවනේ ෙවලා තිෙයනවා සභාවට. ඒක ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා. ජයෙවේවා කියමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා.  

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එචේ.උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය මෙගේ 4 වන අයවැයයි. ගරු නගරාධිපතිතුමා 
ඇතුලු නිලධාරි මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කරන ෙම් අයවැය ඉතා සාරේථක අයවැයක් ෙවේවා 
කියා ප්රාරේථනා කරනවා. මෙගේ ෙකාට්ඨාශෙයේ සියලුම ජනතාව සිංහල, දමිල, 
කෙතෝලික, මුස්ලිම් සියලු ජනතාව ජිවත් ෙවනවා. ඒ සියලුම ජනතා සුභ සිදේධිය 
සඳහා 2022 අයවැය සාරේථක අයවැයක් ෙවේවා කියා ප්රාරේථනා කරමිනේ, ලබනේනාවු 2022 
වසර සුභම සුභ වසරක් ෙවේවා කියා නිහඬ ෙවනවා. 
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මහ නගර සභා මනේත්රි - එස.්වී.එම්.නීෂා ඉරානි විෙජේවික්රම මහත්මිය 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් මෙගේ 4 වන අයවැය කතාවයි. ප්රථම ෙකාට ම ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට මාෙගේ ෙගෟරව ස්තුතිය ප්රකාශ කර සිටිනවා.ෙහ්තුව 
තමයි ෙකාෙරෝනා වසංගතය ෙලෝකය හමුෙවේ වෙගේම ෙමාරටුව මහ නගර සභා බල 
ප්රෙදේශෙයේ අපෙගේ සංවරේධන කටයුතු කර ගැනිමට විශාල බාධාවක් වු අතර ඒ බාධා 
මැඩෙගන ක්රමෙයනේ සංවරේධන කටයුතු ක්රියාත්මක කිරිම ජනතාවෙගේ ප්රධානතම 
ගැටලුව වන කසල කලමනාකරණයට නිසියාකාර විසදුම් ලබා දිම පිලිබදව 
කියනවානම් පසුගිය වසර ගණනාවක දිරන අප ද්රව්ය ෙකාම්ෙපාස්ට් බවට පත් කිරිම 
පමණක් ඝණ අපද්රව්ය සඳහා ස්ථිර සාර විසදුමක් ලැබි තිබුෙනේ ෙනාමැති බැවිනේ. 
ඔබෙගේ 2021 අයවැය ප්රතිපත්ති ප්රකාශනෙයේ සඳහනේ කර තිබුනා ෙනාදිරන අපද්රව්ය 
එකතු කර ෙබ්රේලේ යනේත්ර මගිනේ ඒවා කුට්ටි ෙකාට ලබා දිමට කටයුතු කිරිම  
ඔබතුමාෙගේ ඒ ප්රකාශය සනාථ කරමිනේ එම ක්රියාදාමය ෙම් ෙවනෙකාට සත්යක් බවට 
පත්කර, ඝණ ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණ ආයතනයක් බවට පත් කරමිනේ, ඒ මගිනේ නගර 
සභාවට ආදායමක් උපදවන මාරේගයක් බවට පත් කරෙගන තිෙයනවා. ඒවෙගම 2022 
වරේෂය සඳහා ෙයෝජිත සභාවට ෛවද්ය වරෙයකුත්, වරලත් ඉංජිෙනේරු වරෙයකුත් 
ලබා ගැනිම සහ ඉතිරි සංවරේධන කටයුතු කරෙගන යාම සඳහා  ප්රතිපාදන ෙවනේ 
කිරිමද මා ඉතා අගය ෙකාට සලකනවා. එම නිසා 2022 වරේෂෙයේ අයවැය සඳහා මාෙගේ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදමිනේ ලබනේනාවු නව වසර සියලු ෙදනාටම වාසනාවනේත වසරක් 
ෙවේවා කියමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.තිසර රසාංජන ෙමනේඩිස ්මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මෙගේ වසර 10 කුත් මාසයක මනේත්රිධුර කාලය තුල 9 වැනි 
අයවැයට සහභාගි ෙවන ෙම් ෙමාෙහාෙත් ස්තුතිවනේත ෙවනවා කථා කිරිමට 
අවස්ථාව ලබා දිම සම්බනේධව. ෙම් අයවැය ෙලේඛණය ගැන හැදිනේවිමක් කෙලාත් 
ෙමහි අනේතරේගතය විමසිෙම්දි කිසිදු හරයක් ගුණයක් නිරේමාණශිලිත්වයක් ෙනාමැති 
ෙමාරටු ජනතාව තුල විශාල ණය ප්රමාණයක් එකතු කරපු උෙදක්ම සම්ප්රදායික 
අයවැයක් බව ප්රකාශ කරනේන කැමතියි. ඒ වෙගේම සත්ය ආදායම විකෘත්ති කරපු 
රජෙයේ ආධාර හා ණය මත යැෙපන ලියවිලේලක් බවත් ප්රකාශ කරනේන කැමතියි. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා පිටු අංක 11 අය ශිරේෂ 7101 
යටෙත් රුපියලේ මිලියන 40 ක ණය මුදලක් ෙපනේනලා දිලා තිෙයනවා. ෙම් ණය මුදල 
ෙපනේනලා දුනේනට මුදල ලබා ගනේෙනේ කුමණ ව්යාපෘතිය සඳහාද කියන එක ඔබතුමා 
සඳහනේ කරලා නැහැ. මම ඔබතුමාෙගේ අවසනේ කථාෙවේදි බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා ඒ 
මුදල ලබාගනේෙනේ කුමන ව්යාපෘතියටද කියා ප්රකාශ කරනේන කියලා. ඒ වෙගේම ගරු 
නගරාධිපතිතුමා, පිටු අංක 18  අය ශිරේෂය 7101 බැංකු ණය ෙරෝම ඉලක්ම් (ii) යටෙත් 
රුපියලේ මිලියන 100 ක මුදලක් ලබාගනේන බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා. ෙයෝජිත රංග 
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ශාලාව හා උත්සව ශාලාව සඳහා ඒවෙගේම ඒ යටෙත්ම ෙරෝම ඉලක්කම් (iii) ෙයෝජිත 
නිවාස සංකිරේණය සඳහා ණය මුදලේ මිලියන 600 යි. එම පිටුෙවේ අය ශිරේෂ යටෙත්ම 
ෙරෝම ඉලක්කම (v) යටෙත් මිලියන 1000  ක ණය මුදලක් මධ්යම ෙවළද ෙපාල 
නවිකරණය සඳහත් ඔබතුමා ලබාගනේන බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා. ෙම් මුලු ණය 
මුදෙලේම එකතුව මිලියන 2390 ක් පමණ ෙවනවා. ෙම් අයවැෙයේ මුලු ප්රාගේධන හා 
පුණරාවරේථන ආදායම ෙවනේෙනේ මිලියන 3403 යි. ලබාගනේන බලාෙපාෙරාත්තු වන 
ණය මුදෙලේ එකතුව මිලියන 2390 යි. මම අහනේන කැමතියි ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
ෙම්සා විශාල ණය මුදලක් සභාෙවේ ආදායෙමනේ 70% ක් ප්රාගේ ධන ණය මුදලක් හැටියට 
ඔබතුමා ලබාෙගන ෙම් සභාව ඉදිරිෙයේදි ෙලාකු ණය උගුලක පටලවනේන 
බලාෙපාෙරාත්තුවක් තිෙයනවද කියන කාරණව. අපි දැක්ක ගිය වසර 3 – 4 පුරාවටම 
විශාල ණය මුදලක් ගනේන උත්සහ කරනවා.නමුත් ගනේන අසමත් ෙවනවා. ෙම් 
ව්යාපෘති කිසිවක් ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ නැහැ. ගිය වසර කිහිපය තුලම ෙමම 
උත්සහය ෙයදුනා. ෙමම වරේෂෙයේත් ෙම් උත්සහයම ෙයෙදනවා. මම අහනේන කැමතියි   
අද රට  විශාල වශෙයනේ පසු ආරේථික බෑමකට ලක් ෙවලා තිෙයනවා. විශල ප්රශ්ණ 
ගණනාවක් ෙපල ගැසි තිෙබන ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඔබතුමාට ඉදිරිෙයේදි ෙම් ණය මුදල 
ලබාෙගන ෙම් වැෙඩේ කරනේන හැකියාවක් ලැෙබේද කියන එක. ෙම් ගැන අපිට ෙලාකු 
සැකයක් තිෙයනවා. අපිට කිසිදු බලාෙපාෙරාත්තුවක් නැහැ. ඔබතුමා හැම 
වරේෂයකම මුදලක් වැඩි කරමිනේ සභාෙවේ සත්ය ආදායම විකෘත්ති කරලා විශාල 
මුදලක් ෙපනේනලා අපිව ෙමෝඩයට පත් කරනේනද නැත්නම් ෙමාරටුව ජනතාව 
ෙමෝඩයට පත් කරනේනද කියන එක සම්බනේධව ෙලාකු ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. ඒකයි 
අපි කියනේෙනේ ෙම් අයවැය ෙලේඛණෙයේ කිසිම හරයක් ගුණයක් ඵලදායි තාවයක් නැති 
නිරේමාණශිලිත්වයක් නැති අයවැයක් කියන එක.ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු 
කරනේන  කැමතියි ෙම් මුදල  මීට වඩා ඵලදායි ව්යාපෘති වලට ලබාෙගන මුදලේ 
උත්පාදනය කරනේන පුලුවනේ.  

 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට ෙප්න එක ව්යාපෘතියක් පිටු අංක 23 අය ශිරේෂය 7101 
යටෙත් මිලියන 650 ක් ඔබතුමා ගනේනවා කසල කළමනාකරන ව්යාපෘතියට. ෙම්ක 
අපි සාධනිය ෙලස දකිනවා. කසල ව්යාපෘතියක් යම්කිසි මට්ටමකට සාධනීය ෙලස 
ක්රියාත්මක ෙවනවයි කියන එක බලාෙපාෙරාත්තුවක් තිෙයනවා. ෙම්ෙකනේ මුදලක් 
උත්පාදනය ෙවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රංගශාලාව අපිට ෙම්ක අවශ්යයි. 
ෙමාරටුෙවේ ඉනේන කලාකරුවනේට එවැනි ෙලාකු වපසරියක් ඇති තාක්ෂණෙයනේ දියුනු 
ස්ථානයක් අවශ්යයි. අෙප් යහපාලන කාලය තුලත් අපි උත්සහ කලා. අවශ්ය වන 
මුලික කටයුතු අවසනේ කලා රංගශාලාවක් සඳහා. නමුත් ෙම් ආරේථික ව්යාකූල 
තත්වය තුල ෙමවැනි ණය මුදලක් අරෙගන  සභාව සමහර විට ඔබතුමා ඉදිරිෙයේදි ෙම් 
සභාෙවේ ෙනාසිටිනේන පුලුවනේ. පසුව පත්ෙවන නගරාධිපතිතිතුමා ෙකාෙහාමද ෙමය 
කරෙගන යනේෙනේ.ඔබතුමා ෙම් ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් ෙවනේන  ඕන සභාෙවේ 
අනාගතය අවදානමකට ලක් කරනේන එපා කියන එක ෙම් ෙවලාෙවේදි ෙපනේනලා 
ෙදනවා. ඒවෙගේම ගිය වසර පුරාවටම අපිට ඔබතුමාට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ 
පුනරාවරේතන ආදායම එකතු කර ගනේන. 2019 ට ගිෙයාත් පුනරාවරේතනය ආදායම 
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89% යි. එතන කැපිටලේ එක එනේකම් ඇක්චුවලේ එකක් නැහැ ප්රාගේධන ඇසත්ෙම්නේතුව 
තිෙයනවා මිලියන 165 ක් එතෙකාට 0% යි.ඔබතුමා 2020ට යනේන මිලියන 1001 ක් 
ඔබතුමා බජට් කරනවා. එතනිනේ ලබාගනේෙනේ මිලියන 763 යි. 76%  ඒවෙගේම ෙම් 
වසෙරේ ෙම් ෙවනෙකාට මිලියන 1019 ක් බජට් කරපු ෙම් වසෙරේ පුනරාවරේතන ආදායම 
තාම ලැබිලා තිෙයනේෙනේ 68% ෙමෙහම බැලුවම ෙම් වසර පුරාවටම ඔබතුමාට 
හැකිෙවලා තිෙයනේෙනේ 75% එකතු කරනේන. 25% ක් අඩුෙවනෙකාට ඔබතුමාට 
ෙවනවා ජනතාවාදි ෙස්වාවනේ අමතක කරනේන. ජනතාවට කරනේන ඕන ෙසෟඛ්ය 
වියදම ෙම්වා කපාහැරලා අයවැය පරතරය බැලනේස් කර ගනේන. අපි දැකපු සැම 
අයවැය ෙලේඛණයකම කාරණාව අවසානයකදි ෙවනේෙනේ ජනතාවට ලබාදිය යුතු 
ෙස්වාවනේ ටික සම්පුරේණෙයනේම මග හැරලා දාන එක. ඒක ෙපනේනලා ෙදනේනම් පිටු 
අංක 08 පුනරාවරේතන වැඩ සටහනේ යටෙත් ෙම් වසෙරේ ඇස්තෙම්නේතුව මිලියන 620 යි. 
ෙපාදු පරිපාලනය හා කාරේය මණ්ඩල ෙස්වා 76% යි ලැබිලා තිෙයනේෙනේ. ෙස්වා හා බදු 
මිලියන 239 යි ලැබිලා තිෙයනේෙනේ 142 යි. ෙසෟඛ්ය ෙස්වා මිලියන 41 යි වියදම් කරලා 
තිෙයනේෙනේ එකතුව 12% යි.මිලියන 5 ගිය වරේෂ  ෙදක තුලත් අයවැය ෙලේඛණ වල 
ඉලක්ක සපුරා ගනේන හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ආදායම එකතුකර ගැනිමට 
ෙනාහැකියාව නිසා පිටු අංක 46 හි 1210 ෛවද්ය සැපයුම් පශු ෛවද්ය සැපයුම්  
ඇස්තෙම්නේතුව ලක්ෂ 2 වියදම් කරලා තිෙයනේෙනේ රු.82000 යි. සුණඛ වනේද්යකරණය 
ඇස්තෙම්නේතුව ලක්ෂ 7 යි වියදම් කරලා තිෙයනේෙනේ රු.456598යි ෙම් ෙවනෙකාට.පිටු 
අංක 48හි ෛවද්ය සැපයුම් ආයුරේෙවේද මිලියන 3.6 යි. ෙම් ෙවනෙකාට වියදම් කරලා 
තිෙයනේෙනේ1.75.පිටු අංක 50 හි ෙරෝග නිවාරණය රසායනාගාර ෙස්වය මිලියනයක් 
ෙවනේ කරලා තිබුනට වියදම් කරලා තිෙයනේෙනේ 118284 පිටු අංක 54හි 1500 
සමාජෙස්වා ෙගවිම් ගරේභනි මවුවරුනේට කිරි පැකට් ලබාදිම ලක්ෂ 5 ක් ෙවනේ කරලා 
තිෙයනවා වියදම් කරලා තිෙයනවා රු.60992 පිටු අංක 58 1307 ආදාහනාගාර 
යනේත්රසුත්ර අලුත්වැඩියාව මිලියන 2ක් ෙවනේ කරලා තිෙයනවා. ෙම් ෙවනෙකාට වියදම් 
කරලා තිෙයනේෙනේ රු.397110 ජනතාවට ලබා දිය යුතු ෙස්වාවනේ විශාල ප්රමාණයක් 
ඔබතුමා අතපසු කරලා තිෙයනවා. මම කලිනේ ෙපනේනා දිපු කාරනා තමයි ෙම්කට 
බලපා නේෙනේ.  පුනරාවරේතන ආදායම යටෙත් අපිට ලැෙබන බදු මුදලේ ටික එකතු කර 
ගනේන බැරිවුනාම ඒ ආදායම අපිට අහිමි ෙවන ෙකාට අපිට ෙවනවා නිරනේතරෙයනේම 
ෙම්වා කප්පාදු කිරිමක් කරනේන අපිට ෙම් ෙලේකණෙයේ ෙලාකු ආදායමක් ෙපනේනනවා  
කරනේට් ඉනේකම් එක යටෙත් ඒක ලැෙබනේෙනේ නැහැ. නැවත පුනරාවරේතන ආදායම 
යටෙත් එතන ලැෙබන ආදායම අපිට තිෙයනවා. ෙම් මුදල අනිවාරේෙයනේම ෙස්වක 
පඩිනඩි අපි ෙගවනේන ඕනෑ කාරේයාල නඩත්තු කරනේන ඕනෑ ඒවා කප්පාදු කරනේන 
බැහැ. එෙහම කෙලේත් අපිට ෙලාකු ප්රශ්ණයක් ඇති ෙවනවා. එම නිසා ඔබතුමා යනවා 
සමාජයට ෙමාරටුව බදු ෙගවන ජනතාවට කරනේන තිෙයන ෙස්වාවනේ ටික අහිමි 
කරනවා. ෙම්ක තමයි ෙම් නගර සභා පරිශ්රෙයනේ එලිෙයේ ජනතාවෙගේ තිෙයන 
අෙදෝනාව. 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි.ෙමාරටුෙවේ තිෙයන ක්රිඩා පිටි, ඒවෙගේම ෙපර පාසැලේ, ෙවළඳ 
සැලේ , කඩ කාමර ෙම්වා වල විශාල වශෙයනේ යටිතල ප්රශ්ණ තිෙයනවා, 
ෙස්වකයනේෙගේ ප්රශ්ණ තිෙයනවා අපි ගිෙයාත්  ක්රීඩාංගනයක් බලනේන එතන 
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මුරකරුවා නැහැ  ඒවා තමයි පරිපාලන ප්රශ්ණ නමුත් විශාල මුදලක් අපි ෙගවනවා 
ෙස්වක පඩිනඩි සඳහා. අපි අතිකාල ෙස්වාවට විශාල මුදලක් ෙවනේ කරනවා. ෙම්කයි 
තිෙයන කඩා වැටීම . ෙමෙතන හුෙදක්ම පරිපාලනමය ප්රශ්ණයක්, කළමනාකරණෙයේ 
ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා කියන එක ඔබතුමාට ෙපනේනලා ෙදනේන ඕන. ෙම්ක තමයි  ෙම් 
අයවැෙයේ ෙපනේනලා ෙදන එකම කාරණාව. අෙප් ජාත්යනේතර ක්රිඩාංගනය ෙමාකද 
ෙවලා තිෙයනේෙනේ. අපිට වහල තාම හදාගනේන බැරි ෙවලා තිෙයනවා. මහජන 
ක්රීඩාංගන 11 ක් තිෙයනවා. ෙම් හැම මහජන ක්රීඩාංගනයක් ලඟට අපි ගිෙයාත් විශාල 
වශෙයනේ ප්රශ්ණ ගණනාවක් තිෙයනවා. ක්රිඩා පිටිවල, ක්රිඩාගාර වල, ඒ අසල තිෙයන 
ළමා ක්රීඩාංගන, සිගිති ක්රිඩාංගනය වලේ බිහි ෙවලා අපිට ඇසිනේ දකිනේනට පුලුවනේ 
ප්රාෙයෝගික ෙදේවලේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි. ඒවෙගේම ෛවද්ය රසායනාගාරය. අද 
රසායනාගාරයක් පවත්වන එක ෙහඳ වැඩ පිලිෙවලක් නමුත් ෙම්කට අවශ්ය කරන 
තාක්ෂණය පවත්වාෙගන යන යනේත්ර උපකරණ, රසායනික ද්රව්ය අද එතන නැහැ 
කියන එක ප්රකාශ කරනේන ඕන. ඒවෙගේම සුසානභුමි අද බලනේන ඒවට ගියාම ඒවා 
නඩත්තු කරනේන මුදලේ වැය ෙවලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට ආදාහනාගාරය වැඩ 
කරනේෙනේ නැහැ. ෙස්වක ප්රශ්ණ තිෙයනවා. පරිපාලන දුරේවල කම් ෙම් හැම 
ස්ථානයකට  තිෙයනවා කියන එකත් ෙපනේනලා ෙදනේන ඕන. ඒවෙගේම ප්රජාශාලා 20 
ක් තිෙයනවා ඒවා නඩත්තු ෙවනේෙනේ නැහැ. ඒ භුමි අෙප් ෙගඩනැගිලි තිෙයනවා නම් 
නටබුනේ ෙවලා ඒවා. සමහර තැනේවල හිස් බිම් විතරයි තිෙයනේෙනේ. ෙම් භුමි ටික අපි 
ප්රාෙයෝගිකව ෙහාඳ වැඩ පිලිෙවලක් යටෙත් අෙප් දරුවනේට නැත්නම් අෙප් සමාජෙයේ 
ග්රාමෙස්වා මහත්වරුනේට ෙමාකක් හරි කාරේයාලයක් ෙගාඩනගලා අපිට ආදායමක් 
උත්පාදනය කර ගනේනා හැකි  යම් කිසි ෙස්වාවක් පවත්වාෙගන යනේනට ඔබතුමා 
කටයුතු කරනේන කියලා ඉලේලා සිටිමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.නාලනී ෙප්ර්මවති ප්රනානේදු මහත්මිය 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙමාෙහාෙත් ෙම් 
මාෙගේ 9 වැනි අයවැය කතාව. ෙමම සභාවට මම ෙම් වසර 4 ඉදිරිපත් වු ෙමාෙහාෙත් 
පටනේ කියනේන තිෙයනවා කායනාවක් මිට ඉහත කතාවක් මෙගේ සෙහෝදරයාත් 
ඒවෙගේම මෙගේ පුතා නදීෂ් කුමාරත් සභාව නිෙයෝජනය කරා.ඒ කාලය තුලදි වත් මම 
ෙනාදුටපු, ෙනාදැකපු සංවරේධනයක් ෙමම කාල සිමාව තුල ඔබතුමා අතිනේ සිදුවුනා 
කීම වැරදි නැහැ. මම දකිනවා ෙමාරටුව ජනතාව තුල ඔබතුමාෙගේ ෙම් සංවරේධන වැඩ 
පිලිෙවල පිලිබදව ගත්ෙතාත් ඉතාමත්ම සෑහිමකට පත්ෙවලා තිෙයනවා. ඇත්තටම 
2021 අයවැයදි කසල කලමනාකරනය ඒවාෙගම ෙඩංගු මරේධන ව්යාපාරය, 
ෙකාෙරෝනා වසංගතය වැනි භයානක උවදුරු ජිවිතවලට හානි කරන ෙම් කටයුතු 
වලදි ඔබතුමා අතිනේ විශාල ෙමෙහවරක් සිදු වුනා. අගුලාන ප්රෙදේශය කියනේෙනේ 
ෙබාෙහාම දුප්පත් ජනතාවක් ඉනේන ප්රෙදේශයක්. ෙම් ප්රෙදේශය තුල ෙකාෙරෝනා 
වසංගතය, ෙඩංගු මරේධන ව්යාපාර ඒ ෙවනුෙවනේ ඔබතුමා ඉතා ඉහලිනේ කටයුතු 
කලා. මට කියනේන ඕන ඒ වසර කිහිපය තුල ඔබතුමා විශාල අත්දැකිම් රාශියක් 
ඔබතුමා විසිනේම ඉටු කරලා දිලා මහජනතාවෙගේ ප්රසාදයට ලක්ෙවලා 
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තිෙයනවා.එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා ෙම් වසර 15 ක් නගරාධිපතිවරෙයක් හැටියට 
කටයුතු කරනේන වරම් ලැෙබනේෙනේ නැහැ. මම කියනේන කැමතියි මම හිටපු කාලය 
තුලට වඩා ෙම් ෙමාරටුව තුල ඉතාමත්ම සංවරේධන කටයුතු විශාල වශෙයනේ සිදුවුනා 
කියලා. ෙමම සංවරේධන වැඩ පිලිෙවලදි ජනතාවෙගේ ප්රසාදයට ලක්විම ෙහ්තුෙවනේ ඒ 
කටයුතු තවත් ඉදිරියට කරෙගන යාමට ඔබතුමාට ශක්තිය ලැෙබනවා 2022 වරේෂයට 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා කාබනික අපද්රව්ය ආශ්රිතව ෙකාම්ෙපාස්ට් 
ෙපාෙහාර ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරිමට, ඒවෙගේම බේෙලාගේ ගලේ සහ ෙවනත් 
ෙගාඩනැගිලි මාරේග ඉදිකිරිම අමු ද්රව්ය නිපදවිෙම් වැඩ ෙකාටස් ආරම්භ කිරිමට 
ඔබතුමා සැලසුම් සකස් කරලා තිෙයනවා. ෙසෟඛ්ය ගැටලු පහසුෙවනේ නිරාකරණය 
කර ගැනිමට එය භාවිතා කිරිමට නගර සභාෙවේම ෙගාඩනැගිලේලක නිෙරෝධාන 
ෙසෟඛ්ය ෙස්වා මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරිමට ඔබතුමා සැලසුම් කරලා 
තිෙයනවා. ඒවෙගේම 2022 තුල සංවරේධන කටයුතු රාශියක් කරනේනට ඔබතුමා 
ෙමයිනේ නිරේෙදේශ කරලා තිෙයනවා. ඇත්තටම අපිට සතුටුයි අෙප් ජනතාව ඉතාමත්ම 
ෙගෟරවෙයනේ ඔබතුමාව අදහනවා ෙමාකද එතුමනේලාට අවශ්ය කරන සහෙයෝගය 
ලබා දිලා තිෙයනවා. සංවරේධන කටයුතු කාණු පදේධති, පාරවලේ සකස් කර දිමට 
ඔබතුමා විශාල මුදලේ වැය කරලා තිෙයනවා. ෙම් ආදි වශෙයනේ ඔබතුමාට ඉදිරිෙයේදි 
2021 වරේෂෙයේ වැඩ ෙකාටස් කලා වෙගේම 2022 වැඩ ෙකාටස කරනේනට සුභ සාධන 
කටයුතු පුලුලේ කරනේනට අප සියලු ෙදනාෙගේම සහෙයෝගය ලබාෙදන බව ෙම් 
අවස්ථාෙවේදි මතක් කරමිනේ 2022 අයවැයට සුභ පතමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - ජි.එම්.සුරංග එනේ අෙපානේසු මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා ෙනාකඩවා වසර 19 ක් 
තුල කතා කලා ෙස්ම ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ 2022 අයවැය වාරේතාව 
සම්බනේධෙයනේද මෙගේ ෙගෟරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. අපි ෙමාරටුෙවේ ජනතාව 
ෙවනුෙවනේ දැවැනේත කාරේයභාරයක් ෙමාරටු මහනගර සභාව මගිනේ ඉටු කරනවා. 
ෙමාරටුව ජනතාවෙගේ ව්යසන අවස්ථාවක සිට ජනතාවෙගේ සුභසිදේධිය සඳහා 
කරනේනාවු ක්රියාදාමයනේ ෙමාරටු මහ නගර සභාෙවනේ අඛණ්ඩ ෙමෙහවරක් ඉටු 
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි මම කරේමානේත කමිටුෙවේ සභාපතිවරයා වශෙයනේ 2021 
වරේෂෙයේ මිලියන 189 ක කාරේයභාරයක් කරනේන හැකි වුන බව සභාපතිවරයා 
වශෙයනේ මෙගේ ෙගෟරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙදේශපාලන ෙකෝණෙයනේ කවුරු ෙකාෙහම කිවේවත් අපි 
ෙමාරටුෙවේ ජනතාවෙගේ සුභ සිදේධිය සඳහා දැවැත්ත ෙමෙහවරක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙයනවා. ෙදේශපාලන ෙකෝණෙයනේ අපිට බලනේන පුලුවනේ නමුත් අපි ක්රියාදාමය 
තුලිනේ එකම අරමුණක් තමයි ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ. තම තමනේෙගේ ෙදේශපාලන 
න්යායනේ ක්රියාත්මක ෙවනේන පුලුවනේ නමුත් ජනතාවෙගේ අභිලාශය එකම අරමුණක් 
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වශෙයනේ ක්රියාවට නැංවිෙම්දි සියලු ජනතාව සුභ සිදේධියට හා පැසසුමට ලක්ෙවනවා. 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙමාරටුව ජනතාවෙගේ දැවැනේත ප්රශ්ණයක් නිරේමාණය වු 
ෙමා ෙහාෙත් ෙරෝගී ව්යසනයක් වශෙයනේ ව්යාප්ත වු ෙමාෙහාෙත් ෙමාරටුව බල 
ප්රෙදේශෙයේ ජීවත් වනේනාවු එම ව්යසනයට ලක් වු ජනතාවට නගර සභාෙවේ පාලනය 
තුලිනේ ෙනාකඩවාම තමනේෙගේ අවශ්යතා ඉටු කර ගැනිමට ප්රතිකාර ලබාගැනිෙම් සිට 
පීසීආරේ කිරිම දක්වා ෙනාකඩවා ඒ දැවැනේත ෙමෙහවර ඉටුකලා. අපෙගේ නගර සභා 
බලප්රෙදේශෙයේහි ෙවනත් බල ප්රෙදේශයනේ වලත් ෙකාවිඩේ මෘතෙදේහයනේ ආදාහනය 
කිරිෙම්දි නගර සභාව ෙනාබියව ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ ක්රියාදාමය ඉටු කරලා දැවැනේත 
කාරේය භාරයක් කලා. එෙහම නම් ගරු නගරාධිපතිතුමනි අෙප් ෙමාරටුෙවේ ජනතාව 
ෙගාඩනැංවිම සඳහා ෙමාරටුෙවේ නායකත්වෙයේ සංෙඛ්තය වශෙයනේ ගරු ඔබතුමා 
ෙමාරටුෙවේ ජනතාවට විශාල කාරේයභාරයක් කරනේන 2022 වරේෂෙයේ අයවැය ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙයනවා. අපි දනේනවා අපෙගේ ඉලක්කයනේ සපුරා ගැනිමට ඉලක්ක ලඟා කර 
ගැනිෙම් හැකියාෙවනේ 100% ක්ම අපෙගේ බලාෙපාෙරාත්තු ඉටුකර ගැනිමට ෙනාහැකි 
ෙවනේන පුලුවනේ. නමුත් අෙප් ඉලක්කය සපුරා ගැනිමට ඔබතුමාට හැකියාව 
තිෙයනවා. ෙමාරටුෙවේ නිවාස සංකිරේණයක් ඉදිකිරිමට ෙයෝජනා කරලා තිෙයනවා 
නමුත් අපෙගේ එම පරමාරේථය තුලිනේ ඔබෙගේ නායකත්වය තුලිනේ ෙමාරටුෙවේ 
ජනතාවට ෙමාන පාලකෙයක් නායකෙයක් බිහි වුනත් එතුමාට ෙනාබියව තමනේෙගේ 
නායකත්වය ඉදිරියට ෙගනලේලා ඒ කටයුතු කරනේනට පුලුවනේ ශක්තියක් අඩිතාලමක් 
ඔබතුමා නිරේමාණය කරලා තිෙයනවා. ෙදේශපාලඥයනේට කියනේන පුලුවනේ ෙම් අයවැය 
පුස්සක් කියලා ඉලක්කයක් තිෙයන නායකෙයකුට තමනේෙගේ අභිලාශය ඉදිරිපත් 
කරලා තමනේෙගේ නායකත්වය වරේධනය කර ගනේන පුලුවනේ.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි,අද විපක්ෂය ෙදාඩවනවා අද විෙශ්ෂෙයනේම කානේතා 
හිංසනය ගැන ගරු නගරාධිපතිතුමනි,කානේතා හිංසනය ගැන කථා කරන මිනිසස්ු 
තමයි කානේතා හිංසනයට ලක්  ෙවනේෙනේ. මම වගකීෙමනේ කියනේෙනේ.මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකුෙගේ ෙගේකට ගිහිලේලා තමනේෙගේ ප්රතිලාභියකුට යම් උපෙදසක් 
උපකාරයක් ගනේන බැරි මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ඉනේනවා. නමුත් එතුමනේලා මහජන 
නිෙයෝජිතයිනේ වශෙයනේ ඉදිරිපත් ෙවලා කානේතා හිංසනය ගැන තමයි කථා 
කරනේෙනේ. මම නම් ගම් කියනේන කැමති නැහැ. කානේතා හිංසනයට එතුමනේලාෙගේ 
දායකත්වය තමයි වැඩිෙයනේ තිෙයනේෙනේ. එෙහම නම් ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
ෙමාරටුෙවේ මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ එකා ෙමනේ එකට එක්ෙවලා ෙදේශපාලන අරමුණු 
තිෙයනේන පුලුවනේ, ෙදේශපාලන බලාෙපාෙරාත්තු තිෙයනේන පුලුවනේ, නමුත් අපි සියලු 
ෙදනාම ෙමාරටුෙවේ ජිවත් වන ජනතාවෙගේ අභිලාෂය ඉටු කරනේන තමයි. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ වශෙයනේ අපි ෙස්වය කරනේන ඕන. නමුත් අපි ෙම් ඉදිරිපත් ෙවනේනාවු 
2022 අයවැයට අපෙගේ නායක ගරු ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙවලා 2022 වරේෂයට ගෙම් 
ව්යසනයත් එක්කම නිරේමානය වු ජනතාවෙගේ  ජීවෙනෝපාය අහිමිවිම සම්බනේධෙයනේ 
සෑම ගමකම ජනතාවෙගේ ජිවෙනෝපය නැංවිම සඳහා ලක්ෂ 100 ක් ඔබතුමා ෙවනේ 
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කරලා තිෙයනවා. සංවරේධනයට ෙනාෙවයි ජනතාවෙගේ ජිවෙනෝපාය නංවනේන සෑම 
ග්රාමෙස්වා වසමකටම ෙවනේ කරලා තිෙයනවා. එෙහම නම් අපිට ෙදේශපාලන අරමුණු 
තිෙයනේන පුලුවනේ අපි ෙදේශපාලන පක්ෂ  ෙභේදයකිනේ ෙතාරව තමයි ගෙම් 
ජිවත්ෙවනේනාවු ජිවෙනෝපාය නංවා පුදේගලයිනේ නගා සිටුවනේන අඩිතාලම දමා 
තිෙයනේෙනේ. සෑම ග්රාමෙස්වා වසමකටම ලක්ෂ 100 ක් ෙදනවා කියනේෙනේ ඔබතුමාෙගේ 
නායකත්වය තුලිනේ ඔබතුමාෙගේ ෙකාටඨාශෙයේ 40 ක් දිලා තිෙයනවා. අෙප් 
නායකතුමාෙගේ මාරේගෙයනේ ඉතිරි ටික සංවරේධනය කරනවා. එමනිසා අපි දැවැනේත 
සංවරේධනයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙයනවා 2022 වරේෂයට. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 
ෙදේශපාලන අරමුණු තිෙයනේන පුලුවනේ  

 
නමුත් ගෙම් ජනතාවෙගේ අරමුණ නිරේමාණය ෙවනේෙනේ මහජන නිෙයෝජිතයාෙගේ 
පක්ෂ පාඨ  කුමක් වුවත් අපෙගේ බලාෙපාෙරාත්තුව ගෙම් ජනතාව නංවංන නම් පාඨ 
පක්ෂ ෙභේදය අමතක කරලා අපි සියලු ෙදනා එක් ෙවනේන ඕන. අපි ගරු ජනාධිපති 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගේ ෙසෟභාග්යෙයේ දැක්ම තුලිනේ 69 ලක්ෂයකෙගේ 
බලාෙපාෙරාත්තුව ෙමාරටුෙවේ නායකයා වශෙයනේ අපිට ඔබතුමාෙගේ නායකත්වෙයනේ 
අපිට ඒ ශක්තිය තුලිනේ අපිට කර ගනේන පුලුවනේ. අද නගරාධිපතිතුමනි, ෙමාන ෙමාන 
බලෙවේග ආවත් ෙමාන ෙමාන කුමනේත්රණ ෙකරුවත් අපෙගේ ඉදිරි ඉලක්කය සපුරා 
ගැනිමට ෙම් ඉදිරිපත් ෙවනේනාවු අයවැය සම්බනේධෙයනේ මෙගේ ෙගෟරවනීය ස්තුතිය 
පුද කරනවා. ඒවෙගේම අපෙගේ ඉලක්කය සපුරා ගැනිමට දායක වුන නිලධාරිනේට ෙම් 
සියලු ෙදනාට ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනි මහත්මිය 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙමාරටු පුරවරය කියනේෙනේ  ක්රීඩාවට, කලාවට දිෙනනේ දින 
දක්ෂයිනේ බිහිෙවන පුරවරයක්. එවැනි පුරවරයක ක්රිඩාවට දක්වන සහෙයෝගය 
වෙගේම මුදල ප්රතිපාදන ෙවනේකිරිම සිදුෙවනවා. නමුත් දිෙනනේ දින ක්රීඩාවටත්, 
කලාවටත් අතහිත දිමක් ෙවනවා නම් ෙහාඳයි කියලා හිතනවා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, කුඩා දරුෙවකු  වුනත් ක්රිඩාවට ෙයාමු ෙවනේෙනේ ෙගදර මිදුලකිනේ 
පාසැෙලේ ක්රිඩා මිදුල  පිටියකිනේ. නමුත් මා නිෙයෝජනය  කරන ෙසායිසා පුර 
ෙකාට්ඨාශය තුල මිදුල කියන ෙදය අඩුයි. ක්රිඩා පිටිය තමයි සියලුම දරුවනේට, 
ක්රිඩකයිනේට ක්රිඩා කරනේනට ඇති එකම ස්ථානය ෙවලා තිෙයනේෙනේ. ෙම්  ෙකාෙරෝනා 
වසනේගතයත් සමග ෙසායිසා පුර ක්රිඩා පිටිය ඒ ප්රතිසංසක්රණ කටයුතු ඉබි 
ගමනකිනේ යන තත්වයක් තිෙයනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒ ක්රිඩාපිටිය වලේ 
බිහිෙවලා ෙම් ෙවනෙකාට ප්රතිසංස්කරණය ෙවමිනේ තිෙයනවා නමුත් ජනතාවට ඒ 
ප්රතිලාභ ලබාගැනිමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉලේලිමක් කරනවා හැකි ඉක්මනිනේ ක්රිඩා 
පිටිය ප්රතිසංස්කරනය කරලා ඒ ප්රතිලාභ ජනතාවට ලබාගැනිමට 
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අවස්ථාව  උදාකරලා ෙදනේන කියලා. ඒවාෙගේම කලාවට ක්රිඩාවට ලැදි 
නගරාධිපතිවරෙයක් ඔබතුමා. ඒවෙගේම කලා කරුවනේ සිටිනවා කිසිම ආදායමක් 
නැති තත්වයට පත්ෙවන කවුරුත් ෙනාදනේන කලා කරුවනේ ඉනේනවා සැගවිලා වෙගේ. 
ඒ අය පිලිබදව ෙසායා බලලා ඒ අයටත් යම් කිසි සහනයක් සලසා ෙදනවා නම් 
ෙහාඳයි. ක්රිඩා සමිති තිෙයනවා ෙබෝලයක් බැට් එකක් නැති තත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙයන. ඒ අය ගැන ෙසායා බලා අතහිත දිමක් කරනවා නම් තව තවත් දියුනුෙවනේ 
දියුනුවට ෙම් ක්රිඩාවත් කලාවත් පත්ෙවනවා කියලා විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙසායිසා ක්රිඩාංගනය වෙග මුලු ෙමාරටුව පුරා විසිරි තිෙබන 
ක්රිඩාංගන ඒ සියලුම ක්රීඩාංගන වැඩි දියුනුවට පත් කරලා, ක්රිඩාවට අතහිත දිලා, 
දරුවනේ තරුණයිනේ ක්රිඩාවට ෙයාමු කරනවා නම් ඉදිරිෙයේදි ෙම් ෙමාරටු පුරවරය තව 
තවත් ජයග්රහණයනේ කරා ලඟා විමට හැකියි කියලා විශ්වාස කරනවා. මනේත්රිවරියක් 
පැවසුවා ෙම් නගර සභාව තුලත් කානේතා හිංසනය පවතිනවා කියලා. ගරු 
ගරාධිපතිතුමනි එවැනි ෙදයක් තිෙබනවා නම් විෙශ්ෂෙයනේ ඒ පිලිබදව ෙසායා බලලා 
එයට පිලියමක් ෙයාදන ෙලස කානේතා මනේත්රිවරියක් ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. ඒවෙගේම 
ඉදිරිෙයේදි 2022 වරේෂය ක්රිඩාවත් කලාවත් වැඩිදියුනු වු ෙම් පුරවරෙයේ දක්ෂයිනේ 
බිහිෙවලා ෙමාරටුවට කිරේතිය අත්පත් කරෙදන වැඩ සටහනේ දියත් කරලා මුදලේ 
ප්රතිපාදන වැඩිපුර ලබාෙගන ෙම් සිදු කරන ෙදේ ප්රමාණවත් නමුත් තව තවත් ක්රිඩාවට 
කලාවට මුදලේ ෙයාදවන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 2022 සාරේථක වසරක් වි ජනතාවට 
ඉතාමත් වැඩදායි සුභදායි වැඩකටයුතු ඉෂ්ට ෙවයි කියලා විශව්ාස කරමිනේ නිහඩ 
ෙවනවා. 

 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,2022 අයවැය  ෙයෝජනාවට සම්බනේධ විමට මට ලැබිම පිලිබදව 
මුලිනේම කටුකුරුනේද ජනතාවට මාෙගේ විෙශ්ෂ ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙවේදි පුදකර 
සිටිනවා. ඒවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි අයවැය කතාවට ප්රථම මට ෙපාඩි 
ඉලේලිමක් කරනේන තිෙයනවා පිටුපස සිටින මාධ්යෙවේදිනේට අපි යම් ෙදයක් සාකචේජා 
කරලා විසදාගනේන ෙකාට ඇත්තටම අපි කථා කරන ෙදේ අපහසුයි. එතුමියට කියනේන 
ෙවනවා යන කථාව ඇෙහනේෙනේ නැහැ කියලා එම නිසා මාධ්යෙවේදිනේට සුදුසු තැනක් 
ලබා ෙදනේන කියලා මා ඉලේලිමක් කරනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි 2022 අයවැය 
සම්බනේධව කථා කරනෙකාට 2018 මහ නගර සභාව ශ්රි ලංකා ෙපාදු ජන ෙපරමුණ 
ඔබතුමාෙගේ නායකත්වෙයනේ අපි ලබා ගනිදේදි ශක්තිමත් නගරාධිපතිවරෙයක් 
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ශක්තිමත් මනේත්රිවරු පිරිසක් සම්බනේධ ෙවලා ඉනේනෙකාට ෙසෟභාග්ය දැක්ම නැමති 
ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය ඉදිරිපත් කරලා රජයක් පිහිටුවාෙගන දුර දැක්ම තිෙයන 
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙහාඳ මනේත්රි මණ්ඩලයක් යටෙත් රට පාලනය කිරිමට ලැබිම 
සම්බනේධව ශ්රි ලංකාවාසි ජනතාව මුලිනේම වාසනාවනේත ෙවනේන ඕනැ. පසු ගිය 
කාලෙයේ ඇති වුන ෙකාවිඩේ 19 වසංගතයට ෙහාඳ තිනේදු තීරණ අරෙගන ජනතාවෙගේ 
මරණ සීඝ්රෙයනේ වැඩිවිම ෙවනෙකාට එම අවස්ථාවට ෙහාඳ තීනේදු තිරණ අරෙගන 
නිසි එනේනත් කරනයක් කරලා රෙට් ජනතාවෙගේ ජිවිත ෙබේරාෙගන අද රට සාමාන්ය 
තත්වයකට ෙගනවා. පලමුෙවනේම ජනාධිපතිතුමා ඇතුලු කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුලු 
රජයට මම ස්තුතිවනේත ෙවනවා. ඒවෙගේම ෙමාරටු ජනතාව ෙවනුෙවනේ ඔබතුමාට 
ස්තුතිවනේත ෙවනවා ෙනාබියව මනේත්රි මණ්ඩලයත් එක්ක සාකචේජා කරලා ෙකාවිඩේ 
ව්යසනයට ඔබතුමාට පුලුවනේ ශක්තිමත් ප්රතිකරේමයක් කරනේන ලැබිම පිලිබදව. 
ඒවෙගේම අයවැය ෙයෝජනාෙවේ තිෙයනවා ඔබතුමා විසිනේ ෙසෟඛ්ය නිලධාරිෙයක් 
අනුයුක්ත කර ගැනිම ස්ථිර වැඩපිලිෙවලක් අවශ්යයි කියලා. ඒවෙගේම වරලත් 
ඉංජිෙනේරු වරෙයක් බඳවා ගැනිම අවශ්යයි අෙප් 2022 අයවැය වැඩ සටහනේ 
සම්බනේධව වැඩ කරෙගන යනේන පහසුයි කියලා. ඒකට මම ඔබතුමාට සුභ පතනවා. 
ඒ වෙගේ අවශ්ය ෙවලාවට අවශ්ය ෙදේ අරෙගන ඉදිරි කටයුතු කරෙගන යනේන ගනේන 
තිනේදු තිරන අපිත් සමග සාකචේජා කරලා ෙම් විදියට කරෙගන යනේන කියලා අපි 
සියලු ෙදනාට ශක්තියත් ෛධරේයත් ෙදනවා. මම නගර සභා මනේත්රිවරෙයක් ෙලස 
පත්ෙවලා ෙම් වසර 3 ඇතුලත මෙගේ ප්රෙදේශෙයේ අවුරුදු 25-30 ක් කරගනේන බැරි ෙවචේච 
පාරවලේ වල තිබුන වතුර කාණු සියලේල සකස් කරලා අද ජනතාවට පාෙරේ ගමනේ 
කරනේන පුලුවනේ තත්වයට පත් ෙවලා තිෙයනවා මම පත්ෙවන කාෙලේ ධරේමබනේදු 
මාවත, සාගර පටුමග, ලකී ෙසවනේ වැනි පාරවලේ වල පාසැලේ යන දරුවනේව වඩාෙගන 
සපත්තු අෙත් අරෙගන තමයි අරෙගන ගිෙයේ. දැනේ ඒ කිසිවක් නැතිව ළමයිනේට 
පාසැලේ යන තත්වයට ඔබතුමා අපිට 2021 වසෙරේ සලසලා දුනේනා. ඒ වෙගේම මම 
කියනේන ඕන අෙප් ශිෙරෝමි මනේත්රිතුමිය කානේතා හිංසනය පිලිබදව කථා කලා. 
ඇත්තටම කානේතා හිංසනයට විරුදේධයි අපිත්. එතුමිය දනේෙනේ නැහැ අෙප් 
පක්ෂෙයනේ තමයි ලංකාෙවේ පලෙවනි අගමැතිතුමිය බිහිකෙලේ ඒවෙගේම කානේතා 
ජනාධිපතිවරියක් බිහි කෙලේත් අපි.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි 2022 අයවැය ෙයෝජනාවලිෙයේ තිෙයනවා කැඩුනු ටයිලේ,පිගනේ, 
වලං ඒවා එකතු කරලා යම් කරේමානේතයක් කරනවා කියලා. ඒ මගිනේ අපිට තවත් 
රැකියා බිහි කිරිෙම් අවස්ථාවක් එතනදි ලැෙබනවා. ෙම් වෙගේ දුරදක්නා නුවනිනේ 
ඔබතුමා කරෙගන යන ෙම් වැඩ පිලිෙවලට මාෙගේ මාෙගේ පුරේණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදමිනේ කටුකුරුනේද ජනතාවත් එක්ක ඔබතුමාෙගේ ඉදිරි ගමණට එකතු ෙවනවා 
අයවැයට පක්ෂපාතිව ජනේදය ලබා ෙදනවා කියමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 
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මහ නගර සභා මනේත්රි - එස.් ෙඛ්සර රවිනේද්ර ප්රනානේදු මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනී, රාවතාවත්ත සහ කුඩුවාමුලේල ජනතාව පත්කරල මට සහ 
සමස්ත ෙමාරටු ජනතාවට නායකත්වය ෙදන ෙපර පුරුදේද ,පලපුරුදේද දැක පුරුදේද 
ආදි ගුණාංග වලිනේ පරිපුරේන නගරාධිපතිතුමනි.මම හිතනේෙනේ ෙමාරටු ජනතාව 
හැටිය ට ඔබතුමාෙගේ තිෙබන දක්ෂතාතුලිනේ, ඵලදායිතා කමිටුව නිෙයෝජනය කරන 
සභාපතිවරයා හැටියටත්, ෙමාරටු මහ නගර සභාෙවේ ඵලදායිතාවය ෙවනුෙවනේ 
ඔබතුමා ලබාදුනේ නායකත්වය ගැන යමක් කිවයුතු මයි ෙම් අවස්ථාෙවේ. කාලයක 
පටනේ අඩුපාඩුවක් තිබුන අනේතරේජාලය හරහා ෙගවිම් කරනේනට තිබුන ෙදෝෂ 
සියලේලම මකා ගනිමිනේ ඔනේලයිනේ තාක්ෂනය මගිනේ ගනුෙදනු කිරිමටත් ඒවෙගේම 
වරිපනම් ෙගවිම, ආදාහනාගාර ෙවනේ කිරිම ෙම් වසර තුල සම්පුරේණ කරමිනේ ජනතා 
ෙස්වය ෙවනුෙවනේ විශාල වැඩ ෙකාටසක් කලා. ඒවෙගේම ආයතන මට්ටමිනේ අවශ්ය 
පරිඝනක ලබා ෙදමිනේ ඔවුනේෙගේ තාක්ෂණික කටයුතුත් මනාව සිදේධ කර ගැනිමට 
ඔබතුමාෙගේ මඟ ෙපනේවිම යටෙත් ඒ සියලු අවස්ථා ලබා දුනේනා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපි ෙබාෙහාම කාලයක සිට දකිනේනාවු ෙදයක් තමයි 
සම්ප්රදායිකව විපක්ෂය තුලිනේ හැමදාම සිදු කරනේෙනේ වි ෙවේචනය කිරිම පමණයි. මම 
කියනේන කැමතියි මහජන නිෙයෝජිතයිනේ නිෙයෝජනය කරන තැනක ආණ්ඩු පක්ෂය 
සහ විපක්ෂය කියනවට වඩා සුදුසුයි කියලා ශබේද ෙකෝෂයට ඇතුලේ කරනවා නම් 
ආණ්ඩු පක්ෂය සහ උප පාලක පක්ෂය විදියට පත් ෙවනවා නම් ෙමාකද 
ෙම්ෙගාලේෙලෝ හැමදාම කරනේෙනේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි රිෙයලේටි ෙෂෝ වල තිෙයන 
සම්භාවිතාවක් තමයි අපි සභා තුල දකිනේෙනේ. ගායකයා ෙහෝ රංගකයා ෙවේදිකාව 
තුල පුලුවනේ තරම් නටනවා ඉදිරිපිට සිටින තීරේකයා විසිනේ අඩුපාඩු කියනවා. හැබැයි 
තීරේකයාට නිකං හරි නටනේන කිවේෙවාත් ඔහු නටන නැටුමකුත් නැහැ කියන 
පදයකුත් නැහැ. අනේන ඒ කාරණය තමයි හැමදාම විපක්ෂය විසිනේ දරනේෙනේ. අනේන ඒ 
තත්වය ගරු නගරාධිපතිතුමනි මහජන නිෙයෝජිතයිනේ තුලිනේ ෙපනේවිය යුතුයි.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි මට මතකයි 2021 අයවැය තුලදි අෙප් විපක්ෂය එක්තරා 
පක්ෂයකිනේ කිවුවා කසල කලමනාකරනය සහ කසල ප්රතිචක්රිකරනය සඳහා යන 
ෙදකම එකයි කියලා.ඒ එදා ඇතිවුන තරේකය ගරුනගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාෙගේ 
නායකත්වය අරෙගන අද කසල කලමනාකරණය තව තවත් ප්රචලිත කරමිනේ කසල 
ප්රතිචක්රිකරණය දක්වා ෙමාරටුව මහ නගර සභාව පියනගලා තිෙයනවා. කසල 
කලමනාකරණය ප්රතිචක්රිකරනෙයේදි ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒක ෙබාෙහෝ විහිලුවක් 
වුනා ෙබාෙහෝ අයට. අලුත් වැඩක් පටනේ ගත්තා ඔක ෙහට අනිදේද ඉවරයි කියලා. 
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ඔබතුමා නායකත්වය අරෙගන මමත් හිටියා එදා ඔබතුමා එතන තිබුන කැලි කසල 
සියලුම ෙදේවලේ අතගාලා ෙස්වකෙයෝ නැති වුනාම රාත්රි 12 විතර ෙවනකම් වැඩ කලා. 
එෙහම වැඩ කරල ඒ ලබා දුනේ ජවය ශක්තිය ඒ ෙස්වකයනේ තුල ඒ ශක්තිය, ජවය ෙලේ 
නහර තුල කිදා බැහැලා තිෙයනවා. ඒක තමයි ඔවුනේ අද ඉෂ්ඨ කරනේන. එවනේ වු 
ෙස්වයක් ලබා ෙදන ඔබතුමනේට ෙමහි ඇතුෙලේ සිටින ළිං මැඩිෙයෝ වෙගේ විවිධ කථා 
කියමිනේ විවිධ ෙදෝෂ නගනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මට ඉනේනවා විෙදේශ ගත 
මිතුරනේ,ඥාතිනේ ,හිතවතුනේ ඔවුනේ ඉතාමත් ෙගෟරවෙයනේ කියන ෙදයක් තමයි 
ෙමාරටුව කියනේෙනේ අපිට ෙගෟරවෙයනේ කථා කරනේන පුලුවනේ ෙලෝෙක් ෙකාෙහ් 
හිටියත් ඔවුනේ තුල තිෙයනවා ෙලාකු අභිමාණයක් ඔබතුමා ලබාෙදන නායකත්වය 
ෙවනුෙවනේ. ෙම් තිෙයනේනාවු ෙනාෙයකුත් තරේක-විතරේක මැදේෙදේ ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කරනේනාවු 2022 වරේෂය අයවැය කියනේනා ෙකෙස් කිවුවත් ඉතාමත් ෙහාඳ අයවැයක්. 
ඔබතුමා 2021 අයවැය ඉදිරිපත් කෙලේ ෙකාවිඩේ වසංගතය දැකලා ෙනාෙවයි.ඒෙක් 
තිෙයන බැරෑරුම් කම දැකලා ෙනාෙවයි. හැබැයි ඔබතුමා ඒකට ෙනාබියව මුහුණ 
දුනේනා. තිෙයනේනාවු සියලුම අභිෙයෝග දිනුවා.  අපිට විශ්වාසයක් තිෙයනවා 
ඔබතුමාෙගේ ඒ ෙපර පුරුදේද ,පලපුරුදේද ,දැක පුරුදේද සංසාර පුරුදේද ඔබතුමනේෙගේ 
සියලු නායකත්වයනේ වලට ඉතාමත් රුකුලක් ෙවනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙගේ නායකත්වය යටෙත් අපට යනේන පුලුවනේ දුර 

 
 ගමණක් , සුභවාදී ගමණක් තිෙයනවා. ෙමාරටු ජනතාව ෙම්සා ෙවනුෙවනේ ෙබාෙහෝ 
ෙදෙනක් ෙපළ ගැෙහනවා.  අෙප් පිරිස ෙමතනට එකක් කියනවා මට මතකයි ගිය 
සභාෙවේදි නිලධාරිනේට ෙදාස් කිවුවා තමනේෙගේ යුතුකම් ඉටු කරනේෙනේ නැහැ ඔවුනේෙගේ 
බදු මුදලේ අය කරනේෙනේ නැහැ කියලා.අෙප් මනේත්ර්වරුම ගමට ගිහිලේලා කියනවා 
ෙමචේචර වසංගතයක් මැදේෙදේ ෙමාරටුව නගර සභාව ජනතාවෙගනේ බදු 
එකතුකරෙගන යනවා කියලා. ෙම් වෙගේ ෙදපැත්ත ෙබෙදන කථාවලේ කියලා මෙඩේ 
හිටවපු ඉනේන වෙගේ ඉනේන ඕන නැහැ. මහජන නිෙයෝජිතෙයක් නම් අපි කරනේන ඕන 
යුතුකම මහජනතාව ෙවනුෙවනේ කල යුතුයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රාවතාවත්ත 
නැෙගනහිර සහ කුඩුවාමුලේල ජනතාව ෙවනුෙවනේ 22 ඉදිරිපත් කලා වු අයවැයට අපි 
සියලු ෙදනාෙගේ සුභාශිංසනය පුදකරමිනේ ඒ වෙගේම සමසත් ෙමාරටු ජනතාවෙගේ 
සුභාශිංසනය පුදකරමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 

මහ නගර සභා මනේත්රි - ඩබේ.රවිනේද්ර රංගන ප්රනානේදු මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය ෙයෝජනා ෙවනුෙවනේ කතා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබිම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවනේත ෙවනවා. 66 වන පිටුෙවේ ෙභෟතික සැලසුම් වියදම් 
යටෙත් නගරාධිපතිතුමනි වරේෂය සඳහා ලක්ෂ 400 ක මුදලක් ඇස්තෙම්නේතු කරලා 
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තිෙයනවා. නමුත් 2021 වසරටත් එවැනිම මුදලක් ඇස්තෙම්නේතු කර තිබුනත් 
ෙමාරටුව දකුණ ප්රෙදේශය බලනෙකාට මාරේග වලිනේ විශාල ප්රමාණයක ජනතාවට 
ගමනේ කිරිමට ෙනාහැකි තත්වයට පත් ෙවලා තිෙයනේෙන. අපි ෙකායි තරම් කථා 
කිවේවත් පහුගිය වැසි කාලෙයේදි කිසිම මාරේගයක යනේන පුලුවනේ හැකියාවක නමුත් 
අපිට තිබුෙනේ නැහැ. එක පැත්තකිනේ මුහුද අනිත් පැත්ෙතනේ ගඟ තිෙයනවා. නමුත් 
කිසිම සැලැස්මකට ෙම් ෙවනතුරුත් කිසිම මාරේගයක් සකස් කරලා නැහැ. සෑම 
මාවතක්ම බලනෙකාට වැසි ජලෙයනේ යටෙවලා මාරේගෙයේ ගමනේ කරන දරුවනේ 
අපහසුතාවයනේ වලට පත්ෙවනේෙනේ. ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි ඉලේලා 
සිටිනේෙනේ ෙම් වෙගේ ෙදේවලේ කරනෙකාට ෙහායලා බලලා ක්රමානුකුලව මාරේග නඩත්තු 
කරනේන. ඒ විතරක් ෙනාෙවයි ජනතාවට ෙරදි උස්සාෙගන යනේන ෙවලා තිෙයනේෙනේ 
ෙකානේස්ටනේ මාවත විතරක් ෙනාෙවයි තවත් තැනේ තිෙයනවා. අවශ්ය නම් රූපරාමුත් 
ෙපනේවනේනම්. නමුත් ලක්ෂ 400 ක් අපි වියදම් කරලා ජනතාවට ප්රතිලාභයක් 
ලැෙබනේෙනේ නැත්නම් ෙමාකක්ද ඇති ෙත්රුම. ෙම් අයවැයට මාෙගේ විෙරෝධතාවය පල 
කරමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - පී.යසනේත රනේසිරි ප්රනානේදු මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 වරේෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඔබතුමාෙගේ 14 වනි 
අයවැය. නවක මනේතත්රිවරෙයක් විදියට උයන ෙකාට්ඨාශය නිෙයෝජනය කරමිනේ මම 
සහභාගි වන 4 වන අයවැය. උයන ෙකාට්ඨාශෙයේ මහජන නිෙයෝජිතයා වශෙයනේ 
2022 වරේෂෙයේ ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන අයවැයට මාෙගේ ප්රසාදය ෙගෟරවය 
පලමුෙවනේම පල කරනවා. විෙශ්ෂෙයනේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි අතීතයට ගිෙයාත් 
2018 දි මාරේතු 26 ව දින මා නවක මනේත්රිවරෙයක් ෙලස පැමිෙණන අවස්ථාෙවේදි 
ඉතාමත්ම උදේෙයෝගිමත්ව ආණ්ඩු පක්ෂය විපක්ෂය ෙම් සභාෙවේ බලය පිහිටුවනේෙනේ 
කවුද සමහර අය රාත්රි ෙහෝටලේ වල ගත කරලා පහුවදා බස්රථ වල තමයි ෙමතනට 
පැමිණිෙයේ ෙබාෙහාම උජාරුෙවනේ අපි තමයි බලය පිහිටුවනේෙනේ කියලා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ෙම් ෙවනෙකාට විපක්ෂෙයේ පුටු ටික සම්පුරේණ කර ගනේන බැරි 
ෙවන තරමට විපක්ෂය අද බිම වැටිලා තිෙයනවා. ඒ තමයි ඔබතුමා 2018 සිට ෙම් 
අවුරුදු 4 තුල ෙගනාපු ඒ වැඩ පිලිෙවෙලේ සාරේථකත්වය. අද විපක්ෂනායක ෙකෙනක් 
නැහැ සංවිධායක ෙකෙනක් නැහැ ඒ තරමට විපක්ෂය අද දුරේවල ෙවලා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි පසුගිය කාලය ෙදස ආපසු හැරි බැලුෙවාත්විෙශ්ෂෙයනේ උයන 
ෙකාට්ඨාශයට උයන 4 පටුමග, 6 ෙවනි පටුමග, 8 ෙවනි පටුමග, ඔබතුමාෙගේ කාලය 
තුල අපිට කාපට් කරලා සංවරේධනය කර ගනේන හැකියාව ලැබුනා. ඒ වෙගේම 4 ෙවනි 
පටුමග,  කාණු පදේධතිය, ලුනාව ෙබෝධිරාජා රාම විහාරස්ථාන අසල කාණුව, ෙබේකරි 
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වත්ත මාරේය ආදි මාරේග ඉතාමත්ම සංවරේධන කටයුතු කරලා අපිට ෙම් තත්වයට 
ගනේන පුලුවනේකම ලැබුනා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ වැඩ පිලිෙවල තුල නිසි කලමනාකරණය තුල 
කසල ඉවත් කිරිම කාණු පදේධති කලමනාකරනය කිරිම ආදි කටයුතු ඉතාමත් 
ෙහාඳිනේ කර ගනේන පුලුවනේකම ලැබුනා. මම ඉඩම් කමිටුෙවේ සභාපතිවරයා විදියට 
ඉඩම් කමිටුව පසුගිය කාලය තුල අපි අත්පත් කර ගත්තු ප්රගතිය කියනේන ඕන. අපිට 
නගර සභාවට අයිති ෙදේපල පිලිබදව ෙසායා බැලිෙම්දි නගර සභාව සතු ඉඩම් කැබලි 
812 ක ප්රමාණයක් අපි දැනට ෙසායාෙගන තිෙයනවා. එයිනේ හිමිකම් සහතික අපිට 
615 ක් ෙම් ෙවනෙකාට අපිට ලැබිලා තිෙයනවා. ඒ අතර ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 
ෙපාලේ වත්ත, ජයගත්, දහම්පුර ආදි ක්රිඩාංගන ඒවෙගේම එෙගාඩඋයන සුසාන භුමිය 
ෙකාටස, ෙකාරළවැලේල සුසාන භුමිය ෙකාටස, අගුලාන වාහන ෙස්වා මධ්යස්ථානය, 
කිතලනේදලුව ෙපර පාසැලේ ඉඩම, ෙකාරලවැලේල ශ්රියා ෙපෙදස ආයුරේෙවේද ඉඩම, 
ෙකාරලවැලේල විද්යාල මාවත ප්රජා ශාලාව සහ දනේත රසායනාගාර ෙපර පාසැලේ 
ඉඩම, වීර පුරනේඅප්පු ගම ප්රජාශාලාව සහ සතුටු උයන, කලේදමුලේල ඊබට් ෙපෙදස 
ප්රජා ශාලාව, ෙමෝලේෙප් මාතෘ සායන ෙගාඩනැගිලේල ෙම් ආදි වශෙයනේ අපි ෙම් දක්වා 
ඒවාෙයේ හිමිකම් සහතික ලබාෙගන තිෙයනවා. තව සති ෙදකක් ඇතුලත ද ෙසායිසා 
ක්රිඩාංගනය හිමිකම් සහතික ලැබිමට තිෙයනවා. ඒ වෙගේම නගර සභා සතු ඉඩම් 
වල දිරේඝ කාලින පදිංචි කරුවනේ ෙවනුෙවනේ ඔවුනේට ඔප්පු ප්රදානය කිරිම කරලා 
තිෙයනවා. ඉඩම් ලාභිනේ 165 ෙදෙනකුට. විෙශ්ෂෙයනේ සිරිබරමැනිෙක් පුර, ඉඩම 
ෙකාට්ඨාශෙයේ පිරිස් වත්ත, ෙකාරලවැලේල සුසාන භුමිය පිටුපස ෙකාටස, ෙමතායස ්
ෙපෙදස ගඟ ආශ්රිත ජනතාව එවැනි කටයුතු ප්රමාණයක් ඔබතුමාෙගේ 
නායකත්වෙයනේ ඉඩම් කමිටුව විදියට අපිට කරගනේන හැකියාව ලැබුනා. ඒවෙගේම 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම කණගාටු ෙවනවා අදහස් දැක්වීෙම්දී එක 
මනේත්රිවරෙයක් රංග ශාලාව ඉදිකිරිම් පිලිබදව යම් අදහසක් දැක්වුවා. මම හිතනේෙනේ 
කියමනක් තිෙයනවා පාසැලක් විවෘත කෙලාත් සිරෙගවලේ 10 ක් වහනේන පුලුවනේ 
කියලා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙවනෙකාට අෙප් රෙට් තරුණ/තරුණියනේ යම් යම් 
ප්රමාණයක් මත් ද්රව්ය අත්හදා බලමිනේ සිටිනවා. ඔවුනේ යම්කිසි විදියකට ඔවුනේ කලා 
කටයුතු වලට, ක්රිඩා කටයුතු වලට ෙයාමු කිරිම තුලිනේ ඔවුනේෙගේ තිෙයන සහජ 
හැකියාවනේ ඔසවා තබාෙගන ඔවුනේව නිවැරදි මාරේගයට ගනේන පුලුවනේ. හැම 
ආෙයෝජනයකිනේම මුදලේ හම්බකර ගැනිම පරමාරේථය කර ගනේනවා නම් ඒක මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් විදියට සුදුසු නැහැ ෙමාකද අපි රෙට් ජනතාවෙගනේ ක්රිඩා කටයුතු, 
කලා කටයුතු ඔවුනේෙගේ සංස්කෘතික ගුණාංගයනේ ඉස්මතු කර ගනේන ඕන.ඒ එක්කම 
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මම හිතනේෙනේ නැහැ රංග ශාලාවකිනේ මුදලක් ෙනාලැෙබනවා ෙනාෙවයි රංග 
ශාලාවක් ඉදි කිරිම තුලිනේ ඔවුනේට ෙවේදිකා නාට්ය , නාට්ය හා රංග කලාව එවැනි 
ආයතන වලට ෙම් රංග   ශාලාව ලබා ෙදමිනේ අමතරව මුදලේ ලබා ගනේන පුලුවනේ. ඒ 
නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එතුමා නැවතත් කියනවා පිටු අංක 58 ෙපරලලා 
යනේත්රසුත්ර අලුත් වැඩියාවට මිලියන ෙදකක් ෙවනේ කරලා තිෙයනවා නමුත් වියදම් 
කරලා තිෙයනවා 379110 කියලා. යනේත්රසුත්ර වලට අලුත්වැඩියාවට මුදලේ ෙවනේ කරලා 
තිෙයනවා. නමුත් කැෙඩනේෙනේ නැත්නම් ෙමාකද කරනේනෙනේ. එතුමා කියනේෙනේ 
කඩලා නැවත මිලියන 2 දක්වා සංවරේධනය කරනේන කියලා. මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
ෙමවැනි අදහස් ප්රකාශ කිරිෙම්දි ෙමානවද ෙම් කියනේෙනේ කියලා හිතනේන ඕනෑ.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, හැම ෙදනාෙගම කථාවකදි අෙප් රවි මනේත්රිතුමා කිවුවා වෙගේ 
ෙම්ක සම්ප්රදායක් විතරයි සම්ප්රදායක් විතරයි කිසිම හරයක් නැති අයවැයක් කියලා. 
මම හිතනේෙනේ පාරේලිෙම්නේතුෙවේ ගත්තත් අවුරුදු72 ක කාලය තුල හැෙමෝම කරනේෙනේ 
ඕකම තමයි. ඒක නිසා අපි ෙවනස් ෙවනේන ඕන. ෙමහි ෙහාඳ ෙදයක් තිෙයනවා නම් 
ෙහාඳ ෙදේ ඉස්මතු කරලා කථා කරනේන ඕන. ඒවෙගේම නරකක් තිෙයනවා නම් නරක 
විෙවේචනය කරලා ඒ ෙදේ නිවැරදි තැනට ෙගනේන ඕන. එවැනි තත්වයක් තුල අපි 
නිවැරදි මාරේගයකට ගමනේ කරමු. ෙමාරටුව පුරවරය සංවරේධනය කරනේන සියලු 
ෙදනාෙගේ සහෙයෝගය ලබාෙගන ෙම් කටයුතු කරමුයි කියන ඉලේලිම කරමිනේ 2022 
ෙමම අයවැයට මාෙගේ සම්පුරේණ සහෙයෝගය ප්රකාශ කරමිනේ එලෙඹන නත්තල සියලු 
ෙදනාටම සුභ නත්තලක් සහ ලබනේනාවු නව වසර සියලුම කටයුතු සාරේථක කර 
ගනේන ලැෙබේවා කියලා ප්රාරේථනා කරමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.ලිහිනි ප්රනානේදු මහත්මිය 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,පුරා වසර 4 කට ආසනේන කාලයක් ෙමම සභාෙවේ 
සභිකවරියක් ෙලස කටයුතු කරලා අද සහභාගි වන 4 වන අයවැයැ.ඔබතුමාෙගේ ධුර 
කාලය තුල 14 කිවේෙවාත් නිවැරදියි. අයවැය කියනේෙනේ ෙමාකක්ද අයවැය කියනේෙනේ 
සැලසුමක්, දැක්මක් නමුත් ෙම් අයවැය දිහා බලනෙකාට කිසිම ෙත්රුමක් නැති අංක 
හරභයක් කියලා තමයි මට ෙපනි යනේෙනේ. කාලින අවශ්යතාවයනේ හදුනා ෙනාගත් 
අයවැයක්. ගිය අවුරුදේෙදේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන ෙකාට මම මෙගේ කථාෙවේදි කිවේවා 
ෙම් ෙකාෙරෝනා සමයක තමයි අයවැය ඉදිරිපත් කරනේෙනේ. ෙකාෙහාමද බිලියන 3.3 ක 
අයවැයක් ඔබතුමා ෙකාෙහාමද ෂාක්සාත් කර ගනේෙනේ කියලා. ඒක අද ෙම් 
සංඛ්යාෙලේඛන බලනෙකාට සක්සුදක් ෙස් පැහැදිලි ෙවනවා ෙමාකද අද ෙවනෙකාට 
ඔබතුමාෙගේ පුනරාවරේථන ආදායෙමනේ 4 ෙවනි කාරේතුවටත් ඇස්තෙම්නේතු කෙලාත් 
පුනරාවරේථන ආදායෙමනේ අද ෙවනෙකාට ෂාක්සාත් කර ගැනිමට හැකිෙවලා 
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තිෙයනේෙනේ 28% ක් පමණයි. එතෙකාට ෙම් නගර සභාවට අද ෙවනෙකාට ලැබිලා 
තිෙයනේෙනේ 28% ක ආදායමක් පමණයි වියදෙමනේ 17% ක්. මම අහනවා 28% ක් 
ආදායමක් ලැබිම සාරේථකද? අසාරේථකද? මම කියනේෙනේ නැහැ ඔබම කියනේන. 2021 
වරේෂෙයේදි ඔබතුමාෙගේ අයවැය කථාෙවේදි ඔබතුමාෙගනේ ෙකාටසක් මම උපුටා ගනේන 
කැමතියි. ඔබතුමා ඒ අයවැෙයේ දී ප්රාගේධන ව්යාපෘති ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
මම  ඒවා ඇහුෙවාත් ඔබතුමා කියනවා පීරිස් මාවාෙත් සුෙඛෝපෙභෝගි මහලේ නිවාස 
ඉදිකරනවා. නව ගාලු පාෙරේ මධ්යම ෙවලඳ ෙපාල ඉඩෙම් සාප්පු සංකිරේණයක් ඉදි 
කරනවා. නවින පහසුකම් සහිත අංග සම්පුරේණ ෙප්ර්ක්ෂකාගාරයක් ඉදිකරනවා. 
දැනට අරේධ වශෙයනේ ඉදිකර ඇති ෙප්ර්ක්ෂකාගාරය ඉඩෙම් නව පරිපාලන 
සංකිරේණයක් ඉදි කරනවා. ෙවරළබඩ මාරේගෙයේ මුහුද දක්වා පුලුලේ කරනවා ෙම්වා 
ඔබතුමා සඳහනේ කරනවා. එපමනක් ෙනාෙවයි ඔබතුමාෙගේ ෙතවන ප්රමුඛත්ව ෙලස 
ඔබතුමා කියනවා මාතෘ ළමා සායන , පුස්තකාල, කායවරේධන මධ්යසථ්ාන, ක්රිඩා 
භුමි සංවරේධනය කියලා කියනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමනී, මම ඔබතුමාෙගනේ 
අහනේන කැමතියි ෙකාෙරෝනා සමයක ෙම් ෙදේවලේ කරනවා කිවේවා නමුත් ෙම් ෙදේවලේ 
කරනේන බැරි ෙවලා තිෙයනවා. ඔබතුමා අයවැය කියනේෙනේ ෙමාකක්ද ඉදිරිය දිහා 
බලලා කල යුතු ෙදයක් නමුත් ඔබතුමා අයවැය සැලසුෙම්දි ඔබතුමා  අසාරේථක වුනා 
කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම සංඛ්යාෙලේඛන වලට යනේනම් 2020, 2021, 2022 අවුරුදු 3 
සංසංදනය කරනවා නම් 2020 පුණරාවරේතන ආදායෙම් පරතරය මිලියන 237 යි එනම් 
ඇස්තෙම්නේතු ගත ආදායෙමනේ උපයාෙගන තිෙයනේෙනේ 76% යි. ප්රාගේධන ආදායම 
පරතරය  මිලියන 263 යි ඒ කියනේෙනේ ප්රාගේධන ආදායෙමනේ උපයාෙගන තිෙයනේෙනේ 
13% යි ඒ අනුව බිලියන 1.3 ක් ආදායමක් ලැබිමට අෙප්ක්ෂා කලත් උපයෙගන 
තිෙයනේෙනේ මිලියන 803 ක් මිලියන 501 ක හිඟයක් තිෙයනවා. සමසත් ඇස්තෙම්නේතු 
ගත ආදායෙමනේ ලබාෙගන තිෙයනේෙනේ 62% ක ප්රමාණ්යක් 2021 තුනේවන කාරේතුව 
දැනේ ෙවනෙකාට පුනරාවරේථන අදායෙමනේ ලැබිලා තිෙයනේෙනේ 68% යි.ඒ කියනේෙනේ 
බිලියන 1.09 කිනේ මිලියන 650 යි. ප්රාගේධන ආදායම ෙලස ඔබ බිලියන 2.35 ක් අෙප්ක්ෂා 
කලත් 3 වන කාරේතුව අද ෙවනෙකාට ඔබතුමාට ප්රාගේධන ආදායෙමනේ කිසිදු මුදලක් 
ලබාගැනිමට හැකි ෙවලා නැහැ. නගරාධිපතිතුමනි, 2020 වියදම් ගැන කථා කෙලාත් 
පුනරාවරේතන වියදම් පරතරය 269 සමස්ත වියදෙමනේ මිලියන 405 පරතරයක් 
තිෙයනවා. 2021 තුනේවන කාරේතුව ෙවනෙකාට ප්රාගේධන වියදම ෙලස මිලියන 61 ක් 
වියදම් කරලා තිබුනත් ප්රාගේධනය සඳහා කිසිදු ආදායමක් ලැබිලා නැහැ. එතෙකාට 
ආදායමක් ෙනාලබා ඔබතුමා ප්රාගේධනයට මිලියන 61 ක් වියදම් කරලා තිෙයනවා. 
නගරාධිපතිතුමනි ෙම් අංක ෙදස බලනෙකාට අපිට ෙපනියනේෙනේ ඔබතුමාෙගේ ෙම් 
අංක කිසිදු ෙදයක් ශාක්සත් කර ගැනිමට ෙනාහැකි ෙවලා තිෙයනවා. ෙමම නගර 
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සභාෙවේ පුනරාවරේථන ආදායම සමස්තයක් ගත්ෙතාත් අවුරුදු 3 ක් සංසංදනය කර 
ගත්ෙතාත් පුනරාවරේතන ආදායම තිෙයනෙනේ මිලියන 750 ත් 850 ත් අතර නමුත් ඔබ 
පුන-පුනා පුනරාවරේතන ආදායම බිලියන පනේනනවා. එතෙකාට නගරාධිපතිතුමනි 
මම ඔබෙගන අහනේන කැමතියි ෙම්ක අයවැය ගණනෙයේදි ඔබතුමාෙගේ ගණනෙයේ 
වරදක්ද ? ඒක ඔබතුමා තිරණය කරනේන කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. ප්රාගේධනය 
ෙලස ඔබතුමා ගියවර 2.3 ක් ලබාදිලා තිෙයනවා. අද ෙවනෙකාට ප්රාගේධනය ආදායම 0 
යි. මම මුලිනේ කිවේවා වෙගේ නගර සභාෙවේ 2021 අද ෙවනෙකාට අපිට ආදායම 4 ෙවනි 
කාරේතුවටත් උපකලේපනය කෙලාත් 28%යි. වියදම 17% යි ඔබ සාරේථකද? අසාරේථකද? 
ඔබ තීරණය කරනේන. ඒ අනුව නගරාධිපතිතුමනි, මම කියනේෙනේ නැහැ ඔබ ෙෆ්ලේ ද 
කියලා ගිය පාර මම කිවුවා ඔබ ෙෆ්ලේ කියලා මම කියනේෙනේ නැහැ ඔබ තීරණය 
කරනේන ෙෆ්ලේ ද  ඔබ සක්සසෆ්ුලේද කියලා. නගරාධිපතිතුමනි, මම කරුණු කියනවා 
මම දකින විදියට ඇයි මම ඔබ අසාරේතකයි කියලා දකිනේෙනේ. ෙමාරටුව නගරෙයේ 
තිෙයන ගැටලු වලට මම හිතනවා. නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ සාධනිය විසදුම් ලබා දිලා 
නැහැ. මාරේග පදේධතිය ගත්ෙතාත් අපි දකිනවා කාපට් දානවා නමුත් මිනිස්සුනේෙගේ 
ප්රශ්ණ වලට මාරේග පරිපාලනය කිරිම ෙම්වා හරියට නඩත්තු කිරිම 
කලමනාකරනයක් ඇතුව සිදේධ ෙවනවද අපි දකිනවා ගංවතුරක් ෙවලාවට පාරවලේ 
යටෙවනවා යනේන විදියක් නැහැ. කාණු නැති පාරවලේ කියක් තිෙයනවද? ෙදාරවලේ 
,ජෙනේල නැති මාතෘ සායන කීයක් තිෙයනවද? වහලවලේ නැති ප්රජාශාලා කියක් 
තිෙයනවද? ඔබතුමා අවුරුදු 10 ක් අභිමාෙනනේ කථා කරනවා ඔබතුමා 
නගරාධිපතිතුමා වුනා කියලා සාධනීය සංවරේධනයක් ඔබතුමා ෙමාරටුවට කරලා 
තිෙයනවද ඔබතුමාෙගේ අවුරුදු 14 ක කාලය තුල ෙපාදු ජන ෙපරමුණ බලය ඉදිරියදිත් 
ඔබතුමා සාධනිය ෙදයක් ෙමාරටුවට දැෙනන සංවරේධනයක් කරලා තිෙයනවද කියලා 
ඔබතුමාෙගනේ අහනේන කැමතියි.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ අසාරේථක භාවය ගැන කරුණු කිපයක් සඳහනේ 
කරනවා නම් මම යනවා නගර සභාෙවේ විගණන වාරේතාවට. විගණන වාරේතාෙවේ 
කියනවා නගරාධිපතිතුමනි, ආයතන722 කිනේ ලැබිය යුතු මිලියන 38 යි සභාවට අයත් 
ආදායම ආයතන 702 කිනේ ලැබිමට අෙපාෙහාසත් ෙවලා කියලා. කසල ගාස්තු 
ෙනාෙගවන ආයතන වලට විරුදේධව ඔබ පියවර ගැනිමට අෙපාෙහාසත් ෙවලා 
තිෙයනවා කියලා. වීථි පහනේ නඩත්තුව ෙවනුෙවනේ සභාවට අයවිය යුතු මිලියන 10 ක් 
ප්රතිපුරේණය කර ගැනිමට ඔබට ෙනාහැකිෙවලා තිෙබනවා. 2020 ව්යාපාර බදු 
වශෙයනේ මිලියන 51 කිනේ ලබාෙගන තිෙයනේෙනේ මිලියන 1 ක ප්රමාණයක මුදලක් 
පමණයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ කියයි නගර සභාෙවේ තීරණ අනුව ෙම් ෙදේවලේ 
ෙවනස් ෙවනවා කියලා නමුත් විගණන වාරේතාෙවේ සඳහනේ ෙවනවා විගණකාධිපතිට 
ඔබ ෙම් කරුනු දැක්වුවාද කියලා අපිට ප්රශ්ණයක් දිනෙපාල මධ්යම ෙවළඳ ෙපාල 
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සමහර ආයතන වල කඩවල කු ලි  ෙශ්ෂය ලබාගැනිමට ඔබට ෙනාහැකි ෙවලා 
තිෙයනවා. මට කණගාටුවට කරුණක් නගරාධිපතිතුමනි විගණන වාරේතාෙවේ 
සඳහනේ ෙවනවා ගිණුම් 13 ක මුදලේ විගණනෙයේදි සතුටුදායක ෙලස සනේනිරික්ෂණය 
කිරිමට ෙනාහැකිෙවලා තිෙයනවා. අපි කියන කරුණු ෙනාෙවයි  

 
විගණකාධිපති මිලියන 194 ක් ගිනුම් විෂයනේ 13 කට අදාලව ෙතාරතුරු ඉදිරිපත් 
කිරිමට ෙනාහැකි ෙවලා තිෙයනවා.ඇත්තටම ෙම්ක නගර සභාෙවේ පරිපාලනයට 
දිගුවම එලේල කරනු ලබන පහරක්. මම  කියනේන  

කැමතියි ෙකාෙරෝනා සමෙයේදි සහන මලු 9000 ක් දිලා ඒ ෙවනුෙවනේ මිලියන 7.6 ක් 
වියදම් කරලා ඒ සම්බනේධෙයනේ කිසිදු ෙතාරතුරක් ෙබදු පුදේගලයිනේට පවුලේ වල නමක්  
ගමක් විගණනයට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. තව එකක් මහ නගර සභාෙවේ 
ආඥාපණෙත් අංක 218 වගනේතිය ඔබතුමා උලේලංගනය කරලා කියලා සඳහනේ 
ෙවනවා. වාරේෂික පරිපාලන වාරේතාව අමාත්යවරයා ෙවත නිසිකලට ලබා ෙනාදි 
තිෙයනවා. මිලියන 1 ක අධිභාරයක් අදාල පුදේගලයිනේෙගනේ අයකර ගැනිමට ඔබ 
අෙපාෙහාසත් ෙවලා තිෙයනවා. වාහන 84 ක් ෛදනිකව ධාවනය වන මාසික 
සාරාංග ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. වාහන 46 ක මයිෙලෝ මීටරේ අක්රියව පවතිනවා. වාහන 
සම්බනේධෙයනේ ඉනේධන පරික්ෂාවක් සිදු කරලා නැහැ. නගරාධිපතිතුමනි, අපි කියන 
ෙදේවලේ ෙනාෙවයි රජෙයේ විගණකාධිපති ඔබෙගේ පරිපාලනය ගැන කියනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ආයතනෙයේ පුණරාවරේතන වියදම පරිපාලනය කිරිමට 
ෙනාහැකි ෙවලා තිෙයනවා. පුණරාවරේතන ආදායම ඉක්මවා වියදම මිලියන 36 යි. 
අපිට ලැෙබන ආදායමට වැඩිෙයනේ ඔබ වියදම් කරලා තිෙයනවා. නගරාධිපතිතුමනි, 
ෙදසැම්බරේ 31 දක්වා ලැබිය යුතු ආදායම් හිඟය ඒ කියනේෙනේ මහජනතාවට ලැබිය යුතු 
බදු මුදලේ මිලියන 297 ක් වරිපනම් කුලි බලපත්ර හිඟ වරිපනම් මිලියන 210 හිග ආදායම 
මිලියන 297 යි ඔබතුමා ජනතාවෙගේ එකතු කර ගතයුතු මුදලේ එකතුකර ගැනිමට 
අෙපාෙහාසත් ෙවලා තිෙයනවා. නගරාධිපතිතුමනි, කසල ගැන ඔබතුමා ෙබාෙහාම 
උජාරුෙවනේ කථා කරනවා. කසල සංවරේධනයට ඔබතුමාෙගේ පුරේණ දායකත්වය ලබා 
ෙදනවා, නමුත් මම ඔබතුමාට කියනේන කැමතියි විගණන වාරේතාෙවේ සඳහනේ ෙවනවා 
අයවැය සමස්තයක් ගත් කල ආදායෙමනේ 45% යි ඔබතුමා අරෙගන තිෙයනේෙනේ ඉතිරි 
55 ට ෙමාකද වුෙනේ කියලා මම අහනේන කැමතියි. මිලියන 20 ක කසල ආදායෙමනේ 
සභාවට ලැබිලා තිෙයනේෙනේ මිලියන 8.9 ක් මානව සම්පත් කලමනාකරණයට 
ගිෙයාත් ඔබතුමා වැටුප් ප්රතිපුරේණය කරෙගන නැහැ කාඩරේ එක සම්පුරේණ කරෙගන 
නැහැ කාඩරේ එෙකනේ මිනිස්සුනේව පරිපාලනයට ලබාෙගන තිෙයනවා. පරිපාලන 
දුරේවලතා ගැන ෙම්ෙක් සඳහනේ ෙවනවා  සභාව සතු ක්රිඩාංගන නඩත්තු කිරිමට ඔබ 
අෙපාෙහාසත් ෙවලා තිෙයනවා. එපමනක් ෙනාෙවයි නගරාධිපතිතුමනි, ෙමනේන ෙම් 
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සියලු ෙදේවලේ පරික්ෂා කර බලනෙකාට නගරාධිපතිතුමනි, කියනේන තිෙයනේෙනේ ඔබ 
අසමත් ද? ඔබ සමත් ද? කියලා තීරණය කරනේන. ෙම් සංඛ්යා දිහා බැලුවම අපිට 
ෙප්නවා විගණකාධිපති කියනවා ඔබ අසමත් කියලා. අෙප් විපක්ෂයක් හැටියට මම 
කෙරේ සාධනිය විෙවචන අංකත් එක්ක. ෙම් අංක ෙබාරු කියලා කියනේන බැහැ රජෙයේ 
විගණකාධිපති තමයි ෙම් ෙදේවලේ කියනේෙනේ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ නගරෙයේ 
පරිපාලකයා අවුරුදු 14 ක් ඔය පුටුෙවේ ඉදෙගන ඉනේනවා. ෙහාඳ පරිපාලනයක් කිරිමට 
ඔබ ෙපාෙහාසත් ෙවලා ද අෙපාෙහාසත් ෙවලා ද සභාවට ලැබිය යුතු ආදායම උපයා 
ගැනිමට ඔබ කටයුතු කරලා තිෙයනවද. මම කියනේන කැමතියි සරේ කියනවා අපි 
තමයි ෙහාඳටම කෙලේ කියලා. ඔබත් හිතනවද මම තමයි ෙහාඳටම කෙලේ කියලා. 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ ෙකාතරම් අසමත්ද කියලා අපිට ෙපනි යනවා. මම 
කණගාටුෙවනේ ෙම් ෙදේ ප්රකාශ කරනේෙනේ අපි දකිනේෙනේ ඔබතුමා ඔය පුටුෙවේ ඉදෙගන 
ෙදේශපාලනය කරලා තිෙයනේෙනේ. නගරෙයේ සෑම පුදේගලෙයකුටම එකෙස් සලකනේෙනේ 
නැතුව ඔබතුමාෙගේ පාක්ෂිකයනේට සලකපු කාලයක් අපි දැකලා තිෙයනේෙනේ. මම ඇයි 
ඒ ෙදේ කියනේෙනේ ඔබතුමා ඡනේදය ඉලේලනෙකාට අපි දැක්කා ෙම් නගර සභාෙවේ 
කැංටිනේ එෙක් ඔබතුමාෙගේ ෙපෝස්ටරය ගහලා තිෙයනවා. හරිනම් ෙම්වා රාජ්ය 
ආයතන ඒ ෙදේ කරන එක හරිද වැරදිද කියලා ඔබතුමා තීරණය කරනේන.  

 
 
 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නගර සභාෙවේ අරමුදලේ ගැන කියනවා නම් ඔබතුමා 
ෙකාෙරෝනා සමෙයේදි මිලියන 7.6 ක් සභා අරමුදලේ වලිනේ ෙකාෙරෝනා ජනතාවට උදවු 
කරනවා ෙවනු වට ඔබතුමා ඔබතුමාෙගේ ෙදේශපාලනය ප්රවරේධනය කර ගත්තා කියලා 
මම ඔබතුමාට කියනවා. සදාචාරයක් කියලා ෙදයක් තිෙයනවා රෙට් නීතිය තමුනේ 
ජනේදය ඉලේලනෙකාට ඔය පුටුෙවේ ධුරය දරන එක සාධාරණද අසාධාරණද  ඔබතුමා 
නිදහසට කරුණු කියනේන පුලුවනේ නමුත් සම්ප්රදායක් තිෙයනවා ඔබතුමා ඒ ෙදේ කලාද 
නැදේද කියන එක ඔබතුමා තීරණය කරනේන. මම කියනවා අද ෙම් නගර සභාෙවේ 
ෙස්වකෙයෝ අසරණයි කියලා. ෙම් ෙස්වකයනේට යුක්ති ගරුක ෙලස ෙස්වය කිරිමට 
නිතිගරුකව රාජකාරි කිරිමට හැකි වපසරියක් ෙමහි හැදිලා තිෙයනවද. 
නගරාධිපතිතුමනි, පහුගිය අවුරුදේද නගර සභාෙවේ සභිකයිනේ හැටියට අපි ගත කරපු 
අවුරුදු වලිනේ ඉතාම අභාග්ය සම්පනේන කණගාටුවන අවුරුදේදක් කියලා. ෙමාකද 
සභිකයිනේ වන අෙප් ගරුත්වයට ඔබ සෘජුවම පහරක් එලේල කලා. අපිට අෙප් කථා 
කිරිෙම් නිදහස අෙප් ඔබ උදුරා ගත්තා  සභිකයිනේ ෙලස අපි ප්රතිවිරුදේධ මත දරන 
ෙකාට ඔබ හැම ෙවෙලේම ඔබ ඔබතුමාෙගේ මනේත්රිවරුනේව දාලා ප්රතිවිරුදේධ මත 
පාගලා දානේන කටයුතු කලා. සභාෙවේ සභිකයිනේ  අපිත් මනේත්රි වරප්රසාද ලබලා 
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ෙමතන ආවට ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ ජනතාව ෙවනුෙවනේ හඩ නගන අවස්ථාවල 
ඔබ අෙප් හඩ යටපත් කලා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි. කානේතා මනේත්රිවරියනේට ඔබ ෙම් නගර සභාෙවේ ෙහාඳ 
විදියට කටයුතු කරලා තිෙයනවද ඔබෙගේ මනේත්රිවරුනේ ගරුත්වයක් ඇති විදියට 
කටයුතු කරලා තිෙයනවද කියලා. ෙම් සියලු ෙදේ ෙදස බලනෙකාට මම තව ෙදයක් 
කියනවා ඔබතුමා ෙකාෙරෝනා සමෙයේදි ෙකාෙරෝනා එනේනත ෙදේශපාලනය කලා. ඔබ 
නගරාධිපති තනතුෙරේ පුටුවට ගරුත්වය හානි කලා නගරාධිපතිතුමනි අද මිනිස්සු 
අහනවා අෙපනේ ෙමාරටුෙව නගරාධිපතිවරයා ෙමාරටු ජනතාවෙගේ අභිමානය 
ෙකෙලසුවා කියල මම කියනවා. ඔබ හිතයි ඔබ ෙශ්ෂ්ඨ පාලකෙයක් කියලා නමුත් 
අපි හිතනවා ඔබ ෙශ්ෂ්ඨ පාලකෙයක් ෙනාෙවයි ඔබතුමාෙගේ අයවැය දැක්කම අපිට 
ෙප්නවා ඔබතුමාෙගේ  කළමනාකරනය අසාරේථක ෙවලා තිෙයනවා. පුදේගලෙයක් 
හැටියට ඔබතුමා ශිෂ්ඨ සම්පනේන පුදේගලෙයක් හැටියට නගරාධිපතිවරෙයක් 
හැටියට ෙම් නගර සභාවට ෙමාරටුව ගමට පුරේවාදරේශයක් ලබා දිලා තිෙයනවද 
කියලා අපි ඔබතුමාෙගන අහනේන කැමතියි. ඔබතුමා ෙකාෙරෝනා එනේනත 
ෙදේශපාලනය කිරිම අපි ඇත්තටම පිලිකුෙලනේ ෙහලා දකිනවා නගරාධිපතිතුමනි. මම 
කියනවා නගරාධිපතිවරෙයක් වුනාම දැක්මක් තිෙයනේන ඕන. දැක්මක් තුල ක්රියා 
කරනේන ඕන. ඔය පුටුවට ආවාම ෙදේශපාලනය කරනේන බැහැ. ෙපාදුජන ෙපරමුණ 
බලය හිටියට ඔබතුමා ෙමාරටුව සමස්ත ජනතාවෙගේ නගරාධිපති. නමුත් 
නගරාධිපතිතුමනි ඒ ෙදේ අපි දැකලා නැහැ. අපි ප්රාරේථනා කරනවා නගරාධිපතිතුමනි 
ෙමාරටුව ජනතාවට ඇස් ඇෙරේවා. මම ප්රාරේථනා කරනවා ෙම් අයවැය ඔබතුමාෙගේ 
අවසාන අයවැය ෙවේවා. මම ප්රාරේථනා කරනවා ෙමාරටුෙවේ මිනිස්සුනේට මීට වඩා 
සාධාරණයක් සිදු විය යුතුයි. ෙමාරටුෙවේ මිනිස්සුනේට ෙමාරටුව ඉදිරියට ෙගනයාමට 
දැක්මක් තිෙයන පුදේගලෙයක් ඔය පුටුවට පත් ෙවනේන ඕන.  ෙමාකද අපි දකින ෙදයක් 
තමයි දුෂිත පාලනයක් තිෙයන තැනක් කිසිම තැනක දියුනු ෙවනේෙනේ නැහැ.ෙම්ක 
ෙමාරටුවටත් ෙපාදුයි රටටත් ෙපාදුයි හරි මිනිස්සු හරි පුටුවල නැත්නම් කිසිම තැනක 
සංවරේධනයක් ෙවනේෙනේ නැහැ. මම ආනේඩු පක්ෂෙයේ මනේත්රිවරුනේෙගනේ ඉලේලිමක් 
කරනේන කැමතියි. අපි දකිනවා ආණ්ඩුෙවේ මනේත්රිවරු ආණ්ඩුව විෙවේචනය කරනවා. 
මම ඔයෙගාලේලනේට කියනවා අපි කෙඩේ යන ෙදේශපාලනය පැත්තකට දාලා විෙවේචනය 
කරමු හරි ෙදේට හරි කියමු වැරදි ෙදේට වැරදි කියමු. නගරාධිපතිවරයාට කෙඩේ යනේෙනේ 
නැතුව ෙම් අයවැය සාධනීයද නැදේද හිතට එකඟව එකඟ ෙවනේන පුලුවනේද ෙම් 
අයවැය ෙමාරටුව හරි මඟට යනවද ඒ ෙදේ මම ඔබතුමනේලාෙගනේ ඉලේලා සිටිනවා. ෙම් 
රට අපි හැෙමෝෙගම රට අෙප් ළමයිනේෙගේ රට ෙම් රට දුෂණය ෙවනේෙනේ දිෙනනේ දින 
අගාදයට පත් ෙවනේෙනේ හරි මිනිස්සු හරි පුටුවල ඉදගනේෙනේ නැති නිසා. පක්ෂ පාඨ 
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ෙභේදයකිනේ ෙතාරව හරි මිනිස්සු හරි පුටු වලට යනේෙනේ නැත්තම් අද රටටත් ෙවලා 
තිෙයනේෙනේ ඒක ෙමාරටුවටත් ෙවලා තිෙයනේෙනේ ඒක. මම 

 
 ඉලේලිමක් කරනවා ෙම් අයවැයට අපි විරුදේධයි ෙම් අයවැය කිසිදු සාධනිය ෙදයක් 
ෙපනේනුම් කරනේෙනත් නැහැ ෙමාරටුව ජනතාවෙගේ දැක්මක් ෙපනේනුම් කරනේෙනත් 
නැහැ ඉතාමත් අසාරේථක අයවැයක්. මම හිතනවා ඉදිරි වරේෂ වලදි මිට වඩා සාධනීය 
අයවැයක් ඉදිරිපත් කරනේන පුලුවනේ පුදේගලෙයක් ෙම් නගර සභාවට පත්ෙවේවා කියලා 
අපි ප්රාරේථනා කරනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා විසිනේ ඉදිරිපත් කරන 14 වන අයවැය ෙලේඛණයට 
අපි සුභ පතන ගමනේම එයට සමගාමීව වසර 14 ක් එයට සම්බනේධ ෙවමිනේ අදහස ්
ප්රකාශ කිරිමට ලැබිම පිලිබදව මා පලමුව මා නිෙයෝජනය කරන ඉදිබැදේද ප්රමුඛ 
ෙමාරටුව ජනතාවට අෙප් ෙගෟරවනිය ස්තුතිය ප්රකාශ කරනවා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, අද මම මෙගේ යතුරු පැදිෙයනේ ෙම් අවස්ථාවට එනෙකාට මට 
විනාඩි 2-3 ක කාලයක්  ට්රැපික් එෙක් ඉනේන සිදුවුන නිසා එම් ෙජේ සී ප්රනානේදු 
මාවෙතනේ  දාලා ප්රධාන මාවතට දානෙකාට ත්රිවිලේ එකක් පිටිපස්ෙස් තමයි රැදිලා 
ඉනේන වුෙනේ. එතෙකාට මම ඒෙක් වාක්යක් දැක්කා “ආසියා කූට්ටෙම් වැඩ දැම්මට 
ෙජෝකරේ එෙහම නැහැ කියලා.” අනේන එෙහම කියමනක් තමයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි දැක්ෙක් මම එතනිනේ එහාට ඒ ගැන කථා කරනේන යනේෙනේ නැහැ. 
ඔබතුමා ප්රාෙයෝගික නායකෙයක් ෙනාෙවයි ඔබතුමා පාස් ද ෙෆල්ේ ද. ඔබතුමා හිතා 
ගනේන කියනෙකාට අපි ඔයෙගාලේලනේට කියනේන කැමතියි ජනතාව තීරණය කරපු 
නිසා තමයි ඔබතුමා පාස් කියලා අද ඔබතුමා  ඔය පුටුෙවේ ෙම් දක්වා ඉනේෙනේ වසර 14 
ක කාලයක්.  අද ඒක නිසා තමයි අපිට පුලුවනේ කම ලැබුෙනේ ආණ්ඩු පක්ෂය ෙමාන 
පැත්ෙත් තිබුනත් ෙම් ෙමාරටු මහ නගර සභාෙවේ බලය අපිට ලබා ගනේන පුලුවනේ කම 
ලැබුෙනේ. ඔබතුමා පාස ් කියලා ජනතාව තීනේදු කලා. එම නිසා අපි ඔය ෙනෝනලට 
කියනේන කැමතියි ඔෙහාම කථා කරනෙකාට තමුනේෙගේ පැත්තට ඇඟිලි 4 ක් 
දික්ෙවනවා ඒ නිසා ඒ ගැනත් හිතලා කථා කරනේන කියන පනිවුඩය ෙදන ගමනේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපට වසර ගණනාවක් තිබුන ප්රශ්ණය තමයි ෙම් ෙනාදිරණ ද්රව්ය 
37 ක් වෙගේ ප්රමාණයක් ෙම් ෙවනෙකාට ඔබතුමා ෙගනලේලා ඒකට ස්ථිර විසදුම් ලබා 
දිලා තිෙයනවා අපි ෙවනදට අපෙගේ ෙස්වකෙයෝ ෙයාදවලා කාණු පදේධති සුදේධ පවිත්ර 
කරන ෙකාට ෙලාකු ප්රශ්ණයක් ෙවලා තිබුනා ෙම් ෙනාදිරණ ද්රව්ය අද ෙම් ෙවනෙකාට 
අෙප් ෙමාරටුව බල ප්රෙදේශය තුල ෙලාකු වසංගතයක් බවට පත් ෙවලා තිබුන ෙමම 
ද්රව්ය අද අපිට නිවැරදි ෙලස ප්රතිචකිකරණය කරනේන පුලුවනේ කම ලැබිලා තිෙයනවා 
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ඔබතුමනේෙගේ නායකත්වය නිසා. අපි ඒක නිසා තමයි කියනේෙනේ හැම ෙවලාෙවම 
ඔබතුමා ප්රාෙයෝගික නායකෙයක් කියලා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සුෙදේශ් මනේත්රිවරයා අද 
ඔබතුමා ෙවනුෙවනේ කථාවක් කලාෙදෝ කියලා මට හිතුනා. ෙමාකද එතුමත් ලිහිනි 
මනේත්රිතුමියත් අදහස් ප්රකාශ කරන ෙකාට කිවේවා කාඩරේ එෙක් අඩුවක් තිෙයනවා 
ෙම් ෙවනකම් ඔබතුමාට බැරි ෙවලා තිෙයනවා කියලා ඒක පුරවා ගනේන ඔවේ ඇත්ත 
ජනාධිපතිතුමා ඉනේෙනේ අපිත් එක්ක පාරේලිෙම්නේතුව තිෙයනේෙනේ අෙප් පලාත් සභා 
තිෙයනේෙනේ අෙප් නමුත් අෙප් කාඩරේ එෙක් අඩුක් තිෙයනවා.නමුත් ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඒ කාඩරේ එෙක් අඩුවක්  තිබුනත් අපි ජනතාවට ෙස්වය කරනේන 
ඕන නිසා ෙම් සභාෙවේ මුදලේ වලිනේ හරි ඒ ෙස්වකයනේට පඩිනඩි ෙගවලා ඔබතුමා 
සමත් ෙවලා තිෙයනවා සභාෙවනේ හරි මුදලේ ෙගවලා ඒ අෙප් කාරේයයනේ ඉටු කර 
ගනේන. අද ඒෙස්වකෙයෝ තමයි ඒ  ෙබ්රේලේ එෙක් ඉනේෙනේ ,අෙප් කාණු සුදේධ පවිත්ර 
කරනේෙනේ, ෛදනිකව කුණු ෙගේනේෙනේ ෙම් ට්රක්ටරේ වල අනේන ඒ නිසා තමයි අපි 
කියනේෙනේ ඔබතුමා ප්රාෙයෝගික නායකෙයක් ඒ නිසා තමයි අපිට ෙම් සියලුම ෙදේවලේ 
කරනේන පුලුවනේ කම ලැබිලා තිෙයනේෙනේ අනිත් පැත්ෙතනේ අෙප් මනේත්රිවරු අදහස ්
ප්රකාශ කරනෙකාට කිවේවා ෙඩංගු තිෙබනවා අපි දනේනවා අපිටත් ඔය ප්රශ්ණය 
ෙලාකුවට බලපානවා. අද දවෙසත් ෙම් ෙවනෙකාට ඉදිබැදේද මාරේග කිපයක දරුවනේ 
ෙම්  ෙරෝගය සඳහා ෙගාදුරු ෙවලා ඉනේනවා. ෙම් ෙවනෙකාටත් දුම්මානය ගහනේන 
ශුදේද පවිත්ර කරනේන ෙයාදවලා තිෙයනවා. ෙබෝෙවන ෙරෝග ෙවනුෙවනේ මිලියන 10 ක් 
ෙවනේ කරලා තිෙයනවා කියනේෙනත් ෙකාෙරෝනා කියනේෙනත්,  ෙඩංගු කියනේෙනත් 
වසංගතයක් තමයි. ඒවාට තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමා ෙම් අයවැෙයනේ මිලියන 10 ක් 
ෙවනේ කරලා තිෙයනේෙනේ. ෙම්වා මීට ෙපර ෙවනේ කරලා තිබුෙනේ නැහැ 
නගරාධිපතිතුමනි. අපිට ෙවලාවකට කණගාටුවක් ඇති ෙවනවා ඔබතුමා ෙම් අයවැය 
ෙලේඛණය ඉදිරිපත් කරනේන කලිනේ ෙකටුම්පත දින කීපයක් සියලුම මනේත්රවරුනේ 
,ෙකාමසාරිස්තුමා,ෙලේකම්තුමා,ප්රධාන ගණකාධිකාරිතුමිය ඇතුලු සියලුම නිලධාරිනේ 
එක්ක සාකචේජා කරනවා අපිට ලිපි එවනවා ෙම්වාට ෙයෝජනා එවනේන, අදහස ්
එවනේන, සංෙශෝධන තිෙයනවද අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා  කථා කරනවා. කථා 
ෙනාකරන අය බිලේෙලෝ වෙගේ ඉදලා අද ෙමතනට ඇවිලේලා පාලු ෙගදර වලංනේ බිදිනවා 
සෙහෝදරයා.ෙමනේන ෙම්වා තමයි සම්ප්රදාය කියනේෙනේ. ෙම්ෙගාලේෙලෝ ෙම්වා නිවැරදි 
කරනේන ෙනාෙවයි කථා කරනේෙනේ. අද ඇවිලේලා මුහුණු ෙපාතට කථා කරනවා.ගරු 
උගත් මනේත්ර්තුමිය ඕක ෙනාෙවයි කරනේන ඕන ෙමතුමා ෙහාඳ වැඩ පිලිෙවලක් 
ෙමතන ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා. ෙම්ක ප්රාෙයෝගිකව ගමට ෙගනියනේන පුලුවනේ 
විදියට ෙමතුමා නායකත්වය ෙදනෙකාට අපි එතුමත් එක්ක ඉදලා එතුමට ශක්තිය 
ෙදනේන ඕන.ඒ ශක්තිය ෙදන ගමනේ නිලධාරිනේ ලවා අපි ඒ වැඩ ටික කරවනේන ඕන. 
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ෙම්ක යථාරේතයක් බවට පත් කර ගනේන බැරි නම් තමයි අපි කණගාටුෙවනේන ඕන. 
නමුත් අපි නිතරම ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ නායකත්වය යටෙත් ෙමය ප්රාෙයෝගික 
කරනේන ෙමය ගමට ෙගනියනේන ආණ්ඩු පක්ෂෙයේ මනේත්රිවරු නිරනේතරෙයනේම 
ඔබතුමාට ශක්තිය හැම ෙවලාෙවම දිලා තිෙයනවා. අදත්,ෙහටත්,ඉදිරියටත් ෙදනවා. 
ඒ දිපු නිසා තමයි ඔබතුමා ඔතන ඉනේන ගමනේ ඒ ජනතාව අපිවත් ෙම් තත්වයට 
ෙගනලේලා තිෙයනේෙනේ.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කවුරු ෙකාෙහාම කිවේවත් ඔබ සාරේථකයි. ඔබ ෙහාඳ 
බිම්මට්ටෙම් ඉනේන නායකෙයක්. ඒක නිසා තමයි අර සුලු ෙස්වකයත් එක්ක ෙබ්රේලේ 
එකට ෙවලා සුලු ෙස්වකයෙගේ මට්ටමට වැටිලා නගරාධිපතිකම පැත්තකට දමලා 
ඒවට  සහෙයෝගය ෙදනේෙනේ.ඔබතුමාටත් පුලුවනේ ෙම් ෙනෝනා/මහත්වරු වෙගේ 
ෙගදරට ෙවලා ඉදලා සභාවට එනෙකාට විතරක් ෙබාරුවට ෙකාල කැලේලක් හරි 
ෙමාකක් හරි අරෙගන ඇවිලේලා  පම්ෙපෝරි ටිකක් ගහලා ගිහිලේලා ගමට කිසි වැඩක් 
කරලා නැහැ. ෙම්ෙගාලේෙලා අහනවා ඔබතුමා ෙමාරටුව සංවරේධනය කලාද කියලා.  
කියනේන ලැජේජයි අපි ෙමානවද ෙනාකර තිෙයනේෙනේ. අද ෙම් ෙවනෙකාට ෙකාෙරෝනා 
තත්වයක් රෙට් තිෙයන ෙකාටත් අපිට පුලුවනේ ඉහලම මට්ටමිනේ අපි ගම ෙවනුෙවනේ 
වැඩක් කලා ඒ නිසා තමයි ජනතාව අද ෙමාන විදිෙයනේ හරි ආනේඩු පක්ෂය ෙවන 
පැත්තක තිබුනත් අපිව බලයට පත් කරලා තිෙයනේෙනේ. ඒක නිසා ඔබතුමාට පවරපු 
වගකිම මම හිතනේෙනේ ඒ විදියටම නිවැරදි ෙලස ෙමාරටුව ජනතාව ෙවනුෙවනේ ඉටු 
කරලා තිෙයනවා. අද ඒක නිසා තමයි අපට ෙම් ගමන යනේන පුලුවනේ කම ලැබිලා 
තිෙයනේෙනේ නගරාධිපතිතුමනි. අපි ෙමතන ෙබාරුවට සදේෙද දැම්ෙම් නැතුවට දවස 
ගාෙනේ ෙහටත් උදෑසන ඉදලා ඔබතුමනේ එක්ක නිරනේතරෙයනේම ෙම්ක යථාරේථයක් 
බවට පත් කරනේනවා ඒ කරන අතරතුර ඔබතුමාෙගනේ වැරදි තිබුෙනාත් අපි ඒවා 
විෙවේචනය කරලා බලනේෙනේ ෙමාරටුවට ෙස්වය කරනේන මිසක් මුහුණු ෙපාතට කථා 
කරනේන ෙනාෙවයි.එමනිසා ඔබතුමාෙගේ 14 වන අයවැයට හදවතිනේම සුභ ප්රාරේථනා 
කරන කමනේ ෙලාකු වැඩ ෙකාටසක් ෙමාරටුව ජනතාවට 2022 වරේෂෙයේදි කර ගනේන 
පුලුවනේ ෙවේවා කියමිනේ නිහඩ ෙවනවා. 

 
 
 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - යු.ප්රසනේන මෙනෝජේ  ප්රනානේදු මහතා  
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ඇත්තටම මට කාලයක් ෙවනේ කරලා තිබුෙනේ නැහැ ඒක 
තමයි සත්ය. 
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නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මනේත්රිතුමා, මම ෙදනවා ඔබතුමාට කාලයක් ඕන තරම් කථා කරනේන. 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - යු.ප්රසනේන මෙනෝජේ  ප්රනානේදු මහතා  
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මට කාලය ලබා දිම සමබනේධව විෙශ්ෂ ස්තුතියක් පුදකරන 
අතර, මම ෙලාකු සුදානමකිනේ හිටිෙයේ නැහැ අයවැයට සම්බනේධ ෙවනේන.නිෙයෝජනය 
කරනේෙනේ ඵලදායිතා කමිටුව. මට කල හැකි ෙදේ කමිටුව තුලදිත් සභාවක් තුලදි මා 
ෙයෝජනා කර ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා අයවැයට සහභාගි වන 4 වන අවස්ථාවයි. 
සතුටු ෙවනවා මා පිලිබදව ගත් තීරණයට. මට විපක්ෂයක් විදියට තමයි කථා 
කරනේන සිදු ෙවනේෙනේ. ආනේඩු පක්ෂෙයේ මනේත්රිවරුනේ කථා කරදේදි ඇත්තටම ෙම් 2022 
අයවැය ෙයෝජනාව මට හිතුෙනේ ෆුලේ ඔප්ෂනේ අයවැයක් කියලා. නමුත් යම්කිසි 
විදියකට මා අධ්යනය කරලා තිෙයනවා මට ෙපෙනනේෙනේ නගරාධිපතිතුමනි ෙම්ක 
ඔප්ෂනේ කරනේන ෙවන අයවැයක් කියලා. මම ඵලදායිතා කමිටුෙවේ වැඩ කරදේදි 
වැඩිෙයනේම අධ්යනය කරපු කටයුතු කිපයක් තිෙයනවා ක්රිඩාංගනය සම්බනේධව 
ඩික්සනේ ෙජේ ක්රිඩාංගනෙයේ වැඩ කටයුතු සිදුවන බව මා දැක්කා. ෙඩංගු කීට උගුලක් 
ගැන කථා කලා ඒකත් ඉදිරිෙයේදි ප්රධාන මහජන ෙසෟඛ්ය පරික්ෂක තුමා ඒ ගැන 
අවධානය ෙයාමු කරයි කියලා බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා. මට ගැටලු තිෙයනවා 
යානේත්රික ඉංජිෙනේරු අංශය පිලිබදව ෙම් සම්බනේධව අධ්යනය කලා මම එතෙකාට 
ෙපනුනා ලස්සන ආදරේශ පාඨයකුත් තිෙයනවා “නිසි කලට ප්රවාහන ෙස්වාවනේ ”  
නමුත් සභාව සතු වාහන වලිනේ ක්රියාකාරි ගලි බවුසර ෙදකයි ක්රියාකාරි ෙනාවන ගලි 
බවුසරේ ෙදකයි, අත් ට්රැක්ටරේ හතරයි ක්රියාකාරි ෙනාවන හතරයි. යතුරු පැදි 2 යි 
ෙදකම ක්රියාකාරි ෙනාවන ඒ කියනේෙනේ  නගරාධිපතිතුමනි අපි සතු වාහන 143 ක් 
තිෙබනවා ෙමයිනේ 12.5% කට වැඩිෙයේ පාවිචේචියට ගනේන බැරි තත්වයක් උදේගත ෙවලා 
තිෙයනේෙනේ.එය සැබෑවක් ෙලස අයවැය වාරේතාෙවනේ ෙප්නවා. යානේත්රික ඉංජිෙනේරු 
ක්රියා කරන ආකාරය පිලිබදව ගැටලුවක් තිෙයනවා.මම බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා ෙම් 
ප්රමාණය  2022 අයවැෙයනේ 5% දක්වා වත් අඩු කර ගැනිෙම් හැකියාවක් තිෙයනේෙන 
ඕන. ඒක විය යුතුයි නැත්නම් අපිට අවශ්ය ෙස්වය මහජනතාවට කරනේන ෙම් අයවැය 
වාරේතාව අනුව ෙනාහැකි බව පැහැදිලි බව ප්රකාශ කරන අතරම තවත් එකක් 
විෙනෝද බදු අයකර ගැනිම සම්බනේධව මමත් ෙපාඩේඩක් කලාවට සම්බනේධ නිසාම 
2021 දි විෙනෝද බදු සඳහා ෙවනේ කරලා තිෙයනවා මුදලක් 2022 දි ඒ මුදල රු.100.00 
දක්වා තමයි තිෙයනේෙනේ. ඇත්ෙතනේම කැමතියි නගරාධිපතිතුමනි ෙමාරටුව 



47  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

නගරෙයේ සිනමා ශාලා 3 ක් තමයි තිෙයනේෙනේ ඒ සිනමා ශාලා 3ට රු.100.00 
ෙකාෙහාමද එකතු ෙවනේෙනේ ෙකාෙහාමද කියන එකත් හැකියාවක් තිෙබේනම් ෙම් 
ෙකාෙරෝනා වසංගත කාරි වතාවරණය තුල කරේමානේතය ෙබාෙහාම අඩපන 
තත්වයකයි තිෙයනේෙනේ. ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා 2022 වරේෂෙයේදි සිනමා 
ශාලා වලිනේ එකතු කර ගනේනා වු විෙනෝද බදේද අෙහෝසි කරන ෙලස ඉලේලා සිටිනවා. 
ලබනේනාවු 2022 වරේෂය හා නත්තලේ උත්සවය සියලු ෙදනාට සුභම සුභ ෙවේවා කියා 
ප්රාරේථනා කරමිනේ නිහඩ ෙවනවා.  

 
 
 
මහ නගර සභා මනේත්රි - ඩබේ.ප්රිනිත් ක්රිෂානේත විෙජේරත්න මහතා  
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ 14 වන අයවැය. මාෙගේ ෙම් 4 වන අයවැය 
ප්රකාශනය. ඉදිබැදේද නැෙගනහිර මාෙගේ මැතිවරණ ප්රෙදේශෙයේ ජනතාවටත් 
ෙමාරටුෙවේ ජනතාවටත් සංවරේධන හා සුභ කටයුතු 2022 වරේෂෙයේදි පුලුලේ කිරිමට ෙම් 
සභාව ගනේනා වු උත්සහායට මාෙගේ පක්ෂපාතිත්වය හා ආශිරේවාදය එක් 
කරනවා.2021 වරේෂෙයේ රෙට් පැවැති ෙකාෙරෝනා වසංගතය ෙහ්තුෙවනේ ෙමාරටුව 
පමණක් ෙනාෙවයි රෙට් ජනතාවෙගේ ආරේථික හා සමාජිය සුභ සාධන කටයුතු විශාල 
වශෙයනේ අඩාල වුනා. අඩාල වු සුභ සාධන කටයුතු නගර සභාෙවේ ඔබතුමාෙගේ 
නායකත්වෙයනේ යුතු සංවරේධනය 2022 වරේෂෙයේදි විශාල සංවරේධනයක් ෙයාමු කිරිම 
ගැන මාෙගේ ස්තුතිය පුදකර සිටිනවා. කැලි කසල කලමනාකරණය සැම වසරකම 
ෙමනේම විධිමත්ව තවදුරටත් කලමණාකරනය  කර ෙකාම්ෙපාස්ට් ෙපාෙහාර 
නිෂ්පාදනය කරනේන සුවිෙශ්ෂි එකක් ෙවනවා. ඔබතුමා තාක්ෂණය ෙයාදා ගනිමිනේ 
සභාෙවේ වැඩ කටයුතු  තවදුරටත් සාරේථක කර ගැනිමට අවධානය ෙයාමු ෙවලා 
තිෙයනවා. අවසාන වශෙයනේ මාෙගේ ඉදිබැදේද ජනතාවට ෙමාරටුව ජනතාවට 
සංවරේධනය සමාජ සුභසාධනය සපිෙරන 2022 නව වසරක් ෙවේවා යි ප්රාරේථනා 
කරනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - ඩබේ.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු මහත්මිය  
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙමාරටු පුරවරෙයේ මහජනතාව පුල පුලා බලා සිටින අයවැය 
වාරේතාෙවේ මෙගේ 4 වන වරේෂය. අයවැය වාරේතාෙවේ පලමුවම තිෙයනවා දැක්ම. සියලුම 
පුරවැසියනේට යහපත් ජන ජීවිතයක් තිෙයනවා නැවත ෙමෙහවර හා පරමාරේථ 
කාරේයයනේ. ඔබතුමාෙගේ කාරේයභාරය ෙම් කාරේය හා බැදිලා තිෙයනවා. ඒවෙගේම මම 
ඔබතුමාට මතක් කරනේන කැමතියි සියලුම පුරවැසියනේට  යහපත් ජන ජිවිතයක් 
කිවේවට සියලුම කියන වචනෙයේදි අරේත ගැනේෙවනේෙනේ නැහැ කියන එක ඔබතුමාෙගේ 
ක්රියාකලාපයත් එක්ක. ෙම් අයවැය සමබරව සංවරේධනය ෙගන යා යුතු ෙවනවා. 
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නමුත් සංවරේධනය කරෙගන යනෙකාට ඔබතුමාෙගේ ෙපෟදේගලික මත ඔබතුමාෙගේ 
පාක්ෂිකයනේෙගේ මත ඒවෙගේම නිෙයෝජිතයනේෙගේ මත නිතරම ඉස්මතු ෙවනවා 
දකිනවා. ෙම් අයවැය අපි දකිනවා මුදලේ ගනුෙදනුවක්. ආදායම හා වියදම බැලනේස් 
කරලා අපට ෙපාතක්. ඔබතුමා ෙමය ක්රියාත්ම්ක කරනෙකාට ඔබතුමාෙගේ අභිප්රායනේ 
ඉෂ්ඨ කර ගනේන. මම දකිනවා හැමවිටම ඔබතුතමා තමනේෙගේ ජනේදය ලබා ගැනිෙම් 
අරමුෙණනේ ෙම්ක ඉෂ්ඨ කර ගනේන ෙයාමු කර ගනේනවා කියලා. ජනේද ෙගාඩ වැඩි 
කරනේන ෙම් කරන හැම ක්රියාමාරේගයක්ම ඔබතුමා උදවු කර ගනේනවා කියලා. මම 
පලමුෙවනේම කියනේන කැමතියි දැනේ අවුරුදු 4 ක් තිස්ෙස් අපි ඉනේනවා අපි නිතර 
ෙයෝජනා දානවා නමුත් කිසිම දාක විරුදේධ පක්ෂෙයේ ෙයෝජනාවක් ඔබතුමා ඉෂ්ඨ 
කෙලේ නැහැ. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂෙයේ අය ෙයෝජනා දානවද නැදේද කියලා දනේෙනත් 
නැහැ හැබැයි ඒවා ඔබතුමා ක්රියාත්මක ෙවනවා. අපි දකිනවා පහුගිය කාෙලේ 
ඉතාමත්ම නරක කාලයක් මම ඒක පැත්තකට ෙබදනේෙනේ නැහැ පක්ෂ පාඨ ෙභේදයක් 
නැහැ එතන ෙකාවිඩේ වසංගතයට අපි කවුරුත් ෙපාදුෙවේ මුහුණ දුනේනා නමුත් 
ඔබතුමාෙගේ දුරේවල තැනේ අපි දැක්කා. එනේනත් කරනෙයේදි,ඒවාෙගේම රු.5000/- 
දිමනාෙවේදි, බඩු මලු ෙබදිෙම්දි. ඒ හැම විටම ඔබතුමා කෙලේ පාක්ෂිකයනේට මුලේතැන 
දිම ඔබතුමාෙගේ මහජන නිෙයෝජිතයිනේ ඉස්සරහට දාලා එයාලෙගේ ලකුනු වැඩි කර 
ගනේන ක්රියා කරපු එක. ඔබතුමා දනේෙනේ නැහැ මහජන නිෙයෝජිතයිනේ හැටියට 
කාටත් වැරැදේදක් ෙනාවි වචනයක් අහනේෙනේ නැතුව ඒක කෙලාත් විතරයි 
නගරාධිපති හැටියට ඔබතුමා සම්මාන ලබනේෙනේ. නමුත් ඔබතුමා කරන එක 
පක්ෂෙයේ ජනේද වැඩි කර ගනේන ක්රියාමාරේගයක්. නමුත් මුදලේ වැය ෙවනේෙනේ ෙම් 
අයවැය මගිනේ ඔබතුමාට පුලුවනේ ඒකට මුදලේ එහාට ෙමහාට කර ගනේන අපි දැකල 
තිෙයනවා ඔබතුමා සභාෙවේදි අපිට කියපු ෙදේවලේ වලිනේ තමයි  මම ෙම් ෙදේවලේ 
කියනේෙනේ එෙහම නැත්ව අපි දිව්යඥානය නැහැ. අපි දකිනවා ෙම්ෙක් ෙභෟතික 
සැලසුම් වලට මුලේ තැන දිලා තිෙයනවා. ඒ වෙගේම විශාල මුදලක් ඔබතුමා 2021 ත් 
ෙයාමු කරලා තිෙයනවා 2022 ත් ෙයාමු කරලා තිෙයනවා ෙමතනදි මම දකිනවා 
ෙම්ෙකනේ ඔබතුමා කරනේෙනේ ෙදේශපාලන වාසි ගැනිම තමනේෙගේ නිෙයෝජිතයිනේට 
ප්රසාද ලබා ගැනිම ඒ වෙගේ ම ජනේද දායකයනේ සිටින ප්රෙදේශ වලට විතරක් වැඩි 
සලකිලි දැක්විම. අපි දකිනවා ඒ හැෙමෝම අපිට කියන නිසයි අපි කියනේෙනේ තමනේෙගේ 
ජනේද දායකෙයෝ වැඩිෙයනේ ඉනේනවා නම් ඒ තැනට ඔබතුමාෙගේ වැඩි අවදානයක් 
ෙයාමු ෙවනවා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඊලඟට දකිනවා නියමිත ක්රමෙවේදයකට කාරේයාලිය කටයුතු 
සිදු ෙවනවද කියන එක. ෙම් අයවැය ක්රියාත්ම්ක ෙවනේන නම් කාරේයාලිය කටයුතු 
පවිත්ර විය යුතුයි. නමුත් ෙම් කාරේයාලය තුලට අපිත් අපෙගේ යම් කිසි ක්රියාමාරේග 
ගනේන, යමක් පාස් කර ගනේන ගියාම අපි දකිනවා පක්ෂග්රාහි තත්වයක්. පක්ෂග්රහි 
තත්වයක් නැහැ කිවේෙවාත් ඒක ෙබාරු. එම නිසා ඔබතුමාට කියනවා ෙම්ක යටිනේ 
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මුදලේ දිලා කර ගනේන ඒවයි ජනතාවට සාධාරණ ක්රම ෙවේදයක් ෙම් ෙස්වය තුල නැති 
එකයි ඉතාමත්ම කණගාටුදායකයි. ෙමාකද මහජනතාව ෙමාරටුෙවේ එතනට එනේෙනේ 
නැහැ තමනේට ජනේදය දුනේන පාක්ෂිකයිනේ පමණක්. එතනට එනවා ෙනාෙයකුත් 
ක්රමෙවේද වලට අනුගත වුන අය. එතන ඉනේන අයට ෙපාදු ක්රමෙවේදයකට යනේන නම් 
ඔබතුමාෙගේ කාරේයාල කටයුතු මීට වඩා ක්රමවත් විය යුතුයි. නමුත් ඒක සිදේද ෙවනවා. 
ඊලඟට ෙම්ෙක් තිෙයනවා අභිමථාරේත යටෙත් සහස්ය සංවරේධනයට සපුරා ගැනිම 
අරමුණු ෙකාට අධ්යාපන, ෙසෟඛ්ය, පරිසරය යන ක්ෙෂ්ත්ර යටෙත් ඔබතුමාෙගේ 
පරමාරේථ හා කාරේයයනේ ෙගානු කර ගනේන ඕන. ෙමතන අධ්යාපනය කියන 
මාතෘකාව යටෙත් ගත්ෙතාත් පාසැලේ 28 ක් තිෙයනවා පලේලි පනේසලේ 86 ක් තිෙයනවා 
ෙම් තුලත් යම්කිසි අධ්යාපන ක්රමෙවේදයක් ෙවේවා. ඒක නිසා මම ඔබතුමාට කියනේන 
කැමතියි ෙම් පාසැලේ පදේධතියත් පලේලි පනේසලේ  වලත් තිෙයනේනාවු ගරු කටයුතු ෙදේට 
අපි ගරු කටයුතු විදියට සලකනේන ඕන. මම ඔබතුමාට මීට කලිනුත් ෙම්ක කියලා 
තිෙයනවා ඒෙගාලේලනේෙගේ කුණු ඉවත් කරනේනයි ඒෙගාලේලනේෙගේ ප්රශ්න වලට උත්තර 
ලියනේනයි ඒවට මහජන නිෙයෝජිතයිනේ ෙදනවට වඩා ඔබතුමා ගාව ඊට වඩා ෙහාඳ 
සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙපර පාසැලේ 19 ක් මාතෘ හා ළමා සායන 16 ක්, ළමා සුරැකුම් 
මධ්යස්ථාන 2 ක්, ඔක්ෙකාම 37 යි. ෙම් ඔක්ෙකාම පාලනය ෙවනේෙනේ නගර සභාෙවනේ. 
ෙම් නගර සභාෙවනේ පාලනය වන ෙම් ආයතන වලට සැලකිලේල ඉතා වැඩි විය යුතුයි. 
අපි දනේනවා මහජන උපෙයෝගිතා හා ප්රජා සංවරේධන කමිටුව යටෙත් ෙම්වා 
ක්රියාත්මක ෙවනෙකාට ෙම් අවුරුදු 4 ට කටයුතු කරලා නැහැ. එම නිසා පරමාරේථ හා 
කාරේයයනේ සමබර කරෙගන නැහැ. ෙගාඩනැගිලි පාරවලේ කාණු වලට මුලේ තැන 
දුනේනා මිසක්, තම පාරේශිකයිනේ බහුලව සිටින තැනේ වලට මුලේ තැන දුනේනා මිසක් 
ඔබතුමා පක්ෂක්ග්රහිව කටයුතු කලා කියන  

එකයි මම කියනේෙනේ. ඒවෙගේම මම කියනවා ෙපාතට විතරක් සිමා ෙවචේච අයවැයක් 
ෙම්ක නගරාධිපතිතුමාෙගේ කාරේයාලය තමයි අයවැය ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ. 
ඔබතුමාට කියනවා අපි කමිටුෙවේ දි සභාපතිතුතමා ඔබතුමාෙගනේ අහනවා. 
ඔබතුමාටත් නිදහසක් නැහැ. ෙම් අයවැය එකඟ විය ෙනාහැකි අසාරේථක අයවැයක් 
හැටියට සංඛ්යා ෙලේඛන විතරක් කියලා කියනවා.ඔබ සියලු ෙදනාට සුභ නත්තලක් 
සහා අලුත් අවුරුදේදක් ෙවේවා කියා ප්රාරේථනා කරනවා.  

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ මහත්මිය 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022 අයවැය විවාදය සඳහා ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයේ 
මනේත්රිවරියක් වශෙයනේ සිවේ වනි වතාවට අදහස් ප්රකාශ කිරිමට මා හට අවස්ථාව 
ලැබිම සතුටට කරුණක්. රෙට් පවතින වාතාවරණය ෙකෙස් වුවද ෙමාරටුව 
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ජනතාවෙගේ ෙහට දවස ෙවනුෙවනේ ජනතාවට ආසනේනතම මහජන ෙස්වාවනේ 
සපයන ආයතනය ෙලස ජනතාවෙගේ ෛදනික අවස්ථා ඉටු කිරිෙම් වගකිම අප සියලු 
ෙදනාටම පැවෙරන කාරේයභාරයක් ෙලස මා විශ්වාස කරනවා. එම අවශ්යතා 2022 
වසෙරේ අප විසිනේ ඉටු කරනු ලබන ආකාරය ෙකෙස්ද යනේන ප්රකාශ වන ලියවිලේල 
හැටියට අයවැය ෙලේඛණය හදුනේවාදිය හැකියි. ෙමවර ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙමම අයවැය ෙලේඛණය පරිශිලනය කිරිෙම්දි ෙමහි සාධනිය ලක්ෂණ රාශියක්  
දක්නට ලැෙබන අතර ජනතාවෙගේ පැත්ෙතනේ හිතලා ජනතාවට කල හැකි උපරිම 
ෙස්වාවනේ සැලසිමට ඔබ විසිනේ ගනේනා ලද උත්සහාය අප ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙලස අගය කරනවා. පසුගිය කාල සීමාව ෙමනේම ඉදිරියටත් ෙබාෙහෝ දුරට අපිට 
ගැටලුවක් විය හැකි ෙකාවිඩේ වසංගතය සමෙයේදි ෙමාරටුව මහ නගර සභාව හැටියට 
ගත් සහ ගැනිමට නියමිත ෙමම අයවැය ෙලේඛණෙයේ සඳහනේ කරුනු පිලිබදව 
ජනතාවෙගේ පැත්ෙතනේ අපි ඔබතුමනේට ස්තුතිවනේත ෙවනවා. එෙමනේම ෙඩංගු 
වසංගතය හිස ඔසවමිනේ තිෙබන බැවිනේ ඒ පිලිබදවද ඔබතුමනේෙගේ අවධානය ෙයාමු 
වි තිබිම ඉතාම සාධනීය ලක්ෂණයක් වන අතර ඒ සම්බනේධෙයනේද ඔබතුමනේට 
අපෙගේ සත්ුතිය පිරිනමන අතර, ෙමම ෙඩංගු උවදුර මැඩලීම සඳහා තවදුරටත් 
සුවිෙශ්ෂි අවධානයක් ෙයාමු කරන ෙමනේ ඔබතුමාෙගනේ කාරුණිකව ඉලේලා සිටිනවා. 
අයවැය ෙලේඛණය තුලිනේ කරුණු උපුටා දැක්විමට වඩා ඔබතුමා විසිනේ ෙමාරටුව 
ජනතාවෙගේ යහපත උෙදසා කරනු ලබන ඕනැම යහපත් කාරණයක් ශ්රි ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය උපරිම සහෙයෝගය ලබාෙදන බව සපත කරමිනේ ෙමම අයවැය 
ෙලේඛණෙයේ සඳහනේ ජනතාවට හිතකාමි සියලු ෙයෝජනා කරුනු කාරනා ඒ 
ආකාරෙයනේම ඉෂ්ඨ කිරිමට නිලධාරිනේට ශක්තිය ලැෙබනේන කියා පතන අතර ෙමම 
අයවැය ෙලේඛණයට අපෙගේ එකඟතාවය ප්රකාශ කරමිනේ මා නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ 14 වන අය වැය මෙගේ 4 වන අයවැයට සම්බනේධ 
විමට ලැබිම ගැන ස්තුතිවනේත ෙවනවා.ඇත්තටම නගරාධිපතිතුමනි, මම හිතනේෙනේ 
අෙප් උගත් නීතිඥ තුමිය කතා කෙලේ ආරේථික විද්යාව ගැනද කියලා ෙපාඩි 
ප්රශ්ණයකුත් තිෙයනවා. ෙලෝෙක් ෙකාෙහවත් සමතුලිත අයවැයක් ප්රකාශයට පත් 
කරලා නැහැ. විෙශ්ෂෙයනේ නගර සභාවක් කියනේෙනේ සුභ සාධන ආයතනක් ෙමයට 
ෙමතුමි කියන විදියට ෙහාඳ ෙදයක් තිෙයනවා කරනේන ඔබතුමාට ෙම් දිගටම 
ගහනේන කඩ. ඒවා පිට මිනිස්සුනේට දිලා කියනේන කුලිය නැති අය ඔබලව එලියට 
දානවා කියලා. අනේන ඒක තමයි ෙම් කියනේන හදනේෙනේ. ඔබතුමාට එවැනි ෙදයක්  
වරිපනම් කුලිය ෙගවන ජනතාවට එෙහම ප්රහාරයක් එලේල කරනේන බැහැ. ෙහ්තුව 
එතුමනේලාට යම්කිසි ප්රශ්ණයක් ෙවනේන පුලුවනේ. ෙකාෙරෝනා වසංගතය නිසා කුලිය 
ෙගවා ගනේන බැරි ෙවනේන ඇති. එෙහම එලියට දානේන බැහැ යම්කිසි ගිවිසුමකට 
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බැදිලා තමයි ෙම් කඩ ෙදනේෙනේ. ෙමතුමිය කියනේෙනේ අර වෙගේ කලුකඩ ටිකක් ගහලා 
නගර සභාවට භාර ෙදනේන කියලා. එම නිසා උගත් නීතිඥවරියට කියනවා ඔබතුමිය 
ෙම්වා ෙම් වෙගේ කියනේන එපා. ඔබතුමියෙගේ නීතිඥ කමටත් අෙගෟරවයක් ෙම් වෙගේ 
ප්රකාශ කරන එක. ෙහ්තුව ඔබතුමිය දැන ගනේන ඕන නගර සභාව කියනේෙනේ සුභ 
සාධන ආයතනයක්. අපිට අෙප් මිනිස්සුනේෙගනේ ලැෙබන ආදායෙමනේ පමණක් 
කරනේන පුලුවනේ අයතා විදියට මිනිස්සුනේ සමග ගනුෙදනු කරනේන බැහැ. ඒ වෙගේ 
ෙහ්තුනේ මත ඔබතුමිය ෙම් වෙගේ ප්රකාශ ෙම් සභාෙවේ කරනේෙනේ මාධ්ය වලට පමණක් 
ෙවනේන පුලුවනේ. නගරාධිපතිතුමනි, අපි ඔබතුමියට විරුදේධව විශ්වාසභංගයක් 
ෙගේනවා. ෙමාකද ෙම් විගණනයට ඔබතුමා විගණනය පැත්ෙත් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ඔක්ෙකාම ඉනේනවා විගණනය පැත්ෙත්. එෙහම නම් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ 
නිශානේත මනේත්රිතුමා කියන මුදල එකවර ෙගවනේන කියලා මම ෙයෝජනාවක් ෙගේනවා 
සභාවට. ඔබතුමිය අපි අදත් කියනවා ඒ ෙදේ වැරදියි කියලා. ෙම්ෙගාලේෙලා ඔක්ෙකාම 
කියනේෙනේ විගණනය හරියි කියලාෙනේ. විගණනය හරිනම් එතුමාෙගේ අධිභාරයත් හරි 
ෙනේද? අපි ඉනේෙනේ නිශානේත මනේත්රිතුමාෙගේ පැත්ෙත් ෙනාෙවයි. එෙහම 
නිලධාරිනේෙගනේ සිදුවුන අතපසුවිමකට ඔබතුමා වගකියනේන ඕන නැහැ. නමුත් 
ඔබතුමනේලා විගණනය විෙවේචනය කරනවා නම් එතුමා එක සභා වාර යකදි ඒක 
ෙගවනේන ෙයෝජනා කරනේන. ඔබතුමනේලම ෙයෝජනා කරනේන. එෙහම කියනේන එපා 
ෙහ්තුව විගණනය කියන එෙක්දි අපිට තිෙයනේෙනේ ගයිට් ලයිනේ එකක්.ෙම්ක 
සම්පුරේණ තිෙයනේෙනේ විගණනෙයේදි තිෙයනේෙනේ රංග ශාලාව හදපු නැති එෙක් පාඩුව. 
පාඩු ෙවනේන හදනේන එපැයි. ඔබතුමනේලා බඩු ෙබදපු එෙක් ඉලේලනවා ලැයිස්තු ෙපාත් 
ෙබදපු ලැයිස්තුව දුනේනද ඔබතුමනේලා. බඩු ෙබදපු එෙක් ලැයිස්තු නැහැ කියලෙනේ ෙම් 
විගනණෙයේ තිෙයනේෙනේ. එෙහම නම් නගරාධිපතිතුමනි, අපි සියලුම ෙදනාට දුනේනා 
ෙපලෙපාත් විපක්ෂයටත් දුනේනා එතුමනේලාෙගේ ෙලේඛණ ඔබතුමියටත් දුනේනද? 
එෙහම නම් ෙම් විගණන ගැන කථා කරනේන එපා. ඔබතුමනේනා කනේන 
ගියාමකබරෙගායා තලෙගායා කර ගනේනෙනේ හදනේෙනේ. විගණනය තිෙයනේෙනේ අෙප් 
යම් කිසි වරදක් තිෙයනවා නම් හදා ගනේන පමණයි. විගණනය ගැන 
නගරාධිපතිතුමනි අපිටත් ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. ඔය විගණනය සම්බනේධෙයනේ අපි 
පාරට ගියාම අපි සමාජගත වුනාම අෙපනේ අහනවා ෙබාලා ලක්ෂ ගණනකට 
අරෙගන  ෙනේද නගර සභාෙව කියලා. ලංකාදිප පත්තෙරේ  තිබුනා ඒ ෙකාටස අරුණ 
පත්තෙරේ එෙහමම තිෙයනවා. මම කියනවා අෙප් මාධ්යෙවේදිනියනේට ෙම්වා නිවැරදි 
කරනේන කියලා. එතුමා කිවේවානම් ෙම් විගණනය හරි කියලා එතුමත් ඒ වැරැදේදට 
අහුෙවලා. අපි අදටත් කියනේෙනේ  ඔබතුමා විතරයිෙනේ විගණනය ෙහාඳයි කියන 
පැත්ෙත් ඉනේෙනේ. ඒෙගාලේෙලෝ හරි කියනවානම් ඒකත් හරි ෙවනේන එපැයි. එම නිසා 
මාධ්යට සංදරේශණ දානේන එපා කියලා ඉලේලා සිටිනවා.  
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඒවෙගේම ක්රිඩා කමිටුෙවේ සභාපතිවරයා වශෙයනේ අද 
කියනවා අෙප් ක්රිඩාංගන වලට කරනේන පුලුවනේ උපරිම ෙදේ කරලා තිෙයනවා. ෙම් 
මාෙස් විතරක් ෙසායිසාපුර ක්රිඩාංගනෙයේ ආදායම ලක්ෂ 7 පනේනලා තිෙයනවා. 
ෙකාළඹ තිෙබන ෙහාඳම විකට එක දැනේ තිෙයනේෙනේ ෙමාරටුෙවේ ග්රවුනේඩේ එෙක්. 
ක්රීඩාංගනවල තණෙකාළ කැපිම් ගැන අපිට ප්රශ්ණයක් තිබුනා. ඒකට ඔබතුමා 
මැදිහත් ෙවලා ටැක්ටරයකට සවි කරනේන පුලුවනේ මැෂිනේ එකක් ෙහට අපි ෙගේනවා. 
ෙපාඩි මැෂිනේ එකකිනේ කපනේන පුලුවනේ විනාඩි 20 යි. විශාල පිට්ටනි කපනේන බැහැ. 
ඒකටත් අපි සාධනිය පිලිතුරක් ෙසායලා විශාල පිට්ටනියක් වුනත් පැය 3 කිනේ 
කපනේන පුලුවනේ තත්වයට ෙගනාවා ක්රිඩා කමිටුව වශෙයනේ අපි ඒකට සතුටු ෙවනවා. 
ෙම් ෙකාෙරෝනා වසංගත තත්වය තුල සමහර මනේත්රිවරු කියනවා අපි ට ගමට යනේන 
බැහැ කියලා. මම නම් අෙප් ගෙම් ඕන ෙවලාවක ඉනේෙනේ. අද මිනිස්සු පණ අදිනෙකාට 
අපිට ෙකෝලේ එක එනේෙනේ අපි තණෙකාල ටික කපනවා, ලයිට් එක දානවා, ෙකාඩි ටික 
ගහනවා අනේතිමට ආදාහනාගාර  බුක් කරලත් ෙදනවා. නගරාධිපතිතුමනි, අද 
ෙවනෙකාට මනේත්රිවරු ලක්ෂ 10 කට ආසනේන දිමනාව අරෙගන තිෙයනවා. එම නිසා 
කුහක කමිනේ ෙම් ෙදස බලනේන එපා. ඇත්තටම පුනරාවරේතනයට මුලේ තැන දිපු 
අයවැයක් ෙවනේන ඕනෑ. ෙමාරටුව මහ නගර සභාව කියනේෙනේ ෙමාරටුව ජනතාවෙගේ 
හදවත වෙගයි.සමහර අය කියනවා ෙරදි උස්සාෙගන තමයි පාෙරේ යනේන ෙවනේෙනේ 
කියලා. මම නම් කියනේෙනේ අෙප් පැත්ෙත් පාරවලේ කාපට් කරල පුලුවනේ ප්රමාණෙයනේ 
හදලා තිෙයනේෙනේ. ෙම් ජනේදයට බෙයේ කියලා ෙනාෙවයි. ඇත්තටම නගරාධිපතිතුමනි 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් වශෙයනේ අපි අද සතුටු ෙවනවා. ෙහ්තුව නගර සභාෙවනේ 
අපිට කරනේන පුලුවනේ ෙදේවලේ ටික කරලා තිෙයනේෙනේ. අපි මිනිස්සු අතරට ගිහිලේලේ 
බලනේන ඕන. මම හිතනේෙනේ අර ගත්ත ලක්ෂ 9 ටත් රෑට නිනේද යනේෙනේ නැතුව 
ඇති.අවසාන වශෙයනේ මම කියනවා ෙම් අයවැය ඉදිරියට සාරේථක කර ගනේන අපි 
සියලු ෙදනාම ඒකමතිකව සම්මත කර ගනේන ඕන කියලා ෙයෝජනා කරමිනේ නිහඩ 
ෙවනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි - බී.සජිත් දුමිනේද පිරිස් මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පවුලේ 41459 ක් ඒවෙගේම 2012 වරේෂයට එක්ලක්ෂහටඅටදාස් 
ෙදසියපනස්පහක් වුන ඒ ජන සංඛ්යාව අද ෙවනෙකාට මරණ අනුපාතයත් උපත් 
අනුපාතයත් ගලපාගත්තට පසුව ලක්ෂ ෙදකට ආසනේන ප්රමාණයක් සිටින 
ෙකාට්ඨාශ 29 ක සිටින ග්රාම ෙස්වා 42 ත් පුරා විහිදිචේච දුටුගැමුණු රජතුමාෙගේ මුර 
අටුෙවනේ ආරක්ෂාව සැලසුන ඒ වෙගේම අයථා බදු ක්රමයට එෙරහිව සත්යෙයේ 
අසිපතිනේ අෙප් වීරපුරනේඅප්පු මහා වීරයා ඉතිහාසය ලියපු ෙම් වරේග කිෙලෝ මිටරේ 23.4 
ක විහිෙදන ෙමාරටුෙවේ සිහින ලියවිලේල තමයි අද සාකචේජා ෙවනේෙනේ. ගරු 
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නගරාධිපතිතුමනි ෙම් සිහින ලියවිලේලත් එක්ක මම  ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු 
කරනේන කැමතියි. ෙමය යථාරේතයක් කර ගැනිෙම්දි පක්ෂ විපක්ෂ  

ෙබේදයකිනේ ෙතාරව අපි හැම ෙදනාම දායකත්වය ෙදනවා වෙගේම නගර සභාෙවේ 
දැක්ම හා ෙමෙහවර අපි ෙකාෙහාමද යථාරේතයක් බවට පත් කරගනේෙනේ ෙකාෙහාමද 
කියලා. ෙමහි තිෙබන දැක්ම තමයි සියලු පුරවැසියනේට පහපත් ජන ජිවිත්යක් කියන 
එක 2022 අයවැෙයේ තිෙයන සහ අෙප් දැක්ම බවට පත් ෙවලා තිෙයනේෙනේ. මීට කලිනේ 
2019-2021 අයවැෙයේ  තිෙයන අෙප් දැක්ම තමයි යහපත් පරිපාලනයක් තුල තිසරස 
සංවරේධනයක් කරා පියනගමිනේ ෙමාරටු ආසියාෙවේ ආශ්චරේයමත්  පුරවරය බවට 
පත්කර ගැනිම. ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙමහි දැක්ෙම් යම් අඩුපාඩුවක් ෙවලා 
තිෙයනවා විෙශ්ෂෙයනේ අපි ෙම් ෙලෝකය පුරවටම තිරසර සංවරේධනය ගැන කථා 
කරන ෙකාට ඒවෙගේම අනිත් පැත්ෙතනේ අපි පංචබල මහා ෙක්නේද්රයක් ගැන කථා 
කරන විට එහි යම් වියුක්ත භාවයක් අඩුවක් සිදේද වුෙනේ ඇයි කියන එක පිලිබදව මට 
ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා. එනිසා අෙප් දැක්ම බවට පත්විය යුත්ෙත් ෙමාරටුවත් අනිත් 
රටවලට සාෙප්ක්ෂව අපි ෙකාෙහාමද ආසියාෙවේ ආරේශ්චරේ◌්ය බවට පත් කරනේෙනේ 
කියලා. චිනේතන ප්රතිපත්තිය විෙශ්ෂෙයනේ චම්පික ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කල 
ලියවිලේෙලේ අපි පංච බල ෙක්නේද්රයක් බවට කථා කලා. ඒ නාවේක ෙක්නේද්රස්ථානයක් 
බවට පත් කරනේෙනේ ෙකාෙහාමද අනිත් පැත්ෙතනේ දැනුම් ෙක්නේද්රස්ථානයක්, ගුවනේ 
ෙක්නේද්රස්ථානයක් බවට පත් කරනේෙනේ ෙකාෙහාමද කියලා. මම  හිතනේෙනේ විෙශ්ෂ 
අවධානයක් බවට පත් කරනේන ඕන මීට දශක කීපයකට ෙපර ෙරාබට්ඉනේ කප්රානේ 
කියන ආරේථික විද්යාඥයා ලියනවා මුනේසුනේ කියලා ෙපාතක්  ඒ තුල තිෙයනවා ලංකාව 
පිලිබදව ෙටාලමි කථා කලාට වඩා අපි අවධානය ෙයාමු කරනේන ඕන කියලා. ඒ 
ෙමාකද අනාගතෙයේදි නැෙගන ආසියාෙවේ සිලිකනේ වැලියට එෙහම නැත්නම් 
අප්රිකාෙවේ නැෙගන ඒ ආරේථික මරේමසථ්ානයට ෙදාරගුලු විවිර කරනේන සෙප්ක්ෂ 
වාසියක් සහ නිරෙප්ක්ෂ වාසියක් ලංකාෙවේ තිෙයනවා කියලා. ඒ නිරෙප්ක්ෂ වාසියට 
අනුව ෙමාරටුවත් දැනුම් ෙක්නේද්රස්ථානයක් බවට පත්ෙවන සුවිෙශ්ෂි මධ්යස්ථානයක් 
ෙවලා තිෙයනවා. එක පැත්තකිනේ අපි පහුගිය කාෙලේ ගුවනට යවපු රාවනා වනේ 
චනේද්රිකාව යවපු ආතරේ සී ක්ලාක් මධ්යස්ථානය තිෙයනවා. ඒ  අනුව අනිත් පැත්ෙතනේ 
ගත්තට පස්ෙස් අෙප් ෙමාරටුව විශ්ව විද්යාලය දක්වා ඒවෙගේම ජරේමනියට විවෘතව 
තිෙයන ජරේමනේ ෙටක් එක තිෙයනවා ඒනිස ගරු නගරාධිපතිතුමනි ෙම් දැක්ම අපි 
වියුක්ත කරනේන නරකයි ඒක පුලුලේ කරෙගන තිරසර සංවරේධනය කරෙගන අපි 
ෙකාෙහාමද ෙමාරටුව ආසියාෙවේ ආශ්චරේ◌්යට ෙදාරගුලු විවර කරනේෙනේ එෙහම 
නැත්නම් නැෙගන අප්රිකාවට ෙකාෙහාමද ෙම් සිලිකනේ වැලියට ෙදාරගුලු විවෘත 
කරනේෙනේ ෙකාෙහාමද කියලා අපි කථාකල යුතුයි. ඒ නිසා ඒ දැක්ම ෙමෙහවර 
පිලිබදව අපි වඩාත් පුලුලේව කථා කරනේන ඕනෑ.  
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි සාමාන්යෙයනේ විභාග කරනෙකාට ෙම් අයවැයත් විභාග 
වල තිෙයන ලකුණු වෙගයි. ලකුණු 75 ට වැඩිනම් ෙදනවා D ෙහෝ A වෙගේ ෙදනවා. 35 ට 
අඩුෙවනේ ගත්ෙතාත් ෙෆ්ලේ ඒ නිසා මම සාධනීය වශෙයනේ අපිට ෙම් තුල ෙෆ්ලේ වන 
විශයනේ පාස් කර ගනේන තමයි හදනේන ඕන. විෙශ්ෂෙයනේ අෙප් රට ගත්තට පස්ෙස ්
සෑම පක්ෂයක්ම අෙප් රට යම් විදියකිනේ ෙගනියල තිෙයනවා සුවිෙශ්ෂි ස්ථාන 
ෙදකකට එකක් තමයි ෙලෝෙක් සංවරේධනය වන රටවලේ ගත්තම අපි අධ්යාපන 
දරේශකය ෙහාඳ පැත්තක ඉනේනවා.  ෙසෟඛ්යත් ඒ වෙගයි. විෙශ්ෂෙයනේ ෙම් වැඩ 
සටහෙනේදි අපි කථා කලයුතු කාරනා කීපයක් තිෙයනවා. ඒවා තමයි අදායමත් 
වියදමත් පුෙරෝකථනය  කරනවා. ඇස්තෙම්නේතු ආදායම අපි ෙකාෙහාමද අයවැෙයේ 
සත්යත් ඇස්තෙම්නේතුවත් අතර ෙවනස ෙවචේච විචලනයට පිලියම් ෙයාදනේෙනේ 
කියලා. ඒ පිලියම් ෙයාදනෙකාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි මුලික වශෙයනේ අපිට 
ලැෙබන ආදායම් පිලිබදව, අනාගතෙයේදි ලැෙබන ආදායම් පිලිබදව ලියවිලේල තුල 
විෙශ්ෂෙයනේ බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනවා බිලියන 304 ක් ඒක ෙකාෙහාමද ලබා 
ගනේෙනේ.විෙශ්ෂෙයනේ ෙකාෙරෝනා ප්රශ්ණ, ෙකාෙරෝනා ප්රශ්ණ ෙදේශගුණික 
ව්යවපරේයාස වශෙයනේ ප්රශ්ණ මතු ෙවනේන පුලුවනේ. ඊලඟට ෙගාවිනේෙගේ ෙපා ෙහර 
ප්රශ්ණත් එක්ක මතු වුන  

 

ඔවුනේෙගේ වැපිරිම ප්රමාද වුන සිදු වුන තත්වයත් එක්ක යම් සාගත තත්වයක් ඇති 
වුෙනාත් අපි ෙමාරටුෙවේ ෙකාෙහාමද පිලියම් ෙයාදනේෙනේ කියලා අපි සාකචේජා 
කලයුතුයි. ඒ නිසා ෙම් අයවැය තුල දැෙවන ප්රශ්ණ වලට ප්රමුඛතාවය ෙදනේන ඕන 
ප්රමුඛතාවය හදුනා ගනේෙනේ ෙකාෙහාමද කියලා අපි කථා කල යුතුයි. ඔබතුමාෙගේ 
අවධානය ෙයාමු කරනවා අපි පක්ෂ විපක්ෂ ෙභේදයකිනේ ෙතාරව අද රට ගත්තට 
පස්ෙස් අපි සි සී සී 3 මට්ටමට තමයි ණයගැති භාවෙයනේ අපි වරේග ෙවලා තිෙයනේෙනේ. 
තව ටිකක් පලේෙලහට වැටුෙනාත් ඩී කියන තත්වයට වැෙටනේන.  ඒ තත්වයට වැටුනට 
පස්ෙස් ඒක පක්ෂද විපක්ෂද කියලා නැහැ ඒක රටට බලපානේෙනේ. අද සංචිත 
ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා ඒකත් එක්ක එනෙකාට සි සි සි 3 මට්ටෙම් ඉදලා ඩී මට්ටමට 
වැටුෙනාත් ඒක ෙමාරටුවටත් බලපානවා. ෙකාෙරෝනා ප්රශ්ණය ෙවලාෙවේදි අපි හැම 
මනේත්ර්වරෙයක්ම දායකත්වය දක්වලා තිෙයනවා. අපි CCC තත්වයට වැෙටනේෙනේ 
නැතුව D මටටමට වැෙටනේෙනේ නැතුව අනාගතෙයේදි ෙමාරටුව ජනතාව ෙවනුෙවනේ 
සංවරේධන කටයුතු ප්රමුඛතාවය අදුනාෙගන කටයුතු කරනේන ෙපාෙරානේදු ෙවමිනේ 
නිහඬ ෙවනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - එෆ්.බී.නිලංක සිලේවා මහතා 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා විසිනේ අඛණ්ඩව ඉදිරිපත් කරනු ලබන 14 වන 
අයවැය ෙලේඛනය. ඒවෙගේම ෙමය 2018 වරේෂෙයේ නගර සභාව නිෙයෝජනය කිරිෙමනේ 
පසු අප සහභාගිවන 4 වන අයවැය. එකසිතිනේ අප සුභ පතනවා. ෙමාරටු ජනතාව 
අත්වැලේ බැදෙගන අපත් සමග සිටින 4 වන අයවැය ෙලේඛනය. ඉතාමත්ම සුවිෙශ්ෂි වු 
කාරනා රාශියක් ෙම් අයවැය ෙලේඛනය සම්බනේධෙයනේ විපක්ෂෙයේ මනේත්රිවරු, 
මනේත්රිවරියනේ ෙම් අවස්ථෙවේදී ප්රකාශයට පත්කරමිනේ සිටියා.එහිදි අපට ඇසුණා අද 
කානේතා දිනයෙදෝ කියා සිෙත්න අනේදමිනේද අපෙගේ සෙහෝදර මනේත්රිවරියක් කානේතා 
හිංසනය පිළිබද කථා කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙවේදි ඉනේපසුව අපිට දකිනේන ලැබුණා 
මනේත්රිවරෙයකුට හිංසා කරනවා. විපක්ෂය ෙවනුෙවනේ එතුමාට කථාකරනේන 
අවස්ථාවක් දිලා නෑ. අපට සැකයක් ඇතිෙවනවා එ පැත්ෙතනේ මනේත්රිවරුනේ 
හිංසනයට ලක්ෙවනවාද කියලා තමනේෙගේ පැත්ෙත් ෙදවලේ තියාෙගන ෙම් අයවැය 
පිළිබදව අයවැෙයේ තිෙයන ෙහාද පැත්ත දැකලා එ පිළිබද කථාකරනේන බැරි නිසා යම් 
යම් මාරේගයනේ ඔස්ෙස ් යමිනේ එක් එක් වචන හරඹයනේ ෙමතනට ෙගනාවා. සුසාන 
භුමි සදහා ආදාහනාගාර සදහා ෙවනේ කරලා තිබුනු මුදලේ වියදම් කරලා නැත්ෙත් 
ඇයි කියලා අහන ෙකාට අපට කියනේන සිදේධ ෙවනේෙනේ කලිනේ වියදම් කරාට දැනේ 
සුසාන භුමියක් ආදාහනාගාරයක් කැඩුෙනාත් අෙප් මනේත්රිවරු ඉදිරිපත්ෙවලා නගර 
සභාවට මුදලේ ඉතිරිකරලා ඔවුනේෙගේ ෙස්වය සපයමිනේ ෙහාද තත්ත්වයට පත්කිරිමට 
අෙප් මනේත්රිවරු ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙයනවා. එවෙගේ ෙහාද කරුණු කාරනා එවෙගේ 
ෙහාද නගර සභාවක් ෙහාද නගරාධිපතිවරෙයක්ෙගේ පාලනයක් යටෙත් ෙමෙගන 
යනේෙනේ පසුගිය වසර ෙදක තුලම සංවරේධනය කියනේෙනේ ෙමාකක්ද කියලාවත් 
ෙනාෙත්ෙරන අනේදමිනේ ජනතාව බියවැදේදිලා ෙගදරට ෙවලා හිටපු කාල පරිචේෙජදයක්  
අපි පසු කරමිනේ ආෙවේ. මම හිතනේෙනේ විපක්ෂෙයේ මනේත්රිවරුනේට මතක නැතිෙවේෙගන 
යනවාද කියා මට හිෙතනවා.එ කාලය තුල පාරවලේ හැෙදනවාද කාණු හැෙදනවාද 
කුණු ටික ගනේන එනවාද ලයිට් ටික  වැෙටනවාද යටිතල පහසුකම් සංවරේධනය 
ෙවනවාද කියන එක හිතනවාටත් වඩා මරණ බිය හා ෙම් ෙරෝගෙයනේ මිෙදනේෙනේ 
ෙකාෙහාමද කියන එක ගැන තමයි මුලු රටම ෙලෝකයම අසාෙගන හිටිෙයේ. බලාෙගන 
හිටිෙයේ. එහිදි ඔබ නිරේභිත නායකෙයක් විධියට ෙමාරටුව නගර සභාෙවේ මනේත්රිවරු 
එකතු කරෙගන ඔබ එළවළු ටික ෙගනලේලා මිනිස්සුනේට ෙබදලා දුනේනා. ෙගදර ඉදලා 
ෙම් ෙරෝගෙයනේ මුදවගනේෙනේ ෙකාෙහාමද කියන එක මිනිස්සුනේට කියලා දුනේනා මුලේ 
වකවානුෙවේදි.ඔබට ප්රශ්ණ ඇතිකලා අෙප්ම මනේත්රිවරු එකතුෙවලා ප්රශ්ණ දැම්මා 
නමුත් ඔබ ෙනාසැලි හැමතැනකටම ගිහිලේලා හැම ෙවේෙලේම ජනතාව ෙවනුෙවනේ 
ජනතාවාදි නායකෙයක් විධියට ජනතාවෙගේ බර හිසට අරෙගන කටයුතු කරපු විධිය 

 
අපි දැක්කා ඔබෙගේ පසු පස යමිනේ ඔබට සහය ෙදමිනේ ඔබෙගේ සහය අපි ගනිමිනේ 
ජනතාව මුසපත් කලා. නගර සභාවක් තුලිනේ සිදුවිය යුතු  ෙස්වාවනේ ෙම් ව්යසන 



56  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

සමෙයේ වුවද ව්යාපෘති 180 ක් රුපියලේ මිලියන 189 ක් ෙවනේ කරමිනේ ෙමාරටු ජනතාවට 
යටිතල පහසුකමි සංවරේධනය කිරිම සදහා එ කරේමානේත තුලිනේ ෙමාරටු ජනතාවට ඒ 
ෙස්වාව ලබා දිලා තිෙයනවා. අපි අහනේන කැමතියි කුමන ස්ථානයකද ෙකාෙරෝනා 
ෙවනුෙවනේ ෙදනේනාවු වැක්සිනේ එක ලබා දිමට අපි මැදිහත් විෙම්දි ෙදේශපාලනික 
වශෙයනේ ජනතාව පිඩාවට පත්කරලා ෙදේශපාලනික අරමුණු මුදුනේ පත් කරගනේන 
ගිය තැනක් තිෙයනවා නම් ඔබ තමුනේනානේෙස්ලා ෙනෙමයි ඉලක්කගත කරලා 
කියනේන ෙමනේන ෙම් ස්ථානෙයේ ෙමෙහම වුනා කියලා. නෑ කියනේන ෙදවලේ නෑ. ෙමාරටු 
ජනතාවට වැක්සිනේ එක ලබා දිෙම්දි නගර සභාවක් තුලිනේ නගරාධිපතිවරයා විධියට 
ජනතාවෙගේ නායකයා විධියට ජනතාව විසිනේ ඡනේෙදනේ පත්කරපු නගරාධිපතිවරයා 
විධියට ඔබෙගේ ෙස්වය මනේත්රිවරු කැටුව අංක එකටම ජනතාවට දිපු නිසා තමයි අද 
ෙකාෙරෝනා ෛවරසෙයනේ යම්තාක් දුරට ෙමාරටුව ෙබරිලා ඉනේෙනේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි, ගරු මනේත්රීවරුනි ඒවෙගේම ඔබතුමා ෙම් අතර වාරය තුලදි අපි 
දැක්කා අබිලි ද්රව්ය වලට යමිනේ තිබුණු  රථ වාහන පවා ෙම් කාලය තුලදි අෙප් 
ඉංජිෙනේරු අංශය ෙයාදවාෙගන නැවත ප්රෙයෝජනයට ගනේන පුලුවනේ අයුරිනේ එවා 
සකස් කරලා මහ නගර සභාවට මුදලේ ඉතිරි කරලා දිලා ජනතාවට ෙහාද ෙස්වයක් 
සැපයිමට ඔබ කටයුතු කලා. කසල කළමණාකරනය කියනේන ඔන නිසා තමයි ෙම් 
ෙගාලේෙලෝ කසල කළමණාකරනය ෙහාදයි කිය කිය එෙකත් ෙපාඩි ෙපාඩේ අඩුපාඩු 
ෙහායනවා. අපි දැක්කා කසල කළමණාකරනය ෙම් අවසථ්ාෙවේදි ෙම්තන සිදුෙවන 
ෙකාට ෙකාෙරෝනා ව්යසනය තිෙයන ෙකාට   ෙකාෙරෝනා හැදුණු නිවසට පවා 
ෙවනමම වි ෙශ්ෂිත වු රථයක් යවමිනේ වි ෙශ්ෂිත වු පුදේගලයිනේ යවමිනේ ෙස්වකයනේ 
ෙයාදවමිනේ ඔවුනේෙගේ ජිවිත අවධානම ෙනාතකා ඔබෙගේ ජිවිත අවධානම ෙනාතකා 
ෙම් ෙස්වය ජනතාවට ලබා දුනේෙනේ ජනතාවාදි නායකෙයක් හා ජනතාවාදි නගර 
සභාවක් ෙමාරටුව තුල ස්ථාපනය ෙවමිනේ පවතින බව ති ෙබන බවට ජනතාවට ඔප්පු 
කරමිනේ එ නිසා එ කාලය තුලදි මම කිව යුතුම කාරණයක් තිෙයනවා. මම 
නිෙයෝජනය කරන ෙමාරටුමුලේල ෙකාට්ඨාශය ඇතුලු එ ප්රෙදේශය තුලදි ෙම් ෙකාෙරෝනා 
ව්යසන කාලය තුලදි ජනතාව ඉතාමත් අපහසුතාවටය පත්වුණා. විෙශ්ෂෙයනේම වඩු 
කරේමානේතෙයේ ෙයෙදන විශාල පිරිසක් වඩුකාරේමිකයනේ වඩු මඩු හිමියනේ විශාල 
පිරිසක් අෙප් ප්රෙදේශෙයේ හිටියා එ අවස්ථාෙවේදි ඔබ නිරේභිතව ඉදිරිපත් ෙවමිනේ 
ජනතාවෙගේ නිෂ්පාදනය කරන ලි බඩු දිවයිෙනේ හැමතැනටම ෙබදාහැරිය හැකි 
අනේදමිනේ පරේමිට් ක්රමය ෙයාදාෙගන ජනතාව අපහසුතාවයට පත්ෙවන තැනේවලිනේ 
මුදෙවලා දිලා ඔවුනේෙගේ ජන ජිවිතය ඉදිරියට ෙගන යැම සදහා ඔබ අවකාශය ලබා 
දුනේනා අපි දැක්කා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සමහරක් අවස්ථාවලදි අපිට හිනා යනවා භුමිෙයේ ජනතාව 
අපිත් එක්ක නැහැයි කියලා කියනෙකාට අද ෙචක් ෙකාමිස ් එෙක් ගානට වැටිලා 
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තිෙයන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගැන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හැමදාම දැක්ෙක් 
අඩුපාඩු විතරයි.නමුත් ඔවුනේට ඔවුනේෙගේ අඩුපාඩු ෙපනේෙනේ නෑ. ඔවුනේ ෙම් 
අවස්ථාෙවේදිත් කරනේෙනේ යම් කිසි ක්රියාදාමයක් සිදුෙවම්නේ පවතිනවානම් එ 
ක්රියාදාමය ෙහාද ක්රියාදාමයක් නම් ඔවුනේ මැදේදට පැනලා විෂබිජයක් දාලා එතනිනේ 
දානවා. ඔවුනේෙගේ ඔලුෙවේ තමයි තිෙයනේෙනේ ලබන පාර එළියට යනවා කියලා. නමුත් 
ෙනාබියව ප්රකාශ කරනේන ඕන අෙප් ෙකාට්ධාශවල ෙම් කාල වකවානුව තුල 
ජනතාවට අවශ්යවනේනාවු නගර සභාවලිනේ සිදුවිය යුතු සුබසාධක ෙස්වා සහ 
යටිතල පහසුකම් සංවරේධනයට අමතරව ඔවුනේෙගේ මානසික සංවරේධනය සහ 
ඔවුනේෙගේ සුවතාවය පිළිබද ෙසායා බැලිමට ඔබ ඇතුලු නාගරික මනේත්රිවරු 
ඉදිරිපත්ෙවලා ෙම් සියලු ෙස්වා සපයලා තිෙයන නිසා ඊළග වසෙරේ අපි ෙමාරටුව මහා 
නගර සභාව තුෙනනේ ෙදකක බලයකිනේ ජයග්රහනය කරන බව ප්රකාශයට 
පත්කරමිනේ මා ඇතුලු මාෙගේ ෙමාරටුමුලේල ජනතාවෙගේ සුභ පැතුම් ෙමම අයවැයට 
ඉදිරිපත් කරමිනේ ඉතාමත්ම සුභ අනාගතයක් සහිත වසරක් බවට පත්ෙවේවා මිලග 
වසර  

 
ඒ වෙගේම ලබනේනාවු නත්තල එ කිතුණුබැතිමතුනේට සුභ නත්තලක් ෙවේවා. සුභ අලුත් 
අවුරුදුදක්ෙවේවා. සුභම සුභ අනාගතයක් ෙවේවායි ප්රරේථනා කරනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - පී.එම්.මෙහ්ෂ් රුක්මාලේ ඩයස් මහතා 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමනේෙගේ 14 වන අයවැය වන අතර, මාෙගේ 4 වන 
අයවැයයි. ප්රථමෙයනේ මා ෙම් තැනට ෙගන එමට අතහිත දුනේ සහය දුනේ අගුලාන 
ෙකාට්ඨාසෙයේ ජනතාවට මාෙගේ සත්ුතිය ප්රකාශ කරන අතර, 2021 වරේෂය ගැන 
නැවත හැරි බලන ෙකාට ඉතාමත් පිඩාකාරි තත්ත්වෙයනේ නිම වු වසරක් හැටියට 
ෙම් වසර හදුනේවනේන පුළුවනේ. ඒ මනේද ෙකාෙරෝනා ව්යසනය මාධ්යෙයේ ගැටුණු 
වසරක් විධියට ෙමම අවුරුදේද හදුනේවනේන පුලුවනේ. එනමුත් ඔබතුමාෙගේ මැදිහත් 
විෙමනේ එ ෙකාෙරෝනා කමිටු කැදවලා ජනතාවෙගේ ප්රශ්ණ ෙසායා බලලා අප සමග 
සාකචේජා කරලා එ අවශ්ය කටයුතු ඔබතුමා සිදු කරා. ෛවද්ය ජංගම රථ ෙයාදවලා 
ෙරෝගිනේ පරික්ෂා කරලා එ ෙරෝගිනේට ෙබෙහත් ලබා දිලා එම කටයුත්ත ඉතාම 
සාරේථකව ඔබතුමා සිදු කලා. ඒවෙගේම ජිවත් විමට අපහසු දිළිදු ජනතාවට ඒ වියළි 
ආහාර ලබා දිලා එමගිනේ ඔවුනේ ශක්තිමත් කලා. එවෙගේම බාධක මැද ජනතාවෙගේ 
ෙස්වා කටයුතු අපි ෙබෝෙහාම සාරේථකව සිදු කලා.කාණු පදේධති පිරිසිදු කිරිම් ළමා 
මාතෘ සායන ළමා උද්යන අස්කිරිම් එවෙගේම සුසාන භුමි අස්කිරිම් එ කටයුතු අපි 
ඉතාම සාරේථක අනේදමිනේ සිදුකරනු ලැබුවා. එවෙගේම ෙම් විදුලි අංශෙයේ කටයුතු 
ඔබතුමාෙගේ මැදිහත්විෙමනේ දුලේසිරි මහතා එ වකවානුෙවේදි අපිට විශාල ෙස්වාවක් 
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ලබා දුනේනා. ඔබතුමාෙගේ 2022 වරේෂෙයේ අයවැය පිළිබද කථාකිරිෙම්දි ෙසෟඛය 
සුබසාධක කටයුතු, කුණු කසල ෙමෙහයවිම එ වෙගේම ෙභෟතික සැලසුම් මහජන 
උපෙයෝගිතා ෙස්වා ඉතාමත් ක්රමවත්ව ෙමාරටු ජනතාවෙගේ සුබසිදේධිය සහ 
සංවරේධනයට සැකසු අයවැයක් හැටියට අපිට ෙම් අයවැය හදුනේවනේන පුලුවනේ 
අගුලාන ෙකාට්ඨාශෙයේ මනේත්රිවරයා විදියට ජනතාවෙගේ සුබසිදේධිය සදහා ඔබතුමනේ 
සැකසු ෙම් අයවැයට මාෙගේ පක්ෂපාතිකත්වය පුදකරමිනේ ලබනේනාවු නව වසර 
එවෙගේම ලබනේනා වු නත්තල ඔබ සියලු ෙදනාට සාමය සතුට පිරි සුබ නත්තලක් හා 
සුබ නව වසරක් ෙවේවායි කියලා ප්රරේථනා කරනවා. 

 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඇත්තටම මාෙගේ 4 ෙවනි අයවැයටයි ෙම් සහභාගිෙවනේෙනේ  
එවෙගේම ඔබතුමාෙගේ 14 ෙවනි අයවැය ඔබතුමාෙගේ 14 ෙවනි අයවැය පිළිබද ඔබෙගේ 
පක්ෂෙයේ අය කථා කරදේදි තනිකරම ෙම් කසල කසල කසල කසල ගැනමයි කථා 
කෙරේ ෙම් අයවැයත් කසලම කසල අයවැයක් කියලා මම මුලිනේම කියනවා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, මම මුලිනේම ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා පිටු අංක 81 
වැය ශිරේෂය 1301 ෙවත ෙයාමුකරනේන කැමතියි. එම ක්රිඩාංගන නඩත්තු වියදම් 
ෙවනුෙවනේ 2021 අයවැෙයනේ ෙවනේ කරලා තිබුණා මිලියන 3 ක්. නමුත් ඒ ෙවනේකල 
මුදලිනේ නමෙවනි මාෙස් 30 ෙවන ෙකාට වියදම් කරලා තිබුෙණ් සියයට 10 ක් 
පමණයි.බජට් එෙක් මුදලේ තිබුණාට ඔබතුමනේලාට කරනේන ෙදේවලේ නෑ. මම ෙම් 
ක්රිඩාංගන කිහිපයක් පිළිබද කථාකරනේන හිටියා මෙගේ සෙහෝදර දිලාශිණි 
මනේත්රිතුමිය ෙසායිසාපුර ක්රිඩාංගනය පිළබද කථා කලා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මැටිවත්ත ක්රිඩාංගනය ඩික්සනේ ෙජේ පිරිස් ක්රිඩාංගනය අද 
තිෙයන තත්ත්වය ෙපනවා.එම ක්රිඩාංගනෙයේ දුරේවලකම් මම ක්රිඩා කම්ටුෙවේ ඉනේන 
ෙකාට මම දිගිනේ දිගටම කිවේවා. මිලියන 3 ක් තිබිලා තිෙයනවා. මිලියන 3කිනේ 
ඔබතුමාට කරගනේන බැරිෙවලා තිෙයනවා. ඔබතුමාෙගේ ෙනාහැකියාව තමයි ඒෙකනේ 
ෙපනේෙනේ ඔබතුමා මහ ෙලෝකුවට කියනවා අයවැය 14 ක් දුනේනා කියලා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ක්රිඩාංගනෙයේ ක්රිඩාගාරය අබලනේෙවලා තිෙයනවා 
කඩනේවැෙටනේන ඔනේන ෙමනේන. ඔබතුමාෙගේ ෙනාහැකියාව අපි දිගිනේ දිගටම කිවේවා. 
නැත්නම් ෙම් ක්රිඩාකමිටු සභාපතිවරයාෙගේ ෙනාහැකියාව. ක්රිඩාංගනෙයේ වැසිකිලියක් 
නෑ ෙම්වායිනේ තාමත් නගර සභාව ආදායම් ලබනවා ෙම ක්රිඩාංගන වල ළමා 
උද්යානයක් තිෙයනවා. ළමා උද්යානයට ෙවලා තිෙයන තත්වය අපිට අද ගියාම 
ෙපනවා. ෙපාඩි ළමෙයකුට යනේන තැනක් නෑ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ෙයාමු 
කරනවා පිටු අංක 28හි 1206 නිල ඇදුම් සම්බනේධව ඔබතුමා 2021 වරේෂය සදහා 
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අයවැෙයනේ ෙවනේ කරලා තිෙයනවා. ලක්ෂ 52 ක් නමුත් ඔබතුමා ලක්ෂ 3ට ත් අඩු 
මුදලක් තමයි වියදම් කරලා තිෙයනේෙනේ. ඔබතුමා 2022 වරේෂයට ලක්ෂ 62 ක් ෙවනේ 
කරලා තිෙයනවා. මම දනේන විදියට 2018 විතරයි ෙම් නිළධාරිනේට ඇදුමක් ලැබු ෙණ්. 
චක්රෙලේඛනෙයනේ ඇවිලේලා තිෙයනේෙනේ ෙම් රාජ්ය ෙස්වකයනේට නිළ ඇදුම් ෙදනේන 
කියලා. චක්රෙලේඛනෙයනේ ඇවිලේලා තිෙයන එක ඔබතුමා ෙදනේෙනේ නෑ. අපි ඔබතුමාට 
කියනවා මිනේ ඉදිරියට ෙම්වා ෙවනේන ෙදනේනෑ. ඔබතුමාට බැරිවුනා ෙම් පාෙරේ 
රථවාහන ප්රශ්ණය විසදනේන රථගාලක් හදනේන ඔබතුමාට බැරිවුනා. අෙප් ඉරානේ 
මැතිතුමාෙගේ ඉලේලිම මත චම්පික ඇමතිතුමා රථගාලක් හදලා දුනේනා එ හදලා දුනේන 
රථගාලවත් විවෘත කරගනේන බැරි නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා  ෙෆ්ලේ. ඔසද මනේත්රිතුමා 
කිවිවා 2022 ඔබතුමාව ඔතන තියනේනෑ කියලා. අපිට සැකයක් ඇතිෙවනවා ඇතුෙලේම 
කුමනේත්රණයක් තිෙයනවාද කියලා. ඔබතුමා ෙමාරටුවට ප්රශ්ණ ෙගාඩක් තිෙයදේදි 
ඔබතුමා ඔබතුමාෙගේ සංවත්සරයක් ෙවනුෙවනේ ලිෆ්ට් එකක් හදනවා. අර පඩිෙපල 
නගිනේන බැරි ජනාධිපතිතුමාට නගිනේන. ස්භාවධරේමය එකට ෙහාද උත්තරයක් 
දුනේනා. ඔබතුමාෙගේ උත්සවය තියනේන හම්බවුෙනේනෑ. ෙමාරටුෙවේ බදු ෙගවන 
මිනිස්සුනේෙගේ සලේලි පඩිෙපලේ ෙදකක් නගිනේන ලිෆ්ට් එකක් හදලා අපරාෙද සලේලි 
වියදම් කරලා තිෙයනවා. ඔබතුමා ෙමානවාද ෙම් කරනේෙනේ අයවැෙයනේ ෙවනේකරලා 
තිෙයන එවා කරනේන ඔබතුමාෙගේ අයත් දිගිනේ දිගටම ලිහිණි මනේත්රිතුමියට අපහාස 
කරනවා. එතුමියෙගේ වෘත්තියට අපහාස කරනේන එපා කියලා ඉලේලා සිටිනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - පී. අෙශෝක ඉනේද්රතිලක ප්රනානේදු මහතා  
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් අයවැෙයේ ඉලක්කම් හුවමාරුව ගැන කථා කරනවා මිසක් 
අපි කරපු වැඩ ගැන කවුරුත් කථා කරනේනෑ. ෙමාරටුවට ඔබතුමාෙගේ 
නායකත්වෙයනේ විශාල වැඩෙකාටසක් කරලා තිෙයනවා. ඡනේදයක් දිනාගනේන බැරි 
මිනිස්සු ෙකාට්ඨාසෙයනේ ෙමතන ඇවිලේලා සිංහෙයෝවෙගේ කථා කරනවා.කථා 
කරනේන ඡනේදයක් දිනලා ඒනේන ඕන. ඔබතුමනේලා කථාකරනවා නගරාධිපතිතුමා 
සලේලි වියදම් කරපු එකක් ගැන. නගර සභා ආඥා පනෙත් පුන්ය ෙකාමසාරිස් 
ෙකෙනක් ඉනේනවා. නගර සභාවක පුන්ය ෙකාමසාරිස් ෙකෙනක් නැත්නම් 
ෙකාමසාරිස්ට බලය තිෙයනවා. වියදම් කරනේන ෙමාරටුවට වැඩ ෙකරුනේ නැදේද 
කියලැ අපි අහනේන ඕන. අඩුපාඩු තිෙයනවා එක ෙවනම කථාවක් සභාවට අපහස 
කරනේන එපා. නගර සභා ආඥා පනෙත් ප්රධාන විධායකයා නගරාධිපතිතුමා ෙහාද 
ෙදේට ෙහාදයි කියනේන ෙමාරටුවට විශාල වැඩ ෙකාටසක් කරලා තිෙයනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයටත් ගානක් හම්බෙවනවාෙනේ වියදම් කරනේන. ෙමතන ඇවිලේලා 
බනිනවා බනිනේන එපා. අයවැය ෙහාදද නරකද ෙනෙමයි ෙමාරටුවට කරපු වැඩ ගැන 



60  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

කථා කරනේන. ෙමාරටුවට විශාල වැඩ ෙකාටසක් කරලා තිෙයනවා පාරවලේ හදලා 
තිෙයනවා.ෙම් අයවැයට අෙප් පක්ෂපාතිකත්වය පලකරනවා ස්තුතියි. 

 
 
 
 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - යූ. ලලිත් ප්රනානේදු මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ 14 ෙවනි අයවැය මෙගේ 4 ෙවනි අයවැය ෙම් 14 
ෙවනි අයවැෙයේදි මැතිවරණ කීයක් ආවද? මැතිවරණ තුනයි. තුනටම පරදේදගනේන 
බැරිව තව ෙමානවද අෙනේ ෙම්ෙගෝලේෙලෝ කියවනේෙනේ. ඔය ෙගෝලේෙලෝ ජනේද පරදේදනේන 
බැරිව ෙමතන පරදේදනේන පුලුවනේද? ඒක කරනේන බැහැෙනේ. ඒක නිසා නිහඩ ෙවනේන. 
මම 2022 අයවැයට සම්පුරේණ සහය දක්වමිනේ නිහඬ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.සුනිලේ නනේදසිරි මහතා 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ස්තුතිවනේත ෙවනවා ෙමනේම කලිනේම ඔබතුමාට 
විෙශ්ෂෙයනේම මම කණගාටුවට පත්ෙවනවා. කණගාටු ෙවනේෙනේ ෙමාකක්වත් නිසා 
ෙනෙමයි. මම නගර සභාෙවේ අවුරුදු 30 ක කාලය තුල මම ෙගාඩක් අයට පුදේගලිකව 
උදවේ කරපු ෙකෙනක්. සමහර ෙවලාවට ආසනයක් ගනේනත් අමාරු වුනා. අපිට එ 
කාෙලේදි ෙකාෙහාම කථා කලත් මම හිතනේෙනේ නගර සභාෙවේ අයවැයට කවුරුත් 
කියනවා සම්ප්රදායික අයවැයක් කියලා. අනිවාරේයෙයනේම අයවැයක් සම්ප්රදායික 
තමයි.ඕනෑම තැනක අයවැට ඒනේෙනේ ඉලක්කම් එහා ෙමහා විමකිනේ. අවුරුදේෙදනේ 
අවුරුදේදට එන සම්ප්රදායික අයවැයක් තමයි ඔබතුමා ෙම කරලා තිෙයනේෙනේ. එ අනුව 
මම හිතනේෙනේ සමහර අවස්ථාවලදි මට මතක් ෙවනේෙනේ මම  ඉනේන ඔන විපක්ෂ 
නායක හැටියට.නමුත් මම කණගාටුෙවනේෙනේ නෑ. ෙහාද මනුස්සෙයේක් ආව නිසා.ගරු  
නගරාධිපතිතුමා එතුමාව පැරැදේදුෙවේ 2006 දි. එත් අෙප් කට්ටිය.දැනේ කවේරු උදම් 
ඇණුවත් කවිරු කැගැහුවත් . මනාප ඡනේදයක් ආවනම් මම කවුද කියන එක ඔබතුමා 
විතරක් ෙනෙමයි ෙම් කවේරුත් සානේෂි දරයි.ෙමාකද මනාප ඡනේද 4 කදිම හා 2011 
ඡනේදය ගත්ෙතෝතිනේ නගරාධිපති උප නගරාධිපති මනේතුවරු ගණනාවක් එළියට 
දාලා මම 8 ෙවනියාට ආව ෙකෙනක්. නවෙදෙනක්  පත්ෙවදේදි ද 1997 සිට මම ඉනේෙනේ. 
කණගාටුෙවේනේෙනේ ෙමනේන ෙම් නිසයි. සමහර අවස්ථාවල ඔබතුමා එක්කත් රණ්ඩු 
කරනේෙනේ කෑගහෙගන යනේෙනේ නිකනේ ෙනෙමයි. සමහර ෙවලාවලදි ෙගාඩක් ප්රශ්ණ 
ඇතිෙවනවා.  
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, සභාවටෙම් ලගදි සරේ ෙකෙනක් ආවා. ඔබතුමත් දනේන 
සමහර අංශවල වැඩ ෙකරුවාව තුල නගරාධිපතිතුමා මිනිස්සුනේට ගරු කිරිමක් නෑ 
කථා කරනේන දනේනෑ. වරිපණම් අංශෙයේ, මිශ්ර ආදායම් අංශෙයේ වැඩක් කරගනේන 
ඇවිලේලා ඔයා ෙම්යා කියලා කථා කෙලේ. මෙගේ මුහුණ දිලා බලලා ඇයි දරුෙවෝ ෙමෙහම 
ෙවනේෙනේ කියලා එතුමා අහනවා. එනිසා නගරාධිපතිතුමණි මම ඔබතුමාෙගනේ 
ඉලේලිමක් කරනවා  කළමණාකරන කමිටුව තුලදි ෙහෝ ගරු ෙකාමසාරිස්තුමා ඒ ගැන 
හිතලා ඒ අයට  උපෙදේස් ෙදනේන. හැම අංශෙයනේම එවෙගේ. කරේමානේත අංශෙයේ මම 
ඉංජිනිය ෙනෝනටත් කිවේවා. කලිනේ අෙප් වැඩක්වත් අපිට කරගනේන බැරිෙවලා 
තිෙයනවා. සමහර ෙවලාවට  එක බලනේන ඔන අනිවාරේෙයනේ ෙමාකවත් නිසා 
ෙනෙමයි. නගර සභාව කුණු ඇදිෙමනේ ලංකාව තුල ෙහාද ස්ථානයක ඉනේනවා. අෙප් 
නගර සභාෙවේ විතරයි කුණු අදිනේෙනේ. ෙවන ෙකාෙහවත් ෙනෙමයි. කසල කියනේෙනේ 
නගර සභාව එනිසා එ ෙදවලේ කිරිමට හැමෙවලාෙවේම අපි සහය ලබාදිලා තිෙයනවා. 
එදා ෙමදා තුල මම පිටිපස්ෙස් ඉදලා ඉස්සරහට ආව මණුස්සෙයක්. එ නිසයි මම 
ඉලේලිමක් කරනේෙනේ . අපි කවේරුත් වැඩ කරනේන ඔන. වැඩ කිරිෙම්දි කකුෙලනේ අදිනේන 
එපා. කවේරු කලත් වැෙඩේ ෙහාදනම් ෙහාදයි කියනේන. නරකනම් නරකයි කියනේන. 
කිසිෙදයක් ෙනාදැන නිකම් කැෙකාස්සනේ ගහනේන එපා. සභාවට ඔබිනේනැති විධියට 
නිලධාරිනේට කථාකරනේන එපා කියලා. නවක මනේත්රිවරුනේෙගනේ ඉලේලා සිටිනවා. 
රංගශාලාවක කථාවක් ආවා ටිෙරෝනේ ප්රනානේදු මනේත්රිතුමා 1991 ඇතිකරනේන ගිය 
එකක්. එක ඇතිකරනේන ෙහ්තුව ෙමාරටුෙවේ  

 

සරේෙවෝදය ශාලාවට ගියත් විශාල මුදලේ අය කරනවා. එවෙගේම තමයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි, විෙශ්ෂෙයනේම අපි කථාවක් කරනේෙනේ එ කථාව සිමා කරනේන 
එපා. මම එදා ඉලේලිමක් කලා ඔබතුමාට එ ජි ඔෆිස් එක ගාව තිෙයන වාහන පාරේක් 
කිරිමට ස්ථානයක් සම්බනේධව හා අෙප් නගර සභාව ඉදිරිපිට ෙහෝනේස් වගයක් 
තියලා තිෙයනවා. ඒ හිනේදා මිනිස්සුනේට ඉනේන තැනක් නැහැ. එතෙකාට ෙපාලිසිය 
ගිහිලේලා ලියනවා. ෙපාලිසියත් සමහර ෙවලාවට ඔබතුමත් එක්ක ප්රශ්ණ ඇතිකර 
ගනේනවා. මෙගේ පක්ෂය පිරිමි පක්ෂය. මම පිරිමි පක්ෂෙයනේ වැඩ කරනවා. ෙහ්තුව 
තමයි අපි කැම ටික කලා අෙප් දිමනාව අරෙගන වැඩ කරපු නිසා තමයි මම මනාප 
ඡනේදවලිනේ ඉතාම උඩිනේ ආෙවේ. පක්ෂ විපක්ෂ කවේරුත් දනේනවා මම කවුද කියන එක. 
නිලධාරිත් දනේනවා. අපි කවදාවත් වංචාවක් දුෂණයක් සිදු කරලා නැහැ. අපි ඇවේලේලා 
ඉනේෙනේ ෙස්වය කරනේන. ෙවේතනයක් ගනේනවා ෙවේතනයට වැඩකරනේන අපිට පඩියක් 
ෙනෙමයි දිමනාවක් ෙදනේෙනේ මිනිස්සුනේට වැඩකරනේන. ෙම් අයවැෙයේදි මට කියනේන 
කිසිම ෙදයක් නෑ. 19 කථාව ෙම් තිෙයනේෙනේ කවේරුත් බලාෙපාෙරාත්තු වුණා මම 18 
නවති කියලා ඔබතුමාටත් ස්තුතිවනේත ෙවනවා. ෙහ්තුව තමයි මමත් 
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බලාෙපාෙරාත්තු වුෙනේ නැ ෙගාඩක් අය ගියා නමුත් රනිලේ වික්රමසිංහ මැතිතුමාටම 
ෙදෙදෙනක් කථා කලා. මමත් කථා කලාට පස්ෙස් කිවුෙවේ ඔෙහාම යනේන කියන 
කථාව විතරයි. විෙශ්ෂෙයනේම අපිව වට්ටනේන මම හිතනේෙනේ නැහැ එෙහම කරන 
එක සාධාරණයි කියලා. ෙමාකද ෙහ්තුව මම ඉස්ෙස්ලේලා කියපු කථාව නැවතත් 
කියනේනම්. මම පිටිපස්ස හැරිලා බැලුෙවාත් හැම ෙකනාටම මම පුදේගලිකව උදවි 
කරපු ෙකෙනක් හැම පවුලකටම උදවේ කරලා දිලා තිෙයනවා. නමුත් සමහර ෙවේලාවට 
මෙගේ මුහුණවත් බලනේනැතිව කට්ටිය යන අවස්ථා තිෙයනවා. කථා කරනේනැතිව යන 
අවස්ථා තියනවා.  අපි එවා ගණනේ ගනේෙනේ නැහැ. ෙම්ෙගෝලේලනේෙගනේ ඉලේලා සිටිනවා 
මම ඉලේලිමක් කරනවා වැදගත්ෙවනේෙනේ මුල අමතක කරනේන එපා කියලා. මතකය 
අපිට අමතක ෙවනේන නරකයි. මම ඔනැ කමිනේ ඉලේලා සිටිනේෙනේ හරියට ජිවත්ෙවනේන 
හරි ෙකනාට උදවේ කරනේන. ජිවිතයම අපි දාලා යනවා එනිසා එ සියලේල ෙවනුෙවනේම 
ඉතා ෙහාදිනේ බලනේන කියලා ඉලේලා සිටිමිනේ අෙප් නගරය දියුණු කරනේන කවේරුනේ 
ෙහා කරනවානම් එකට උදවේකරනේන කියලා ඉතා ඔනැකමිනේ ඉලේලා සිටිනවා. එකට 
ෙහාදම උදාහරණය තමයි 2004 දි සුනාමිය ෙවේලාෙවේදි රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර 
මැතිතුමනේට ඔබතුමා උදවේකරා. එනිසා මම නැවතත් එ පිළිබදව මතක් කරමිනේ 
ලබනේනාවු නව වසරත් කිතුණුබැතිමතුනේට සුභ නත්තලක් ෙවේවායි කියා ප්රාරේථනා 
කරනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩී.ඩබේ.ඩී.රනේදු නිෙරෝෂණ මහතා 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් මාෙගේ නමවන අයවැය කථාවයි. ගරු නගරාධිපතිතුමණි 
පසුගිය වසර ෙදක ගත්ෙතාත් මුලු රටක් හා මුලු ෙලෝකයටම වසංගත තත්ත්වයකට 
මුහුණ දිලා එෙකනේ බැටකමිනේ සිටින අවස්ථාවක පසුගිය වසෙරේත් අපි අයවැය 
ෙයෝජනා හැටියට ඉදිරිපත් කරපු යම් යම් ෙයෝජනා ඔබතුමාට එවට එහා ගිය වැඩ 
ෙකාටසක් කරනේන වුන වසරක් පසුගිය වසෙරේ අපි බලාෙපාෙරෝත්තු ෙනාවු ෙලස 
වැඩිවිම නිසා ෙම් ෙකාවේඩේ ෙරෝගයට ෙගාදුරුෙවන ෙමාරටුව ජනතාව ෙවනුෙවනේ 
ඉමහත් වැඩ ෙකාටසක් කරා කියලා අපි එක ඇස්ෙදෙකනේම දැක්කා.එනේනත්කරනය 
ෙකාවිඩේ ෙරෝගිනේව ප්රවාහනය විෂ බිජ හරනය කිරිම විවිධ වු කාරණා කරනේන සිදේධ 
වුනු වසරක්.විපක්ෂය ෙත්රුම් ගනේන ඔන අපිට සිදේධ වුෙනේ ෙකාවිඩේ එක්ක 
සංවරේධනය කරා යනේන අෙප් ජනතාව ආරක්ෂා කර ගනේන මම හිතනේෙනේ එක අපි 
කරා.එක ඔබතුමා කරා එ කරාවු ෙස්වයට අෙප් සුබ පැතුම් අෙප් ස්තුතිය 
පිරිනමනවා.පසුගිය වරේෂෙයේ කරනේන බැරිවුණු ෙදේ 2022 වරේෂෙයේ කිරිමට ඔබතුමා 
ෙයෝජනා කරනවා.එවෙගේම පසුගිය වසර තුල කසල කළමණාකරණෙයනේ අපි ප්රථම 
ස්ථානය ලබාෙගන තිෙයනවා.නගර සභාවක් හැටියට අපිට ප්රධාන වශෙයනේම 
කරනේන තිෙයනේෙනේ කසල වලට අදාල කරුණු ඔබ ෙනාම්බර එකට ඉටු කලා.එ 
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සම්බනේධවත් ඔබතුමාට ස්තුතිය පුදකරනවා.ෙමාරටුෙවේ යම් යම් වැඩසටහනේ වලට 
ඔබතුමා ෙයාමුෙවලා එ කටයුතු  

 
කලා.සියලුම නාගරික මනේත්රිවරුනේට ඔබතුමා සහෙයෝගය දුනේනා වැඩ කරෙගන 
යනේන. ගරු නගරාධිපතිතුමණි එලෙඹන 2022 වරේෂෙයේ ෙකාවිඩේ පරාජය කරලා 
ෙමාරටුව සංවරේධනය කරා  ෙගන යදේදි යම් යම් වැඩ ෙකාටසක් කරනේන ෙවනවා 
විෙශ්ෂෙයනේම ෙබාලේෙගාඩ ගඟ මම නිෙයෝජනය කරන ෙමෝලේෙප් ෙකාට්ඨාශය 
සංචාරකයනේ ආකරේෂණය කරනේන පුලුවනේ වපසරියක් හැදිලා තිෙයනවා.ජල ක්රිඩා 
ඇතුලු සංචාරක පහසුකම් සපයන ආයතන ගණනාවක් ෙමෝලේෙප් තුල ස්ථාපනය 
ෙවලා තිෙයනවා.ඔවුනේටත් යම් සහනයක් අපිට ලබන වසෙරේදි ලබා ෙදනේන 
පුලුවනේනම් මම හිතනේෙනේ එක කාෙලෝචේතයි.ප්රභූවරු එ ෙමෝලේෙප් ෙකාට්ඨාශෙයේ 
තිෙයන සංචාරක නිෙක්තන ජල ක්රිඩා කරන ස්ථාන වලට පැමිෙණම්නේ 
සිටිනවා.ඉදිරිෙයදි සංචාරක ව්යාපාරය සංවරේධනය කරදේදි එ සදහා අපිට ෙමාරටුව 
ෙයාමු කරනේන පුලුවනේ ඔවුනේෙගේ ඉලේලිමක් තිබේබා ජපනේ ජබර ඉවත් කරනේන අපිට 
සහෙයෝගයක් ෙදනේන කියලා.ජපනේ ජබර අරෙගන ෙකාම්ෙපාස්ට් ෙපෙහාර 
නිෂ්පාදන ආයතන වලට ෙදනේන පුලුවනේ එතුලිනේ අපිට ආදායමක් එනවා වෙගේම එම 
සංචාරක ව්යපාරයට අදාල ප්රෙදේශ දියුණු කරගනේන පුලුවනේ ෙමෝලේෙප් හා 
විලේෙලෝරාවත්ත ප්රෙදේශ අපිට එ සදහා ෙයාමු කරගනේන පුලුවනේ මම ලී බඩු 
ව්යාපාරෙයේ ෙයෙදන ෙකෙනක් හැටියට ගරු ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ගත්ත එ ඍජු තිනේදුව පිට රට්නේ ආනයනික දැව භාණ්ඩ ෙගනේවිම සම්පුරේණෙයනේම 
නතර කලා. අෙප් ව්යාපාරයට සම්බනේධ දැව භාණ්ඩයට ෙහාද මිලක් ලැබිලා 
තිෙයනවා එ වෙගේම ඉහල ඉලේලුමක් ලැබිලා තිෙයනවා.මිට අවුරුදු කිහිපයකට 
ඉහතදි නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩ ෙනෙමයි මම දැනේ නිෂ්පාදනය කරනේෙනේ ලිහිණි 
මනේතිතුමිය හිටියනම් එතුමියත් ෙම්කට සාක්ෂි සපයයි.ෙමාකද එතුමියෙගේ 
මහත්තයත් එසම්බනේධ ව්යාපාරයක් කරනේෙනේ අපිට අද පිට රටිනේ ෙගන භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරනේන පුලුවනේ ෙවලා තිෙයනවා.ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා  
දුනේන සහෙයෝගෙයනේ අද ෙමාරටුෙවේ ව්යාපාරිකයනේට ෙහාද කලක් ගිහිනේ 
තිෙයනවා.අෙප් ස්තුතිය ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පුදකරනේන ඔන යම් 
අවස්ථාවක නැවත පිටරට්නේ ලීබඩු ෙගනේන හැදුෙවාතිනේ ඔබතුමා එයට විරැදේධ ෙවලා 
ෙම් ෙමාරටුවට නැගිඑන අෙප් ව්යපාරයට රුකුලක් ලබාෙදනේන කියලා ඉලේලා සිටිනවා. 
එක වඩු කරේමානේතෙයේ නියුතු ජනතාවට ගනේන ඉමහත් තීනේදුවක් ෙවනවා.තවත් 
වසර ගණනනාවක් කතාකරයි ඔබතුමා ගැන ෙම් සම්බනේධෙයනේ දක්වන 
සහෙයෝගය ගැන ෙම් ව්යාපාරය කරෙගන යනෙකාට ෙස්වක ප්රශ්ණයක් අපිට ඇති 
ෙවලා තිෙයනවා.විෙශ්ෂෙයනේම ෙම වඩු කරේමානේතයට එනිසා ඔබතුමාට යම් 
හැකියාවක් තිෙයනවානම් ෛනටා ආයතනය එවෙගේම ජරේමනේ ෙටක් ආයතනය වැනි 
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ආයතන වලිනේ ඔබතුමාට හැකියාවක් තිෙයනවානම් පුහුණු ශ්රමිකයනේ අපිට ලබා 
ෙදනේන සහ එවෙගේම ශ්රම්කයනේ පුහුණු කිරිමට ස්ෙප්ර තාක්ෂණය කුෂනේ තාක්ෂණය 
යුයුබේ  ෙෆ්ස් බුක් වල දකින නිරේමාණ අපිට ෙමාරටුව තුල කරනේන අවශ්යයි.ශ්රමිකයනේ 
පුහුණු කිරිෙම් පාඨමාලාක් වැඩ මුලුවක් සංවිධානය කරලා එතුලිනේ අෙප තරුණ 
තරුණියනේට අවස්ථාවක් ලබාෙදනේන රැකිරක්ෂා ප්රශ්ණය යම්තාක් දුරකට විසෙදයි. 
එවෙගේම යම් යම් වැරදි ෙදවලේ වලට ෙයාමුවන තරුණ තරුණියනේ ඔවුනේ අතමිට මුදලේ 
එන ෙකාට ඔවුනේ මං හිතනේෙනේ ව්යාපාර එක්ක සම්බනේධවේම තුල තාක්ෂණික දැණුම 
සම්බනේධවිම තුල ඔවුනේෙගේ ජිවිතවලට ෙහට දිනෙයේ ෙහාද කලක් උදාෙවයි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා.මම නවවසරත් ෙම් අයවැයත් එක්ක ෙම් ෙමාරටු මහා නගර 
සභාෙවේ නාගරික මනේත්රි ෙකෙනක් හැටියට ඉනේනවා.ඉදිරිෙයදි අපිට ඔබතුමත් එක්ක 
එකතුෙවලා ෙම ගමන සාරේථක කරගනේන විෙශ්ෂෙයනේම 2022 වසර ෙම් ෙකාවිඩේ 
වලිනේ ෙතාර ෙමාරටුෙවේ ඉදිරි අනාගතය සාරේථක වන වැඩ පිළිෙවලක් ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කරා කියලා මම විශ්වාස කරමිනේ එසදහා මම නිෙයෝජනය කරන ශ්රිලංකා 
නිදහස් පක්ෂය මා ඇතුලු මාෙගේ ෙමාරටු ආසනෙයේ ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයේ 
සංවිධායක ගරු තිලංක සුමතිපාල මැතිතුමාෙගත් සුභාශිංශනයත් ඔබට 
එක්කරමිනේ ෙම් අයවැයට පක්ෂපාතිෙවම්නේ එවෙගේම 2022 වරේෂය ස්යලු ෙදනාට සුභ 
අලුත් අවුරුදේදක් ෙවේවා සුභ නත්තලක් ෙවේවා කියලා ප්රරේථනා කරනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා මහතා 

 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගේ 14 ෙවනි අයවැය මෙගේ 13 ෙවනි අයවැය. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, මම ඉස්ෙස්ලේලාම ෙපාඩේඩක් කියනේන ඕන ලිහිණි මනේත්රිතුමිය 
කියපු ෙදයකට එතුමිය කිවේවා. නගරාධිපතිතුමා ආවට පස්ෙස් ඔබතුමා ෙමානවද 
කෙලේ කියලා. ලිහිණි මනේත්රිතුමිය 2002 - 2006 රවිනාත් ගුණෙස්කර නගරාධිපතිතුමා 
ඉනේන කාෙලේ කටුබැදේෙදේ හනේදිෙයේ ඉදනේ පිළියනේදලට යනෙකාට ඕනෑ ඇස් ෙප්නේනැති 
මනුස්සෙයක්ට කියනේන පුළුවනේ ෙම් පිළියනේදල ටවුම කියලා. එ කියනවා වෙගේම 2002 
- 2006 වරේෂ වලදි මුළු ෙමාරටුෙවේම විශාල කුණු ෙගාඩක් තිබිෙබේ. ෙඩංගු හැමතැනම, 
කුණු ෙගාඩවලේ පාරක් පාරක් ගාෙනේ මාස 6 කට වැඩි කාලයක් ගියා 
නගරාධිපතිතුමාට කුණු ටික අස්කරනේන. උෙදේ පානේදර 5 ට එනවා. ඒවෙගේ ෙස්වයක් 
කෙරේ නෑ කවුරුවත් එ කාෙලේ මට මතකයි රවිනාත් ගුණෙසක්රව වටෙකරුවා 
මිනිස්සු නගර සභාව ඇතුෙලේ එවෙගේ යුදේධයක් වෙගේ කුණු තිබේබා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි,ෙමාරටුව ෙහාද තැනකට ෙගනාවා. දැනේ කුණු තියා 
ප්ලාස්ටික් ෙබෝතලයක් ෙහායාගනේන තැනක් නෑ ෙමාරටුව නගරය තුල එකට 
සනේෙතෝෂ ෙවනේන ඕන. පක්ෂ විෂක්ෂ ෙදපාරේෂවයම ෙමාකද ෙම්තුමාෙගේ ෙමාෙලනේ 
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තමයි ෙම් වෙගේ ෙදයක් කෙලේ. එවෙගේම අෙප් දුලේසිරි මහත්තයා ඇතුලු කණ්ඩායම 
නගරාධිපතිතුමාෙගේ උපෙදස් මත නිවසක මළෙගයක් තිෙයනවා නම් ෙකාඩිටික 
දානවා. කාණු ටිම් එක දාලා කාණු ශුදේධ කරලා ෙදනවා. කරුවල තිෙයන තැනට 
ප්ලැෂ් ලයිට් දාලා ෙදනවා. අංශභාගය හැදිලා නැගිටිනේන බැරි අයට ඉනේෙජක්ෂනේ එක 
ෙගදරට ඇවිලේලා ගැහුවා. කරපු ෙදවලේ අෙප් මිනිස්සුනේට මතක නැහැ. එවෙගේම ගරු 
නගරාධිපතිතුමා ෙමෝල පාෙරේ පලමුෙවනේ කරනේන නගරාධිපතිතුමා ලක්ෂ 35 ක් 
දුනේනා එය හැදුවා. ෙම් වසෙරේ දැනේ මාස 6 ක් ඇති විෙජේසිංහ මාවෙත් කාණු 
පදේධතියක් හැදුවා. අවුරුදු ගාණකට කාණු නෑ උඩ ඉදනේ පලේෙලේහාටම ටි අකුෙරේ ඉදනේ 
දුනේනා. ෙමය කරනේන කියලා සභාෙවේ මුදලේ ෙමානෙදේ තිබේබත් ගමට ෙදයක් කරනේන 
අපිට ලැබිලා තිෙයනවා. නගරාධිපතිතුමා කරපුෙදේ තමයි ෙමාරටුෙවේ ෙපනේන 
තිෙයනේෙනේ. ඉතිහාසෙයේ කිසිම නගරාධිපති ෙකෙනක් තුනේපාරක් නගරාධිපතිෙවලා 
නැ. ෙමාරටුෙවේ ෙනෙමයි ලංකාෙවේවත් ජනතාව ෙකෙරේ විශ්වාසයක් තිෙයනවා. 
ඔබතුමාෙගේ වටිනාකම දනේන නිසා තමයි ජනතාව තුනේෙවනේ පාරටත් ඔබව 
නගරාධිපති ෙලස පත්කෙලේ. ලබනේනා වු වසර කිරිෙයනේ පැණිෙයනේ ඉතිෙරේවා. සුභම 
සුභ නව වසරක් ෙවේවායි ප්රාරේථනා කරනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඩබේ.මැක්සි ෙජේ.ප්රනානේදු මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙමාෙහාෙත්දී අපිට කරනේන තිෙයනේෙනේ ජනතාවට 
උපෙත් සිට මරණය දක්වා ෙමාරටුව මහ නගර සභාව විදියට කරනේන තිෙයන ෙදේ 
කරනේන. විෙශ්ෂෙයනේම ෙමාරටුෙවේ ජනතාවට සහ සම්බනේධතාවයක් තිෙයන 
ආයතනයක් තමයි ෙමාරටුව මහ නගර සභාව කියනේෙනේ. ඒ නිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, අපිට තිෙයනවා ෙමාරටුෙවේ ක්රිඩාංගන කිහිපයක් එ ක්රිඩාංගනවල 
තත්ත්වය දිහා අද බැලුෙවාත් විෙශ්ෂෙයනේ ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා. 
ඉදිබැදේද ක්රිඩාංගනය හා ෙමාරටුෙවේ තිෙයන හැම ක්රිඩාංගනයක්ම ඔබතුමාෙගේ 
විෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු කරනේන කියලා ඉලේලා සිටිනවා. වරේතමාන තත්වය දිහා 
බැලුවාම ඒ වෙගම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, රනේදු මනේතිතුමා කිවේවා ලී බඩු වලට 
ෙහාද මිලක් ලැබිලා තිෙයනවා කියලා. නමුත් නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙමාෙහාෙත්දි 
ෙමාරටුෙවේ වඩු කාරේමිකයා විශාල අපහසුතාවයකට පත්ෙවලා තිෙයනවා. 
විෙශ්ෂෙයනේ ඉහල යන ලී මිල, ලී ගම්, ඇණ පිළිබදව වඩු කාරේමිකයා හදන බඩුවට 
සාප්පු හිමියා ෙදන මිල දිහා බැලුවාම සාප්පු හිමියා තමයි විශාල මුදලක් 
හිමිකරගනේෙනේ වඩු කාරේමිකයාට සහන සැලසිම සම්බනේධෙයනේ ඔබතුමාට විශාල 
කාරේයය භාරයක් තිෙයනවා.එවෙගේම තමයි ගරු නගරාධිපතිතුමණි රනේදු 
මනේත්රිතුමා කිවිවා 2002 2006 කාෙලේදි රවිනාත් ගුණෙස්කර නගරාධිපතිතුමාෙගේ 
කාෙලේ කුණු ෙගාඩවලේ ෙමාරටුෙවේ තිබුණා කියලා අපි ෙපෟදේගලිකව එය දනේනවා. 
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සමාෙවනේන සුදත් මනේත්රිතුමා සදහනේ කෙලේ ආණ්ඩුපක්ෂය නිෙයෝජනය කෙරේ අපි 
විශාල කුණු කදු තිබුණා. අපිට නැහැ කියනේන බෑ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට කුණු 
කසල දානේන තැනක් තිබුෙණ් නැ රවිනාත් නගරාධිපතිතුමාෙගේ අනේතිම කාෙලේ තමයි 
අපිට කුණු දානේන වත්තක් හම්බවුෙනේ කුණුවත්තට ගිවිසුම් ඇතිකරෙගන 
විෙශ්ෂෙයනේ පළාත් පාලන ඇමති ජනක ෙතනේනෙකානේ ඇමතිතුමත් එක්ක එ 
සම්බනේධතාවය ඇතිකරෙගන ඒදේදි තමයි බල ෙපරලිය ඇතිෙවලා ඔබතුමා ට එ 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ඔබතුමා විශාල පරිශමයක් ගත්තා ෙමාරටුෙවේ කැලි කසල ඉවත් 
කිරිම සම්බනේධෙයනේ අවිවාදයක් නැහැ.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙස්වක ප්රශ්ණය නගර සභාෙවේ සමහර ෙස්වකෙයෝ ඉනේනවා  
කාඩේ එක ගහනේනවත් එනේෙනේ නෑ. කාඩේ එක ගහනේෙනේත් ෙවන ෙස්වකෙයක් නමුත් 
මාෙස් අනේනිමට ඇවිත් පඩිය ගනේනවා දීමනාව ගනේනවා. අපිට ආයුෙබෝවනේ කියලා 
යනවා.ෙම් පිළිබදව ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමුකරනේන ඕනෑ මෙගේ ඥාතිෙයක් 
කිවේවා ඔයෙගෝලේෙලෝ හැමදාම නගර සභාවට යනවා නගර සභාෙවේ ෙස්වකෙයෝ 
ෙමෙහ් ට්රැක්ටරේ එලවනවා, ලි කපනවා, ලි පටවනවා වඩු මඩුෙවේ වැඩ ෙස්වකයා 
තමනේෙගේ ෙස්වය ෙනෙමයි කරනේෙනේ භාහිර ෙස්වාවනේ ඉෂ්ඨ සිදේද කරනවා. 
ඔබතුමාෙගේ ඉදිරි කාෙලේදි විෙශ්ෂ අවධානයක් ෙයාමු කරනේන කියලා ඉලේලා සිටිනවා. 
එවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඉලක්කම් හරඹ ගැන මම කථා කරනේෙනේ නැහැ 
නගරාධිපතිතුමාට බලය තිෙයනවා අවශ්ය අවස්ථාෙවේදි තිනේදු තිරණ ගනේන නමුත් 
ෙකාවේඩි ව්යසනෙයේදි නගර සභාෙවනේ ජනතාවට අපි කරනේන ඕන හැම 
කටයුත්තක්ම කරා සතිපතා මාස්පතා රැස්විම් තියලා විවිධ ආයතන ඒක්ක 
සාකචේජා කරලා. ප්රධාන ෙසෟඛ්ය ෛවද්යතුමාෙගනේ අපිට එ සහෙයෝගය ලැෙබනේෙනේ 
නැ. ඔබතුමාෙගේ ඉලක්කයක් තිෙයනවා නගර සභාවට  ෛවද්යවරෙයක් අරෙගන එ 
සුවිෙශ්ෂි වු ෙස්වාව කාරේයක්ෂම කරනේන. එ සදහා ලබන වසෙරේදි ඔබතුමාට එ 
අවස්ථාව ලැෙබනේන කියලා ප්රාරේථනා කරනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙමාෙහාෙත්දි කියනේන තිෙයනේෙනේ අපි දිනපතා නගර 
සභාවට පැමිෙණන මහජන නිෙයෝජිතයනේ ජනතා වෙගේ අවශ්යතාවයනේ අපි 
කරනේෙනේ එ එනෙකාට අපිට මුණ ගැෙහනවා නාගරික ෙකාමසාරිස්තුමා, නිෙයෝජ්ය 
නාගරික ෙකාමසාරිස්තුමා, නාගරික ගණකාධිකාරිතුමා එවැනි අය අපිට 
හම්බෙවනවා අපි ආවාම එ කාරේයය සදහා විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. එ 
පමණක් ෙනෙමයි ෙස්වකයනේ විෙශ්ෂෙයනේ වරිපණම් අංශෙයේ ගත්තත් නාගරික 
ඉංජිෙනේරු අංශෙයේ සැලසුම් අංශය ගත්තත් නාගරික වැඩ අධිකාරිවරු විශාල 
ෙස්වයක් ඉටු කරනවා. සමසථ් ෙමාරටුව නගර සභාව ගත්තාම සුවිෙශ්ෂි ෙස්වයක් 
ඉටුකරන නිළධාරිනේ කිහිපෙදෙනක් ඉනේනවා විදුලි අංශය භාරව කටයුතු කරන 
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දුලේසිරි මහත්තයා. පක්ෂ විපක්ෂ හැම මනේත්රිවරෙයක්ෙගම ප්රසාදය ලබාෙගන වැඩ 
කටයුතුවලට විශාල සහයක් ලබා ෙදනවා. නාගරික ෙලේකම්තුමණි ඔබතුමාටත් 
ස්තුතියි. අපි පැමිෙණන ඔනම ෙවලාවක එ කාරේයය ඉෂ්ඨ සිදේද කරනවා. එවෙගේම 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි රැස්විම් අංශෙයේ නිලධාරිනේ වාරේතා හරියට ලබාෙදනවා. මහ 
සභා රැස්වීම ඉවර ෙවලා ඊලග සතිෙයේ ගියානම් ඔවුනේ කරන කාරේයය කුමක්ද කියලා 
අපිට හිතාගනේන බැ. ෙලාකු වගකිමක් ඔවුනේ ඉෂ්ඨ සිදේද කරනේෙනේ මාස අවසාෙනේදි එ 
වාරේතාව ලබාෙදනේන. එ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙවේදි එ අයව අපි පුදනේන ඕන 
විෙශ්ෂෙයනේ රැස්වේම් අංශෙයේ අයට අපි ස්තුතිය පුදකරනේන ඕන. නගරාධිපතිතුමා 
ඔබෙගේ කාරේයය මණ්ඩලය ඕනෑම ෙමාෙහාතක එම කාරේයය ඉෂ්ඨ කරලා ෙදනවා. එ 
ෙස්වක මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිය පුදකරනේන ඕන. නිෙයාජ්ය නගරාධිපතිතුමාට එ 
කාරේයය මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිය පුදකරනේන ඔන. දිනපතා පුවත්පත්, ලිපිද්රව්ය 
ෙගනත්ෙදන පණිවිඩකරුවනේ එ අය ෙම් ෙමෙහාෙත්දි අපි ආදරෙයනේ මතක්කරනේන 
ඕන. එවෙගම ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් ෙමාරටුව මහ නගර සභාව තුලත් නගර 
සභාෙවනේ එළිෙයේ අපි ෙමාරටුෙවේ ගත්තත් අපිට කරනේන ඔන වැඩ කටයුතු ෙගාඩක් 
තිෙයනවා.  මං ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනවා අපි පානදුෙරේ ගත්තත් 
රත්මලාන ගත්තත් පිළියනේදල ගත්තත් එ ප්රෙදේශ සිඝ්ර දියුණුවකට පත්ෙවලා 
තිෙයනවා. ෙමාරටුව මහ නගර සභා බල සිමාව ගත්ෙතාත් එ බල සිමාව තාම 
එෙහමමයි මං ආසයි තව ටිකක් එක දියුණුවට පත්ෙවනවාට ඔබතුමාෙගේ ආණ්ඩුව 
ඔබතුමාට එ වැඩකටයුතු කරනේන පුලුවනේ විෙශ්ෂ අවධානයක් ෙයාමුකරනේන කියලා 
ඉලේලා සිටිනවා. ෙමවැනි ෙදේවලේ තමයි අපිට කියනේන තිෙයනේෙනේ විෙශ්ෂෙයනේම මාධ්ය 
සහෘදයනේ ෙම් ෙමාෙහාෙත්දි අපි මතක් කරනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි, මම ඔබතුමාෙගනේ ඉලේලිමක් කරනවා නගර සභාෙවනේ 
ඉටුවිය යුතු ෙස්වාවනේ ඉදිරිෙයේදි මිට වඩා වැඩි ෙදයකිනේ කරනේන ෙවනවා ඔබතුමා 
ෙමහි තිෙයන අඩුපාඩු අපිට වැඩිය ෙහාදට ෙප්නවා දිනපතා පැමිෙණන හිනේදා. මං 
හිතනේෙනේ අපිට කරනේන ඔෙනේ වැඩ කිහිපයක් තිෙයනවා. විෙශ්ෂෙයනේ විපක්ෂ 
මනේත්රිවරුෙගේ අදහස ් අහක දානේන එපා එ අය ඔබතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරනේෙනේ 
ෙම් නගර සභාව යම් කිසි සථ්ානයකට ෙගේනේන. එනිසා සහෙයෝගය ලබා ෙදනේන. එ 
වෙගේම අවසාන වශෙයනේ ඉදිරිෙයේදි නත්තල පැමිෙණනවා එ නත්තල 2022 වරේෂය 
සමකාමි වරේෂයක්ෙවනේන කියලා ප්රාරේථනා කරනවා. අපිට පණිවිඩයක් ආවා දකුණු 
අප්රිකාෙවේ තිෙයන ෙකාවිඩේ ප්රෙභේදය අනික් එවට වඩා සිඝ්රෙයනේ ව්යාප්තෙවනවා 
කියලා. එෙහම වුෙනාත් වැඩකටයුතු අකරේමණ්ය ෙවනවා එෙස් ෙනාෙවනේනට කියා 
අපි ප්රාරේථනා කරනවා. නගරාධිපතිතුමා, නිෙයාජ්ය නගරාධිපතිතුමා, විෙශ්ෂෙයනේ 
සෙහෝදර මනේත්රීතුමනේලා, මනේත්රීතුමියනේලා ෙකාමසාරිස්තුමා, ප්රධාන සියලුම නිළධාරි 
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මණ්ඩලයට ෙම් ෙමාෙහාෙත්දි අෙප් සුභ පැතුම් අෙප් සුහදත්වය පිරිනමමිනේ මම 
නිහඩ ෙවනවා.  
 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 
 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මාෙගේ 22 ෙවනි අයවැය විවාදයටයි මම ෙම් 
සහභාගිෙවනේෙන. ඔබතුමා 2022 ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ ප්රධාන මුල්ය ලියවිලේල 
ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාෙවේ, අෙප් රෙටත් ප්රධාන මුල්ය ලියවිලේල පාරේලිෙම්නේතුෙවේ 
සාකචේජා ෙවමිනේ පවතින අවස්ථාවක් ඔබතුමා ෙම් අයවැය ෙලේඛනය ඉදිරිපත් කෙලේ. 
අෙප් රට සාමාන්ය තත්වයක තිෙයන අවස්ථාවක ෙනෙමයි. අෙප් ජිවිත කාලය තුල 
රටක් විදියටත් ෙලෝකයක් විධියටත් මුහුණ දිපු භායානකම ව්යසනයකට මුහුණ දිපු 
කාල පරිචේෙජේදයක්. ෙම් කථාකරන ෙමාෙහාත ෙවනෙකාට ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙයේ විතරක් ලක්ෂ 111 ක් පාරට වැටිලා ඉනේන ෙවලාවක ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙම් කථා කරන ෙමාෙහාත ෙවන ෙකාට 43 ලක්ෂයක් ආයතන වලිනේ එලියට 
දාලා තිෙයන ෙවේලාවක්. 1930 නේ පස්ෙස් මුලු ෙලෝකෙයේම ආරේථිකය බරපතල විධියට 
කඩනේ වැටිලා උදේදමනය වැඩිෙවන ෙවේලාවක අපි ෙම් සාකචේජාව සිදු කරනේෙනේ. ෙම් 
ගතකරපු වසර 22 ඇතුලත ආණ්ඩු පක්ෂය ඉදිරිපත් කරන අයවැය විපක්ෂය 
විෙවේචනය කරන සාම්ප්රදායික විෙවේචනයම තමයි තිබුෙනේ. ඊෙයේ ෙවනෙකාට කිසිදු 
එනේනතකට මරේධනය කර ෙනාහැකි ෙකාවිඩේ ප්රෙභේදයක් ෙලෝකය පුරා පැතිෙරමිනේ 
පවතින ෙමාෙහාතක්. ඒ කියනේෙනේ 2022 වරේෂෙයත් ෙකාවිඩේ ව්යසනෙයනේ ෙතාර 
ජිවිතයක් තිෙයයි කියලා අපි විශ්වාස කරනේෙනේ නෑ. ෙකාවිඩේ සමග සටනේ කරමිනේ 
නව සාමාන්යකරණයක් යටෙත් තමයි අපි සියලු ෙදනා ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
අයවැය ෙලේඛනය ක්රියාවට නංවනේන ෙවනේෙනේ. විපක්ෂෙයේ කිහිප ෙදෙනක් යම් යම් 
සාධනීය කථා ඉදිරිපත් කරා එවා අපි එකග ෙවන එවා ෙවනේන පුලුවනේ එකග 
ෙනාෙවන එවා ෙවනේන පුලුවනේ නමුත් යම් සාධනිය පිළිෙවතකිනේ සාධනිය 
ප්රෙවේශයකිනේ ඔවුනේ ෙම් අයවැය සම්බනේධෙයනේ යම්  විග්රහයක් කලා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි දනේනවා උපෙත් සිට විපත දක්වා සියලු කාරේයයනේ 
කිරිෙම් බලය සහ හැකියාව අෙප් මහ නගර සභාවට තිෙයනවා. මාතෘ ළමා 
සායනෙයේ ඉදලා සුසාන භුමිය දක්වා එ අතර මැද සියලු කාරණාවලට මැදිහත්ෙවනේන 
අෙප් මහ නගර සභා ආඥාපනෙත් බලය තිෙයනවා. මට මතුකරනේන ඕන කාරණා 
කිහිපයක් තිෙයනවා. ෙම් අවස්ථාෙවේ විෙශ්ෂෙයනේම අෙප් විපක්ෂෙයේ 
මනේත්රිතුමියනේලා හා මනේත්රිතුමනේලා කිහිප ෙදෙනකුෙගනේම කියවුනා ඔබතුමා ෙෆල්ේ 
එවෙගේම හරිෙකනා ෙනෙම්යි පුටුෙවේ ඉනේෙනේ සුදුසු ෙකනාට ෙනෙමයි ෙම් පුටුව 
තිෙයනේෙනේ. එවෙගේම ඔබතුමා සලකනේෙනේ පාක්ෂිකයනේට ෙගාඩක් ෙදනා අතිනේ 
කියෙවේචේච ෙපාදු විෙවේචනය තමයි ෙම්. මුලිනේම කියනේන ඕන ෙමාරටුව නගර සභා 
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ඉතිහාසෙයේ ඔබතුමාෙගේ කාලපරිචේෙඡේදය දැනේ අවුරුදු 14 ක් අපි ඊට කලිනුත් රවිනාත් 
ගුණෙස්කර නගරාධිපතිතුමාෙගේ කාෙලේත් ෙකාෙහාමද ෙගනිචේෙචේ කියලා අපි දැකලා 
තිෙයනවා. ඊට කලිනේ ඒ. ටි. ෙක්. චනේද්රදාස මැතිතුමා ෙම් නගර සභාව ෙකෙහාමද 
ෙගනිචේෙචේ කියලා අපි දැකලා තිෙයනවා. එතුමනේලා පිළිබද විෙවේචන නෑ අඩුපාඩු 
තිබුණා. මං කියනේෙනේ එක ෙනෙමයි. ෙම් නගර සභාව පහුගිය අවුරුදු 14 ඇතුලත මම 
නිෙයෝජනය කරා අවුරුදු 8. ෙම් මෙගේ 8 ෙවනි අවුරුදේද ඔබතුමාෙගේ කාෙලේ ඔබතුමාෙගේ 
නගරාධිපතිධූරය යටෙත් ඔබතුමාෙගේ නායකත්වය යටෙත් ෙම් සභාව නිෙයෝජනය 
කරා. ෙමම සභාෙවේ ඊට කලිනේ මම ෙවන ආකාරයකිනේ ඔබතුමාත් සමග 
සම්බනේධෙවලා තිෙයනවා. ෙම් සභා ෙවේ හැබැයි මම දැක්ක ඇත්ත කාරණාවක් 
තිෙයනවා නගරාධිපතිධූරය .වි අයි. පි. ධූරයක් බවට පත් ෙනාකෙලේ නම් එක ෙම් මහ 
ෙපාළෙවේ ජිවත්ෙවන මිණිස්සුනේට බදේද කරා නම් එ ඔබතුමා කියලා මම ෙබාෙහාම 
පැහැදිලිව කියනවා.අපි දනේනවා ෙවනත් සභාවල එ නගරාධිපතිධූරයත් එක්ක 
ලැබිචේච ෙලාකු චිත්රයක් තිෙයනවා.නමුත් ඔබතුමා බිම ඉදෙගන උෙදේ පානේදර එන 
මණුස්සයා දිහා බලලා කථා බහ කරලා සමහර ෙවේලාවට නගර සභා ෙස්වකෙයෝ 
එනේන කලිනේ ෙමතන ඉනේනවා මහ ෙපා ෙළාෙවේ ඉදෙගන ඔනම තැනක සරල 
භාෂාෙවනේ කියනවා නම් ඔනම තැනක රිංගනේන පුලුවනේ හැකියාව 
තිෙයනවා.ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ සමහර ක්ෙෂත්රවල පසුගාමි බවක් 
තිෙයනවා.ෙසෟඛ්ය පැත්ෙත්නේ සමහර මං මාවත් පැත්ෙතනේ ඉතා විශාල ප්රමාණයක් 
ෙසෟඛ්ය පැත්ෙත්නේ සියලේල ෙම් වෙගේ ෙභෟතික පැත්ෙත්නේ විශාල ප්රමාණයක් සුභ 
සාධනය පැත්ෙතනේ විශාල ප්රමාණයක් ඔබතුමාෙගේ වසර 14 ඇතුෙලේ ෙබාෙහාම 
ෙහාදට ඔබතුමා නිම කරලා තිෙයනවා.එ වැඩ සටහනේ ක්රියාත්මක කරලා තිෙයනවා.  

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපිට සුදුසුකම සාෙපක්ෂයි ගරු නගරාධිපතිතුමණි 
ෙකෙනකුට හිෙතනේන පුලුවනේ ඔබතුමා සුදුසු නෑ.ෙකෙනකුට කියනේන පුලුවනේ 
ඔබතුමා සුසුසුයි.හැබැයි ඔබතුමා සුදුසු ද නැදේද කියලා තිරණය ෙවනේෙනේ 
ඔබතුමාෙගේ ක්රියාෙවනේ.ඔබතුමාෙගේ ක්රියාව අනුව මහ නගර සභාවක් තිෙයනේන ඔන 
මුලික කාරයයනේවලිනේ ඔබතුමා අසමත්නම් ඔබතුමා එ ෙදේවලේ ෙනාකරනවා නම් 
අනේන ඔබතුමා සුදුසු නෑ.ෙමාරටුෙවේ ජනතාව ඔබතුමාට තුනේපාරක් ඔය පුටුව ලබා 
දිලා තිෙයනේෙනේ ඔබතුමා අසමත් නිසා ෙනෙමයි සුදුසුකම් නැත්නම් ෙදනේනැෙනේ 
නැහැෙනේ. ඔබතුමත් මණුස්සෙයක්. ඇස් කනේ නහර වලිනේ හැදිචේච ෙකෙනක්. අපි 
කවුරුත් රහත් ෙවේචේච අය ෙනෙමයි. අපි කවුරුත් මාරේගඵල ලබපු අය 
ෙනෙමයි.අඩුපාඩු තිෙයනේන පුලුවනේ.හැබැයි එ අඩුපාඩු එෙහම තිබුණා කියලා 
අඩුපාඩු ගැනම විෙවේචනය කර කර ඉනේන එකම ෙනෙමයි අෙප් යුතුකම ෙවනේෙනේ 
ඔබතුමාෙගේ ෙදයක් නමුත් මම කියනේෙනේ අපි යම් විෙවේචනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකාට 
එය උෙප්ක්ෂාෙවනේ බලනේන කියලා මම ඔබතුමාෙගනේ ෙගෟරවෙයනේ ඉලේලා සිටිනවා. 



70  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

එවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙමතන කියවුණා පාක්ෂිකයනේට පමණයි ඔබතුමා 
සලකනේෙනේ කියලා. හරිනම් ඔවේ අපි පාක්ෂිකයනේට සලකනේන ඔනෑ. 
ෙදේශපාලක්ඥයනේ විදියට ෙම් පුටුෙවේ ඉනේෙනේ පාක්ෂිකයනේ නිසා.ඔබතුමා ඔය පුටුෙවේ 
ඉනේෙනේත් පාක්ෂිකෙයෝ නිසා. ෙමතන ෙම් මනේත්රිවරු ඉනේෙනේත් පාක්ෂිකෙයෝ නිසා. 
අපිට 23 ක් හම්බවුෙනත් ආණ්ඩු බලයක් පිහිටවනේන හම්බවුෙනත් පාක්ෂිකෙයෝ 
නිසා. ජනාධිපති පත්කෙලත්    පාක්ෂිකෙයෝ නිසා අගමැති පත්කෙලත් 
පාරේලිෙම්නේතුෙවේ තුෙනනේ ෙදෙක් බලයක් පිහිටවනේන හම්බවුෙනත් අෙප් 
පාක්ෂිකෙයෝ නිසා. අෙප් පාක්ෂිකයනේට සලකනේන බැරිනම් ෙමාකටද අපි 
ඉනේෙනේ.නමුත් එෙකනේ කියනේෙනේ පාක්ෂිකයනේ ෙනාවන අයව තලා ෙපලා ඔවුනේට 
සම්පුරේණෙයනේ නි ෙශ්ධ කරලා සලකනවා කියන එක ෙනෙමයි. හැබැයි එෙහම කියපු 
අය එෙගාලේලනේෙගේ ආණ්ඩු බලය තිබුණු කාෙලේ ෙකාෙහාමද සැලකුෙවේ. මම 
උදාහරණයක් කියනේනම් ෙමාරටුෙවේ සමෘදේධි ලබා ගනේනා අය සමෘදේධි ගනේන 
සුදුසුකම් තිෙයන අයද එදා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ විතරක් සුදුසුකම් විදියට 
අරෙගන එකම සුදුසුකම යු. එනේ. පි. විම ෙම් ගෙම් සමෘදේධි ලබා ෙදනේන. තට්ටු ෙදෙක් 
ෙගවලේවලටත් සමෘදේධි තිෙයනවා ෙබාරුපන මෙගේ ෙකාට්ඨාශෙයේ.ෙපාෙරාත්තු 
ෙලේකනෙයේ ෙබාරුපන එක ෙගදර නම් ෙදකක් තිෙයනවා. එෙහම කරලා කියනවා අපි 
පාක්ෂිකයනේට සලකනවා කියලා. 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම මහජන උපෙයෝගිතා හා ප්රජා සංවරේධන කමිටුෙවේ 
සභාපති විදියට ෙම් වසෙරේ විශාල වැඩ ප්රමාණයක් සැලසුම් කරලා තිබුණා. නමුත් එ 
සැලසුම් කරපුවා එ ආකාරෙයනේ කරගනේන බැරි වුණා. ෙම් ෙකාවිඩේ වසංගතයත් 
එක්ක සැලසුම් කරපු ෙබාෙහෝ ෙදේවලේ ප්රජාවත් එක්ක එකතුෙවලා කරනේන තිෙයන 
එවා.එ අනුව විෙශ්ෂෙයනේම 2022 වරේෂය සදහා ඔබතුමා සුභසාධන ෙස්වාවට 
විෙශෂෙයනේම පුස්තකාල, ප්රජා මණ්ඩල, ෙපර පාසලේ, විෙනෝද ක්රිඩා වෙගේ එ 
සුභසාධන වලට මිලියන 7 ක මුදලක් ෙවනේ කරලා තිෙයනවා.එ මිලියන 7 
විෙශ්ෂෙයනේම ෙපර පාසලේ සදහාත් ප්රජා සංවරේධන කමිටුව විදියට එම කානේතා 
කටයුතු ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරනවා. අපි බලාෙපාෙරෝත්තු ෙවනවා ලබන 
අවුරුදේදට විෙශ්ෂෙයනේ ෙපර පාසලේ දරුවනේ සහ පුස්තකාල ඉලක්ක කරෙගන විෙශ්ෂ 
වැඩ සටහනේ ටිකක් සම්පාදනය කරනේන.විෙශ්ෂෙයනේ දරුවනේෙගේ පරිකලේපනය 
ෙලාකු කාලයක් දරුෙවෝ ෙගවලේවල ඉදලා ඔවුනේ දැනේ එක්ෙකෝ ජංගම දුරකථනයට 
හුරුෙවලා තිෙයනවා.රුපවාහිණියට හුරුෙවලා තිෙයනවා.එ නිසා ඔවුනේව එතනිනේ 
එහාට ගිහිලේලා ඔවුනේෙගේ පරිකලේපන හැකියාව වරේධනය කිරිම ෙවනුෙවනේ අපි අෙප් 
සීයලා ආචේචිලාෙගනේ ඉෙගන ගත්ත කතානේදර කලාව හරහා අපි ලබාගත්ත 
පරිකලේපනීය හැකියාව ඔවුනේට අත්පත්කර දිෙම් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරනේන 
බලාෙපාෙරෝත්තු ෙවනවා. එවෙගේම ෙපර පාසලේ ෙදකක් පුස්තකාල ෙදකක් 
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අවුරුදේදකට සැරයක් අංග සම්පුරේණ ෙපර පාසලක් හා අංගසම්පූරණ  පුස්තකාලයක් 
බවට පරිවරේතනය කිරිම සදහා වැඩසටහනක් ෙයෝජනා කරලා තිෙයනවා. ඒ සදහා 
ඔබතුමාෙගේ සහය ලබාෙදනේන කියලා ඉලේලා සිටිමිනේ ෙමම 2022 අයවැයට මෙගේ 
පක්ෂපාතිකත්වය පිරිනමමිනේ මම නිහඩ ෙවනවා. 

 
මහ නගර සභා මනේත්රි  - එම්.චනේද්ර ගාමිනී පිරිස් මහතා 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඇත්තටම පහුගිය අයවැය ෙලේකන ෙහෝ විගණන වාරේතා 
පරිශිලනය කරනේන ඒවා මෙගේ ලග ෙනාමැති නිසා මම එ පිළිබදව කථා කරනේන 
යනේෙනේ නෑ. නමුත් මං ප්රෙවේශයක් ගනේන ඔන නගරාධිපතිතුමනි, පහුගිය කාෙලේ 
ෙවචේච ෙදේවලේ මම දනේෙනේ නැ.ඔබතුමාෙගේ අයවැය ප්රකාශය තුලිනේම. ඉතාම සංෙවේදි 
ප්රකාශයක් ඔබතුමාෙගේ කථාෙවේ තිබුණා. අපි දනේනවා ෙකාවිඩේ නිසා සිදු වු මරණ 
ගැන ගම් මට්ටෙම් දි මහා අපරාධයක් කලා වෙගේ ගෙම් මිණිසස්ුනේෙගනේ ෙකානේෙවලා 
මුලේලකට ෙවලා ඥාතිනේෙගනේ බැණුම් අහෙගන කනේන ෙවේල නැතිව දුක්විදෙගන 
ඉතාම ෙගෟරවෙයනේ ජිවත් ෙවචේච මිනිස්සු ෙපාලිතිනේ ෙරදි කඩක අවසනේ ගමනේ ගියා. 
සියලුම ආගමික වතාවත් ෙහෝ ෙගෟරවයක් ෙනමැතිව එ බර ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාව ෙවනුෙවනේ ඔබතුමා දරා සිටම ගැන මාෙගේ ෙපෟදේගලික ප්රශංසාව ඔබතුමාට 
පුදකරනේන ඕන. අසරණ ෙවචේච මනුස්සෙයකුට අවසනේ ෙගෟරවය හිමි ෙනාවන 
අවස්ථාවක අවසනේ ෙගෟරවය දක්වනේන ඉදිරිපත්විම භාරගැනිමම සැබවිනේම 
මනුෂ්යත්වෙයේ නාමෙයනේ මං ගරු කරනවා. ඇත්තටම ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 
ඉතාම සුලු වැරදි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනේන ඔන ෙරෝම ඉලක්කම් 9 ෙවනි පිටුෙවහි 
19 ෙවනි කරුෙණ හි තිෙයනවා ජල කාණු මිට ඉස්ෙසල්ේලා තිබුණා දැනේනම් එකක්වත් 
නෑ කියලා. ඇලපිලේලක් භායානක වුනාට ෙතාරතුරු ගනේන ෙකෙනකුට ජල කාණු 
නැතිවිම නම් ඉතා භායානකයි. එය ජලකණු ෙලස නිවැරදි ෙවනේන ඕන.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මෙගේ ෙපෟදේගලික ෙදයක් එහි තිෙයනවා. ෙරෝම ඉලක්කම් 16 
පිටුෙවහි කාඩරේ එෙක් ප්රජා සංවරේධන නිළධාරි තනතුරු ෙම් වනවිට නැහැ කියලා 
සදහනේ ෙවලා තිෙයනවා. ඒත් ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ ප්රජා සංවරේධන නිළධාරි 
තනතුරක් ලබපු ෙකෙනක් මම, ෙදහිවල නගර සභාෙවේ දැනේ ෙස්වය කරනේෙනේ 
ෙදේශපාලන ෙහ්තුවක් මත මිසක් ෙවන ෙහ්තුවක් නිසා ෙනෙමයි. මම ස්ථාන මාරු 
ෙවලා ගිෙයේ ලගම මහ නගර සභාවට මම තාමත් ෙස්වෙයේ ඉනේෙන ප්රජා සංවරේධන 
නිළධාරිවරයා විධියට ෙදහිවල නගර සභාෙවේ කාඩරේ එෙක් ප්රජා සංවරේධන නිළධාරි 
තනතුරක් නෑ. මම ෙවනත් තැනක වැඩ බලනේෙනේ නමුත් මට විශ්රාම යනේන බැහැ. එ 
තනතුරට පත්විම තිෙයනේෙනේ ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ නිසා කවදාහරි දවසක 
මට ෙමාරටු මහ නගර සභාෙවනේ තමයි විශ්රාම යනේන ෙවනේෙනේ. එදාට එනෙකාට 
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නැති තනතුරක් ෙවනුෙවනේ මා විශ්රාම ගනේවනේන හැකියාව තිෙයයිද කියන එකත් මම 
දනේෙනේ නැ. එෙහම ෙදයක් නැත්නම් ප්රශ්ණයක් නෑ. එ නිසා එ පිළිබදව ඔබතුමාෙගේ 
අවධානය ෙයාමු කරනේන කියලා ඉලේලා සිටිනවා. ප්රජා සංවරේධන නිළධාරි තනතුරක 
පත්විම ලබපු මට ෙදහිවල නගර සභාෙවනේ විශ්රාම යනේන බැ. එෙහම තනතුරක් 
එෙහ නැහැ. එක විෙශ්ෂ කරුණක් විධියට ඔබතුමාට සිහිපත් කරනේන ඕනෑ. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ෙම්ක ෙයෝජනා කරනේන අවස්ථාව ෙනාවුනත් ඔබතුමාෙගනේ 
කාරුණික ඉලේලිමක් කරනේන ඔන ෙදහිවල හා ෙමාරටුව ෙකාළඔ දිස්ත්රිකෙයේ අපි 
දැකලා නැහැ කානේතාෙවෝ සිගරට් ෙබානවා. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, දැනේ 
කානේතාෙවෝ පවා මත්ද්රව්ය පාචේචිකරන තත්වයකට පත්ෙවලා තිෙයනවා එ නිසා 
අනාගත පරමිපරාව ගලව ගනේන ඔබතුමාෙගනේ කාරුණිකව ඉලේලනවා. ස්ථාවර 
කාරක සභාවට මත්ද්රව්ය නිවාරනයත් ඇතුලත් කරනේන එ තුලිනේ අෙප් දරුවනේ 
ෙබරගනේන අපිට ෙදයක් කරනේන හැකිෙවයි. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් 
ඔබතුමාෙගේ 14 ෙවනි අයවැය. මනේ එෙක් සදහනේ කරුණු වලට එකඟ ෙනාවුනත් මම 
එකට ඡනේදය දුනේනත් ෙනාදුනේනත්, ෙමය ෙමාරටුෙවේ ජනතාවෙගේ වටිනා ලියවිලේල 
එක ඔබතුමාෙගේ 14 ෙවනි අයවැය නිසාත් මම ෙපෟදේගලිකව ඔබතුමාට සුභ පතනවා. 
ෙම් ලියවිලේල තුල සාරේථක ෙනාවුනත් ඔබතුමාෙගේ හැකියාෙවනේ ෙමාරටු ජනතාවට 
ෙස්වයක් කිරිමට හැකිෙවේවායි. ප්රාරේථනා කරමිනේ අපි ආදායම් උත්පාදනය ෙහෝ 
ආදායම් එකතු කිරිම තුලිනේ තමයි අෙප් නගරෙයේ පැවැත්ම තිෙයනේෙනේ එකතු 
ෙනාවන මුදලේ එකතු කර ගැනිෙම් වැඩ පිළිෙවලක් ගැන සදහනේ ෙනාෙවන ෙලාකු 
ආදායම් මාරේග ෙපනේවන අයවැයක් තමයි අද ඔබතුමාෙගේ තිෙයනේෙනේ. ඇත්තටම මම 
සජිත් මනේත්රිතුමා කිවේවා සිහින අයවැයක් කියලා එකට ෙපෟදේගලිකව එකග ෙවනවා. 
ෙහ්තුව අපි ෙපනේවන අය එකතු ෙනාවුනාට නගරාධිපතිතුමණි ඔබතුමා ෙපනේවන 
වැය අනිවාරේෙයනේ වියදම් කරනේන ඕන. අය නැතිව වියදම් කරනේන ගියාම තමයි 
ඔබතුමාට විශාල ප්රශණ්වලට මුහුණ ෙදනේන ෙවනේෙනේ. වැය කපා හරිනේන පුලුවනේ 
කමක් නෑ අය ෙනාලැබුණත්, ඒ පිළිබදව ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනේනට ඕන. 
ෙමාකද අපි ව්යාපාර ආයතනයක් ෙනෙමයි නිසා උපත ලබනේන කලිනේ සිට මරණය 
දක්වාම ෙස්වා සපයන ආයතනයක් විධියට එෙකනේ අපිට ගැලෙවනේන ෙනාහැකි 
නිසා. ෙකානේක්රිට් සංවරේධනය විය යුතුයි. මානව සංවරේධනයට වියයුතු ෙදේවලේ ඇතුලත් 
වුනානම් ඇත්තටම මම ෙපෟදේගලිකව අගය කරනවා. අෙප් කානේතා හිංසනය ගැන 
කථා කරදේදි ඔබතුමාෙගේ පාරේශවෙයනේ කිවේවා පලමුෙවනේම ෙගෟරවය දුනේෙනේ 
ඔබතුමාලෙගේ පක්ෂෙයනේ කියලා පිළිගනේනවා. ප්රථම අගමැතිනියත්, ඔබතුමාලෙගේ 
ප්රථම ජනාධිපතිනියත්, ඔබතුමාලෙගේ නමුත් අෙප් පක්ෂ නායක රනිලේ වික්රමසිංහ 
මැතිතුමා තමයි සියයට 25 අනිවාරේයය කරලා කානේතාවනේට ෙදේශපාලනයට එනේන 
දුනේෙනේ, තිසර මනේත්රිතුමාෙගේ කථාෙවේදි කියවුනා මවේවරුනේට කිරිපැකට් දිම තාමත් 
එය ක්රියාත්මක විම ගැන මම මෙගේ හදවතිනේම සතුටුෙවනවා.  



73  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

 

ගරු නරාධිපතිතුමනි, නගර සභා ආඥා පනත අනුව පක්ෂ විපක්ෂ මනේත්රීධුර නැහැ. 
අපි සියලු ෙදනාම මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හරි ෙදට එකඟ ෙවනේනත්, වැරදිෙදේට 
විරුදේධ ෙවනේනත්, අපි බලාෙපාෙරෝත්තුෙවනේ ඉනේනවා. හරිෙදේට අපි අනිවාරේෙයනේ 
සහය ෙදනවා. කුණු ගැන කථා කරනේන ඕන. රවිනාත් ගුණෙස්කර මැතිතුමාෙගේ 
කාෙලේ කුණු ෙගාඩවලේ තිබුණා තමයි. එතුමා භාරධූර කටයුත්තකට මුහුණ දුනේෙනේ 
කුණු දානේන තැනක් තිබුෙනේ නැහැ. අපිට එතුමාෙගේ අවසාන කාෙලේ දි හැකිවුනා 
කරදියාන වත්ත අරෙගන කසල තැනේපත් කරනේන පුළුවනේ වුණා. අදටත් ක්රියාත්මක 
ෙවනේෙනේ එතුමා පටනේ ගත්ත ෙදේ තමයි. ෙකාහාම වුනත් එය ක්රමාණුකුලව කිරිම 
පිළිබදව ඔබතුමාට ප්රශංසාව පුදකරනවා. එය විය යුතු ෙදයක් නිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙභෟතික සැලසුම් වලට වැඩි පමුඛතාවයක් දිලා සියයට 
58.27 ෙභෟතික සැලසුම්වලට එක අවශ්යයි. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙසෟඛ්ය 
සදහා වියදම් කරන මුදල අනිවාරේෙයනේ වියදම් කල යුතුමයි. මම දකින විධියට 4.84 ට 
වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ෙසෟඛ්ය ෙස්වා සදහා ෙවනේ කරනේන ඔන. ෙහ්තුව ෙකාවේඩේ 
විතරක් ෙනෙමයි. ෙඩංගු, කලු දිලීර වෙගේ වසංගතත්, ගංවතුර, ස්වාභාවික ආපදා 
ෙබාෙහෝ තිෙයනවා. ඒක නිසා ෙමක මිට වඩා වැඩි උනානම් මම මිට වඩා සතුටු 
ෙවනවා. ට්රැක්ටරේ 28 ක් තිෙයනවා. 3 ක් ක්රියාත්මක ෙවනේෙනේ නැහැ. 25 වැඩ කරනේෙනේ. 
25 තුල හරි කුණු කසල ඇෙදනවා. නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නාගරික 
ෙකාට්ඨාශ තිෙයනේෙනේ 29 යි. අපිට තව 4 ක් ගත්තනම්, එක ෙකාට්ඨාශයකට එක 
ට්රැක්ටරයක් ෙයාදවනේන පුලුවනේ. ඒ පිළිබද ඔබතුමාෙගේ අවධානය ෙයාමු කරනේන 
කැමතියි. පහුගිය කාෙලේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ආවා. මම එදා කම්ටුවකට සහභාගි 
ෙවනේන පැමිණිෙයේ ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ ඉලේලිම පරිදි. මම එතනට ගියා යනේන 
ඉස්ෙසලේලා එළිෙයදි මට ෙවේදනාවක් දැනුනා. එම ස්ථානය අපි රගහලක් විධියට තමයි 
හැදුෙවේ. අෙප් ඔලුෙවේ තිෙයනේෙනේ රගහල අපරාෙදේ අෙප් රගහල නගරාධිපතිතුමා 
කුණුෙගාඩක් කරාෙනේ කියන හැගිෙම්නේ තමයි ගිෙයේ, නමුත් ගියාට පස්ෙස් එ හැගිම 
ෙවනස්වුනා. කසල කියන අප්රසනේන වචනය ෙවනුවට එහි සුනේදරත්වයක් තිබුණා. 
ඔබතුමා නිවාස සංකිරේණ ඇති කරනේන රගහලක් හදනේන බිලියන ගණනිනේ මුදලේ 
ෙවනේ කර තිෙයනවා. ඒක යථාරේතයක් ෙවනවානම් එය ෙමාරටු ජනතාවෙගේ 
යහපතක් කියලා කියමිනේ මම නැවත ෙසෟඛ්ය ෙක්ෂත්රයට මිට වඩා දායකත්වයක් 
දක්වනේන කියලා කාරුණිකව ඉලේලා සිටිනවා. සියලු ෙදනාට ඉතාමත් වාසනාවනේත 
දවසක් එවෙගේම සුභ  නත්තලක් හා වාසනාවනේත නව වසරක් ෙවේවායි ප්රාරේථනා 
කරනවා. 

මහ නගර සභා මනේත්රි  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කල 14 ෙවනි අයවැය අපිත් අෙප් ශක්තිය 
සහය සුභ පැතුම් එක්කරන 14 ෙවනි අයවැය මුලිනේම මතක්කරනේන ඕනෑ සජිත් 
දුමිනේද මනේත්රිතුමා කිවේවා ෙම්ක සිහින අයවැයක් කියලා. සිහින තමයි මිනිස්සු ජිවත් 
කරවනේෙනේ සිහින වලිනේ තමයි මිනිස්සු යථාරේතයට කිට්ටු කරනේෙනේ. එ නිසා අපි 
ඔබතුමාත් එක්ක එකගයි.මිනිසස්ු දකින විදිය තමයි ෙවනස් චනේද්රගාමිණි මනේත්රිතුමා 
කසල දකිනේෙනේ එක විදියකට. රුවනේමලේ මනේත්රිතුමා දකිනේෙනේ එක විදියකට. ඔහු 
කියනවා ආණ්ඩු පක්ෂෙයේ මනේත්රිවරු කථා කරනේන ගත්ත ෙවේලාෙවේ ඉදනේ කසල 
කසල කසල ෙම් ලියවිලේල කසල ෙගාඩට දානේන කියනවා.අපි 2006 බලයට 
පත්ෙවනෙකාට අපි ඉස්සරහා තිබුන දැවැනේතම අභිෙයෝගය තමයි කසල ෙගාඩවලේ 
වලිනේ ජනතාව මුදවා ගැනීෙම් ප්රශ්ණය. ෙමාරටුව නගරාධිපතිවරයා විදියට 
සමනේලාලේ ප්රනානේදු පත්වුනාට පස්ෙස් අපිට මාස ගාණක් නිදිවරාෙගන ඉනේන 
සිදේධවුනා. ඔබතුමා දනේනවා සජිත් දුමිනේද මනේත්රිතුමා එතෙකාට අපිත් එක්ක හිටිෙයේ 
අපි ෙමාරටුෙවේ කසල ෙගාඩවලේ මුරකරලා එවා සුදේද කරනේන ගත්තා. දැවැනේත 
කාරේයයක් කරලා තමයි ෙමාරටුෙවේ ෙම් කසල ෙගාඩවලේ නැතිකෙලේ එෙහම 
නැතිකරාම එ ගැන කථාකරනේන අපි කැමතියි එ අපි කරපුවා. එක නිසා අපිට එෙහම 
තමයි හැබැයි කුණු අයිනේ කරලා නිකනේ හිටිෙයේ නෑ බස්නාහිර පළාත් ඝණ අපද්රව්ය 
කළමනාකරන අධිකාරිය එ ජනනය වන ෙනාදිරන කසල එක බිංදුව කරනේන වැඩ 
සටහනක් හදුනේවලා ෙදනෙකාට අනික් අයට සිහිනයක් ෙවලා තිෙයන එක 
යථාරේතයක් කෙලේ ෙමාරටුව මහ නගර සභාව. ගරු නගරාධිපතිතුමණි, එහි 
ෙගෟරවය අපි ඔබතුමාට ෙදනවා. අෙප් නායකයා විධියට ඔබතුමා ඉතාම ෙහාද 
දැක්මකිනේ එය කල නිසා තමයි අද ෙවන නගර සභාවලිනේ ප්රාෙදේශිය සභාවලිනේ අෙප් 
ෙම් කසල අංගනය බලනේන එ ආයතන වලිනේ එනවා. සභාපතිවරු එනවා. එ විතරක් 
ෙනෙමයි පසුගිය දවසක බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ෙම් සථ්ානයට 
ඇවිලේලා එතුමා ප්රශංසාවට ලක්කලා ගරු නගරාධිපතිතුමාෙගේ වැඩ පිළිෙවල ඉතාම 
ෙහාදයි. ෙමාරටුව මහ නගර සභාව හැමදාම ෙම් විධියද කියලා එතුමාෙගේ හිෙත් 
එතුමා එනෙකාට විතරක් ෙම් විධියට පිළෙවලට තිෙයනවා කියලා. ඔබ හැෙමාම 
දනේනවා. ඉතාම පිරිසිදුවට එ ස්ථානය පවත්වාෙගන යනවා විතරක් ෙනෙම්යි වැඩ 
ඉවර වුනාම එ ෙස්වකෙයෝ එතැන ක්රිඩා කරනවා.එ තරමට ඔවුනේ එය පිරිසිදුව 
පවත්වාෙගන යනවා. ආණ්ඩුකාරතුමා විතරක් ෙනෙමයි පසුගිය දවසක අනුරාධපුර 
සදහිරු සැය ඉදිරිපිට ඔබතුමාට කියනවා  "නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමාෙගේ වැඩ 
පිළිෙවල මට ආරංචී මට විස්තර හම්බවුනා මම ෙනාදුරු දිනයක ඔබතුමාෙගේ වැඩ 
පිළිෙවල බලනේන ෙමාරටුවට එනවා" කියලා. අතිගරු ජනාධිපති ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඔබතුමාට කියනවා. එක නිසා එ ගැන අපිට ආඩම්බරයක් 
තිෙයනවා. ෙගෟරවයක් තිෙයනවා.  
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ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එ වෙගේම සෙහෝදර මනේත්රිතුමා කිවේවා ෙකාමසාරිස්තුමාෙගේ 
ෙනාහැකියාවක් ගැන හැබැයි ගරු නගරාධිපතිතුමණි මටත් එෙහම හිෙතනවා. 
එතුමාට එෙහම හිතුන එක ගැන ෙහ්තුව තමයි එතුමා උෙදේ හවස දකිනවා ලුනාෙවේ 
ඉස්පිරිතාලය ඉදිරිපිට තුනේමහලේ නිවසක් හදලා. ෙබාෙහෝම නිති විෙරෝධී නිවසක් 
හදලා තිෙයනේෙනේ. ඉතිනේ එයට විරුදේධව කටයුතු කරනේන ෙමාරටුව මහ නගර සභාව 
අෙපාෙහාසත්ෙවන ෙකාට එතුමාට හිෙතන එක සාධාරණයි ඔබතුමාලෙගේ 
ෙනාහැකියාවක් තිෙයනවායි කියන එක. එක නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම 
ඉලේලා සිටිනවා එතුමා ෙවනුෙවනේ එ පිළිබද ෙහායා බලනේන කියලා ඉතාම 
උවමනාෙවනේ ඉලේලා සිටිනවා. ශිෙරෝමි කුෙරේ මනේත්රිතුමිය කල කථාව මුහුණු ෙපාෙත් 
එක්කරලා සටහනකුත් දාලා තිෙයනවා ෙමාරටුව මහ නගර සභාෙවේ කානේතාවනේ 
ෙවනුෙවනේ කිසිම ෙදයක් කරලා නෑ. රුපියලක්වත් ෙවනේකරලා නෑ. එ නිසා තමයි 
කෙරේ කියලා. ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා.මම එතුමියට කියනවා මිනිස්සු ෙනාමග 
යවනේන එපා. එය  නිවැරදි කරනේන ඔබතුමිය බලනේන අයවැෙයේ 54 පිටුෙවේ තිෙයනවා 
ගරේභනි මවේවරුනේට එ මුදල ෙවනේ කරලා තිෙයනේෙනේ කානේතාවනේට ගරු මනේත්රිතුමිය 
මම එකත් මතක් කරන ගමනේ ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් ෙගෝලිය වසංගතය 
හමුෙවේ අෙප් ආදායම් එකතුකර ගැනිමට අපහසුතාවයනේ ඇතිවුනා. එ පිළිබද අෙප් 
මනේත්රිවරු කථා කලා කවුරුත් දනේනවා අපිට ෙමාන තරම් ආදායම් ඇසත්ෙම්නේතු 
කරලා තිබුණත් අපිට විතරක් ෙනෙමයි මුලු ෙලෝකයටම ඇතිවුන තත්වය හමුෙවේ 
මිනිස්සුනේෙගේ ව්යාපාර කඩනේ වැටිෙම් තත්වය යටෙත් අපිට සමහර ආදායම් එකතු 
කරනේන ෙනාහැකි වුනා. එක අපි පිළිගනේනවා. ගිය අවුරුදේෙදේ කරගනේන ෙනාහැකි 
වුනා කියලා ෙම් අවුරුදේෙදේ ඇස්තෙම්නේතු ෙනාකර ඉනේෙනේ නෑ. ආදායම් එක කරනේන 
ඔන. අපි කවුරුවත් බලාෙපාෙරෝත්තු ෙවනේනැ ෙකාවිඩේ එක දිගටම තිෙයනේන කියලා 
හැබැයි අලුත් ප්රෙභේද එනවා ෙකාවිඩේ එක ඉසස්රහට යනේනත් පුලුවනේ පාලනය 
ෙවනේනත් පුලුවනේ ෙනාෙවනනත් පුලුවනේ හැබැයි අපි ෙකාෙහාම වුනත් ඉස්සරහට 
යනේන ඔන. අපි ඉස්සරහට යනේන තමයි ෙම් කටයුතු කරනේෙනේ අපි කවුරුත් 
පිළිගනේනට ඔන ෙම් ෙකාවිඩේ වසංගතය ෙවේලාෙවේ ෙමාරටුව මහ නගර සභාව තමයි 
සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහත්තයාෙගේ නායකත්වෙයනේ ලංකාෙවේ කිසිම නගර සභාවක් එ 
ආසාධිතයනේව පි සි ආරේ කරනේන යනේන රථයක් නිරේමාණය කරලා තිබුෙණ් නෑ. 
ෙමාරටුව මහ නගර සභා නිලධාරිනේ නාගරික ෙකාමසාරිස් ඇතුලු නිලධාරිනේ තමනේ 
පරිහරනය කරන රථ පරිත්යාග කරලා එෙවනුෙවනේ රථ නිරේමාණය කරලා කටයුතු 
කලා එ වෙගේම තමයි ජංගම ෛවද්ය සායන එ අදාල ගමට ගිහිලේලා ෛවද්යවරු  ගමට 
අරෙගන ගිහිලේලා ෛවද්යවරයාත් ෙරෝගියාත් අතර දුරස්ථභාවය ඇතිෙවන විධියට 
කටයුතු කරලා ඔවුනේට ෙබ ෙහත් ෙහත් ෙදන වැඩ පිළිෙවලක් ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාව කලා. විෙශ්ෂෙයනේම සංවරේධනය ගැන කථා කරන ෙකාට ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාව පසුගිය කාලය තුල විෙශ්ෂෙයනේම එ සංවරේධනය කටයුතුවලත් යම් යම් 
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බාධාවනේ ඇතිවුනා. ෙකාවේඩේ තත්වය නිසා යම් ප්රමාණයක්. මනේත්රිවරෙයක් කථා කලා 
ෙමාරටුව තාම එක තැන නගරෙයේ එකතැන අපි සතුටුෙවනේනට ඔන විෙශ්ෂෙයනේම 
නව රජෙයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගේ නගර 100 ක් සංවරේධනය කරන සැලැස්ම 
ඇතුලට ෙමාරටුව නගරය ඇතුලේෙවලා. තව ෙනාෙබා දිනකිනේ එ කටයුතු ආරම්භ 
ෙවනවා. අෙප් සිහිනයක් තිෙයනවා. එකට බලාෙපාෙරෝත්තුවක් තිෙයනවා. එ 
ෙමාරටුව සංවරේධන වැඩ සටහන ඉක්මණිනේ ක්රියාත්මක ෙවලා ඔබතුමාත් අපිත් 
බලාෙපාෙරෝත්තුෙවන ෙම් ෙමාරටුව ජනතාව ෙවනුෙවනේ එ කටයුතු ඉෂ්ඨ සිදේධෙවයි 
කියලා. අපි බලාෙපාෙරෝත්තුෙවනවා එ වෙගේම අෙප් රංගන මනේත්රිතුමා මතක් කරා. 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙමාරටුව දකුණු ප්රෙදේශෙයේ අපි ෙමානතරම් මාරේග පිළිසකර 
කලත් එ ප්රෙදේශයට ආෙවේණික ෙවේචේච ගැටලුවක් තමයි එ ජලය බැස ෙනායා රැදි 
සිටිම. ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවනේත ෙවනවා විෙශ්ෂ 
සාකචේඡාවක් කරලා අද ෙවනෙකාට සියලු මිණුම් කටයුතු කරලා ඔවුනේ සැලසුම් 
සකස් කරලා එකට අවශ්ය මුලික කටයුතු ෙකෙරමිනේ තිෙයනවා. දකුණු කලාපෙයේම 
ජලය රැෙදන ස්ථාන නිසි ආකාරෙයනේ සකස ් කිරිෙම් වැඩ පිළිෙවලක් මහ නගර සභා 
මට්ටමිනේ ෙනෙමයි ඊට වඩා ෙවනස් ක්රමෙවේදයකිනේ කරනේන අවශ්ය මුලික කටයුතු 
කරලා තිෙයනවා. එ නිසා එවෙගේ දැවැනේත කටයුතු රාශියක් එක්ක තමයි අපි ඉදිරි 
කාලෙයත් කටයුතු කරනේෙනේ. 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙමය හැමදාම සාම්ප්රදායිකයි  සාම්ප්රදායිකයි කියන 
එක්ෙකනා කියනේෙනේ එෙහ්ම තමයි. හැබැයි මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. චනේද්ර 
ගාමිණි මනේත්රිතුමාලාවෙගේ දකිනේන උත්සාහ කරනේන සජිත් දුමිනේද මනේත්රිතුමාෙගේ 
කථාෙවේ යම් සාධනිය කථා තිබුණා. ෙම්ක සමනේලාලේෙගේ ෙම්ක ෙපෙහෝට්ටුෙවේ කියලා 
හිතනේන ෙනේ නැතිව ෙහාදයිනම් ෙහාදයි කියනේන අපි පුරුදුෙවනේන ඕනෑ. ඔබතුමාෙගේ 
14 ෙවනි අයවැයට පක්ෂපාතිකත්වය වෙගේම විෙශ්ෂෙයනේම ෙම් කාලය තුල ෙම් 
කටයුතු කරෙගන යනේන අපිට ශක්තිය දුනේන නාගරික ෙකාමසාරිස් ඇතුලු 
නිලධාරිනේට අපි අෙප් ෙගෟරවනිය ස්තුතිය එවෙගේම ෙම් කටයුතුවලට ඔබතුමාට 
විශාල ශක්තියක් ෙවන නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා ඇතුලු සියලුම මනේත්රිවරුනේට 
අෙප් සතුට සුභාශිංශන එකතු කරනවා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි ෙබාෙහාම ආදරය කරන ෙබස්ට් කියන දාරේශනිකයා 
කියපු කවියක් මහාචාරේයය කාෙලෝ ෙපානේෙස්කා මහතා පරිවරේතනය කල ෙම් 
කවිෙයනේ මාෙගේ කථාව අවසනේ කරනවා. ගරු නගරාධිපතිතුමණි තනේහාෙවේ ෙදෝෂය 
දුටු බුදුනේ වහනේෙස් තනේහාව නසා විමුක්තිය පතා නිවන ෙමයයි ෙපනේවා දුනේ ෙස්ක. 
එම නිවනේ මග ගැන බුදුහාමුදුරුෙවෝ කිව කාරනය පිළිබදව ෙගෝලෙයෝ ඇසු පැනය 
ගැන තමයි තිෙයනේෙනේ. ෙම් කවිය දිග වැඩි හිනේදා මම අවසාන හරිෙයනේ කියනේනම්. 
ෙම් නිවන ෙමානවෙගේ එකක්ද කියලා. එ ෙගාලෙයෝ අහන ෙකාට ෙලෝවේතුරා 
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බුදුහාමුදුරුෙවෝ ෙදන පිළිතුර තමයි ෙම් කවියට මුලික ෙවේලා තිෙයනේෙනේ එෙහත් එම 
දිනෙයේ සැදැ සමෙයේ ෙබෝරුක් ෙසවෙනේ වැඩ සිටි සමිදා පැන ඇසු සිසු පිරිස ගිය පසු 
එහි සිටි ෙසසු සැමෙදන අමතලා ෙදසුවා ෙමම සුලු උපමා කථාව.  

"දවසක් මම ෙගයක් දුටිමි  
එය ගිනේනට හසුව තිබුණි  
රත් පැහැගත් ගිනි ජාලා එහි පියසිනේ උසට නැගුණි 
එහි තුල මා දනනේ දුටිමි  
ෙදාරහැර ඔවුනට හඩගා පිටෙවනේනයි මම කිෙවමි 
එත් එෙදන සැලුෙනේ නැත, හදිසි බවක් ෙපනේනුෙවේ නැත 
එක් අයකුෙගේ රැවුල පවා පිලිස්ෙස්දේදි ඔහු ඇසුෙවේ 
ෙගයිනේ පිටත මීට ෙහාදද ?   වැසිවසිද ?  සුළං තදද ?   
දැෙවන නිෙවස දමා ෙගාසිනේ ඉනේන ෙගයක් තිෙයනවාද ? 

 
ෙම් වැනි ප්රශ්ණ රාශියක්ලු මම පිළිතුරු ෙනාදි ඔහුට නැවත වරක් වුෙනමි 

නිහඩ  

මට සිතුනා ෙම දරුවනේ නගන ප්රශ්ණ නවත්වනේෙනේ ගිනේෙනේනේ නැසුනාම 
කියලා  

සත්තකිනේම පිය දරුවෙනේ යම් මිනිෙසකු ෙපාළව තෙලේ තැබු ෙදපා දැෙවන 
තුරා  

ෙවන තැනකට ෙනායාවිනම් එ දන හට සරණ යනේන බණක් නැතිය මට 
කියනේන 

  
සත්තකිනේම පිය දරුවනි යම් මිනිසකු ෙපාළව තෙලේ තැබු ෙදපා දැෙවන තුරා  
ෙවන තැනකට ෙනායාවිනම් එ දන හට සරණ යනේන බණක් නැතිය මට 
කියනේන " 

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

 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ 2022 අයවැය ෙලේඛනයට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට 
අෙප් විරුදේධත්වය පලකරා.ෙම් අයවැය ෙලේඛනය අපි කාටත් වැදගත් ෙවනේෙනේ අෙප් 
නිල මනේත්රිදුර කාෙලේ අපි සම්බනේධෙවන අවසාන අයවැය ඡනේදය කලේ ෙනාදැම්ෙමාත්. 
එ නිසා අපි කාටත් ෙම් ගතෙවචේච අවුරුදු 04 ඇතුෙලේ අපි කරපු කියපු දැ අෙප් මහජන 
නිෙයෝජිත හැටියට ආපස්සට හැරි බැලිමක් ෙම් කථාව ඇතුෙලේ කලයුතුව තිබුණා. 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚අපි කවුරුත් උෙදේ ඉදලා ෙම් අයවැය විවාදයට සම්බනේධවුනා. 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚අපි කවුරුත් ජිවත්ෙවන සමාජ තත්වය අතිශය බරපතල 
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තත්වයක්. ෙම් තත්වය වියුක්ත කරනේන බැ. ෙම් ෙමාරටුෙවේ මහ නගර සභා 
අයවැෙයනේ ෙමය සාම්ප්රදායික අයවැයක් එක පැත්තකිනේ අෙප් රට විශාල ආරේථික 
අරේබුදයක ඉනේෙනේ එ ආරේථික අරේබුදය මත ෙගාඩනැෙගන මහා ෙදේශපාලන 
අරේබුදයක්. එ පමණද ෙනාෙවයි සමාජ ව්යසනයක් අපි කරා ලගා ෙවමිනේ 
තිෙබනවා.මිට වසර එකහා මාරකට ෙදකකට ඉස්ෙස්ලේලා ෙම් රෙට් බහුතරයක් 
තරුණ කුඩා මහලු ෙම් හැමට තිබිචේච බලාෙපෝෙරෝත්තු බිද වැටිලා.විශ්වාසය 
බිදවැටිලා.විශ්වාසය භංගත්වයට පත්ෙවලා.අත්යාවශ්ය ආහාර හිගයක් ගෑස් ෙපාලිම් 
වල යනේන ෙවලා.පිටි ෙපාලිම් වල යනේන ෙවලා.සිනි විතරද ෙනෙවයි ජිවිතෙයේ හැම 
ෙදයක්ම අතිශය අමාරු තත්වයකට ෙගාදුරු ෙවලා.ආනයන සිමා ෙවලා.ෙඩාලරේ නෑ 
කියනවා.රුපියලේ අචේචුගහනවා. උදේධමනය වැඩිෙවනවා.බඩු මිල වැඩි ෙවනවා. 
මිනිස්සු අසරණ ෙවලා.අපනයනය කඩා වැටිලා.අද අපි ඉනේෙනේ එෙහම රටක ෙලෝක 
බල පුලුවන ගැටුෙම් ලංකාව ඔවුනේෙනාවුනේෙගේ දඩ බිම බවට පත්කරෙගන ඉවරයි. 
ෙලෝක බල පුලුවන ගැටුෙම් එක පැත්තකිනේ ඇමරිකනේ ඉනේදියනේ බලපෑමත් අෙනක් 
පැත්ෙතනේ චින බලපෑමත් ඇතුෙලේ රටක් විධියට අපි අසරණ ෙවලා.විකුණනේෙනේ නෑ 
විකුණුපුවා ගනේනවා කියපු පාලකෙයෝ ආනේන ෙසෙලනේදිවා හදාෙගන මහ තැපැලේ 
කාරේයාල ෙගාඩනැගිලේල ඉඩම‚ විෙදේශ කටයුතු අමාත්යංශ ෙගාඩනැගිලේල ඉඩම‚ 
දරේබුනේ ෙගාඩනැගිලේෙලේ ඉඩම‚ වැලිකඩ හිරෙගදර ඉඩම ෙම්  රෙට් සම්පත් 
විකුණනවා.එ විතරක් ෙනෙවයි පරිසරය රකිනවා කියපු පාලකෙයෝ අෙප් රෙට් අධි 
ආරක්ෂිත වනානේතර ෙඩාසරේකරමිනේ ඉනේන ෙවලාවක්. එෙහම ෙවලාවක තමයි ඔබ 
මම ඔෙබ අවසාන අයවැය පිළිබද ෙම් විවාදය කරනේෙනේ. එ නිසා අපි කාටත් වැදගත් 
ෙවනේෙනේ අෙප් රට, අපි කාටත් වැදගත්ෙවනේෙනේ අෙප් අනාගතය, ෙම් මහා ව්යසනය 
තවදුරටත් ෙදේශපාලන කඩතුරාවලිනේ වහෙගන අපි ඉනේනවද එෙහම නැත්නම් 
මහත්තෙයෝ ෙම් මහා ව්යසනය අෙප් ෙදවේරමත තව පටවෙගන ෙම්ක ෙවනස්කර 
අෙප් අනාගත දරුවනේට යහතිනේ ජිවත්ෙවනේන පුලුවනේ රටක් නිරේමාණය කරනවාද ? 
ඔක තමයි අපි ඉස්සරහා තිෙයන ප්රශ්ණය ට්රිලියන 16.42 ක ණයක් ණය වාරිකයක් 
ෙගවා ගනේන විධියක් නෑ.අතමාරුවක් ඉලේලුවාම ඉනේදියාෙවනේ කියනවා කාෙලේ 
ඉවරෙවන ෙතලේ ගිවිසුම දික්කරනේන, දාලා තිෙයන ෙකානේෙදේසි ෙදක, ෙතලේ ෙබදා 
හැරිම, ෙතලේ ගබඩාව තව ෙකානේෙදේසි ෙදකක් දානේන පිරිපහදුව ෙතලේ ෙගන එම 
ෙතලේ ෙගන එමත් දුනේනාම ෙතලේ ෙබදා හැරිම ෙතලේ ගබඩාව දුනේනාම අෙප් ෙතලේ 
සංස්ථාව ෙමාකටද අෙප් රට මංෙකෝලේල කනවා.අපිව එ තරමට යටත්කරලා 
තිෙයනේෙනේ දැනේෙම් තත්වය එනේෙනේ රැ12.05ට  යුග දනවේ බලාගාර ගිවිසුම අත්සනේ 
කරනවා.ෙම්තන ඉනේන හැම ෙකනාම උගත්, අපි ඉෙගන ගත්ෙත් අෙප් රට ෙලෝෙක් 
වාසනාවනේතම රට දැවැනේත වාරි කරේමානේතයක් ඇතුෙලේ කෘෂි කරමානේතය 
ෙගාඩගිය රට එ මහා දැවැනේත ජාතිය මහා වාරි කරේමානේතය ෙලෝක ශිෂ්ඨාචාරයට 
කියාදිපු ජාතිය. තිස්සමහාරාම වැව හාරනේන ෙදනවා චීනට ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ 
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එනිසා එකපැත්තකිනේ අපිට ගැලෙවනේන බැ අපි ඉනේෙනේත් ෙම් ආරේථිකය ඇතුෙලේ. බඩු 
මිල අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවල මිල අෙප් ෙකාලේලනේෙගේ ෙකලේලනේෙගේ රසස්ාව දැනේ අපි 
කවුරුත් අමාරුෙවනේ ජිවත් ෙවනේෙනේ. ලංකා ඉතිහාසෙයේ ෙදේශපාලනෙයේ 
ෙගාඩනැගිචේච බලය 2009 වරේෂෙයේ මහිනේද රාජපක්ෂ මහත්තයා යුදේධය දිනේනා මහා 
රජා කියලා ෙම් රෙට් මිනේස්සු කිවේවා.2010 ඡනේදය තිබේබා ආසන 127 යි ෙම් තුමාට 
146යි මිනිස්සු විශ්වාස කලා.ෙම් ෙදේශපාලඥ්ඥෙයෝ ඔක්ෙකෝම ෙහාරු. 
ෙදේශපාලඥ්ඥෙයෝ ෙනාවන මිනිෙහක්වත් ෙම් රට හදයි කියලා මිනිස්සු හිතුවා.එ 
නිසා තමයි ෙම්චේචර බලයක් ආෙවේ.මහජන නැගිටිම් අෙප් රෙට් ෙහට අනිදේදා සිදු 
ෙනාවුෙනාත් මතක තියාගනේන.ෙපාදුජන එක්සත් ෙපරමුණු පාලනය අසාරේථකයි.ෙම් 
රට ෙම්ෙතක් පාලනය කරපු හැම පාලකයාම ආපු පාර ෙවන පාරක් ෙනෙමයි ෙමක 
ආරේථික ෙදේශපාලන වැරදි ෙම් මහා ව්යසනය ඇතුෙලේ අෙප් රෙට් ෙදේශපාලඥෙයෝ 
ෙහාරකම් කරනවා.ෙකාටි ගණනේ ෙහාරකම් කරනවා ෙපාෙහාර වලිනේ ෙහාරකම් 
කරනවා. සිනි වලිනේ ගහනවා.භාණ්ඩ මිල තිරණය කලාම තම ගජමිතුරු 
ෙවෙළනේෙදෝ මිනිස්සුනේව නරක විධියට සුරා කනවා. 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් ආයතනෙයේ පරිපාලනය සම්පුරේණෙයනේම බිඳවැටිලා.ෙම් 
අයවැයම මිනිෙසක්නම් එ මිනිසාෙගේ ෙමාළය බිඳවැටිලා.ෙම් මිනිසාෙගේ හදවත 
සම්පුරේණෙයනේම කුණුෙවලා.අතපය දනේෙනේ නෑ කකුලේවලට ඔනවිධියට වැඩ.ෙම් අත 
වැඩ කරන විදිය අෙනක් අත දනේෙනේ නෑ.ෙම් පරිපාලනය සම්පුරේණෙයනේම අවුලේ 
ජාලයක්.ෙස්වකෙයෝ ෙතාග පිටිනේ ෙපාත් අත්සනේ කරලා යනවා.තමුනේනානේෙස්ෙගේ 
අතිනේ පාලනය ගිලිහිලා.ෙස්වකයනේට ඔන විධියට ෙස්වකෙයෝ ඔක්ෙකෝම ෙනෙමයි 
ෙම්කට ආසකරන  මිනිස්සු තමනේෙගේ ඩියුටිය කරනවා.හැබැයි තමුනේනානේෙස්ලාෙගේ 
හයිෙයනේ ආපු අය එක තමයි සත්යය ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් අයවැය ෙලේඛනෙයේ 
ෙබාෙහෝ ෙදේවලේ කියනේන ගිෙයාත් මම ඔවා කියනේන ෙනෙමයි ආෙවේ. ප්රාගේධන 
ආදායම් ෙකාටි 235යි සතපහක්වත් නෑ.අයවැය ඇස්තෙම්නේතු කියනේෙනේ අපි 
බලාෙපාෙරෝත්තුෙවන මුදලේ තමයි.අඩුම තරෙම් අයවැය කථාෙවේ කියනේන එපැයි ෙම් 
මුදල බලාෙපාෙරෝත්තුවුනා  ෙමක ගනේන බැරිවුනා ගනේන බැරි වුෙනේ ෙම් ෙහ්තුව 
නිසයි ෙමාකක්වත් නැෙනේ.එනිසා ෙම් අයවැයට සාධනිය මැදිහත් විමක් කවුරුත් 
කෙලේ නෑ.ඔයෙගෝලේෙලා කවුරුත් ෙම් අයවැයට සාධනිය ෙලස කථා කලාද තමනේෙගේ 
ෙකාට්ඨාශෙයේ තිෙයන ජනතාවෙගේ ඇත්ත ප්රශ්ණ මට හිෙතනේෙනේ ප්රජා ශාලාවකට 
ගිහිලේලා නෑ.පුස්තකාෙලේකට ගිහිලේලා නෑ. ක්රිඩා පිටියකට ගිහිලේලා නෑ.ෙපර 
පාසලකට ගිහිලේලා නෑ.මාතෘ සායනයකට ගිහිලේලා නෑ.අදාහනාගාරයකට ගිහිලේලා 
නෑ.ඔයෙගෝලේෙලෝ ෙකාෙහද ගිහිලේලා තිෙයනේෙනේ.ඔයෙගෝලේෙලෝ කැරකිලා තිෙයනේෙනේ 
ෙමක ඇතුෙලේ.ලස්සන කරන තරමක් ලස්සන කරනේෙනේ ෙම්ක වෙට්. ප්රජා ශාලාවකට 
යැවුවා ආදායම් එකතු කර ගනේන අෙප් ජංගම ෙස්වය මාත් ගියා එතනට මෙගේ 
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බලපත්රයක් ගනේන හත්ඉලවේෙවේ යනේන වැසිකිලිය නෑ.විදුලි පංකාව කැරෙකනේෙනේ 
නෑ.අෙප් නිලධාරිනේ ආදායම් එකතු කර ගනේන යනේෙනේ.ෙකාචේචර අමාරුෙවනේද 
එෙගාලේෙලෝ එක කරනේෙනේ.ෙසායා බැලිම් නැ.අපි ඔයිට ඉස්ෙසලේලත් කිවේවා.ෙසායා 
බැලිම් නෑ.එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙමාරටුව මහා නගර සභාව කියනේෙනේ ෙම් 
හතර මායිම ෙනෙමයි. 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි, කථා කරනවා කසල කළමණාකරනය. කසල 
කළමණාකරනයට එකගයි.ඔබ ඔය කරපු වැෙඩට පක්ෂයි. ස්ථානය රංග ශාලාව ඔන 
තරම් ෙම් නගර සභාෙවේ ඉඩකඩම් තිෙයනවා. ඔය කසල කළමනාකරනයට 
ගනේන.ඔක හදලා ෙදනේන එකග වුනා.එ එකගතාවයට ලුනාෙවේ ඉඩම දුනේෙනේ නිවාස 
සංවරේධන අධිකාරියට.එෙගාලේෙලෝ ෙගවලේ ටික හැදුවා.විවෘත කරා ඔබත් 
ගියා.ඔබකිවේවා රංගශාලාව හදලා ෙදනවා.ෙකෝ සජිත් ඇමතිතුමා එක්ක කථා කලා 
විරවංශ ඇමතිතුමා එක්ක කථා කලා අවසාන අදියෙරේ තිෙයනේෙනේ ෙම් 
රංගශාලාව.ෙම් රංගශාලාව කසල කළමණාකරන මධ්යස්ථානයක් කරනේන ඔන 
නෑ.එකට අවස්ථා ඉඩ කඩ ඔන තරම් තිෙයනවා.එෙකනේ කියනේෙනේ කසල 
කළමණාකරනය ප්රතික්ෙෂප කරනවා ෙනෙමයි.අපි යායුතු ස්ථානය ෙම්තුමාට ඔන 
ෙම් සථ්ානෙයේ තිෙයන ෙදේවලේ ලස්සන කරනේන.ෙම් ස්ථානෙයේ කැරකුෙනාත් ඔබට ඔන 
තරම් අනිවාරේයය ෙනාවන ෙබාෙහෝ ඉදිකිරිම් ෙම් අවට ෙහායාගනේන පුලුවනේ. 
දකිනේන පුලුවනේ. ප්රෙයෝජනයක් නෑ.එවට වියදම් කරලා.අපි දිරේඝකාලයක් 
තමුනේනානේෙස්ලාෙගේ වැඩ බැලුවා.තමුනානේෙසල්ාෙගේ වැඩ ෙවනස ් කරනේන උත්සාහ 
කරා.විෙවේචන කරා.අද අපි ෙකාචේචර විෙවේචන කරත් වැඩක් නෑ.නිලකාලය 
ෙපබරවාරි නම් ෙපබරවාරි යනෙකාට වැෙඩේ ඉවරයි.එ නිසා අද ප්රාරේථනා කරනවා 
ෙමාරටුෙවේ ජනතාවට ප්රාරේථනා ෙලස අරෙගන යනවා කරනේන පුලුවනේ හැමෙදේම 
කරනවා.ආෙයනම් ෙපෙහාට්ටුෙවේ පාලනයක් ෙම්තනට එපා.ෙපාදුජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණ් පාලනයක් එපා.අපි හදනේනම්.ෙම නිළධාරිනේ දක්ෂ නිළධාරිනේ. වගකිම 
ඔවුනේ ඉටුකරන නිළධාරිනේ.ෙම් ආයතනෙයේ ෙබාෙහෝ නිළධාරිනේ ඉනනවා අපිට ෙම් 
ආයතනෙයේ පරිපාලනය ඉතා ෙහාදිනේ දියුණු කරනේන පුලුවනේ. නිළධාරිනේ අපිට එ 
පිළිබද අවෙබෝධයක් විශ්වාසයක් තිෙයනවා.අද කරනේන ෙදනේෙනේ නෑ කරනේන 
බෑ.හැමෙදේම කරදේදි ඔවුනේ පරිස්සම් ෙවනේන ෙවලා.ෙම් ආයතනෙයේ නිළධාරිනේට 
අවස්ථාව හදනේන ඔන.ඔවුනේට අවශ්ය පහසුකම් ෙදනේන ඔන.අෙප් ෙස්වකයාට 
යුක්තිය ඉෂ්ඨ ෙවනේන ඔන.පුරප්පාඩු 159 අපි අරෙගන කරනේන ඔන. පුරප්පාඩු 159 
ෙයේ වැටුප් පතිපුරේණය ගනේන  159 බදවාෙගන අෙප් තනතුරු ගණනාවක් 
නෑ.දිරේඝකාලයක් පුස්ථකාලාධිපති ෙකෙනක් නෑ. පුස්ථකාලාධිපති තනතුරු 
තුනක්.බදු මුදලේ ෙගවනවා ලක්ෂ 130ක්.ෙම් මහජනයාට ෙස්වය කරනේන තිෙයන 
මුදලේ.අපි දිරේඝකාලයක් කිවේවා.මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ෙලස විතරක් ෙනෙමයි මනුසස් 
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හදවතක කැක්කුම තිෙයන මිනිසුනේ ඉතිහාසෙයේ වැඩිහිටියනේට මියෙදන මිනිසුනේට 
ගරු කරන ජාතිකයනේ අෙප් රාවතාවත්ත සුසාන භූමිය අපිට භුමිදානය කරනේන 
ඉඩකඩම් ෙම් අවට ෙකාෙහවත් නෑ.ෙම් අවට පිට්ටනි අලුතිනේ හදනේන බෑ.ඔබත් මමත් 
දනේන ප්රසිදේධ රහසක් තිෙයනවා. ෙස්වකයාෙගේ වරදක් ෙනෙමයි. අභිෙයෝගයක් 
තිෙයනවා.ෛනතික පැත්ෙත් ප්රශ්ණයක් තිෙයනවා.තවදුරටත් සිෙමනේති ඕනද 
එෙහම නැත්තම් අපි ෙයෝජනා සම්මත කරලා ෛනතික ප්රශ්ණය අධිකරනයට 
ගිහිලේලා විසදෙගන පස් තට්ටුවක් පුරවලා තව පරම්පරා ගණනාවක් මියෙදන 
මිනිෙසකුෙගේ මිනිය පස්ෙවනේන ඉඩ හදනවාද අපි මහ නගර සභාව විධියට අපිට 
තිෙයන වගකිම් ෙනාෙවයිද ෙම්වා.ෙම්වා කරනේන ඔන නැදේද ? 

 
ගරු නගරාධිපතිතුමණි, ඔෙබේ ප්රකාශය තුල කියනවා 2021 වරේෂය තුල බල ප්රෙදේශය 
තුල මාරේග හා කාණු ඇතුලු යටිතල පහසුකම් සංවරේධන ව්යාපෘති 182ක් පමණ රු 
මිලියන 189ක් රු මිලියන 189ක් ෙම් තිෙයනේෙනේ අයවැය ෙලේඛනය ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි දැනේ ෙම් මිලියන 189 වියදම් කෙලේ පුනරාවරේතන ප්රාගේධන වැය 
ශිරේෂවල ෙමාකක්ද කියලා.එක්ෙකෝ පුනරාවරේථන වැය ශිරේෂය ෙවනේන කාණු 
ෙබෝක්කු පාරවලේ එෙහම නැත්නම් ප්රාගේධන වැය ශිරේෂෙයේ ෙවනේන ඕනෑ ඔබ 
පුලුවනේනම් මට ෙපනේනනේන නැත්නම් ඔබ ෙබාරු කියනවා. කියනේෙනේ ෙම් වැෙඩේ මම 
දනේන විධියට ෙම් ෙවනෙකාට මාස 9 ක් ඇතුලත ඔබ වියදම් කෙරේ මිලියන එකයි.ෙම් 
අයවැය ෙපනේනනේන.ලක්ෂ 11 යි.හැබැයි ඉතුරු කාරේතුව ෙම් අයවැය ෙලේකනයට 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අපි අෙප් විෙරෝධය පල කරනවා.එ වෙගේම ෙම් 
තත්වය කාත් එක්කවත් ෙපෟදේගලික  ප්රශ්ණයක් ෙනෙමයි.ෙම් රෙට් මංෙකෝලේලකාරි 
ෙදේශපාලනය ව්යාපාරයක් බවට පත්ෙවලා තිෙයන ෙදේශපාලනය මහජන සවියක් 
බවට පත්කිරිම ෙවනුෙවනේ අපිට කල හැකි ඔනම ෙදයක් කරනවා.ෙම් රට ෙගාඩ 
නගනේන ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ඉහල දානේන පුලුවනේ ඉතාම ෙහාද වැඩ පිළිෙවලක් 
සහිතව අපි අෙප් ෙදේශපාලන ගමන ඉස්සරහාට අරෙගන එනවා.  

 
 

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

ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ අපි අහෙගන හිටියා කනේදක් ගිලලා මි පැටිෙයක් වැදුවා හා 
සමානව කථාවක් මිට ඉස්ෙසල්ේලා ඇහුවා.ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ෙවේචේච ෙදේ ගැන 
කථා කරනෙකාට ෙබාෙහෝම දුකයි.පටනේගත්ෙත් මහා ෙලාකුවට දාරේශනික අනික් 
මනේත්රිවරු ඔක්ෙකෝම සැහැලේලුවට කථා වලිනේ ලක්කරා.අයවැය ගැන කථා කෙලේ නෑ 
කියලා.නිශානේත ප්රදිනානේදුෙගේ අයවැය කථාෙවේ තිෙයනේෙනේ එකම එක කරුණයි 
ප්රාගේධන ආදායම ෙකාටි 235 යි.සතපහක්වක් ප්රාගේධන ආදායම් ෙම් අවුරුදේද තුල 
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උපයාෙගන ෙනාමැත. මම නිශානේත ප්රදිනානේදුෙගනේ අහනේන ඔන ප්රාගේධන ආදායම් 
කියන එක නිරවචනය කරනේන. ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ ප්රාගේධන ආදායම් 
සම්බනේධව ලිහිණි මනේත්රිතුමියත් කථා කලා. මමත් බලාෙගන හිටියා ඇයත් 
ෙබාෙහෝම  තරේකානුකුලව කථා කරා.  

ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ ප්රාගේධන ආදායම් කියලා කියනේෙනේ සභාව විසිනේ ගනේනා ලද 
විවිධ ෙහ්තුනේ මත අපි ගනේන ණය  ණය තමයි අපි සටහනේ කරනේෙනේ ප්රාගේධන 
ආදායම් ෙලස හැබැයි පහුගිය අවුරුදේදක කාල සිමාව තුල ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි‚අපි ඇස්තෙම්නේතු කරලා තිෙයනවා යම් ව්යාපෘති සදහා ණය 
මුදලක් ලබා ගනේන ඇස්තෙම්නේතුකරලා තිෙයනවා.හැබැයි අපි බලාෙපාෙරෝත්තු වු 
ණය මුදලේ ලබාෙගන නෑ. ලබාගත්ෙත් නැතිවුනාම එ ප්රාගේධන ආදායම් ශුන්ය 
ෙවනවා.හැබැයි එ ශුන්ය විෙමනේ කාටවත් හානියක් නෑ.එෙක් වාසියක් මිස අවාසියක් 
සභාවට නෑ ඒ නිසා ප්රාගේධන ආදායම් නැහැයි කියලා කවුරුහරි ෙම්ක දකිනවානම් 
අඩුපාඩුවක් කියලා මම කියනේන ඔන පැහැදිලිව ප්රාගේධන ආදායම් නැහැයි කියනේෙනේ 
සභාවට ආශිරේවාදයක් මිස එක සභාවට අගතියක් ෙනෙමයි.  

ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚පුනරාවරේතන ආදායම් සම්බනේධෙයනේ ලිහිණි මනේත්රිතුමිය 
කථා කලා. පුනරාවරේතන ආදායම් ගරු ලිහිණි මනේත්රිතුමිය ෙම්ෙවනෙකාට 
පුනරාවරේතන ආදායම් උපයාෙගන තිෙයනවා 68 %   9.30 දින ෙවනෙකාට ෙමාරටුව 
මහා නගර සභාව පුනරාවරේතන ආදායම් හැටියට උපයාෙගන තිෙයනවා.තව මාස 
තුනක් තිෙයදේදි.එ කාරේතුව තුලදි අෙපක්ෂිත ආදායම කරා යනේන පුලුවනේ කමක් 
තිෙයනවා.අමතක කරනේන එපා ෙම් සියයට 68 උපයා ගනේෙනේ ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි‚ ෙමාරටුව මහා නගර සභාව ෙම් 68% උපයා ගනේෙනේ ෙකාවිඩේ 
වෙගේ වසංගත අවධියක් තියලා මාස ගණනේ ඇදිරි නිතිය දාලා සංචරණ සිමා දාලා 
මිනිස්සුනේට වැඩට යනේන විධියක් නැතිව එ වෙගේ විශාල අරේබුද රාශියක් තිෙයන තැන 
තමයි පුනරාවරේතන ආදායම් හැටියට සියයට 68% ප්රතිශතයකට ෙම් නගර සභාව 
යනේෙනේ.මම හිතනේෙනේ එක අපි ගරු නගරාධිපතිතුමා ප්රධාන අෙප් නාගරික 
ෙකාමසාරිස්තුමනේ ගණකාධිකාරිතුමනේලා ඇතුලු සියලුෙදනාට ස්තුතිකරනේන ඕන 
කාරණයක් ෙමාකද ෙහ්තුව ෙම් උදවිය මහනේසිෙවලා ෙම්ක කෙරේ නැත්නම් අද දවලේට 
කනේන සලේලි ටිකවත් ෙහායාගනේන හම්බෙවනේෙනේනෑ එනිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි‚නගරාධිපතිවරයා නගරාධිපතිවරයාෙගේ කාරයයභාරය කරලා 
තිෙයනවා.ෙකාමසාරිස්වරයා ෙකාමසාරිස්වරයාෙගේ කාරේයයභාරය කරලා 
තිෙයනවා.ගණකාධකාරිවරුනේ ෙදෙදනා ඔවුනේෙගේ කාරේයයභාරය කරලා 
තිෙයනවා.සහ සියලු නිළධාරිනේ තමනේට අයත් කාරේයයභාරය එ අයුරිනේ කරලා 
තිෙයනවා.එෙක් ප්රතිඵලයක් හැටියට තමයි එ නිශ්චිත ආදායම් කරා යනේනට 
පුලුවනේකම ලැබිලා තිෙයනේෙනේ. ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚තව ලිහිණි මනේත්රිතුමිය 
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විගණන වාරේතාව සම්බනේධෙයනේ කථා කරා. ගණුෙදනු ප්රමාණය නිරේමාණය 
ෙවනේෙනේ  ෙම් 2020 ෙවේචේච ෙදයක් ෙනෙමයි ෙමය 2019 ෙවේචේච ෙදයකුත් ෙනෙමයි.ෙමය 
1998 ඉදලා කමක් කමෙයනේ ක්රමක් ක්රමෙයනේ විගණන වාරේතාවල ආපු ප්රතිඵලයක් 
හැටියට තමයි 2021 වාරේතාෙවත් ෙම් ගිණුම්වලට ෙමාකක්ද වුෙනේ කියලා 
ෙහායාගනේන බැරිෙවලා තිෙයනේෙනේ.එෙහම නැත්නම් ගිය අවුරුදේෙදේ ෙවචේච ෙදයක් 
ෙනෙමයි මනේත්රිතුමිය ෙමය නගරාධිපතිතුමාෙගේ වරදක් ෙනෙමයි ෙම් නිළධාරිනේෙගේ 
වරදක් ෙනෙමයි ෙම්ක 1998 ඉදනේ ෙවචේච අතපසුවිමක ප්රතිඵලයක් හැටියට තමයි 
ෙම්තනට ගලාෙගන ඇවිත් තිෙයනේෙනේ.ෙම්ක සමනේලාලේ ප්රනානේදුෙගේ වරදක් ෙනෙමයි 
ෙමක නිළධාරිනේෙගේ වරදක් ෙනෙමයි ෙමක දිරේඝ කාලයක් ආපු එෙක් 
ප්රතිපලයක්.විගණන වාරේතාවක් ආවාම විගණන වාරේතාව අරෙගන ෙම්ෙක් තිෙයන 
කරුණු දිහා බලලා යම් යම් නිගමනවලට තීනේදුවලට එන එක යම් යම් අවස්ථාවල 
වැරදියි.ඔබතුමිය කියන තව එකක් තමයි වරිපණම් එකතු කර ගැනිෙම්දි අප එක 
කරලා නෑ කියලා.2020 වරිපනමි එකතුෙවනේන ඕන මිලියන 208 යි.2020 එකතුෙවලා 
තිෙයනවා මිලියන 211 ක් වැඩිෙයනේ එකතු කරලා තිෙයනවා.මම හිතනේෙනේ නෑ 
සභාෙවේ කවුරුත්  බජට් එෙකදි අෙන ඔයෙගාලේෙලෝ වැඩිෙයනේ එකතු කරෙගන 
තිෙයනවාෙනේ කියලා ස්තුති කරනේන කවුරුත් ඉදිරිපත් ෙවනේෙනේ නෑ.නිළධාරිනේ යම් 
කිසි කාරේයයභාරයක් කරලා තිෙයනවා.නගරාධිපතිවරයා යම් කිසි කාරේයයභාරයක් 
කරලා තිෙයනවා එ සම්බනේධව. එකට ස්තුති කරනේන කවුරුත් ඉදිරිපත් ෙවනේෙනේ 
නෑ.හැබැයි වැෙඩේ තිෙයනේෙනේ ෙහාද ෙදේ ෙහාද හැටියටත් නරක ෙදේ නරක හැටියටත් 
දකිනේන අපි පුරුදු ෙවනවානම් මම හිතනේෙනේ අනිවාරේෙයනේම ෙම් 208 211 කරගනේන 
ෙකාට එකට අපි ප්රශංශා කරනේන ඔන.එ විතරක් ෙනෙමයි ෙම් වසර ෙවනෙකාට 
වරිපනම් වලිනේ සියයට 60 ක් උපයාෙගන ඉවරයි.2021 අවුරුදේෙදේ වරිපනම් බදු 
සම්පුරේණ ප්රමාණෙයනේ සියයට 60 ක් අපි එකතු කරෙගන ඉවරයි.තව අපිට 
තිෙයනේෙනේ සියයට 40 එකතු කරගනේන ගරු නගරාධිපතිතුමණි සාමානය ෙයනේ 
වසරක් ගත්තාම එ වසර තුල සියයට සියක් එකතුෙවනේෙනේ නෑ ෙබාෙහෝ වසර 
වල.හැබැයි පහුගිය වසෙරේ අපි සමත් ෙවලා තිෙයනවා සියයට එකසිය ගානක 
ප්රතිශතයකට යනේන.හිග වරිපනනුත් එකතු කරගනේන සමත්ෙවලා තිෙයනවා.එ 
වෙගේම තමයි ෙම් අවුරුදේෙදේත් අපි එතනට යනවා ෙමාකද ෙහ්තුව 9.30 ෙවනෙකාට 
සියයට 60 ප්රතිශතය එකතුතර ගත්තා කියනේෙනේ එතනිනේ එහාට 12.31 වන විට 
සාධනිය පිළිතුරක් අෙප්ක්ෂා කරනේන පුලුවනේ එනිසා වරිපනම් එකතු කර ගැනිම 
ෙබාෙහ්ම ප්රශංසනිය තැනක තිෙයනවා කියලා ෙබාෙහෝම පැහැදිලිව කියනේන ඕන.  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, තිසර මනේතිතුමාෙගේ කථාෙවේදි ලක්ෂ 5 ක් කිරිපැකට් වලට 
ෙවනේ කරලා තිෙයනවා වියදම් කරලා තිෙයනේෙනේ 150000 කියලා කිවේවා.හැබැයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි මට කියනේන ඔෙනේ  කාල සිමාව තුල ක්ලිනික් තිබේෙබේ නෑ.එ 
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කාලසිමාව තුල ෙපර පාසලේ තිබේෙබේ නෑ.ෙම් වසර කියනේෙනේ ගරු මනේතිතුමා ෙපර 
පාසලේ වහලා, ක්ලිනික් වහලා එ වෙගේ තිබේබ වසරක්.එ නිසා තමයි එෙහම කියලා 
අපිට ෙවනේ කරනේ නැතිව ඉනේන බෑ.අපි අනිවාරේෙයනේ ෙවනේ කලයුතුෙවනවා.ෙවනේ 
කරනේෙනේ නැතිව හිටියනම් තමයි වරද ෙවනේෙනේ.ෙවනේ කරපු එක වියදම් කරනේන 
විදියක් නෑ.අනුරසිරි මනේතිතුමාෙගේ කථාෙවේදි කියනවා කෘමිනාශක වලට සලේලි ෙවනේ 
කරලා තිබේෙබේ නෑ කියලා.මදුරු ෙතලේවලට මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා 53 
පිටුෙවේ 1605 හි 2 බලනේන කියලා.ලක්ෂ 7 ක් ෙවනේකරලා තිෙයනවා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමණි.ඊට අමතරව 51 පිටුෙවේ 1605 හි සහ ෙදක මිලියන ෙදාලහක් ෙවනේ 
කරලා තිෙයනවා.ඔබතුමාට බලනේන පුලුවනේ.එවෙගේම ෙම් බජට් එ ෙක් සාධනිය 
ලක්ෂණයනේ තිෙයනවා.ෙම්වා ලිහිණි මනේතිතුමියට අමතක ෙවචේච තැනක්.අර අෙප් 
ප්රදිප් ශ්රියනේත මනේත්රිතුමා කිවේවා ෙබාෙහාම ලස්සන කථාවක් ශිෙරෝමි මනේත්රිතුමිය 
දාලා තිෙයනවා මුහුණු ෙපාෙත් කානේතාවනේට සලකලා නෑ කියලා.ලිහිණි 
මත්ත්රිතුමියලා ඔබතුමාෙගනේ පහුගිය කාෙලේ ෙබාෙහාම ෙහාදිනේ ඉලේලුවා ප්රතිපාදන 
ෙවනේකරනේන කියලා අප දනේන ඉතිහාසෙයේ ප්රථම වතාවට ඔබතුමා ලක්ෂ 30 ක 
මුදලක් ෙවනේ කරලා තිෙයනවා හැබැයි ෙදයි හාමුදුරුවෙනේ අෙප් ඉනේන කානේතා 
මනේත්රිවරු කවුරුත් කිසිම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා නෑ.ලක්ෂ 30ම ඉතුරුයි. 
බලනේන 80 පිටුෙවේ 1649 ෙවනත් කියලා 8ෙවනි කරුණ ලක්ෂ 30ක් ෙවනේ කරලා 
තිෙයනවා.ලක්ෂ 30 ෙවනේ කරලා ලක්ෂ 30 නේ ප්රෙයෝජනයක් ගත්ෙත් නැති නිසා එක 
ලක්ෂ 15 දක්වා අඩු කරලා තිෙයනවා.එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි මම ෙයෝජනා 
කරනවා ෙම් ලක්ෂ 15 ප්රෙයෝජනයට ගනේන කියලා අෙප් 
මනේත්රිවරියනේෙගනේ.නගරාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරනේන ඔබතුමියලාෙගේ ප්රශ්ණ 
කානේතාවනේට ෙම් ෙමාරටුෙවේ ප්රශ්ණ නැතුවයැයි ෙම් ලක්ෂ 30 ඉතුරුවුෙනේ.  

ගරු නගරාධිපතිතුමණි, දිළදුසහන ෙගවේම් දිළිදු සහන පිටු දැකිෙම් ව්යාපෘති ආදි 
සමාජ සුභසාධන ෙගවිම් කියලා ශිරේෂයක් තිෙයනවා ‚ ෙම් සමාජ සුභසාධන ෙගවිම් 
කියන ශිරේෂය ෙමෙතක් ප්රෙයෝජනයට අරෙගන නෑ.එනිසා මම ෙයෝජනා කරනවා 
ඔබතුමාට ෙම් සමාජ සුභසාධන ෙගවිම් කියන ශිරේෂය යටෙත් ෙම් ෙමාරටුෙවේ ඉනේන 
අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු ෙවනුෙවනේ ෙමානවාහරි කරනේන කියලා ඔබතුමාෙගනේ 
ඉලේලනවා.ෙමා කද ෙහ්තුව ඉතාම වැදගත් ශිරේෂයක් තිෙයනවා අෙප් කවුරුත් එ ගැන 
අවධානය ෙයාමු කෙරේ නෑ.එ නිසා මම ඉලේලිමක් කරනවා ඔබතුමාෙගනේ එ අවශ්ය 
අවධානය ෙයාමු කරනේන කියලා.එවෙගේම ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ අපි කියනේනට 
ඔෙනේ ෙම් රංගශාලාව ගැන කථා කලාෙනේ රංගශාලාව ඔෙහාම තිබේබා අවුරුදු 15 ක් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රිතුමා එෙහට ගියා ෙමෙහට 
ගියා එෙහට ගියා ෙමෙහට ගියා.තාප්ෙප් ෙපාස්ටරේ ටිකත් ගැහුවා.හත්වලාෙම් 
ෙම්චේචර ලස්සනට හදලා ෙම් ෙමාරටුව මහ නගර සභාව ආදායම් උත්පාදනය කරන 
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තැනක් බවට පත්කරලා එවෙගේම විතරක් ෙනෙමයි මුලු ලංකාවටම ආදරේශයක් ෙදන 
තැනක් බවට පත්ෙවලා.අද ලංකාෙවේ ඉනේන ප්රාෙදේශිය සභා මනේත්රිවරු එක එක්ෙකනා 
ඇවිලේලා බලලා යනවා අපි දැකලා තිෙයනවා.මහ නගර සභා නගරාධිපතිවරු 
ඇවිලේලා බලලා යනවා තමනේෙගේ පළාත් පාලන ආයතන වල ක්රියාත්මක කරනේන 
පුලුනේ වනේද කියලා ෙම් වැඩ සටහන සමහරු පුදුම ෙවනවා.එවෙගේ පුදුම ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කරපු තැන අද කියනවා එතන හරියනේනැලු. රෙට් ඉනේන වැදගත් මිනිස්සු 
මරපු එකයි‚කැලැ පැනලා මිනිස්සුනේෙගේ අයිෙඩනේටිටිකාඩේ විනාශ කරපු එකයි එවා 
තමයි දනේෙනේ.එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් අයවැය ෙලේඛනය සම්බනේධෙයනේ ශ්රි 
ලංකා නිදහස් පක්ෂ මතය ෙම් අයවැය ෙලේඛනෙයේ සාධනිය ලක්ෂන කිහිපයක් 
දකිනවා.එ නිසා අපි පැහැදිලිව ශ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අෙප් එකගත්වය 
සහ සහෙයෝගය ෙම් අයවැය ෙලේඛනයට ලබා ෙදනවා කියලා ෙපාෙරානේදුව ප්රකාශ 
කරමිනේ මම නිහඩ ෙවනවා. 

නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි‚ ප්රථමෙයනේම මම මෙගේ සුභාශිංශන පුදකර සිටිනවා. 2006 
ඔබතුමා නගරාධිපතිවරයා ෙවනෙකාට අෙප් ෙජෂ්ඨ මනේත්රිවරු 7 ක් නිෙයෝජනය 
කරන ඔබතුමත් සමග සභාව එදා ඉදලා ෙම් ෙවනතුරු අවුරුදු 14 ක් ඔබතුමත් සමග 
ෙමාරටු ජනතාවට වැඩ කරනේන අයවැය අවස්ථා 14 කට සම්බනේධෙවනේන ලැබිම 
ගැන මෙගේ සතුට ප්රකාශ කරන අතර මෙගේ ප්රනාමයත් ඔබතුමාට පුදකර 
සිටිනවා.ඔබතුමාට සුභපතනවා එවෙගේම එදා ඉදලම අපිට සහෙයෝගය දක්වපු එ 
අවධිෙයේ හිටපු නිළධා රිනේ විශාල පිරිසක් හිටියා.ෙම් අවධිෙයත් නිළධාරිනේ විශාල 
පිරිසක් ඉනේනවා.ෙම් ෙවනුෙවනේ විශාල කැපකිරිමක් කරන අෙප් ෙකාමසාරිසත්ුමා 
ඇතුලු ගණකාධිකාරිවරු නිෙයෝජ්ය නාගරික ෙකාමසාරිස්තුමා ෙලේකම්තුමා ඇතුලු 
එම අංශෙයේ නිළධාරිනේ හා විදුලි අධිකාරිතුමා ඇතුලු එ සියලුම නිලධාරීනේ හා ෙමතන 
ෙනාසිටින ෙස්වකයනේ මිට වඩා පහලිනේ ඉනේන ෙස්වකයනේ උදවේ උපකාර කරනේන 
ඇති කියලා මම විශව්ාස කරනවා.එ ෙවනුෙවනේ සමස්ථ ෙමාරටු ජනතාවෙගේ ස්තුතිය 
ෙම් නිළධාරිනේට මම පුද කර සිටිනවා. එවෙගේම අෙප් සියලුම නාගරික මනේත්රිවරුෙගේ 
ස්තුතියත් ෙම් අවසථ්ාෙවේ පුදකර සිටිනවා. 

ගරු නගරාධිපතිතුමණි අයවැය සම්බනේධෙයනේ විශාල කරුණුකාරනා විශාල 
වශෙයනේ මතුවුනා. අපිට වි ෙශ්ෂෙයනේම පසුගිය වරේෂ ෙදෙකම සභාවක් වශෙයනේ 
අපිට ෙගාඩක් ෙදවලේ අතපසුවිම් සිදු වුනා.එකට ෙහ්තුව ඔබතුමාෙගේවත් ෙම් 
නිළධාරිනේෙගේවත් අෙප් නාගරික මනේත්රිවරුනේෙගේවත් කරුණක් ෙනෙමයි.එකට 
ෙහ්තුව ෙලෝකයටම බලපෑ ෙකාවිඩේ වසංගත තත්වය නිසා ෙම් රටක් වශෙයනේ අපි 
පමණක් ෙනෙම්යි ජාත්යනේතර වශෙයනේම ෙලෝකෙයේ ප්රබල රටවලේ ආරේථික ශක්තියක් 
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තිෙයන රටවලේ විශාල වශෙයනේ ෙම් අවස්ථාෙවේ කඩාෙගන වැටුනා.එනිසා අෙප් 
සංවරේධන ක්රියාදාමයනේ කරගනේනට යම් ප්රමාණයක් සභාවක් වශෙයනේ 
ෙනාහැකිවුනා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.එ නිසාම තමයි අපිට 2020‚2021 අපි 
බලාෙපාෙරෝත්තුවුන සංවරේධන ක්රියාවලියට යනේන බැරිවුනා. ඒ අනුව අයවැය තුලිනේ 
ඔබ ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනවා 111 වන පිටුෙවේ ෙයෝජිත රංගශාලාව එවෙගේම පිරිස් 
මාවෙත් ෙයෝජිත නිවාස සංකිරේණය, එ වෙගේම අංක 2 ෙගාඩනැගිලේල සංවරේධනය 
කිරිම එවෙගේම සභාෙවේ වාහන අංගනෙයේ ෙගාඩනැගිලේල සභාව සදහා ෙවනේ කර 
ගැනිෙම් ෙයෝජිත ෙකාටස ඉදිකිරිම මධ්යම ෙවළදෙපාළ ඉදිකිරිම ෙම් වැඩෙකාටස 
කිරිෙම්දි රුපියලේ මිලියන 1910ක් එ සදහා පමණක් ෙවනේ කරලා තිෙයනවා.ෙම් ටිලියන 
තුනට අමතරව එෙකනේ භාගයක් විතර වැය ෙවනේෙනේ ෙම් සංවරේධන ෙයෝජනා සදහා. 
මම හිතනවා අපි 2020 ඉදිරිපත් කරා 2021 ඉදිරිපත් කරා 2022 ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් 
මැක්සි මනේත්රිතුමා කිවේවා වෙගේ අලුත් ප්රෙභේද නැවිත් අපිට සාමාන්ය මට්ටෙමනේ 
කරෙගන යනේන පුලුවනේ වුෙනාත් එ ආරේථික බාධාවනේ ඇතිෙනාවුෙනාත් අපිට ෙම් 
අරමුණ සදහා ගමනේ කරනේන පුලුවනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා.එ ෙමාකද 
විෙශ්ෂෙයනේම රජෙයේ යටෙත් ඉනේන පළාත්පාලන ආයතනයක් වශෙයනේ අපිට 
සංවරේධනය සදහා විශාල මුදලක් ෙම් රජෙයනේ අපිට ෙවනේ කරලා දිලා 
තිෙයනවා.අෙප් විපක්ෂෙයේ මනේත්රිවරු ප්රකාශකරා එකාධිපති ගමනක් යන බවට 
එෙහම ෙවනේන බැ නගරාධිපතිතුමා අපි හැෙමාම දනේනවා මුලේම වරට තමයි රෙට් 
පැරදුනු ෙකාට්ඨාශවලට පවා මුදලේ ෙවනේ කරලා තිෙයනේෙනේ.එ අනුව ෙමාරටුව තුල 
රුපියලේ මිලියන 22440 ක වැඩ ෙකාටසක් එ ගම් මට්ටමිනේ ග්රාමෙස්ව වසම් මට්ටෙමනේ 
සිදුෙවනවා.එෙහමනම් අපිට හැකියාව ලැෙබනවා අරමුණට යනේන ෙමාකද සභාවක් 
වශෙයනේ කරනේන එන වැඩ ටික කරනේන රජෙයනේ අපිට මුදලේ ලැෙබනවා.ගමකට 
ලක්ෂ 40ක් ෙකාට්ඨාශයකට ලැෙබනවා.ඊළගට ලක්ෂ 30 ග්රාමෙස්වා වසමකට 
ලැෙබනවා.ඊට අමතරව ගරු නගරාධිපතිතුමණි ෙම් අවසථ්ාෙවේ මම කියනේන 
කැමතියි ෙම් මාරේග සැලැස්ම මෙගේ ලග තිෙයනවා.ෙම් ෙමාරටුෙවේ මාරේග 110 ක් 
කාපට් කරනේනට අපිට රජෙයනේ මුදලේ ලැෙබනවා.එෙහම නම් නගරාධිපතිතුමණි 
මාරේග 110 කාපට් කරනේන හා මාරේග 110 ප්රතිසංස්කරනය කරනේන අපි තමයි සලේලි 
ෙවනේ කරනේන ඔෙනේ රජය දුනේෙනේ නැත්නම් එෙහමනම් මාරේග 110 කාපට්ෙවලා 
කුට්ටිගලේ අතුරලා එෙහම නැත්නම් ෙකානේක්රිට්කරලා එ සියලු ෙදේවලේ කරනේන 
ෙවනේෙනේ ෙම් සභාෙවනේ තමුනේනානේෙස්ලා අපි එකතුකරන වරිපනම් බදුවලිනේ 
තමයි  ෙම් සංවරේධන කටයුතු කරනේෙනේ අපිට දැනේ එ සදහා කිසිදු මුදලක් යටකරනේන 
අවශ්ය නෑ සභාෙවේ අරමුදලේ  මම හිතනේෙනේ ෙම් මාරේග 110 කාපට් කරලා ෙමාරටුෙවේ 
සංවරධන කටයුතු සිදේධෙවන ෙකාට අපි ෙවනේ කල යුතු මුදල ටිලියන 3 ෙම් බජට් 
එෙකනේ වියදම් සදහා කරන මුදල අපිට සහමුලිනේම ඉතිරිෙවනවා.එනිසා අපිට 
හැකියාව ලැෙබනවා නගරාධිපතිතුමණි ෙම් සංවරේධන අරමුණු කරා ගමනේ කරනේන. 



87  
  විෙශ්ෂ මහ සභා වාරේතාව - 2021.11.26 
 

 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, ෙසෟභාග්යා දැක්ෙම් ධිවර ගම්මානය සදහා එ ධිවරයනේෙගේ 
ඉතිරිෙවන මාලු වලට විසදුමක් වශෙයනේ කරවල කරන වැඩ පිළිෙවලට අද අපි 
මාදංගහ වත්ත ප්රෙදේශෙයේ සහ අගුලාන ලුනාව ෙකාරලවැලේල ෙමාරටුවැලේල ඇතුලු 
ප්රෙදේශ අරමුණු කරෙගන එ ධිවරයනේෙගේ තමනේ රැස්කරන ධිවර සම්පත අපෙත් 
ෙනායා කටයුතු කරනේනට පුලුවනේ ෙවන ආකාරෙයේ වැඩපිළිෙවලක් එ තමනේෙගේ 
මත්සයනේ ඉතිරිෙවන ප්රමාණය කරවල කරලා එ ව්යාපෘතිය සාරේථක වුෙනාත් සමස්ථ 
ෙමාරටු ජනතාවෙගේම කරවල අවශ්යතාවය සම්පුරේණ කරනේන හැකියාව 
ලැෙබනවා.එකත් අතිගරු ෙගාඨාභය  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙගේ ෙසෟභාග්යා 
දැක්ම ප්රතිපත්තියට අනුව ඉදිබැදේද ෙමාරටුමුලේල විලේෙලෝරවත්ත ප්රෙදේශය එකතු 
කරෙගන එ සදහා වඩු ගම්මාන වැඩ පිළිෙවල ෙම්ෙවනෙකාට ක්රියාත්මකයි එ සදහා 
මිලියන 10 ක මුදලක් අපිට ලැෙබනවා.එවෙගේම එ ධිවරයනේෙගේ ධිවර ගම්මාන සදහා 
මිලියන 10ක වැඩපිළිෙවලක් ලැෙබනවා. කවුරු හරි මතක් කරා සායන ඉතා 
අකරේමණ්ය තත්වෙයේ තිෙයනේෙනේ කියලා.එවා දියුණු කිරිෙම් වැඩපිළිෙවලක් අපි 
කරනවා.එවෙගේම තමයි අද බස්නාහිර පළාත් ෙසෟඛ්ය ෙදපාරේතෙම්නේතුව හරහා 
සායන කිහිපයක 10 කට ආසනේන ප්රමාණයක් ෙම් ෙවනෙකාට ඇස්තෙම්නතු සකස් 
කරමිනේ ඉනේනවා එවා සංවරේධනය කරලා එ වැඩ පිළිෙවලක් කරනේන.එවත් අපිට 
සභාවක් වශෙයනේ ෙලාකු රුකුලක්ෙවනවා අෙප් කටයුතු ටික කරෙගන යනේනට අපි 
දනේනවා ඉදිරිෙයදි අනිවාරේෙයනේම ෙසායිසා ක්රිඩාංගනය සදහා විශාල මුදලක් අපිට 
ලැෙබනේන නියමිතයි.එ අනුව අපිට ෙසායිසා ක්රිඩාංගනයට සභාවක් වශෙයනේ මුදලේ 
ෙවනේ කරනේන අවශ්යෙවනේ නෑ.මධයම රජෙයේ ප්රතිපාදන අනුව අපිට එ සංවරේධන 
කටයුතුවලට ගමනේකරනේන පුලුවනේ. පුස්ථකාල වශෙයනේ ගත්ෙතාත් ජනෙසත 
පුස්ථකාලය ටිෙරෝනේ ප්රනානේදු මැතිතුමාෙගනේ පස්ෙස් නැවතවතාවක් ඔබතුමාෙගේ 
කාෙලේ අෙප් පාලන කාලය තුල නැවත ක්රමෙවේදයකට සංවරේධන කටයුතු ෙම් වන විට 
සිදුකරමිනේ යනවා. අෙප් ගිනි නිවීෙම් ඒකකය ෙමාරටුවට   ආඩම්බරයක් ඇති 
ෙවනවා.විදුලි අධිකාරීතුමා කැපවීෙමනේ කරනවා.ඒවෙගේ කැප කිරීමක් කරන 
නිලධාරීනේ සෑෙහන ප්රමාණයක් ඉනේනවා. නම් වශෙයනේ කියනේන කාලෙවේලාව 
නැහැ.ඒ අයටත් ස්තූතිය පුදකරනවා.ආගමික ස්ථාන ෙවනුෙවනේ මුදලේ ෙවනේකරලා 
තියනවා. ආගම් ෙබේදයකිනේ ෙතාරව ලබන වසෙරේදී සියලුම ආගමික ස්ථාන 
සංවරේධනය කරනේන මුදලේ ෙවනේකරලා තියනවා. ඒ අනුව මම විශ්වාස කරනවා 
නගරාධිපතිතුමනි, ෙම් අයවැය සාරේථකව මුහුණ දීලා අෙප් අරමුණු ඉෂ්ඨ කරගනේනා 
හැකියාව ලැෙබනවා.අපි හැමෙදනාම එකතුෙවලා මධ්යම රජෙයත් සහෙයෝගය 
අරෙගන මුදලේ වලිනේ නිසියාකරෙයනේ ෙම් වැඩ කටයුතු කරනෙකාට අෙප් සභා 
අරමුදෙලනේ වැඩෙකාටසක් කරලා ඔබතුමාෙගේ කාලය තුල යම් ෙදයක් ෙමාරටුවට අපි 
කලා කියලා අපිට සැනසිලේෙලේ ෙගදර යනේන පුලුවනේනම් ඒක තමයි ෙමාරටුවට 
ජනතාවට කරන එකම ෙදේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා.අපිට ෙමතනේට ගමනේ 
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කරනේන අවස්ථාවක් හා විශාල දායකත්වයක් ලබාදුනේන ෙමාරටුවැලේල දකුණ 
ජනතාවට, ගරු ජනාධිපතිතුමාට මෙගේ ෙගෟරවනීය ස්තූතිය පුදකරනවා . ඒවෙගේම 
අපත් සමග නිඹදවම එකතු වී මැතිවරණ ජයග්රහණය කරනේන ඉදිරිපත් වූ පලාත් 
සභා මනේත්රී ගරු ෙමාරිස් විෙජේරත්න මැතිතුමාටත් අෙප් ෙගෟරවනීය ස්තූතිය 
පුදකරමිනේ සියලු ෙදනාට සුභ අනාගතයක් පතමිනේ ෙම් අයවැයට මාෙගේ 
පක්ෂපාතීත්වය පුදකරමිනේ මම නිහඩ ෙවනවා. 

මහා නගර සභා මනේත්රී - රවිනාත් ෙජේ.ගුණෙස්කර මහතා 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම කැමති නෑ සම්ප්රධායක විපක්ෂයක් හැටියට කටයුතු 
කරනේන බලාෙපාෙරාත්තු ෙවනේෙනේ නෑ. අෙප් යුතුකම වැරැදේදක් දැක්ක තැන වැරැදේද 
කියල ෙදනේනත් හරිෙදයක් දැක්කම ඒකට ප්රශංසා කරනේනත් මට ලැජේජාවකුත් 
නැහැ. බයකුත් නැහැ.මම ඒකට නිහතමානි ෙවනවා.මම කියනේන කැමතියි සභා 
වාරේතාව ඉංශ්රීසි පරිවරේතනයක් ෙදනේන කියලා. මම කියනේන කැමතියි ෙම්ෙක ඉංශ්රීසි  
පරිවරේතනය සහ ඉංශ්රීසි අකුරුවල විශාල ෙදෝෂ තිෙබනවා. ෙම්ක ෙමාරටුෙවේ 
ජනතාවට විතරක් බලනේන පුලුවනේ ලියවිලේලක් ෙනෙවයි. ෙම්ක තානාපති කාරේයාල 
වලට යනේන පුළුවනේ, විෙදේශ රැසව්ීම් වලට යනටකෙට ටම්ක ඉදිරිපත් කරනේන 
අවස්ථාවක් හම්බෙවනවා. ඒවෙගේම ෙමාරටුෙවේ පාරවලේ නම් කරලා තියන නාම 
පුවරුවල ඉංශ්රීසිෙයනේ දාලා තියන නම් වැරදියි.ඒක දනේන පුදේගලයනේ ෙයාදවලා ඒ 
වැරදි හදනේන. ඒවෙගේම බජට් එෙක් මම දැකපු ෙදයක් තියනවා රංග ශාලාවල අපි 
ලක්ෂ සීයක් ෙවනේකරලා තියනවා. එතන දැනේ ති ෙයනේෙනේ කසල කළමනාකරණය ඒ 
රංග ශාලාව ෙවන තැනක කරනවාද ඔබතුමා මට ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 
කරනේන.ඒවෙගේම තානායමට ලැබිය යුතු විශාල වනේදියක් තිබුනා.ඒ ගැනත් 
දැනගනේන මම කැමිතියි.වාරේතාෙවේ තිබුණා නගර සභාව සතු වාහන සම්බනේධව 
ෙගාඩක් වාහන අක්රියව පවතිනවා.ඔබතුමාෙගේ අවධානය යනේත්රික ඉංජිෙනේරු 
අංශයට ෙයාමු කරලා ෙම් වාහන ඉක්මණිනේ අලුත්වැඩියා කෙලාත් අෙප් නගර 
සභාවට ප්රෙයෝජනයක් ගනේන පුලුවනේ.ප්රජාශාලා ෙබාෙහෝ ප්රමාණයක් වහලා. 
ප්රජාශාලාවලට පරිගණක ලබාදීලා ගෙම් ඉනේන ළමයිනේට ඒවා ප්රෙයෝජනයට ගත 
හැකි පරිදේෙදනේ වැඩපිළිෙවලක් සකස් කරනේන පුලුවනේනම් ඒක ෙලාකු ප්රෙයෝජනයක් 
ෙවනවා.වි ෙශ්ෂ ව්යාපෘති කරනෙකාට විපක්ෂෙයේ මනේත්රීවරුනේවත් සම්බනේධ 
කරෙගන ඔවුනේෙගත් අදහස් අරෙගන වැඩ කරනේන කියලා ඉලේලා සිටිනවා.මම 
ඔබතුමාට ස්තූතිවනේත ෙවනවා.මනේත්රීවරුනේට රුපියලේ මිලියනය බැගිනේ ලබාදී ගම 
සංවරේධනය කිරිමට ඔවුනේව දායක කරගනේන ෙමාරටුව මහා නගර සභාව තුල වයි 
ෆයි කලාපයක් ඇති කරනේන යන වැඩපිලිෙවල ඉතාමත්ම ෙහාදයි මම එයට 
ස්තූතිවනේත ෙවනවා.. එය ඉක්මණික් ක්රියාත්මක කරනේන කියලා ඉලේලනවා.කසල 
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කළමනාකරණය ඔබතුමා ෙහාදට කරෙගන යනවා. ඒගැන ඔබතුමාට ස්තූති වනේත 
ෙවනවා. 

නගරාධිපති - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

ගරු මහ නගර සභා මනේත්රීවරුනි, නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රීතුමා ෙමතන 
නැතිවුනත් එතුමනේලෙගේ නිෙයෝජනය තියන නිසා මම එතුමනේලාෙගනේ 
පටනේගනේනම්. එතුමනේලා කියනවා ලබන පාර එතුමනේලා ජයග්රහණය කරනවා 
කියලා. ඒක ෙහාදයි. අපි 2018 ෙම් බලය ලබාගත්ෙත් ආණ්ඩුව නැතුව. පලාත් පාලන 
ආයතනයක මූලික වගකීම කැලි කසල ඉවත් කිරීම. අපි ඒක හරියට කලා ඒක නිසා 
ජනතාව අපිව විශ්වාස කරලා අපිව ආෙයත් පත්කලා. අපි පක්ෂපාතිව වැඩ 
කරනේෙනේ නැහැ. අපිට ආශිරේවාදය ඉතාම ඉහලිනේ තිබුනා. දැං තිෙයන ෙදේශපාලන 
මතගැටම් අනුව ෙහට මැතිවරණයක් තිබුනත් ආෙයත් අපිට මිනිස්සු හැෙරන 
තත්ත්වයට අපි වැඩ කටයුතු කරලා ඉවරයි. රවිනාත් ගුණෙස්කර 
මැතිතුමනි,ඔබතුමා මට ඊෙයේ ෙපෙරේදා හමුවුන ෙවේලාෙවේදී මට පිෙයක් වෙගේ මට 
කියපු කාරණයක් තිෙයනවා. ඒක මම ෙමාකක්ද කියලා මම කියනේෙනේ නැහැ ඒක ෙම් 
සභාෙවේ සිට ක්රියාත්මක ෙවයි. එය ක්රියාත්මක ෙවන එක ඔබට දැෙනයි. දැක ගනේන 
හැකි ෙවයි.එය කාට ෙහෝ දැනිලා කිවේවට පස්ෙස් මම කියනේනම් රවිනාත් ෙජේ 
ගුණෙස්කර මැතිතුමා මට ෙමනේන ෙමෙහම අවවාදයක් දුනේන කියලා. එදාට එතුමාට 
ෙගෟරවයක් ෙවනේන මම එය කියනේනම්.සභාෙවේ ටැක්ටරේ රථ 28 ක් තියනවා. දැනට 25 
ක් ක්රියාත්මකයි.ෙදකක් හදනවා.එකක් හදනේන බැහැ. ලංකාවට ඒ අවශ්ය ද්රව්ය 
ඇවිලේලා නැහැ. අත් ටැක්ටරේ 7ක් තියනවා. 3 ක් කැඩිලා එකක් හදනේන පුලුවනේ. 
ටැක්ටරේ 04 ක් ක්රියාත්මකයි. එකක් දකුණු පැත්ෙත් දුවනවා. අෙනක් එක ලුනාෙවේ 
පැත්ෙත් දුවනවා.තව එකක් විලේෙලෝරාවත්ෙත් සහ ඉදිබැදේෙදේ දුවනවා. අත් ටැක්ටරේ 04 
ක් දැනටත් ක්රියාත්මකයි.ෙජේ.සී.බී කෑලේලක අඩුවක් තිබුනා දැනේ ඔක්ෙකාම හදලා 
ඉවරයි. ඩම්පරේ රථයත් දලා ඉවරයි. ලිහිණි මනේත්රීතුමියෙගනේ මම බලාෙපාෙරාත්තු 
ෙවනවා මීට වැඩිය ෙලාකු ෙදයක්. ඔබතුමියට මූල්ය කටයුතු පිළිබඳව ෙලාකු 
අවෙබෝධයක් තියනවා.නීතිය පිළිබඳව ෙලාකු දැනුමක් තියනවා කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.අයවැය කියනේෙනේ ප්රාතිහාරේයයක් ෙනෙවයි.ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ 
කසල මුදලේ බවට පත්කරනේන උත්සාහ ගත්තා වෙගේම නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිතුමා 
කිවේවා වෙගේ අපට ෙමාකක් ෙහෝ ෙදයක් කරලා ෙහට ෙගදර හිටිෙයාත් ඇතැයි කියන 
තැන අපි ඉනේෙනේ.ඒක නිසා මම ඔය ෙගාඩනැගිලේල හදනේන යනේෙනේ ලක්ෂ 
තුනේහාරදාහක් ෙම් සභාවට ඉතුරු ෙවනේන. 

ගරු මහ නගර සභ මනේත්රීවරුනි, බිලියන ෙදක තුල  ස්ථීර තැනේපතුවල  තියාෙගන 
ඉනේන පලාත් පාලන ආයතනවලට වඩා සමාජ සුභ සිදේධිය ෙවනුෙවනේ කරන වැඩ 
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එමටයි. අෙනක් නගර සභාවලේ කරනවට වඩා විශාල ප්රමාණයක් අපි කරලා තියනවා 
ජනතා සුභ සිදේධිය ෙවනුවනේ.ෙකාළඹ මහා නගර සභාවට ගිහිලේලා බලනේන ලක්ෂ 
දහදාහක් පහෙලාස්දාහක් ස්ථීර තැනේපතු තියනවා. එක මිනී ෙපට්ටියක් ගනේනවත් 
සලේලා දීලා නැහැ.අයවැය සෑදීෙම්දී වැය ශීරේෂය මාරු කිරීම සඳහා 
නගරාධිපතිවරයාට පූරේණ බලයක් දීලා තිෙයනේෙනේ ෙම්වා අණ්ඩුෙවේ වග කියනේෙනේ 
නැති මුදලක් නිසා ෙම් මුදල බදු ෙගවන ජනතාවෙගනේ එකතු කරෙගන බදු ෙගවන 
ජනතාවට වැඩ කිරීමට අයවැෙයනේ මුදලේ නිත්ය කරනේන ඕන නෑ.එෙහම කෙරාත් 
එතනිනේ තවත් ෙදේකට ගනේන බැහැ.විගණනය කියනේෙනේ ගයිඩේ ලයිනේ එකක් 
විතරයි.ඔබ ෙම්ෙක් යනේන කියන එක විතරයි. නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රීතුමා 
පත්තෙරේට කියනවා විගණනෙයනේ මිලියන එකසිය අනුහතරක් ගණනේ වලිනේ 
තියනවා අයකරගැනීමක් කරලා නෑ කියලා.හැබැයි එතන සරේචාරේජේ එකකට ගිහිලේලා 
නිශානේත ප්රදිනානේදු මනේත්රීතුමා ලක්ෂ හතරකුත් ගානක් ෙදනේන තියනවා.විගණනය 
හරිනම් ඒ මාධ්ය සාකචේජාවකට ෙපර මම ෙම්ක  ෙගවනේන තියනවා . ඒෙක වරදක් 
තියනවා කියලා කියනේන ඕනා.නැත්නම් ඒක ෙගවලා ඉවර ෙවලා මාධ්ය සාකචේජාවක් 
තියනේන  ඕනා.හරියටම අනුර මනේත්රීතුමා කිවේවා කනේන ඕන වුනාම කඹරෙගායා 
තලෙගායා කරගනේන සංකලේපය මත තමයි ඒ කටයුතු ෙකරුෙන.නිශානේත ප්රදිනානේදු 
මනේත්රීතුමා කියනවා ෙමචේචර වැය ශීරේෂවල තිෙයනේෙනේ ෙකාෙහාමද 1800 ක වැඩ 
කරනේෙනේ කියලා.එතුමාට ඒක ෙනාෙත්ෙරනවා ඇති ෙමාකද එක තැනකට 
ෙකාටුෙවලා සාකචේජා කරලා සාකචේජාව සභාෙවේ කියනවා විතරයි.එතුමා දනේෙනේ 
නැහැ.අපි 1800 ක පාරවලේ හැදුවා වෙගේම ෙගාඩනැගිලි විශාල ප්රමාණයකට රජෙයේ 
මුදලේ අපිට එවල ඉවරයි. එහාපැත්ෙත් ලක්ෂ හැත්තෑපහක ෙගාඩනැගිලේලක් හදලා 
තියනවා.ඒවෙගේ ෙපර පාසලේ, ප්රජා ශාලාවලේ හදලා තියනවා.පාරවලේ තිස්ගානක් 
කාපට් කරනේන තව දවස් ෙදකකිනේ අපි පටනේ ගනේනවා.ෙම් ෙවනෙකාට 
ෙමාරටුවැලේෙලේ සිට ෙමෝදර පීරිස් පාර දක්වා සම්පූරේණෙයනේම මුළු කාණු පදේධතිෙයේම 
සියලුම වතුර ගගට බසස්ලා ගගිනේ මුහුදට එන වැඩ සටහනට ඩිසයිනේ කරලා 
ඉවරයි.ෙනාෙබෝ දිනකිනේ ලක්ෂ 1750 ක උමනේ මාරේගෙයේ වැඩ පටනේ ගනේනවා.ෙම්වා 
ආදායමක් විදියට අපට එකතු ෙවනවා.ෙම් වෙගේ වැඩ රාශියක් අපි කරනවා. අපිට 
නිකනේ ඉනේන බෑ. අපිට නිකනේ ඉනේන දනේෙනේ නෑ.අපිට නිකනේ ඉනේන පුරුදේදක් නෑ.ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමා ආව ගමනේ ලක්ෂ හතලිස ් පහක මැෂිනේ තුනක් ගත්තා.තව කුඩු 
කරන යනේත්ර ෙදකක් ගත්තා ඔක්ෙකාම ලක්ෂ හැටදාහයි. ඒෙවලාෙවම 
ආණ්ඩුකාරතුමාට කතා කරලා අපි ඒ මැෂිනේ ගත්තා.ෙම් විදියට වැඩ කරනේන මටනම් 
කම්මැලිකමක් නැහැ. 

ගරු මහ නගර සභා මනේත්රීවරුනි, එක අතකිනේ මම හරි වාසනාවනේතෙයක් ෙකාඩිඩේ 
එක්ක වැඩකරපු පලාත් පාලන ප්රධානිෙයක් ඉනේනවානම් ඒ මම ෙවනේන ඇති.ඔබ 
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දනේනවා.එළවළු ටික ෙගනාවම එළවළු ෙදන වැඩ ,කෑම පාරේසලේ ෙදන වැෙඩේ.මිනිස්සු 
එක්කම ගැවසි ගැවසි ඉදලත් ෙම් ෙවනෙකාට පී සී ආරේ පරීක්ෂක ෙදපාරකුත් 
ඇනේටිජනේ පරීක්ෂණ නම පාරකුත් කරලා මම ඉනේනවා ෙකාවිඩේ හදාගනේෙන 
නැතුව.ඒක කවුරු ෙමානවා කිවේවත් මම විශ්වාස කරනේෙනේ මනුෂ්යයාට පිහිටෙවන 
මනුෂ්යාව ධරේමෙයනේ ෙබේරනවා.මම රිමානේඩේ එෙකත් හිටියා ඒෙකනුත් මම ෙකාවිඩේ 
හදාගනේෙනේ නැතිව ෙබේරිලා ෙගදර ආවා.අපි ෙබාෙහාම සදේභාවෙයනේ වැඩ කරලා 
තියනවා. 2022 ට නාගරික සංවරේධන අමාත්යංශෙයනේ ලක්ෂ ෙදදහස් ගානක් වැය 
කරලා වාහන අංගනය ලග තට්ටු තුනකිනේ සමනේවිත උඩ තට්ටුෙවේ 
ෙප්ර්ක්ෂකාගාරයත් එක්ක ෙගාඩනැඟිලේලක් ඉදිකිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරලා 
තියනවා.විෙශ්ෂෙයනේම බස්නැවතුම් ෙපාල ගැන කථා කලා බස්නැවතුම්ෙපාල ගැන 
අවසනේ සාකචේජාවට එළෙඹමිනේ සිටිනවා.මුහුදු බඩ මාරේගය පාදුෙරේට යනවනම් බස ්
ස්ටෑනේඩේ එක ඔතනිනේ අයිනේ ෙවනවා.ස්ෙට්ෂනේ එකත් එක්ක එකතු ෙවචේච දැවැනේත 
වැඩසටහනක් තියන නිසා.නිකරුෙනේ සලේලි වියදම් කරනවාට වඩා අවසනේ 
සාකචේජාෙවනේ පස්ෙස් අපි කලේපනාකරලා නිසි ෙලස නඩත්තු කටයුතු කරලා 
නවීකරණය කිරීමක් කරනවා. 

ගරු මහ නගර සභා මනේත්රීවරුනි, ෙමාරටුව මහා නගර සභාව ෙමාන විදියකටවත් 
යම් යම් ණය ගත්තා කියලා. ඒ ණය ෙමාරටුව මහා නගර සභාෙවේ බදු ෙගවන 
ජනතාවට බරක් ෙනාවන විදියට තමයි  අපි ෙම් ව්යාපෘති හදනේෙනේ. අෙප් 
පුනරාවරේතන ආදායම කියන එක කුමන ෙහෝ ෙවේලාවක ලබාගැනීමට 
යටත්ෙවනේනාවු මුදලට විතරයි  අපි සංවරේධන ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කරලා තිෙයනේෙනේ 
ඔබට පුදුම ඇති 68% එනේෙනේ  නමුත් සම්පූරේණ සංවරේධන කටයුතුවලට වියදම් දරලා 
ඉතුරු ෙවලා තියන මුදලට හදාෙගන තියනවා ෙදසැම්බරේ වලිනේ ඉස්ෙසලේලා ඒක 
ඇස්තෙම්නේතු කරලා විවිධ ණය ෙලේඛණයට අරෙගන ලබන අවුරුදේෙදේ වැඩ 
කරනේන.සමහර විට මම ෙහට මියැෙදනේන පුලුවනේ නැත්නම් කවුරු  ෙහෝ මියැදිලා මට 
පාරේලිෙම්නේතුවට යනේනත් පුලුවනේ,කවුරු හරි ඉලේලා අස්ෙවලා යනේන පුලුවනේ.ඒ ගියාම 
ෙමතනට ණයක් ෙදනේෙනේ නෑ ඒෙකනේ.එෙහම ණයක් ෙදනේන පුලුවනේ කමක් 
නෑ.සභාවක ණය ෙවලා වැඩකරනේන බෑ.ෙම් සභාෙවේ තියනවා පණතක් ඒ පණෙත් 
තියනවා ඔබෙගේ බජ ට් එෙක් වෙගේ දහගුණයක් ණය ගනේන පුලුවනේ කියලා.ලිහිණි 
මනේත්රීතුමිය ෙම් පිළිබඳව දනේනවා මට ඉඩමක් තියනවානම් ෙගයක් හදනේන බැරිනම් 
අනුනේෙගේ ඉඩම් දිහා බලලා හූලේල නේෙනේ නැතුව මම කරනේෙනේ ඉඩම බැංකුෙවේ තියලා 
ෙගයක් හදාගනේනවා.ෙමාරටුව මහා නගර සභාව කියනේෙනේ ෙම් අෙප් ෙගේ.ෙම් ෙගදර 
ජීවත් වන අයව ජීවත් කරවීම සඳහා අවශ්ය වන කාරේයයනේ අපි කරනේන ඕනා.ඒක 
තමයි පාලකෙයක් කියනේෙනේ.ඒ කටයුතු ෙනාකර හූලේල හූලේල ඉනේන අපිට බෑ. 
විෙශ්ෂෙයනේ ම ලිහිණි මනේත්රීතුමියට ෙමානවාහරි දැනගනේන තියනවානම් මට 
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කියනේන තව දුරටත් මම කාලය ෙදනේනම්. නාගරික සංවරේධන අධිකාරිෙයනේ ලක්ෂ 
ෙදදහස් පනේසියයක් වියදම් කරලා වාහන අංගනයත් එක්ක ෙප්ර්ක්ෂකාගාරයත් අපට 
හදලා ෙදනවා.දැනටමත් ඩිසයිනේ කරලා ඉවරයි. කසල දානේන ස්ථීර ස්ථානයක් 
ෙහායල දුනේන නිසා රවිනාත් ගුණෙස්කර මනේත්රීතුමාටත් ප්රශංසා 
කරනවා.විෙශ්ෂෙයනේම මම හිතනවා ෙලාකු ෙවේලාවක් විවාද කලා ෙනෙවයි.අදහස ්
දැක්වුවා.ඒ අදහස ් දක්වපු හැම එකක්ම වැරදි ෙනෙවයි අඩුපාඩු එක්ක ඉදිරිපත් කරපු 
ඒවා ෙවනේන පුලුවනේ නමුත් ඒ හැමතැනිනේ යම් ෙදයක් අපට ගනේන තියන හැම 
ෙදයක්ම අපි අරෙගන කටයුතු කරනවා.  

2022 ජනවාරි මාසෙයේ පලමුවනදා සිට ක්රියාත්මක කරන අයවැය ෙලේඛණයට වැඩිම 
ජනේද ප්රමාණයකිනේ ජයග්රහණය කරන මෙගේ ජීවිතෙයේ පලමුවන දවස අද දිනය 
ෙවනවා කියලා විශ්වාසය තබමිනේ 2022 ෙකටුම්පත් අයවැය ෙලේඛණයට ජනේද විමසුම 
සිදු කරනවා. 

 

ඒ අනුව 2022 වරේෂය සඳහා ෙකටුම්පත් කරන ලද වැඩසටහනේ අයවැය ෙලේඛණය 
අනුමත කිරීමට පක්ෂව පහත නම් සඳහනේ මහ නගර සභා මනේත්රීවරුනේ ජනේදය 
ප්රකාශ කරන ලදි. 

 

1. නගරාධිපති   - ඩබේ.සමනේලාලේ ප්රනානේදු මහතා 

2.  නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති  - ඩී.සමනේත සිලේවා මහතා 

3. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.සුරංග නිශානේත අෙපෝනේසු 

මහතා 

4. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 

5. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිලකසිරි ප්රනානේදු මහතා 

6. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ.ප්රදීප් ශ්රියනේත ප්රනානේදු මහතා 

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

8. මහා නගර සභා මනේත්රී       - ඒ.එචේ.සුෙරේෂ් ඉනේදික මහතා 

9. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යු.සුදත් ක්රිෂානේත ෙපෙරේරා මහතා 

10. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩී.ඩබේ.රනේදු නිෙරෝෂන මහතා 
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11. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.නාලනී  ෙප්ර්මවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 

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

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

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

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

මහත්මිය 

16. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.අනුර ප්රනානේදු මහතා 

17. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ලලිත් ප්රනානේදු මහතා 

18. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එස.්ෙඛ්සර රවීනේද්ර ප්රනානේදු මහතා 

19. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එෆ.්බී.නිලංක සිලේවා මහතා 

20. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ෙක්.පී.සුසනේත ෙපෙරේරා මහතා 

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

මහතා 

22. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.කුමාර රාජරත්න මහතා 

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

24. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.ජයමාලේ ශ්රියාරත්න මහතා 

25. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.බී.මලේලිකා ජයවතී ප්රනානේදු 

මහත්මිය 

26. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එචේ.උජිත් ක්රිෂානේත කලේෙදේරා මහතා 

27. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.දීපා චානේදනී ආරියවංශ මහත්මිය 

28. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.මැක්සි ෙජේ ප්රනානේදු මහතා 

29. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.සුනිලේ නනේදසිරි මහතා 
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2022 වරේෂය සඳහා ෙකටුම්පත් කරන ලද වැඩසටහනේ අයවැය ෙලේඛණය අනුමත 

කිරීමට විරුදේධව පහත නම් සඳහනේ මහ නගර සභා මනේත්රීවරුනේ ජනේදය ප්රකාශ 

කරන ලදි. 

 

1. මහා නගර සභා මනත්රී  - බී.සජිත් දුමිනේද පීරිස් මහතා 

2. මහා නගර සභා මනේත්රී  - එම්.තිසර රසාංජන මැනේදිස් මහතා 

3. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ජී.එම්.නිෙරෝෂනේ රුවමාලේ අෙපෝනේසු 

මහතා 

4. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙම්රියනේ ලිහිණි ප්රනානේදු මහත්මිය 

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

6. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.ශ්රියානි ෙහ්මලතා ප්රනානේදු 

මහත්මිය 

7. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඒ.එචේ.සුෙදේෂ් ඉනේද්රජිත් කුමාර මහතා 

8. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ඩබේ.රවිනේද්ර රංගන ප්රනානේදු මහතා 

 

 

 

 

2022 වරේෂය සඳහා ෙකටුම්පත් කරන ලද වැඩසටහනේ අයවැය ෙලේඛණය අනුමත 

කිරීමට පක්ෂව ෙහෝ විරුදේධව පහත නම් සඳහනේ මහ නගර සභා මනේත්රීවරුනේ 

ජනේදය ප්රකාශ කිරීෙමනේ වැලකී සිටියහ. 

1. මහා නගර සභා මනේත්රී  - රවිනාත් ෙජේ ගුණෙස්කර මහතා 

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

3. මහා නගර සභා මනේත්රී            - එම්.චනේද්ර ගාමිණී පීරිස් මහතා 

4. මහා නගර සභා මනේත්රී            - ආරේ.එම්.ඒ.ෙදෝන දිලාශිනි මහත්මිය 
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5. මහා නගර සභා මනේත්රී            - සිත්ති මසීනා බක්කරේ මහත්මිය 

 

ඒ අනුව 2022 වරේෂය සඳහා ෙකටුම්පත් කරන ලද වැඩසටහනේ අයවැය ෙලේඛණය වැඩි 
ජනේදෙයනේ සභා සම්මත විය.  

 

(ෙමම අවස්ථාෙවේදී පහත නම් සඳහනේ මනේත්රීවරු සභා ගැෙබහි ෙනාසිටියහ. 

1. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ෙක්.ඩී.නිශානේත ප්රදිනානේදු මහතා 
2. මහා නගර සභා මනේත්රී  - යූ.ප්රසනේන මෙනෝජේ ප්රනානේදු මහතා 
3. මහා නගර සභා මනේත්රී  - ආරේ.ක්රිශනි ප්රනානේදු මහත්මිය) 

 

සභාෙවේ වැඩකටයුතු ෙමතනිනේ නිමාවිය. 

 

අ.කෙළ් - ඩබේ.සමනේලාලේ 
ප්රනානේදු 

 නගරාධිපති, 
 ෙමාරටුව මහ නගර 
සභාව, 

 ෙමාරටුව. 
 

2021.11.26 දින  

ෙමාරටුව මහ නගර සභා කාරේයාලෙයේදීය. 


