
 2022 ජුනි මස 02 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පමොරටුව මහො නගර සභො  
රැසවීම් ශොලොපේදි ෙවත්වන ලද  පමොරටුව මහො නගර සභොපේ  

මොසික සභො රැසවීපම් වොර්තොව 
 

සහභොගීත්වය:- 
1. වැඩ බලන නගරාධිපති  - ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

2. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී. එම්. සුරංග නිශාන්ත අපපෝන්සු මහතා 
3. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිලකසිරි ප්රනාන්දු  මහතා 
4. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. ප්රදීප්  ්රියන්න්ත ප්රනාන්දු  මහතා 
5. මහා නගර සභා මන්ී  - එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන් මහතා 
6. මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ. එච්. සුපර්ෂ් ඉන්ික මහතා 
7. මහා නගර සභා මන්ී  - යු. සුදත් ක්රිෂාන්ත පපපර්රා මහතා 
8. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. අපශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්දු  මහතා 
9. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. එම්. මපහ්ෂ් රුක්මාල් ඩයන්ස් මහතා 
10. මහා නගර සභා මන්ී  - පී. යන්සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ඳු  මහතා 
11. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්. ඩේ. එම්. නිෂා ඉරානි විපේවික්රම මහත්මියන් 
12. මහා නගර සභා මන්ී  - පක්. ඩී. අනුර ප්රනාන්දු  මහතා 
13. මහා නගර සභා මන්ී  - යූ. ලලිත් ප්රනාන්දු  මහතා 
14. මහා නගර සභා මන්ී  - එස්. පේසර රවීන්ර ප්රනාන්දු  මහතා 
15. මහා නගර සභා මන්ී  - එෆ්. බී. නිලංක සිල්වා මහතා 
16. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. පක්. පී. සුසන්ත පපපර්රා මහතා 
17. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ. ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත විපේරත්න මහතා 
18. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. කුමාර රාජරත්න මහතා 
19. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. පිලි්  ප්රැන්සිස් ප්රනාන්දු  මහතා 
20. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ජයන්මාල් ්රියන්ාරත්න මහතා 
21. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. බී. මල්ලිකා ජයන්වතී ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 
22. මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්පාරා මහතා 
23. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී. ඩේ. ඩී. රන්දු  නිපරෝෂණ මහතා 
24. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. නාලනී  පේමවතී ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 
25. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ. ිපා චාන්දනි ආරියන්වංශ මහත්මියන් 
26. මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජයන් ශ්රී ණසණපස්කර මහතා 
27. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ. මැක්සි පේ. ප්රනාන්දු  මහතා 
28. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුනිල් නන්දසිරි මාසපකෝරාල මහතා 
29. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී. එම්. සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා 
30. මහා නගර සභා මන්ී  - බී. සජිත් දු මින්ද පීරිස් මහතා 
31. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිසර රසාංජන පමන්ිස් මහතා 
32. මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ. අනුරසිරි ජයන්ලාල් ද සිල්වා මහතා 
33. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. චන්ර ගාමිි  පීරිස් මහතා 
34. මහා නගර සභා මන්ී  - යු. එල්. පස්නක දමයන්න්ත ද සිල්වා මහතා 
35. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්. එම්. ඒ. පදෝන ිලාශිනී මහත්මියන් 
36. මහා නගර සභා මන්ී  - යු. ප්රසන්න මපනෝේ ප්රනාන්දු  මහතා 
37. මහා නගර සභා මන්ී  - ජී. එම්. නිපරෝෂන් රුවමාල් අපපෝන්සු මහතා 

38. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුදර්ශනි ප්රියන්න්තිකා කුපර් මහත්මියන් 

39. මහා නගර සභා මන්ී  - පම්රින් ලිහිි  ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 

40. මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති මසීනා බක්කර් මහත්මියන් 

41. මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ශිපරෝමි ඉන්ිකා කුපර් මහත්මියන් 

42. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ.්රි යන්ානි පහ්මලතා ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 
43. මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්. ක්රිෂි  ප්රනාන්ද මියන් 
44. මහා නගර සභා මන්ී  - පක්. ඩී. නිශාන්ත ප්රිනාන්දු  මහතා 
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45. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ. පී. ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්මියන් 

46. මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ.එච්.සුපාෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා 
47. මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ.රවින්ර රංගන ප්රනාන්දු  මහතා 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමාපේ ආරාධනයන් මත වැඩ බලන නාගරික පල්කම් එම්. පක්. ි. තාරක මුණසිංහ මහතා 

විසින් 2022.06.02 වන ින මාසික සභා රැස්විපම් නිපේදනයන් සභාවට ඉිරිපත් කරන ලි. 

 

01. වොර්තොව පිළිගැනිම හො සළකො බැලීම. 

 2022.05.05 ින පැවති මහා සභා වාර්තාව. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 2022.05.05 ින පැවති මහ සභා රැස්වීම් වාර්තාව මා ඉිරිපත් කර සිටිනවා. 

02 ගරු නගරොධිෙතිතුමොපේ නිපේදන 

02 (1) ගරු මන්ීවරුනී, අද ින සභාව සදහා නගරාධිපති ඩේලිේ. සමන්ලාල් ප්රනාන්දු  මැතිතුමා අද ින සභාවට 
නිතිමයන් ගැටලුවක් පවතින බැවින් පනාපැමිපණන බව සඳහන් කරනවා.  

02 (2) ගරු මන්ීවරුනී, 2022 වර්ෂයන්ට අදාල වත්කම් හා බැරකම් ප්රකාශ අකෘති පත්ර සියන්ලුම මහා නගර සභා 
මන්ිවරු පවත ලබා ි ඇති පහයින් හා එම වත්කම් ප්රකාශ 2022.06.30 ිනට පපර පළාත් පාලන 
පකාමසාරිස් පවත භාරියන් යුතු බැවින්, පමපතක් වත්කම් ප්රකාශ ලබා පනාදු න් මහා නගර සභා මන්ිවරුන් 
එම වත්කම් ප්රකාශ කිනමින් නාගරික පල්කම් පදපාර්තපම්න්තුව පවත භාරිමට කටයුතු කරන පමන් දන්වා 
සිටිනවා.  

02 (3) ගරු මන්ීවරුනී, 2022 ජුලි මාසයන්ට අදාළ ස්ථාවර කමිටු නියන්මිත ිනවල පැවැත්පවන බවත්, කාර්යන්ාල 
පස්වරු 3.00ට වැසිමට සිදු වන බැවින් සවස් වරුවට නියන්මිත කමිටු නියන්මිත ිනවල පස්වරු 1.00ට 
පැවැත්පවන බව දන්වා සිටිනවා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපිට ඊලග සභාපේි වත්කම් බැරකම් ප්රකාශ ඉිරිපත් පනාකරපු 
මන්ිවරුන්පේ නම් ලැයිසත්ුවක් ඉිරිපත් කරන්න කියන්ලා පයන්ෝජනා කරනවා. 

03 සභොව අමතො එවන ලද ආයචනො හො පෙත්සම් ෙැමිණිලි හො සන්ත්රපේශ සභොව හමුපේ තැබිම. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, සභාවට පැමිපණන විට සභාපේ පගෞරවයන් ආරක්ෂා වන විියන්ට ඔබතුමා 
ඇදු මකින් සැරසුනා නම් පහාදයි කියන්ලා කියන්නවා. ඔයන් ආකාරපයන්න් පැමිි ම පිළිබදව අප්  අප්රසාදයන් 
පලකරනවා. 

03 (01)  මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   ඩී. එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ප්රථමපයන්න්ම ඔබතුමාට සුභ පතනවා මුලසුපන් වාිවීම සම්බන්ධව. 
ඒවපගම මපේ අද ඇඳු ම සම්බන්ධපයන්න් මම කියන්න්නම්. මම පම් ඇඳු ම ඇදපගන ආපේ වුවමනා පවන්මයි. 
නගර සභාව අද පවනපකාට තිපයන්න්පන් විශාල අවධානමක. ඔබතුමාට කියන්න්න පුලුවන්ද පම් නගර සභාවට 
එන පම් සභිකයන්න්පේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධපයන්න් වගකිම ඔබතුමාට භාරගන්න පුලුවන්ද? නගර සභාව 
ඉවරපවලා අපි එළියන්ට බහින පකාට පම් නගර සභාව දහස් ගානක් වටකරලා අප්  ජිවිතවලට හානි පනාපවයි 
කියන්න වගකිම ඔබතුමාට භාරගන්න පුලුවන්ද? මම සරමක් ඇදපගන ඇවිල්ලා මපේ සරම ඔලුපේ ඔතලා මාව 
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යන්ට ඇදු ම පිටින් යන්වන්නැහැයි කියන්න වගකිම ඔබතුමාට භාරගන්න පුලුවන්ද? මට තිපයන්න්පන් එකම එක 
නැෂනල් එකයි. ඒ නැෂනල් එක ඇදපගන ඇවිල්ලා අද දවපස ් නගර සභාපවන් පිටපවන පකාට පිරිසක් 
වටකරලා ගහලා මපේ ඇදු ම ඉරුපවාත් එපහම ඒ වගකිම ඔබතුමාට භාරගන්න පුලුවන්ද? ඒනිසා ගරු වැඩ 
බලන නගරාධිපතිතුමනි, අද පම් සභිකයන්න් 48 පදනාම විශාල අවධානමකට මුහුණ පාලා තිපයන්නවා. ඒ 
අවධානම නිසා තමයි, වසර 16 ක් ඇදපු සම්ප්රදායික ඇඳු ම අයින් කරලා අද සභාවට පනාගැලපපනවයි කියන්ලා 
මම හිතන්පන් නැහැ. එක මම ප්රතික්පෂ්ප කරනවා. සභාවට පනාගැලපපනවා නම් පනාගැලපපන පාවල් 
පගාඩක් පවනවා. ඇඳු ම පනාගැලපපන එක පනපමයි ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ප්රශ්ණයන්, සමහරු 
මට අභිපයන්ෝග කරා සමන්තට ගරු නගරාධිපතිතුමා කියන්ලා කථා කරන්න පවනවා දැන් පමාකද කරන්පන් 
කියන්ලා. මම එකත් කියන්ලා පටන් ගන්නම් මම පබාපහෝම ආඩම්බරපයන්න් සමන්තට ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
කියන්ලා කියන්න්පන්. පමාකද පහ්තුව සමන්ත කියන්න්පන් මපේ රවරක්කාරපයන්ක් පනපමයි. මම එක කියන්න්න 
ඕන. හැබැයි අපි එක පන්තිපේ මිනිස්සු. අප්  පන්තිපේ එපකක් උඩට ගිහිල්ලා වාිපවලා ඉන්නපකාට අපිට 
සතුටුයි. ඒ නිසා එපහම කියන්න්න අප්  කටවල් පැටපලන්පන් නැහැ. අපි කියන්න්පන් ඔයන් තනතුර බාල්දු  
කරන්පන් නැතිව ඔයන් තනතුපර් කටයුතු දවසද, පදකද, කරන්පන් පකාන්ද පකලින් තියන්ාපගන කරන්න කියන්න 
ඉල්ලිමයි කරන්පන්. ඔබ පටන්ගත්පත් ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂපේ කණ්ඩායන්ම් නායන්කයන්ාට පවන පුාගලපයන්ක් 
පගන්නලා පමතන වාි කරවපගන. හැබැයි ඔබ දන්පන් නැහැ සාමානයපයන්න් කණ්ඩායන්ම් නායන්කපයන්ක් 
පත්කරනපකාට කණ්ඩායන්ම් නායන්කයන්ා පක්ෂපයන්න් පත්කරලා නැත්නම් සාම්ප්රදායිකව කණ්ඩායන්ම් නායන්කයන්ා 
හැටියන්ට අවුරුදු  4ක් වැඩ කරපු මිනිහාව එක පාරටම අයින් කරන්න වැඩ බලන නගරාධිපතිවරයන්ාට බැහැ. 
ඒනිසා මම ඔබත් එක්ක තරහා නැහැ.  

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම නැගිට්පට් අද පම් සභාව විශාල වශපයන්න් ප්රශ්ණ පගාඩකට මුහුණ ිලා 
තිපයන්න තැනක්. අපි පවනදා කථා කරනවාට වඩා, පවනදා කථා කරන පාවල් වලට වඩා, පවනදා අවධානයන් 
පයන්ාමුකරන පාවල් වලට වඩා, පබපහවින් පවනස් වාතාවරණයන්ක වටපිටාවක පවනස් පරිසරයන්ක ඉදලා 
තමයි, අද අපිට කථාකරන්න පවලා තිපයන්න්පන්. එක පුාගලපයන්ක් කරපු මහා පරිමාණ විනාශයන්ක් නිසා අද 
ලක්ෂ පදකයි විස්සක ජනතාවක් අපහසුතාවයන්ට පත්පවන තැනක ඉදලා තමයි අපි පම් කථා කරන්පන්. 
පස්වකපයන්ෝ දහස්ගානක් තමන් පමාරටුව මහා නගර සභාපේ පස්වයන් කරනවායි කියන්න්න බැරි තැනට 
පත්පවච්ච නගර සභාවක්. එපහම පරිසරයන්ක ඉදලා තමයි අපි පම් කථා කරන්පන්. ඒනිසා ගරු වැඩ බලන 
නගරාධිපතිතුමනි, සැකයන්ක් සංකාවක් විචිකිච්ඡාවක් නැහැ. අපිට තිපයන්නවා පලාකු ප්රශ්නයන්ක්, පම් නගර 
සභාව පහට දවපස් කිනම් ිශාවකට ගමන් කරනවාද කියන්න ප්රශ්නයන් අපිට තිපයන්නවා. පමාකද පහ්තුව, අද 
පවනපකාට නගරාධිපතිවරයන්ා රක්ිත බන්ධනාගාර ගතපවලා ඉන්පන්. නගරාධිපතිවරයන්ා රක්ිත 
බන්ධනාගාර ගතපවන්පන් ඔහුට අභූත පචෝදනාවක් එල්ල කරලා පනපමයි. එදා මැයි මාපස් 8 පවනිදා 
රාිපේ මට පි විඩයන්ක් එනවා. ඒ පි විඩපයන්න් කියන්න්පන් පමාකක්ද පහට පස්වකපයන්ෝ පගනියන්න්න කියන්ලා. 
පහට පස්වකයන්න්ට කාඩ් එක ගහන්න එපා පස්වකපයන්ෝ සියන්ලුපදනා අනිවාර්පයන්න්ම යන්න්න ඕන කියන්ලා 
අරලියන්ගහ මන්ිරයන්ට නගරාධිපතිවරයන්ා නිපයන්ෝගයන්ක් නිකුත් කරලා තිපයන්නවා. ප්රධානින්ට ඒ අනුව පහට 
උදපේ නගර සභාපේ ඉන්න පස්වකපයන්ෝ 9 උපා අරලියන්ගහ මන්ිරයන්ට යන්නවා කියන්න පි විඩයන් මට එනවා. 
මම නාගරික මන්ිවරපයන්ක් හැටියන්ට මම ඒ පි විඩයන් ආපුගමන් නාගරික පකාමසාරිස්තුමාව දැනුවත් 
කරනවා. පමන්න පමපහම පදයන්ක් පහට දවපස් සිාධපවනවා ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානයන් පයන්ාමු කරන්න. එක 
කරන්න පදන්න එපා. පස්වකයන්න්පේ රැකියන්ාව අනතුරට දාන්න එපා කියන්ලා. එතනින් මම නවතින්පන් නැහැ. 
මම කථා කරනවා නිපයන්ෝජය පකාමසාරිස්වරයන්ාට පමපහම ප්රශ්නයන්ක් තිපයන්නවා. පහට දවපස් පස්වකපයන්ෝ 
පගනියන්නවා ඒක නවත්වන්න අවශය කටයුතු කරන්න කියන්ලා. මම එතනින් නවතින්පනත් නැහැ. මම කථා 
කරනවා පස්නක දමයන්න්ත අප්  සමගි ජන බලපේගපේ නායන්කතුමාට එතුමාට කථාකරලත් කියන්නවා 
පමපහම ප්රශ්නයන්ක් තිපයන්නවා පමානවාහරි කරලා පම්ක නවත්වන්න ඕන. නැත්නම්, පස්වකපයන්ෝ අමාරුපේ 
වැපටනවා කියන්ලා. පහුවදා උපා අපි එනවා නගර සභාවට පස්වකපයන්ා ඇවිල්ලා අපිට කියන්නවා මට පම් 
සභාපේ දැන් ඔ් පු කරලා පපන්නන්න පුලුවන් අපිව පගනියන්න්පන් බපලන් කියන්ලා පස්වකපයන්ෝ ඇවිල්ලා 
කියන්නවා. මම කාඩ් එක ගහලා ඉන්පන් ඒත් මට කරන්න පදයන්ක් නැහැ මට යන්න්න පවනවා මම පමානවා 
කරන්නද කියන්ලා. තව පස්වකපයන්ක් ඇවිල්ලා කියන්නවා එක්තරා පරිපාලකවරපයන්ක්පේ නමක් කියන්ලා අහවල් 
පරිපාලකවරයන්ා අපිට කිේවා අද කාඩ් එක ගහන්න එපා කියන්ලා. ඒනිසා අපිට යන්න්න පවනවා කියන්ලා. ගරු වැඩ 
බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් පස්වකයන්න්පේ අපදෝනා මධයපේ  තමයි පස්වකයන්න්ව බපලන් අරපගන ගියන්ා 
කියන්න්න සාක්ි අපි ලඟ තිපයන්නවා. අපි ඉස්පකෝපල් යන්න කාපල් විපේක කාලපයන්න් පස්පස් සමහර පවලාවට 
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අපි හැපමාම පාසල් ගියන් පිරිසක් හැටියන්ට, දන්නවා සමහර පවලාවට පීරියන්ඩ් එකක් කට් කරන්න ඕන වුනාම 
පටායිලට් එකක් අස්පස් එපහම නැත්නම් පකාපහහ්රි පන්ති කාමරයන්ක් අසප්ස් පකාලුකමට අපි ඉදලා 
තිපයන්නවා. අපිව පහායන්න්න ප්රින්සිපල් පේවැල අරපගන ඇවිල්ලා අපිව වපට් පහායන්ලා පස්ස පැත්තට පාරක් 
ගහලා යන්වනවා පන්තියන්ට. ඒවපේ සිාධියන්ක් මම දැක්කා, මට පාසල් අවියන් මතක් වුනා. එදා 9 පවනිදා උපා 
පාන්දර නගරාධිපතිවරයන්ා පේවැල නැතිවුනත් පරුෂ වචනපයන්න් එක එක්පකනාට බැන බැන පම් වපට් 
ගිහිල්ලා හැංගිලා හිටපු පස්වකපයන්ෝ ගිහිල්ලා බස්වලට නේග ගත්තා. එපහම තමයි බස ් 8ක් පිටත් කපර්. 
එපහම යන්නපකාට නගරාධිපතිවරයන්ා පමතන මන්ි කාමරයන් තුල හිටියන්ා. මම කියන්න පාවල් සාක්ි පිට ඔ් පු 
කරන්න පුලුවන් පාවල්, මන්ි කාමරපේ නගරාධිපතිවරයන්ා ඉන්න පකාට නිපරෝෂන් මන්ිතුමා ඇවිල්ලා 
එතුමා පම් පස්වකපයන්ෝ රැපගන යන්නවා විිපයන්ෝ කරා. ඒ විිපයන්ෝ කරපු එකට විරුාධව නගරාධිපතිවරයන්ා කථා 
කරා. මම කථා කරන්පන් මන්ිවරුන්පේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයන් කිරිම සම්බන්ධපයන්න්. පමාරටුව 
ජනතාවපේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයන් කිරිම සම්බන්ධපයන්න්. පමාරටුව ජනතාවපේ මානව අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝණයන් කිරිම සම්බන්ධපයන්න් කරුණක් ගැන පම් කථා කරන්පන්. හැබැයි, මම කිේවා පම් පරිසරයන් 
පවනස් අද පම් කථාකරන ශේදවාහිනියන් පිටින් අරපගන තිපයන්න්පන් පම්ක විනාශ පවලා තිපයන්න්පන්. පම්ක 
පහාරු අරපගන ගිහිල්ලා. නගර සභාපේ කැේ රථ 4කට 5කට ගිනි තියන්ලා විනාශ කරලා. නගර සභාපේ ි විලර් 
රථ ගණනාවක් ගිනිතියන්ලා විනාශ කරලා. මන්ිවරුන්පේ යන්තුරු පැි පවා ගිනි තියන්ලා විනාශ කරලා. 
නගරාධිපතිවරයන්ාපේ කාර්යන්ාලයන් ගිනි තියන්ලා විනාශ කරලා. නගර සභාවට පකෝටි 10 වඩා වැි අලාභ 
හානියන්ක් සිාධ කරලා. එපහම වතාවරණයන්ක පම් කථා කරන්පන්. ඒනිසා අපි පබාපහ්ම පගෞරවපයන්න් 
ඔබතුමාපගන් ඉල්ලනවා, අපිට පම්ක කථා කරන්න අවස්ථාව පදන්න. පමාකද පහ්තුව පම් කථා කරන්පන්, 
පමාරටුපේ ඉන්න ලක්ෂ පදකයි විස්සකට වඩා වැි ජනතාවපේ මුලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයන් කරපු 
සිාධියන්ක් සම්බන්ධපයන්නුයි. ඒ කථාකරන සිාධියන් සම්බන්ධපයන්න් කථා කරන්න අයිතියන්ක් අපිට තිපයන්නවා. ඒ ්
නිසයි ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් කථා කරන්පන්. මන්ිවරපයන්ක් හැටියන්ට අපිට පවච්ච 
අසාධාරණයන් ඒ මන්ිවරයන්ා ඇවිල්ලා පම්තන ඉන්න පකාට මන්ිවරුන්ට පරුෂ වචනපයන්න් බනිනවා. 
ගහන්න යන්නවා. තව පස්වකපයන්ක් දම්මලා ජංගම දු රකථනයන් උදු රගන්නවා. උදු රපගන මන්ිවරයන්ා තල්ලු 
කරනවා. ඒ සියන්ලු පා මම විිපයන්ෝ කරනවා. මපේ කාර් එක ඉස්සරහාට ඇවිල්ලා කියන්නවා ඕන එපකක් 
විිපයන්ෝ කර ගාපදන් අපිට කමක් නැහැයි කියන්ලා පම් නගරාධිපතිවරයන්ා. පට්ට පරුෂ වචනපයන්න් කෑගගහා 
වියන්රුපවන් හැසිරුපණ්. මම ගාව තිපයන්නවා ඔ් පු කරන්න පුලුවන් සාධක.  

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පස්වකපයන්ෝ 400ක් අරපගන ගියන් නිසා තමයි හවස අප්  පම් නගර සභාපේ 
සම්පත් විනාශ පවන්පන්. හවස පම් නගර සභාපේ පාපල හානි පවන්පන්. හැබැයි පාපල අලාභහානි විම 
සම්බන්ධපයන්න් අපිට ගැටලුවක් තිපයන්නවා අලාභහානි පවන විියන්. ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානයන් පයන්ාමු කරන්න. 
පම් ගැන නීතියන්ට කියන්න්න ඕන පේලාවක නීතියන් ඉස්සරහාට ඇවිල්ලා අපිට කියන්න්න පුලුවන්කම තිපයන්නවා. 
මම පපාලිසිපේ ප්රධාන පපාලිස් නිළධාරියන්ාට පම් ගැන කරුණු කිේවා හරිම උගපතෝපකෝටික ප්රශ්නයන්ක් 
තිපයන්නවා නගර සභාවට ගැහිම සම්බන්ධපයන්න්. ඊට ඉස්පස්ල්ලා ප්රි්  ්රියන්න්ත මන්ිවරයන්ාපේ පගදරට 
ගහනවා. නගරාධිපතිවරයන්ාපේ පගදරට ගහනවා. ඔසද හර්ෂණ අපේපකෝන් මන්ිවරයන්ාපග පගදරට ගහනවා. 
ප්රියන්නාත් හිටපු මන්ිවරයන්ාපේ පගදරට ගහනවා. අප්  අනුර ප්රනාන්දු  මන්ිවරයන්ාපේ කපඩ්ට ගහනවා. පම් 
සියන්ලු පාවල් දැිව ප්රතික්පෂ්ප කරමින් තමයි, පම් කථාව කරන්පන්. පම් අහිංසක මන්ිවරුන්ට ඉන්න 
හිටින්න පගයන්ක්වත් නැහැ. ඉන්පන් කුලියන්ට. කුලියන්ට ඉන්න පගදරටත් ගහනවා. පම් වාතාවරණයන් නිර්මාණයන් 
කපර් කවුද? පම් මන්ිවරු ගිහිල්ලා කාට හරි වැරි කරලා තිපයන්නවාද? ඔසඳ මන්ිතුමා කාටහරි වැරි කරලා 
තිපයන්නවාද? ලක්ෂ 100කට වඩා අලාභ හානි. අනුර මන්ිතුමා අපි පපාිකාපල් ඉදන් ආශ්රයන් කරන මනුස්සයන්ා 
කුරා කුඹිපයන්කුටවත් වරදක් කරපු මිනිපහක් පනපමයි. ඔහුටත් ගහනවා ගිහිල්ලා. ඒ වපේ ෆ්රැන්සිස ්මන්ිතුමා 
අහිංසකම මනුස්සයන්ා පම් නගර සභාපේ ඉන්න. ඒ මන්ිවරයන්ාපේ පගදරට ගහනවා. කාටද වරදක් කරලා 
තිපයන්න්පන්? මල්ලිකා මන්ිතුමියන්පේ පගදරට ගහලා. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් සියන්ලු 
මන්ිවරුන් දඩ මීමා කරපගන පහර දු න්පන් පම්ච්චර කල් පම් මන්ිවරුන්ට පහර දු න්පන් නැහැපන්. ප්රි්  
්රියන්න්ත මන්ිතුමා අවුරුදු  16ක් ඔසද මන්ිතුමා අවුරුදු  16ක් මන්ිවරපයන්ක්. පගවල්වලට ගැහුපේ නැහැ 
කවුරුත් ගිහිල්ලා. ඇයි පමාකද වුපන් පම් උදැසන සිදු පේච්ච සිදු විමත් එක්ක තමයි අප්  මන්ිවරු ණසටිකැපේ. 
අප්  මන්ිවරුන්පේ පගවල් වලට ගැහුපේ. ඒ විතරක් පනපමයි, පමාරටුපේ නගර සභාපේ මම අවුරුදු  16ක් 
මන්ිවරපයන්ක් මම අවුරුදු  8ක් උප නගරාධිපතිවරපයන්ක් මම හිතන්පන් නැහැ පම්තන ඉන්න බහුතරයන්ක් 
මන්ිවරු පම් ඉස්සරහා ඉන්න මන්ිවරු අවුරුදු  16 කට වැියි. පම් මන්ිවරු 48 ඇහුපවාත් එපහම 
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පදන්පනක් තුන්පදපනක්ට වැියන් දන්පන් නැහැ රිට්ලිපේ කාමරයන් පකාපහද තිපයන්න්පන් කියන්ලා. රිට්ලිපේ 
කාමරපේ පප්රට්ටල් තිපයන්නවා කියන්ලා අපි කවුරුත් දැනපගන හිටිපේ නැහැ. ගරු වැඩ බලන 
නගරාධිපතිතුමනි, පම්පක ගැටලුව තිපයන්න්පන් පමපහමයි, පම්සා විනාශයන්ක් කරපු නගර සභාවට පප්රට්ටල් 
ටික ගන්න යන්න්පන් රිට්ලිපේ කාමරයන්ට. ඒ කාමරයන්ට ගිහිල්ලා කාමරපේ පදාර කඩන්පන් නැහැ. කාමරපේ 
පසායිපේ ගලවන්පන්. පසායිපේ ගලවලා තමයි පප්රට්ටල් ටික ගන්පන්. ඒ අරපගන තමයි පම්සා විනාශ 
කරන්පන්. අපිට ප්රශ්නයන් තිපයන්න්පන් ආරක්ෂාකාරිව පප්රට්ටල් තිපයන්න එක දන්න පකපනක් පවන්න ඕන 
එතනට යන්න්න. ඒ විතරක් පනපමයි, පප්රට්ටල් ටික අරපගන පම් විනාශයන් කරන්න පපලඹුපන් දන්න පකපනක් 
පවන්න ඕන. සිකියුරිටි එපක් ගයන්ාන් කියන්න පකනාපේ ිවිල් එක තිපයන්න්පන් පමතන, ඔබතුමාපේ 
කාර්යන්ාලයන් පිටිපස්පස්. හැබැයි, ගයන්ාන්පේ ිවිල් එක ගිනි තියන්න්පන් ඉස්සරහා. ගයන්ාන් කියන්නවා ිවිල් එක 
පපරලපගන පපරලපගන යන්නවා එයන්ා දැක්කාලු සාමානයපයන්න් වාහනයන් පපරලපගන යන්නවානම් ඒ වාහනපේ 
විදු රු කුඩුපවන්න ඕන. එපහම මුකුත් තිේපේ නැහැ. හැබැයි අවසානපේ සිකියුරිටි කාමරයන් ඉස්සරහා තමයි 
ගිහිල්ලා ගිනි තියන්න්පන්. ඒ විතරක් පනපමයි, වැදගත්ම ප්රශ්ණයන් පම් නගර සභාපේ අප්  කැේ 4ක් ගිනි 
තියන්නවා. පේසිබි යන්න්ත්රයන්ට ගහනවා. අර පලාරියන්ක් අප්  ගිනි තියන්නවා. ඊට අමතරව, මල් පපාච්චි කඩලා, 
විදු රු බිදලා, විශාල අලාභහානි සිදු  කරනවා. උගපතෝපකෝටික ප්රශ්නයන්ක් තිපයන්නවා. අපිට පම් ප්රශ්නයන් පම් 
සභාපේ කියන්න්පන් හැමපදනාපේම අවධානයන් පයන්ාමු කරන්න. නගරාධිපතිවරයන්ාපේ කාමරයන්ට පහරිම ගරු 
වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා සාමානයපයන්න් ඔෆිස ්එපක් ඉන්නවා. ඔබතුමාට වාිපවන්න පුටුවක් 
තිපයන්නවා. මම ඔබතුමත් එක්ක තරහා පවනවා. මට චාන්ස් එකක් එනවා ඔබතුමාපේ කාර්යන්ාලයන් කඩන්න, 
ගිනි තියන්න්න මම තරහා ඔබතුමාත් එක්ක. මම ගිහිල්ලා ගහන්න ඕපන් ඔබතුමා වාිපවන පුටුවටද? ඔබතුමා 
හම්බපවන්න එන අයන් වාිපවන කවිච්චියන්ටද? සාමානපයන්න් අපි දන්න පා නම් අපි ඉලක්ක කරන 
පුාගලයන්ාටපන් හානි කරන්පන්. පකෝටි 10කට වඩා අලාභ හානි සිාධපවලා තිපයන්න්පන්. පම් නගර සභාවට 
කලු පැල්ලමක් එකතුපවලා තිපයන්න්පන් පස්වකපයන්ෝ 400ක් අරපගන ගිහිල්ලා තිපයන්නවා. අහිංසක 
පස්වකපයන්ක් වැඩට එන්පන් නැතිව හිටිපයන්ාත් දවස් පදකක් පම් 25‚26 වැඩට ඇවිල්ලා නැහැ ලලිත් කියන්න 
පස්වකයන්ා 

                  (සභා පඝෝෂා) 

අපි කියන්න්පන් නගරාධිපතිවරයන්ාපේ කාර්යන්ාලයන්ට ගහපු එක සැකයි. කවුරු හරි පමපහයන්වලා ගහලා 
තිපයන්න්පන්. නගරාධිපතිවරයන්ාපේ පම්පසට, පුටුවට මුකුත් කරලා නැහැ. කරලා තිපයන්න්පන් අර සැටියන්කට. 
අපිට සැකයි පමානවාහරි සැටියන්ට දාලා ගිනි තියන්ලා කියන්ලා. පසන්පකාපල් ගිනි තියන්නවා සැටියන්ට දාලා. අපිට 
ප්රශ්නයන් තිපයන්න්පන් එතන 

 මහො නගර සභො මන්ත්රි -   එසව. පේසර රීන්ත්රර ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, එපහම සැකයන්ක් පමාකක් හරි තිපයන්නවා නම් අවශය නිතිමයන් කටයුතු 
කරන්න පකාමසාරිස්තුමා ඉන්නවා. අප්  වැඩබලන නගරාධිපතිතුමා ඉන්නවා. ඒවා අවශය කටයුතු කරන්න. 
පම්ක නිකම් ප්රසිාධියන්ක් කරන්පන් නැතිව මාධයයන්ටයි සභා වාර්තාවටයි. පම් කථා කරලා ඇත්තටම පත්රුමක් 
නැහැ මන්ිතුමනි අවශය නිතිමයන් කටයුතු කරන්න. මාධයන්යන්ට කථා කරලා පත්රුමක් නැහැපන්. 

 මහො නගර සභො මන්ත්රි -   ඩී. එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ක් හැටියන්ට මම පම් කරන්පන් මපේ අයිතියන්. මම 
පම් කරන්පන් මපග යුතුකම. පම් සම්බන්ධපයන්න් විධිමත් පරීක්ෂණයන්ක් කරන්න. අපි කැමතියි ඕන පවලාවක 
ඇවිල්ලා සාක්ි පදන්න. අපි කැමතියි අදහස් ප්රකාශ කරන්න. විධිමත් පරික්ෂණයන්ක් ආරම්භ කරන්න. තාම 
හරියන්ට අපිට පපන්පන් නැහැ, පම් නගර සභාවට ගහපු එක ගැන විධිමත් පරික්ෂණයන්ක් කරනවා අපි දැක්පක් 
නැහැ. ඒනිසා අපි කියන්න්පන් පම්ක කවුරු හරි හිතාමතාම වුවමනාපවන්ම සැලසුම් කරපු ප්රහාරයන්ක්. පම්ක 
පබාරිපේ මාලු බාන්න කරපු ප්රහාරයන්ක් හැටියන්ට තමයි නගර සභා ප්රහාරයන් අපි දකින්පන්. ඒනිසා 
කරුණාකරලා පම් සම්බන්ධපයන්න් අවශයන් කටයුතු කරන්න කියන්න ඒ පගෞරවනියන් ඉල්ලිම කරනවා. 
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03 (02) මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ප්රථමපයන්න්ම ඔබතුමාට සුභාසිංශන පයන්ාමු කරනවා පම් අවස්ථාපේි 
මුලාසනයන් පගන කටයුතු කිරිම ගැන. විපශ්ෂපයන්න්ම, සුජිත් මන්ිමා කිේව විියන්ට අප්  පමාරටුවට කලු 
පැල්ලමක් එකතුවුන දවසක් තමයි, මැයි මාපස් නව පවනිදා. එදා උදැසන අපි පුන පුනා කිේවා පම් ස්ථානයන්ට 
ඇවිල්ලා. කථා කරන්පන් අප්  මන්ිවරුන්ට වුන වරප්රසාද උල්ලංඝනයන් කිරිමක් සම්බන්ධව. එදා උදැසන 
විශාල පිරිසක් පමම ස්ථානපේ රැි සිටියන්ා. අපි කලින් දවපස් දැනපගන හිටියන්ා විශාල පිරිසක් ඒකරාශි 
කරපගන අරලියන්ගහ මන්ිරයන්ට යන්නවා කියන්ලා. එක අයිතියන්ක් තිපයන්නවා. හැබැයි, අයිතියන් තිපයන්න ක්රමයන්ක් 
තිපයන්නවා. යන්නපකාට 400 විතර නිවාඩු දාලා එක දවසක එපහම අරපගන යන්න්න පුලුවන්ද කියන්න ප්රශ්නයන් 
තිපයන්නවා ආයන්තනයන් පැත්පතන්. එපහම ගිහිල්ලා සාමකාමි රැස්විමක සාමකාමිව රැස්පවලා ආවානම් පම් 
කිසිම පදයන්ක් ඇතිපවන්පන් නැහැ. එතනින් ඔේබට ගියන් පා තමයි මුලු ලංකාවම ගිනි ගත්පත්. අපි කථා 
කරන්පන් පමාරටුව ගැන. පමාරටුපේ ජිවත්පවන පුාගලපයන්ක් විියන්ට කවදාවත් පමාරටුපේ මන්ිවරයන්න්ට 
පක්ෂ විපක්ෂ පමපහම පදයන්ක් වුපන් නැහැ. එකට මුහුණ පදන්න සිාධ වුනා. අහිංසකද කියන්ලා බැලුපේ නැහැ. 
ඒ අයන් ඇවිල්ලා පහර දු න්නා. ඒවපේම පම් නගර සභාවට විශාලතම හානියන්ක් සිාධ කරා. පම්කට පලපවනි 
වගඋත්තරකරු පවන කවුරුවත් පනපමයි, නගරාධිපතිවරයන්ා. හැසිරුන විියන්යි පමපහයන්වපු විියන්යි ඒ නිසා 
තමයි එතුමාට ඒ ප්රහාරයන් එල්ලවුපන් හා එතුමා නිසාපවන් පමාරටුවට පම් ප්රහාරයන් එල්ලවුපන්. අපිට 
වගකිමක් තිපයන්නවා. පම් සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරන මන්ිවරු විියන්ට සුජිත් මන්ිතුමා දරුණු ප්රකාශයන්ක් කරා 
පපාලිසියන් මට්ටපමන් එවා විමර්ෂණයන් පවනවා පවන්න පුලුවන්. හැබැයි, ආයන්තන මට්ටමින් සාකච්ඡා කරලා 
පහායන්ලා බලලා පකාමසාරිස්තුමා, නිපයන්ෝජය පකාමසාරිස්තුමා අදාල අයන් පම් පිළිබදව විමර්ෂණයන්කට ලක් 
කරන්න කියන්න ඒ ඉල්ලිමත් කරනවා. විපශ්ෂපයන්න්ම මන්ිවරුනි, එක පකාණයන්කින් බලන්න එපා. එක 
පුාගලපයන්ක් ආරක්ෂා කරන්න එපා. ඒක තමුන්නාන්පස්ලා එපහම කරනවානම් පලාකු විනාශයන්ක්. පපාඩ්ඩක් 
අපි කියන්නපාත් අහලා බලන්න. විපශ්ෂපයන්න්ම, මම පාශපාලනයන් කරලා තිපයන්නවා. අපි වැඩ කරපු 
නායන්කපයන්ෝ ඉන්නවා. ගරු කරපු නායන්කපයන්ෝ ඉන්නවා. ඒ අයන්ට ඇඟිල්ලක් ි ක්කරලා පහාපරක් කිේපේ නැහැ. 
ටිපරෝන් ප්රනාන්දු  ඇමතිතුමාට, ඉරාන් වික්රමරත්නට පහාපරක් කිේපේ නැහැ. ජි. එල්. පීරිස්ට පහාපරක් 
කිේපේ නැහැ. පම් ආසනපේ සංවිධායන්කවරු වගකිමක් තිපයන්න්න ඕන තමුන්නාන්පස්ලාට පකාන්ද පකලින් 
තියන්ාපගන කථා කරන්න පුලුවන්කම තිපයන්න නායන්කපයන්ක් ඉන්න ඕන. ඒ නායන්කයන්ා පහාපරක් පනාපවන්නට 
ඕන. මම අහනවා මන්ිවරුනි, තමුන්නාන්පස්ලාපගන් පම් නගරාධිපතිවරයන්ා එයන්ාපේ පේ හැදු පේ පම් නගර 
සභාපේ පස්වකපයන්ෝ අරපගන ගිහිල්ලා පනපමයි කියන්ලා. පම් නගර සභාපේ බඩු අරපගන ගිහිල්ලා පනපමයි 
කියන්ලා කියන්න්න පුලුවන්ද? එයන්ාපේ බිල්ින් හදනපකාට පම් නගර සභාපේ පස්වකපයන්ෝ බඩු අරපගන ගිහිල්ලා 
පනපමයි කියන්න්න පුලුවන්ද? පකාන්දක් පකලින් තියන්ලා කථාකරන මන්ි පකපනක් ඉන්නට ඕන. ඒ්ක 
කරන්න එපා කියන්න්න කාටවත් පුලුවන්කමක් තිේපේ නැහැ. අද ඒවාපේ පලවිපාක තමයි පම් භුක්ති 
විින්පන්. අහිංසක මිනිස්සු බලන් හිටියන්ා. තමන් බලයන් අයුතු විියන්ට පාවිච්චි කරපගන පම් වපේ වත්කම් 
අරපගන ගිහිල්ලා තමන්පේ පගවල් හදාගන්න පකාට බලන් හිටියන්ා. හැබැයි, එපගාල්ලන්පේ පගවල් කුඩු 
කරනපකාට ඒ මිනිස්සුන්ට පක්න්තියන්ක් ආවා. රවරයන්ක් ආවා. පර්චස් 2 පගවල් ගහලා ඉවරපවලා පටායිලට් 
එක කඩලා දාන මිනිස්සු තමන්පේ දරුවාට තමන්පේ පෑන පාවිච්චි කරලා පර්චස් 3පන් තට්ටු 6ක් ගහන්න 
පදනවා. මන්ිතුමා හිතන්න. ඒවා ගැහුපේ නගර සභාපව පස්වකපයන්ෝ ගිහිල්ලා. නගර සභාපව වාහන 
ගිහිල්ලා. ඡායන්ාරුප තිපයන්නවා. නගර සභාපේ බඩු දාලා ගැහුපේ. පමපහ තිපයන්න මැින් පගනිහිල්ලා හයි 
කරපගන ගැහුපේ. තමුන්නාන්පස්ලා එක්පකපනක්වත් විරුාධ වුපන් නැහැ. එදා විරුාධපවලා කථා කරානම් 
අද පම්වපේ වපසරියන්ක් පවන්පන් නැහැ. පම්වපේ හානියන්ක් පවන්පන් නැහැ. ඒ විතරක් පනපමයි පකාච්චර 
ආසාධාරණකම් පමාරටුපේ මිනිස්සුන්ට කලාද එක තමයි පක්න්තියන් තිේපේ. ඒ පක්න්තියන් පිටකපර් අහිංසක 
මන්ිවරුන්පේ පගවල් වලට ගිහිල්ලා ගහලා. මම ඇත්තටම දු ක්පවනවා අනුර මන්ිතුමා ඇත්තටම අසරණ 
තත්වයන්කට පත්පවලා. ඒවපේම අප්  ෆ්රැන්සිස් මන්ිවරයන්ා. ඒ විතරක් පනපමයි කාපේ පගදරට ගැහුවත් අපි 
විරුාධ පවනවා. හැබැයි, එතැනට පගනාපේ කවුද ඒ තැනට පගනාපේ පම්පගාල්පලෝමයි. තමන්පග පුතාට 
ඒ බිල්ින් එක ගහන්න පුතාපේ තිපයන්න වත්කම් පමානාද? පමාකක්ද රැකියන්ාව පකෝටි 2ක් පදකාමාරක් විතර 
තක්පස්රුව. එයන්ාපේ වාහනපේ වටිනාකම ගත්තාම ලක්ෂ 100 ක වත්කමක් එනවා. පකෝටි 5 විතර වත්කම් 
තිපයන්නවා. පකාපහන්ද පම් වත්කම්. නගරාධිපතිවරයන්ාපේ සම්පුර්ණ වැටු්  වාර්තාව මා සතුව තිපයන්නවා. 

          (සභා පඝෝෂා) 
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නගරාධිපතිවරයන්ාපග සම්පුර්ණ වත්කම එදා ඉදලා පම් දක්වාම ආදායන්ම ලක්ෂ 80ක් නැහැ. පම්ව 60 70 
ණසණයන්ක් වත්කමක් තිපයන්න්පන් පකාපහාමද? පමන්න පම්වා තමයි මිනිස්සු බලන් හිටිපේ. පම් පක්න්තියන් 
තමයි පිටවුපන්. පම් නගර සභාව තුලින් පිටවුනා. අහිංසක මන්ිවරුන්පේ පගවල් වලින් පිටවුනා‚ වාහන 
වලින් පිටවුනා. පම් කැකැපර්න පක්න්තියන්යි පිටවුපන්. ඒනිසා මන්ිවරුනි, මම කියන්නවා මන්ිවරු විියන්ට 
ගරුත්වයන්කින් කටයුතු කරනවානම් තමන්පේ නායන්කයන්ාට හරි කමක් නැහැ කියන්ලා හදන්න. පම් වැරැාද 
කරන්න එපා කියන්ලා. පම් නගර සභාපේ මන්ිවරු විතරක් පනපමයි පම් නිළධාරිත් ඔක්පකෝම දන්නවා. ඇයි 
පම් නිළධාරින් ඉස්සරහා මන්ිවරු හෑල්ලු පවන්පන්. එතනට යන්න්න ඕන නැහැ. පකාන්ද පකලින් තිපයන්න 
මන්ිවරු ඉන්නවා ගරු කරන මන්ිවරු ඉන්නවා කිහිපපදපනක්. මන්ිවරු පම් වරප්රසාද භුක්ති විිනවා අපි 
දන්නවා. පම්වා හැබැයි අහිංසක ජනතාවපේ බදු  මුදල් තමයි හුරපගන කන්පන් තමන්පේ පපෞාගලික 
සුඛවිහරණයන් පවනුපවන්. ඒ නිසා එ සියන්ල්ලක්ම අපි අවධානපයන්න්ම ඉන්නවා. වත්කම් බැරකම් වලි මුඩු 
ඉඩම් 3යි‚ පවුම් 5යි‚ බැංකු ගිණුම් 2යි පමාර්ටර් සයිකලයන්ක යන්නවා කියන්න පුාගලපයන්ෝ පමෝර්ටර් බයික් එපක් 
ජිවිපත්ට ගිහිල්ලා නැතිව ඇති. හැබැයි, එපහම තිපයන්න මිනිහා කියන්නවා විදු රු පගවල්වල ඉදලා ගල්ග හන්න 
එපා කියන්ලා. මම පළාත් සභාපේ මන්ිවරපයන්ක් විියන්ට අවුරුදු  23 හිටියන්ා. මට පර්මිට් 3ක් හම්බවුනා අවසාන 
පර්මිට් එපක් වටිනාකම පකෝටි 1යි විස්සයි. මම 2011 ඉදලා වාහන වයාපාරයන්ක් කරනවා. වාහන 
පදතුන්සියන්යන්ක් විකුණලා තිපයන්නවා. එක වාහනයන්කින් ලක්ෂයන්ක් තිේබත්. ඒනිසා කාටවත් පචෝදනා කරන්න 
බැහැ. බිස්නස් පර්ජිස්පට්ෂන් ඒවපේම ටැක්ස් පගවලා පමාකද වාහනයන්ක් ගන්න පකාට බැංකු ගිණුමට එන්න 
ඕන පඩාකියුමන්ට් කාටවත් පහාර කරන්න බැහැ. මට පුලුවන්කම තිපයන්නවා මම ඕනම පකපනක්ට 
අභිපයන්ෝග කරනවා ඕනම පචෝදනාවක් තිපයන්නවා නම් එල්ල කරන්න. පමාකද අපිට අප්  පාවල් තිපයන්නවා. 
මම පගයන්ක් ගැහැවයි කියන්ලා මට ගහන්න තිේබා පකෝටි 10ක පගයන්ක්. මපේ වියන්දම් අඩු කපර් නැත්නම්. අඩු 
කරානම් ඔයන්ට වඩා ගහන්න තිේබා. මම එතනින් එහාට යන්න්පන් නැහැ. වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, මම 
කියන්න්පන් පම් පා අපි පයන්ෝජනාවක් විියන්ට පගනවා. ඒ පයන්ෝජනාවට හැපමෝටම අදහස් දක්වන්න පදමු. ඒ 
පයන්ෝජනාපවන් යන්ම්කිසි විියන්ට නිතිමයන් පැත්තට බාධාවක් පනාපවන විියන්ට අපි කථා කරන්න කටයුතු කරමු. 
මම කියන්න්පන් පම්ක සාධාරණ පරික්ෂණයන්ක් පවන්න ඕන. වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි දැක්කා පහුගියන් 
කාපල් පම් සිාධියන් සම්බන්ධපයන්න් උසාවියන්ට යන්ම් යන්ම් පුාගලපයන්ෝ ඉිරිපත් කරලා තිබුණා. හැබැයි පම් 
පුාගලයින් පපාලිසියන්ට ඉිරිපත් කරනපකාට දවල් පදකට රූපරාමු වල හිටපු අයන් රැ 8‚ 7.30ට ගහපු අයන් විියන්ට 
ඉිරිපත් කපර්. දවල් 2ටයි රූපරාමු වල දකින්පන්. කවුරුකරත් වරදක් දකින්න ඕන. පදන්න පුලුවන් උපරිම 
දඩුවම පදන්න ඕන. අපි එතන ඉන්නවා. හැබැයි සාධාරණ විියන්ට. පම්පකන් පවන්පන් අහිංසක මිනිස්සු 
එතනට පයන්ාමු වුනාම අර හරියන්ටම කරපු මිනිස්සු නිදැල්පල් පම්පකන් ගැලවිලා යන්නවා. සුක්ෂම විියන්ට පම් 
වැඩ පිළිපවලත් යන්න්න ඇති හැබැයි සැකයන්කත් තිපයන්නවා සුජිත් මන්ිවරයන්ා කියන්පු විියන්ට සැකයන්ක් 
තිපයන්නවානම් අපි ඒ සැකයන් තහවුරු කරපගන අපි හරියන්ට වැරි පුාගලයින් පතෝරපගන ඒ වැරි පුාගලයින්ට 
දඩුවම් පදන්න ක්රියන්ා කරමු. පයන්ෝජනාවක් අපි පගනවා ඉිරිපේි “උ” වගන්තියන් යන්ටපත් එකට සහපයන්ෝගයන් ලබා 
පදන්න කියන්ලා ඉල්ලිමක් කරනවා. 

03 (03) මහො නගර සභො මන්ත්රී -   ජී. එම්. සුරංග නිශොන්ත්රත අපෙෝන්ත්රසු මහතො 

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, 2022.05.09 ින යන්ම් සිදු විමක් සිදු  වුනා. නමුත්, මම ආයන්තන කමිටුපේ 
සාමාජිකපයන්කු වශපයන්න් පම් සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරන්පන් එම ින මපග දරුවාපේ පාසපල් යන්ම් කාර්යන්යන් 
භාර්යන්කට නිරත වුණා. මම වසර 20ක කාලයන් තුල කිසිම ිනක මපේ කමිටුව පැහැර හැරලා නැහැ. මම 
නිපයන්ෝජනයන් කරන පම් සභාපේ මට වගකිමක් ිලා තිපයන්නවා. නිළධාරින්පේ පල්ඛන ගත්පතාත් සදහන් 
පවලා තිපයන්නවා. නමුත්, එිනත් මම මපේ කමිටුව නිපයන්ෝජනයන් කරන්න සහභාගි වුනා. ගරු වැඩ බලන 
නගරාධිපතිතුමනි, යන්ම් සිාධවිමක් වුනාපන් අප්  පමාරටුපේ ඒ සිාධ වීපමන් පසප්ස් පකාටින්ම කිේපවාත් 
අරගලයන්ක් ඇති වුනාපන්. අරගලපේ යන්ම් පිරිසකට පහරක් ිලා තිබුණා. නමුත්, අරගලපේ මිනිස්සුට පහර 
දු න්නාට අරගලපේ මිනිස්සු පනපමයි පම්කට කුපිතවුපන්. පාශපාලනික වාසියන් ගන්න යන්ම් යන්ම් පක්ෂවල 
පාශපාලනයන් කරන පාශපාලනපේ ඡන්ද ඉල්ලපු පුාගලයන්න්පේ සපහෝදරවරු තමයි පම්කට සහභාගි වුපන්. 
මම එකට සුදු හුණු ගහන්න එන්පන් නැහැ. ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, මපේ මන්ි ධූරයන් තුල මපේ 
වගකිම මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්කු වශපයන්න් ඉටුකරලා තිපයන්නවා. මම විපක්ෂපේ හැමදාම ගරු කරන 
පුාගලපයන්ෝ පදපදපනක් ඉන්නවා පාශපාලන පක්ෂපයන්න් පනපමයි. විපක්ෂපේ එක් පුාගලපයන්ක් තමයි 
රවිනාත් ණසණපස්කර මැතිතුමා එවපේම ජනතා විමුක්ති පපරමුපණ් නිශාන්ත ප්රිනාන්දු  මැතිතුමා මම හැමදාම 
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ආදරයන් කරන පාශපාලන ප්රවාහයන් පාශපාලන නයායන් පත්රයන් නිසායන්. තමන්පේ පක්ෂපාති පවන්න පුලුවන්. 
නමුත්, වරදක් දු ටුවිට පපන්නුම් කරලා පදන්න පුලුවන් නායන්කපයන්ෝ පදන්පනක් තමයි මම හැමදාම ආදරපයන්න් 
සාදරපයන්න් පමම සභාපේ විපක්ෂපයන්න් අපනක් මන්ිවරුන්ට පලන්ගතුකමක් නැතිව පනපමයි කියන්න පා 
හරි හැටියන් ජනතාවට ප්රශ්ණාර්ථපයන්න්ම ප්රශ්න විසදලා පදන්න පුලුවන් පදපදපනක් තමයි එතුමන්ලා පදපදනා. 
ඒනිසා මම පමාරටුපේ මන්ිවරපයන්ක් වශපයන්න් වපේම පමාරටුව මහා නගර සභාවට වරිපණම් බදු පගවන 
පුාගලපයන්ක් වශපයන්න් මම කණගාටුවට පත්පවනවා. පමාරටුව මහා නගර සභාපේ අපිට පමාරටුපේ ජනතාව 
වරිපණම් බදු  පගවන ජනතාවපේ මුදල් වලින් තමයි අප්  මන්ි ිමනා ලබා පදන්පන් ගරු වැඩබලන 
නගරාධිපතිතුමනි. හෘදසාක්ියන්ට එකඟව අප්  දරුවන්ට යන්ම් වක්රාකාරපයන්න් පහෝ අපි පම් පදන ිමනාපවන් 
දාන පරිතයාගපයන්න් එපහම කිේපවාත් නැවත අප්  පර්ස් එකට ඇවිල්ලා අප්  දරුවන්ටත් පමාරටුව ජනතාව 
පදන බදු  මුදල් වලින් අපිට යන්ම් දීපමනාවක් පදනවා ිමනාවක් වශපයන්න්. අපි හෘදසාක්ියන්ට එකඟව හිතා 
බලන්න ඕනා. පම් පමාරටුපේ පරිහානියන්ට පත්කරපු නගර සභාව පාශපාලන නායන්කයන්න්පේ නයායන් පත්රයන් 
පවන්න පුලුවන් පුාගලයින්පේ නයායන් පත්රයන්ට පවන්න පුලුවන් අපි පමාරටුපේ ජනතාවට පස්වයන් කරන්න 
සියන්ලුම පක්ෂ එකතුපවලා ඉන්පන් පම් මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි 
පමාරටුපේ අප්  ජනතාවපේ බදු  මුදල් වලින් ගන්නා වු වාහන බහුතරයන්ක් ගිනි තියන්නවා. ඒවපේම නගරාධිපති 
කාර්යන්ාලයන්ට ගිනි තියන්නවා. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, බුදු න් වින පම් දෑතින් පමාරටුව පබෝ සමිදු  
ඉිරිපිට ඉදන් පම් කියන්න්පන් තමන්පේ කාර්යන්ාලයන්ට එන යන්ම් විනාශයන්ක් කරන්න එන පුාගලයන්ා බිත්තිපේ 
ගහලා තිපයන්න බුදු පියන්ාණන් වහන්පස්පේ රූපයන්ටත් ගිනි තියන්නවා. ගරු වැඩ බලන නගරාපතිතුමනි, අපි 
පමාරටුපේ මිනිස්සුන්පේ බදු  මුදල් වලින් යන්ම් මුදලක් ගන්නවානම් අපි එකට හානියන්ක් කරනවානම් අපිටත් 
පිසන් පදනවා.අප්  දරුවන්ටත් පිසන් පදනවා.වක්රාකාරපයන්න් යන්ම් පකපනක් ආරක්ෂා කරන්පන්නම් 
පාශපාලන නයායන් තුල මම පමපස් කියන්නවා. මම වරදක් කරලා තිපයන්නවා නම් මටත් පිසන් පදන්න ඕන.යන්ම් 
පකපනක් පම් සභාවට ගිනි තියන්න්න වක්රාකාරපයන්න් පහෝ අනයාකාරපයන්න් පහෝ කටයුතු කලානම් පහන 
ගහන්න ඕනි. පහන ගහපියන්ේ කියන්ලා මට කියන්න්න පුලුවන්. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, තාම කරුණු 
පැහැිලි නැහැ. නමුත්, යන්ම් පමාරටුවට බින්න බැහැගත්ත අපතපයන්ා පිරිසක් එකතුපවලා තමයි පම් ගිනි 
තියන්න්න තැත්කපල් පාශපාලනයන් පනපමයි. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම වසර විස්සක් පම් නගර 
සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරනවා. අද පවනතුරු පාශපාලන වශපයන්න් එක මනුස්සපයන්ක්පේ මත්පැන් විදු රුවකට 
යන්ටපවලා නැහැ. සිගරුට්ටුවකට යන්ටපවලා නැහැ. කිසිදු  ආකාරපයන්න් පම් පාවල් වලට සම්බන්ධ පවන්පන් 
නැති නිසා මට පමපස් බයන් නැතැව කියන්න්න පුලුවන්. අප්  පාශපාලන නයාපේ තිපයන්නවා පමාරටුපේ 
වරිපනම් බදු  පගවන ජනතාවපේ මුදල් වලින් තමයි පහටත් පම්වා යන්ම් සංවර්ධනයන්ක් කරන්න ඕන වුපනාත් 
කරන්න පවන්පන්. ඒක ඔයන් ගිනිතියන්න්න ආපු මිනිස්සු දන්පන් නැහැ. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, යන්ම් 
පරික්ෂණයන්කට භාජනයන් පවලා තිපයන්නවා අධිකරණයන්කින් පම්කට නිසි දඩුවමක් පනාලැබුනත් අපි අදහන 
ආගම අනුව පම්වා කරපු  පුාගලයන්න්ටත් සාපපේවා කියන්ා කියන්නවා. 

03 (04) මහො නගර සභො මන්ත්රි -   යූ. අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂපේ අභිනවපයන්න් පත්වුන අග්රාමාත්රයන් රනිල් 
වික්රමසිංහ මැතිතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයන් පවනුපවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂපේ විපක්ෂ කණ්ඩායන්ම් 
සංවිධායන්ක විියන්ට සහ විපක්ෂ නායන්කතුමා ඇතුලු සියන්ලු පදනාපේම සුභාසිංශනයන් පම් අවස්ථාපේි 
පලකරන්න ඕන. පම් රපට් අමාරු තත්ත්වයන්ට වැටිලා තිපයන්න අවස්ථාපේි පම් රපට් පකාන්ද පනක් තිපයන්න 
නායන්කපයන්ක් විියන්ට පමරට පකෝටි ගණනාවක් ජිවත්වන අප්  ්රි ලාංකික ජනතාව පවනුපවන් එතුමාපේ 
ආර්ිකයන් සැලැස්ම සහ එතුමාපේ ඒ පුර්ණ පාශපාලනයන් සනිටුහන් කරපගන පම් රපට් අග්රාමාතයන්වරයන්ා 
විියන්ට එතුමා පත්පවනවා. අද පවන පකාට සතුටුයි කියන්න්න, ලංකාපේ තිපයන්න ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල පම් 
රපට් මාසයන්ක් එකාමාරක් තිස්පස් තිේබ ඒ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල තිේබ පපෝලිම් අද පවනපකාට පපට්රල් 
පපෝලිම් පම් රපට් අඩුවිමක් පවලා තිපයන්නවා. ගරු අග්රාමාතයන්තුමාපේ ඒ වැඩ පිළිපවලත් එක්ක ඒ පවච්ච 
සිදු විම පම් සති පදකක් ඇතුලත එතුමා යන්ම් කිසි පදයන්ක් පම් පවනපකාට පැහැිලි කරලා අවසානයි. වැඩ බලන 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් සුභ පතනවා පම් අවස්ථාපේි ඔබතුමත් පම් අප්  කාලයන්ක් තිස්පස් පමාරටුපේ 
මන්ිවරපයන්ක් පවලා නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිවරපයන්ක් පවලා අද වැඩ බලන නගරාධිපති බවට පත්විම 
සම්බන්ධව, මාපේ පපෞාගලික ස්තුතියන් පම් අවසථ්ාපේි පුදකරනවා. ඒවපේම 2022.05.09 ින පම් රපට් 
පවච්ච හානියන් පම් රපට් පමාකක් හරි පාශපාලන පක්ෂයන්ක් තුලින් පම් රපට් ජනතාවට විශාල හානියන්ක් 
පාශපාලඥයන්න්ට විශාල හානියන්ක්, ඒවපේම මම කථා කරන්පන් පමාරටුව මහා නගර සභාපේ පේච්ච හානියන් 
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සම්බන්ධව. ජනතාවක් නිපයන්ෝජනයන් කරන පකාට්ඨාශයන්ක් නිපයන්ෝජනයන් කරන මන්ිවරපයන්ක් විියන්ට පම් 
නගර සභාව තුල 2022.05.09 ින නගර සභාවට පළාත් පාලන ආයන්තනයන්ක් විියන්ට පම් රපට් පම් ගපම් පම් 
පමාරටුපේ ජනතාවට පස්වයන්ක් කරන ස්ථානයන්ක් විියන්ට පම් නගර සභාවට පේච්ච හානියන් සම්බන්ධව කථා 
කරන්න ඕන. ඒ පමාකද පමාරටුව ජනතාව ලක්ෂ පදකකට වැි ජනතාවක් ජිවත්පවන ගම් 29 පකාට්ඨාශ 
29 ක් පම් පමාරටුව ආසනපේ පම් පමාරටුව මහා නගර සභාවට පවලා තිපයන්න හානියන් විශාල හානියන්ක් බවට 
පත්වුනා. කිසිපස්ත් අපි ඒක අනුමත කරන්පන් නැහැ. පකෝටි 15 කට ආසන්න හානියන්ක් පමාරටුව මහා නගර 
සභාවට පවලා තිපයන්නවා. එම නිසා මම පම් ගැන කථා කරන්පන් පම්ක අද පහට පනපමයි පම්ක 
බලපාන්පන්. පම්ක බලපාන්පන් තව අවුරුාදක් පදකක් පමාරටුපේ ජනතාවට සංවර්ධනයන් කරන්න තිපයන්න 
ඒ මුදල් තමයි පම් හානියන්ට නිසා අපිට ඉිරියන්ට වැයන් කරන්න පවලා තිපයන්න්පන්. 

03 (05) මහ නගර සභො මන්ත්රි   -   ඒ. එච්. සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පසුගියන් 9 පවනිදා සිදු වුන සිාධියන් පිළිබද අදහස් හුවමාරු වුනත් අපි දන්නවා 

(ඌ) වගන්තියන් යන්ටපත් පයන්ෝජනාවක් තිපයන්නවා එ පයන්ෝජනාව යන්ටපත් අප්  අදහස් ප්රකාශ කරනවා. එනමුත්, 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම පැමිි ල්ලක් විියන්ට ඉිරිපක් කරනවා පමන්න පම් කාරණයන්, හැබැයි 

පම් කාරණයන් පැමිි ල්ලක් පලස ඉිරිපත් කරන්න පවන්පන්ම පම් 9 පවනිදා ඇතිවු සිාධියන් නිසා. පමාරටුව 

ජනතාවට සති කිහිපයන්ක් යන්නකම් නිශ්චිත පස්වාවන් ප්රමාණයන් ලබාිමට පනාහැකිව පමාරටුව ජනතාව 

විපශ්ෂපයන්න් කසල ප්රශ්ණපේි කාණු පිරිසිදු  කිරිම් ආි ඒ වැදගත් රදනික කටයුතු සතියන්ක් පදකක් යන්නකම් 

ඇණහිටියන්ා. පමයන්ට වගකියන්න්න ඕන කවුරුන්ද කියන්න එක අද මුල පමාරටුවම දන්නවා. එවැනි තත්වයන්ක් 

ඇතුලත ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ පම් පුටුපේ සිටින නිසා මම පම් පැමිි ල්ල කරන්පන් ඔපේ 

අවධානයන්ට මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ක් පලස මා මීට මාස පදකකට ප්රථම හරියන්ටම ගත්පතාත් හතරපවනි මාපස ්

පලපවනිදා මම ප්රධාන පසෞඛය පරික්ෂකතුමාට භාරපදනවා. පසායිසාපුර ජනතාවපේ ගැටලුවක් 

සම්බන්ධපයන්න් ඔවුන්පේ ඉල්ලිමක් විියන්ට කාණු පාධති පදකක් පිරිසිදු  කරලා පදන්න කියන්ලා අද පවනකම් 

ඒ කටයුත්ත ඉටුපවලා නැහැ. මා පම් පිළිබදව අවස්ථා ගණනාවකිම ප්රශ්ණ කරා මුලින්ම මට දැන ගන්න 

ලැබුපණ් ඉහලින් ලැබුණු ඔඩර් නිසා අප්  පාවල් කරන්න බැහැ කියන්න අදහස ඒ කියන්න්පන් ඔයන් පුටුපේ කලින් 

හිටපු පකනාපේ අනුදැනුම මත පමණක් ඒවා සිදු  කරන්න ඒවා ිගින් ිගටම සිාධවුනා අපි දන්නවා හැබැයි 

පමාරටුව ජනතාවපේ විපශ්ෂපයන්න් අපි නිපයන්ෝජනයන් කරන පසායිසාපුර ජනතාවපේ ගැටලුවක් ඉිරිපත් 

කරාම ඒවා ඉෂ්ට පනාකර ඉතාම කුහක පාශපාලන අවස්ථාවාි තත්ත්වයන්ක් නිර්මාණයන් කරගන්නවා නම් 

හරිම කණගාටුයි අපි විශව්ාස කරනවා ඔබතුමා තාවකාලිකව හරි වැඩ බලන නගරාධිපතිවරයන්ා පම්වාට 

අවධානයන් ලක් කරන්න. පම් පුාගලිකව සුපාශ් ඉන්රජිත් ඉිරිපත් කරන ඉල්ලිමක් පනපමයි, පමාරටුපේ බදු  

පගවන ජනතාව පසායිසාපුර ජනතාවපේ ඉල්ලිමක් එක නිසා ප්රධාන පසෞඛය පරික්ෂකතුමාපගන් අපි 

නැවතත් ඉල්ලිමක් කරනවා අඩුම තරපම් ඊලග සතිපයන්වත් පමයන් ඉවරකරලා දාන්න. පමහි සමහර 

පස්වකයන්න් සමහර නිලධාරින් තවමත් වැඩ කරන්පන් තමන්ට ඕන ඕන ආකාරයන්ට කියන්ලා අපිට ප් නවා. 

ඒනිසා අපි ඉතාම කාරුි කව ඉල්ලනවා මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ ඉිරිපත් කරන ගැටලු පම්වා අවධානයන්ට 

ලක්කරන්න. පාශපාලන පේදපයන්න් පතාරව ඒ ගැටලු වලට විසදු ම් පදන්න. පමහි පිටපතක් ඔබතුමාට 

පදන්නම් පමහි ඇඩ්රස් කරලා තිපයන්න්පන් ප්රධාන පසෞඛය පරික්ෂකතුමාට නිසා. අපි කාරුි කව පම් 

කාරණයන් මතක් කරනවා කසල ප්රශණයන්ත් පම් පහුගියන් සිාධියන් ඇතුලති සති ගණනාවක් ගැටලුවක් බවට 

පත්පවලා තිපයන්නවා ඒක තාමත් හරි තැනකට පගනියන්න්න බැරිපවලා තිපයන්නවා විපශ්ෂපයන්න් පසායිසාපුර 

වැනි තැනක මහල් නිවාස අතිදැවැන්ත විියන්ට කසල ප්රශ්ණයන් නැවතත් උග්රපවලා තිපයන්නවා. මිනිස්සු දැන් 

පාර පුරා කසල දාලා තිපයන්නවා ඒ කසල ඇාපා නැති නිසා මා පසෞඛය කමිටුපේි ඒ පිළිබදව අදහස් මතු 

කරනවා. ඒනිසා පම්වාට අවධානයන් ලක්කරලා ඉක්මි න් පම් කටයුත්ත නිමා කරන්න කියන්ලා ඉල්ලා 

සිටිනවා. 
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03 (06) මහ නගර සභො මන්ත්රි   -    එම්. තිලකසිරි ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මැයි මාපස් 9 පවනිදා පම් සිදු වුණ සිාධියන්ත් සම්බන්ධව අප්  
ඉල්ීම තිපයන්න්පන් ආයන්තනයන්ක් හැටියන්ට පම් ආයන්තනයන්ට සිදු  වු විශාල හානියන් සම්බන්ධව පුළුල් 
පරික්ෂණයන්ක් කරන්න කියන්ලා ඉල්ලනවා, අනිත් පැත්පතන් ගත්තම එයන් පපාීසියන් විසින් ඒ කරන 
පරික්ෂන සම්බන්ධව ඉතාමත් ඉක්මනින් පම් සම්බන්ධන් ව කරුණු පසායන්ා බලා එ අවශය කරන 
නීතිමයන් කටයුතු කරන්න කියන්න ඉල්ීම කරනවා වපේම, වැඩ බලන ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම් 
නීතියන් ක්රියන්ාත්මක කිරීපම්දීප මහජන නිපයන්ෝජිතයන්න් හැටියන්ට අපිත් පපාි අපහසුතාවයන්කට පත්පවලා 
තිපයන්නවා ඒ පමාකද මම ජිවත්පවන ඉඳිබැාද ප්රපාශපයන්ත් ජනතාව අපට ප්රශ්න නඟනවා පම් 
නවපවනිදා සිදු වීම සම්බන්ධව කිසිම පදයන්කට සම්බන්ධ නැති සාමානය මිනිස්සුන්ටත් පම් නීතියන් 
ක්රියන්ාත්මක වීපම්දීප මපේ ඉඳිබැාද පස්වා පටුමපේ මම ඉතාමත් පහාඳට දන්න හඳු නන පබාපහාම 
සාමකාමී මනුස්සපයන්ක්ටත් මම හිතන්පන් බන්ධනාගාර ගත කරලා තිපයන්නනවා ඉතින් එ නිසා එ 
අයන්පගන් අපිට පචෝදනාවක් එනවා පම් අහිංසක අයන්ව ඇයි පම් වපේ දඩමිමා කරපගන ඇයි පම් 
නීතියන් ක්රියන්ාත්මක කරන්පන් කියන්ලා එ නිසා ඔබතුමාපේ අවධානයන් පයන්ාමු කරන්න, පපාීසිපයන්න් 
ඉල්ීමක් කරන්න, පම් පරික්ෂන කිරීපම්දීප ඉතාමත් පහාඳින් පසායන්ා බලා සමානය මිනිසුන්ට 
අසාධාරණයන්ක් පනාවන විියන්ට පම් නීතියන් ක්රියන්ාත්මක කරන්න කියන්ලා. මම එතනින් එහාට එගැන 
කතා කරන්න යන්න්පන් නෑ හැම පැත්පත්න්ම අධිකරණ කටයුතු සිදු  පවන නිසා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි මපේ අනිත් ඉල්ීම තමයි ඉඳිබැාද ධම්මාදාර පපර පාසපල් මිට මාස 3කට පපර 
මන් හිතන්පන් එම පපර පාසල පවත්වාපගන යන්න ණසරුතුමියන් පම් වාහපල් ශිට් එකක් පහෝ පදකක් 
කැඩීම සම්බන්ධව මාස 3කට ඉස්පසල්ලා තමයි පමපහට දන්වලා තිපයන්න්පන් නමුත් දන්වලා 
මාසයන්කට පස්පස් ගිහිල්ලා ස්ථාන පරික්ෂාවක් කරලා එ ශිට් පදකක් කැඩීලා කියන්ලා අප්  වැඩ කරන 
පකපනක් කිවුවට පස්පස් අද පවනකම් එක යන්ථාතත්වයන්ට ගන්න කටයුතු කරලා නෑ, එ ණසරුතුමියන් 
දැකලා තිපයන්නවා මිට මාස කිහිපයන්කට පසු ඉිරිපයන්දීප වහින්න පුළුවන් පම්ක ඉතා ඉක්මනින් 
හදාගන්න ඕන කියන්න නිසා තමයි පම්ක දැනුවත් කරලා තිපයන්න්පන් ඊපේ මම යන්නපකාටත් එ ශිට් 
එපකන් පේපරන වතුර පාර සිවිලිපමනුත් ඇවිත් පපාළවට වැටිලා ඒ ළමයි අධයාපනයන් කරන පහාල් 
එපක් හැම තැනම වතුර පිරිලා තිපයන්නවා,එක පාටිෂන් කරන්න ගහලා තිපයන්න පබෝඩ් පවා පපගිලා 
අද හරි අසරණ තත්වයන්කට පත්පවලා තිපයන්නවා මම හිතන්පන් පපර පාසලට එන්න දරුවන් පමන්ම 
ණසරුතුමියන් පමන්මපදමාපිපයන්ාත් පත්පවලා තිපයන්නවා පම් වැස්ස ින වල සමහරක් පවලාවට දරුවන්ව 
නැවත පපර පාසලට ගන්පන් නැතුව නිපවස් වලට පිටත් කරලා යන්වන්න පවනවා ගරු වැඩ  බලන 
නගරාධිපතිතුමනි පම්ක මහා සුළු පදයන්ක් පම් තිපයන්න පරන ශිට් පදකක් හරි තුනක් හරි පගනියන්ලා 
කරන්න ඕන පදයන්ක් පම්ක ඉතා ඉක්මනින් කරන්න කියන්න ඉල්ීම එ පපර පාසල් දරුවන් පවනුපවන් 
මම ඔබතුමාපගන් ඉල්ලා සිටිනවා. පබාපහාම ස්තුතියි.  

වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

නාගරික ඉංජිපන්රුතුමියන් පම්ක ගැන විපශ්ෂ අවදානයන්ක් පයන්ාමු කරලා පම් සතිපේ ඉවර කරන්න. 

03 (07) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම පම් පවසන පා පවසන්පන් කිසිම පකපනක් සමඟ ාපේෂයන්කින්, 
තරහකින්, රවරයන්කින් පනපවයි. නමුත් පම්ක මතු පරපුරට වැරි පුර්වාදර්ශයන්ක් පවන නිසා තමයි මන් 
පම්පා පවසන්න උත්සහා කරන්පන් ගියන් මැයි මස 9පවනිදා මපේ නිවසට වු ප්රහාරයන් මා දැි පලස පහළා 
දකිනවා, මාව ඉලක්ක කරලා මපේ තට්ටු හතපර් නිපවස් 4ම විනාශ කරලා සියන්ළුම පාවල් විනාශ කරලා, 
රත්තරන් බඩු සියන්ළුම පාවල් මන්පකාල්ලා කෑවා.  

එ වපේම ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මපේ ඒ නිපවස් 4ටම ප්රහාර එල්ල කරන අවස්ථාව පවනපකාට 
මම නිවපස් තමයි හිටිපේ එ පවලාපේ මට ිගින් ිගටම දු රකථන ඇමතුම් ගලාපගන ආවා යන්න්න නගර 
සභාපේ බස් එක ගිනිතියන්ලා එතන පදන්පනක් ඇවිත් කිවුවා ඔසඳට සළකන්න ඕන එපහ් යන්මු කියන්ලා එ 
එක්කම විශාල පිරිසක් අප්  නිවස පැත්තට ආවා එ එනපකාට මං උත්සහ කරා මපේ දරු පදපදනයි බිරිඳයි 
සමඟ පිටව යන්න්නට, නමුත් අපිට පිටව යන්න්නට හම්බවුපන් නෑ මාව හැටක් හැත්තෑවක් වට කර ගත්තා, 
වටකරන් මපගන් පරුෂ වචනපයන්න් ඇහුවා ඔසඳ පකෝ කියන්ලා මම කිවුවා දන්පන් නෑ කියන්ලා, එ කියන්න්පන් ඒ 
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අපු පිරිපස් කවුරුත් මාව අදු රන්පනවත් නෑ.මම අවුරුදු  16ක් පාශපාලනයන් කරලා මන්ීවරපයන්ක් හැටියන්ට 
කටයුතු කරලා ඉන්පන් මාව පනාදන්න පකපනක් පමාරටුපේ ඉන්න විියන්ක් නෑ. ඊට පස්පස් මපේ සපහාදරයන්ා 
හිටියන්ා පාපර් එයන්ාව ඔසඳ කියන්ලා හිතාපගන එතනට දු වපගන ගියන්ා ඒ පවලාපේ මම ගිහිල්ලා මපේ පස්වා 
ස්ථානපේ වහලට නැගලා තමයි මං පේරුපන්. වහලට නැඟලා ඉාි මපේ චුටි බාබා අවුරුදු  4ක් වයන්ස බාබා 
මාත් එක්ක තමයි එළියන්ට ආපේ ඊට පස්පස් බාබාව පහායන්ාගන්න බැරි උනා ඊට පස්පස් මට පකෝල් එකක් 
එනවා මපේ පනෝනාපගන් පනෝනයි දු වයි මපේ පල්පලහා අම්මලාපේ පගදර කුස්සිපේ හැන්ගිලා ඉන්නවා 
කියන්ලා එතපකාටත් මට සාපා ඇපහනවා විදු රු කඩනවා දැන් පමාකද කරන්පන් කරන්න පදයන්ක් නෑ ඔයන්ා 
හැන්ගිලා ඉන්න කියන්ලා මපේ යන්ාළුපවක් ඇවිල්ලා වයිෆ්වයි බාබාවයි අරන් යන්නවා එක ගෑනිපයන්ක් ඇවිල්ලා 
කියන්නවා උ ඉන්පන් පල්පල්හා පනපවයි උඩ උඩ ගිහින් කඩපන් කියන්ලා ඊට පස්පස් මපේ තට්ටු 4ම විනාශ 
කරලා මපේ සියන්ළු පා මන්පකාල්ල කාලා කට්ටියන් යන්නවා එපහම යන්න්පන් මපේ පගදර තිේබ මං ක්රිකට් කරන 
නිසා එ තිේබ බැට්යි අප්  පරලින්ස් තිේබාඑවයි කඩාපගන. ඊට පස්පස් මපේ ෆුට් සිටියන්ත් කඩනවා පම් 
පමාරටුපවන් ආලාභ හානි වුපන් මට මාව තමයි ඉලක්ක උපන් මම පමාකාද කපර් එකම පා මන් 
පාශපාලනයන් කරපු එක විතරයි පාශපාලනයන් කරලා අපි සමන්ලාල්ලා, පබාබිලා ලඟින් ආශ්රයන් කරනවා 
නමුත් අපි අනුන්පේ මුදල් ගසා කාපු මිනිසස්ු පනපවයි. පස්නක මන්ීතුමා කිවුවා ප්රැන්සිස්ලා, අනුරලා 
අහිංසක මිනිසස්ු පගවල් කැඩුවට ඔක්පකාම එකයි හැබැයි නගරාධිපති එක්ක එකතු පවලා අනිත් කට්ටියන් 
සැප වින්දා කියන්ලා එපහම හිතන්න එපා මන්ීතුමා එක වැරදීප අපි පපාිකාපල් ඉඳන් අප්  තාත්තලා 
වයාපාරිකපයන්ෝ අපි එ හරහා තමයි පාවල් හම්බකරන් ඉන්පන් අපි කවදාවත් කාපගවත් පාවල් කඩාවඩාපගන 
නෑ එපහම පවලා ගරු උපනගරාධිපතිතුමනි, හරි නම කිවුපේ නෑ ඹබතුමා දන්නවා අපිට පලාකු ඩැපම්ේ එකක් 
පවලා තිපයන්නවා කියන්ලා, පම්ක මට උනා වපේම අපි බලමුපකෝ ඉස්සරහට. ගරු නගරාධිපතිතුමනි කපඩ් 
කඩනවා මම බලන් ඉන්නවා ඊට පස්පස් මාව ගන්පන් මට මපේ පපාීසීපේ මිත්රයන්ක් ඇවිත් කියන්නවා මචං 
උඹ පකාපහද ඉන්පන් මන් කිවුවා මන් වහල උඩ ඉන්පන් කියන්ලා, උඹට විනාියන්ක් පදන්නම් උඹ වහපල්න් 
පනිනවද මන්  අි 15ක් උස වහපල්න් පැනලා බයිසිකලයන්ට නැගලා තමයි යන්න්පන්, පගාඩක් කට්ටියන්ට 
පම්කට සතුටු ඇති, පමාකද අපි පාශපාලනයන් කරපු නිසා මපේ දරුපවෝ තාමත් රැට නින්පදන් නැගිටිනවා 
මපේ පපාි දරුවා තාම පගාත ගහනවා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   ඩී. එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 
 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, එෆ ්සී අයි ඩී එපක් නිලධාරිපයන්ක් පස්පස් මට හමුවුනා හමුපවලා මට කිවුවා ඔසඳව 
පේර ගත්පත් එයන්ා කියන්ලා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රි   -   එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, නිපම්ෂ් මපේ මිතුරා එයන්ාපේ පහල්මට් එක මට දාලා මාව අරපගන ගිපේ එපහම 

පවලා තිපයන්ාි අප්  කපඩ් තිපයන්න CCTV කැමරා වලින් අපි සියන්ළුම රූපරාමු වලින් අඳු න ගන්නවා මූණු පම් 
පමයන්ා පම් අහවලා කියන්ලා අදු රපගන අපි පමාරටුව පපාීසීයන්ට ගිහින් පැමිි ල්ලක් දැම්මා. මම සහ මාපේ 
මල්ීලා පදන්නා දීපලා දවස් 8ක් 10ක් ගියන්ා පපාීසීපයන්න් ගත්ත ප්රතිචාරයන්ක් නෑ ඊට පස්පස් මම කපර් 
පමාකාද පපාලිස්පතිතුමා ගාවට ගිහින් පැමිි ල්ලක් දැම්මා මට පම් සම්බන්ධව සාධාරණයන්ක් ඉටු කරලා 
පදන්න කියන්ලා. මට මපේ ජිවිත වලට තර්ජනයන්ක් උපන් නෑ අප්  ආලාභ හානි විතරයි එක ප්රශ්නයන්ක් නෑ 
අවුරුදු  16ක් පාශපාලනයන් කරාපන් ඕවා විදදරාගන්න ඕන, මපේ වයන්සක අම්මයි තාත්තයි තාත්තට 
ඇවිදගන්නත් බෑ හැරමිටි ගගහා එළියන්ට ගිපේ මපේ පේ සම්පුර්ණ විනාශ කරලා අල්මාරි පස්රම විනාශ කරලා 
අවසාපන් මපේ පවුලපේ ඇඳු ම් පවා අරන් ගිහිල්ලා එච්චරටම පීචන් සමාජයන්ක අපි ජිවත් පවන්පන්  අපි අපේ 
කටවත් උදේ කරනවද කියන්ලා අපි අපේ හිතලා බලන්න ඕන. එච්චරටම අපි කලකිරිලා ඉන්පන් ගරු වැඩ 
බලන නගරාධිපතිතුමනි.මට වුණ පා මම පාශපාලනයන් කරන නිසා කමක් නෑ මපේ දරුවන්ට පවච්ච පා මම 
අනුමත කරන්පන් නෑ අනුමත කරන්න ඕපන්ත් නෑ එක පසාබාදාහමින් සිාධ පවයි මට අවශය නෑ 
අවනීතිපයන්න් පම්ක ජයන් ගන්න මම නීතිපේ පිලිසරණ පතනවා ඒ වපේම තමයි අවසාපනට මන් කියන්න්න ඕන 
මට අද වුණ පා පහට ඔබට පවන්න පුළුවන් ගරු මන්ීවරුනි ගරු නිලධාරිනි මපේ දරුපවෝ හැමදාම 
නින්පදන් ගැස්සීලා ඇහැපරනවා එදා ඒ සිදු වීමට පමතන ඉන්න හැම පකපනක්ම සුව පස් නිියන්නවා ඇති එ 
මට හිපනකින්වත් වරදක් පනාකරපු නිසා ඔබට පහාඳ නින්දක් ඇති. එ නිසා මතක තියන්ා ගන්න පම් පදවියන්න් 
වහන්පස්පේ බුදු රජානන් වහන්පස්පේ ධර්මයන් පම් අපිව ආරක්ෂා කරන්පන් අපිට අතක්වත් තිේපේ නෑ අප්  
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පාපල නැතිවුණා විතරයි අපි පාශපාලනයන් කරනවා එ නිසා මම බලාපපාපරාත්තු පවනවා ඔබතුමාපගන් සහ 
පම් ගරු සභාපවන් අපිට සාධාරණයන්ක් පගන්න කියන්ලා අපි කවදාවත් අනුන්පේ පාවල් කඩාවඩාගන්න 
පකපනක් පනපමයි. කාරුි කව ඉල්ලා සිටිනවා මම පවනුපවන් කතා කරලා මට දු රකථන ඇමතුම් දීපලා 
මපේ සැප දු ක පසායන්ා බලපු සියන්ළු පදනාට මපේ ස්තුතියන් පුදකරනවා. 

03 (08) මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. ඩී. අනුර ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිතුමනි, මටත් ඉිරිපත් කරන්න තිපයන්න්පන් එ වපේ සිාධියන්ක් තමයි නමුත් මම 
හිතන්පන් ්රි ලංකා පපාදු ජන පපරමුණ කියන්න්පන් තහනම් සංවිධානයන්ක් පනපවයි අපි එ රැස්වීමකට සහභාගි 
වුණා නමුත් ඇත්පතන්ම පම් අරගපලි සිදු වුණ සිාධියන් අපි සම්පුර්ණපයන්න්ම පහලා දකිනවා අපි රැස්වීම ඉවර 
පවලා නැවත නිපවස් බලා එනපකාට ඊට පස්පස් තමා අපිට පම් තත්වයන් ඇතිවුපන් පහ්තුව සමහරවිට 
ඔබතුමාන්ලා බලන්න කවදාහරි ඔබතුමන්ලාට ඔපේ  පක්ෂයන්ක් පහෝ නායන්කපයන්ක් එන්න කිවුපවාත් අපිට 
යන්න්න පවනවා. නමුත් අපි වැරි පාවල් අනුමත කරලා නැ පකාපහිවත්, නමුත් මට අද කියන්න්න කණගාටුයි 
ගරු නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිතුමනි මටත් සිාධියන්ක් උනා, මපේ වයාපාරික ස්ථානයන්ට ප්රහාරයන්ක් එල්ල කරා 
නමුත් එ අවස්ථාව පවනපකාටත් මපේ ියන්ි යන් උපාධි පරික්ෂනයන් සඳහා පාඩම් කරමින් හිටිපේ ඒ අවස්ථාපේ 
තමයි මපේ වයාපාරික ස්ථානපේ විදු රු වලට ගල් වලින් පහර එල්ල කපර් එ නිසා මපේ ියන්ි යන් බයන් පවලා 
තිපයන්නවා නමුත් ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම කියන්න්න කැමති කටුබැාපා කවදාවත්  පම් වපේ නෑ පාශපාලන 
සහජීවනයන් පහාඳින්ම තිේබ නගරයන්ක් තමයි පමාරටුපේ කටුබැාද පමාකද මීටර් 500 ඇතුලත මන්ීවරු 
තුන්පදපනක් ඉන්නවා කවදාවත් අපි තුන්පදනා කවදාවත් උඹ පනාදකින්වත් කියන්ාපගන නෑ පමානවා හරි 
ප්රශ්නයන්ක් තිේපබාත් අපි තුන්පදනා තමයි ඉක්මනටම එන්පන්, රාි 11 පවනපකාට පස්නක මන්ීතුමා මට 
පකෝල් එකක් දු න්නා අයිපේ පමාකාද වුණ ප්රශ්පන් කියන්ලා. අපි එ විියන්ටයි ජිවත් වුපන් මම පම්ක ප්රසිාධ 
ප්රකාශයන්ක් කරනවා මපේ පවච්ච ප්රහාරයන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂයන්වත් සජපේවත් කිසිම සම්බන්ධයන්ක් නැ 
කියන්ලා එ නිසා මං කියන්න්පන් ඉිරියන්ටවත් පම් තුච්ච පාශපාලනයන්ට ගරු නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිතුමනි පම් 
අප්  තව මාස 2ක් වපේ කාලයන්ක් තිපයන්න්පන් අපහු මමනම් පම් පාශපාලනයන්ට ඉිරිපත් පවන්පන් නෑ. මට 
පලාකු සන්පතෝෂයන්ක් තිපයන්නවා මම දැනට මපේ පකාට්ඨාශපේ අලුපතන් පාරවල් 26ක් හදලා තිපයන්නවා අපි 
පම්පකන් පලාකු තැනකට ඇවිල්ලා පම්පක් අද පබෝධි සත්වපයන්ෝ වාපේ කතා කරන මන්ීවරු වපේ රැයායන්ා 
විකුණපගන නෑ, අයන්තා ් ලැන් පාස් කරලා සල්ලි අරන් නෑ අප්  දෑත් පිරිසිදු යි. මම කාවදාවත් ආපේ 
පාශපාලනයන්ට සම්බන්ධ පවන්පන් නෑ එකට පහ්තුව මපේ ගපම් මිනිස්සු ඔක්පකෝම දන්නවා ඒ මිනිස්සුන්ට 
මං කතා කරනපකාට මට කියන්නවා අපන් මන්ීතුමා එපහම කරන්න එපා නමුත් අපි කරනවා, පම් වපේ තුච්ච 
පාශපාලනයන්ක් කරනවනම් තවදු රටත් පම් පාශපාලනයන් කරලා පත්රුමක් නෑ, අපි පාශපාලනපයන්න් 
හම්බකරලා නෑ මම අවුරුදු  තිහ,හතලිහක් තිස්පස් වයාපාරයන් කරලා පම් තත්ත්වයන්ට අපු මනුස්සපයන්ක් මට 
පගවල් 4ක් තිපයන්නවා මම පගවල් හදලා නෑ පම් පාශපාලන සල්ලි වලින් මම ළමපයන්කුටවත් කන්න දීපලා 
නෑ පම් සල්ලි වලින් අදටත් මට පම් පදන දීපමනාව මපේ බැංකුපේ තිපයන්න්පන් එවට අත තියන්ලා නෑ මපේ 
ලමයන්පේ උපාධි පරික්ෂන පයන් අවසාන විභාගයන් තිපයන්න්පන් දැන් මමත් මපේ දු වත් එක්ක රෑ 1 පවනකන් 
පාඩම් කරන්න  ඇහැරන් ඉන්නවා පමාකද හුළඟට සාදයන්ක් ඇහුනත් තාත්පත් කියන්ාපගන මපේ කාමරයන්ට 
එනවා, මන්ීවරුනි පම් තත්ත්වයන් අපිට විතරක් පනපවයි පහට ඔබටත් පවන්න පුළුවන් මම එකයි කියන්න්පන්, 
මපේ හැම පාකටම පස්නක මන්ීතුමා ඇවිල්ලා  බලනවා පමාකද මල්ලි වුපන් කියන්න එක අපි පාශපාලන 
වශපයන්න් පනපවයි පබාපහාම සහජීවනපයන්න් ජිවත් වුන මිනිස්සු නමුත් පම්කට එක්තරා කුපාි පිරිසක් පම් 
පදයන්ට සහභාගි වුණා, ඒ කුපාි පිරිස සහාභාගි උපන් අප්  තිපයන්න අන්පයන්ානය සම්බන්ධතාවයන් නැති කරන්න 
පවන්න පුළුවන්, අනුර මන්ීතුමත් සැරීන් සැපර්ට අප්  පගදරට ආවා පම් මන්ිකපම් ඉන්න පළපවනි 
සුදු සුකම පබාන්න පුළුවන් පවන්න ඕන, අනිත් එක මැරවරයන්න් අශ්රයන් කරන්න පුරුදු  පවන්න ඕනනමුත් ඔයන් 
පදකම මට නෑ එ කියන්න්පන් මට පමතන ඉන්න සුදු සුකම් නැති නිසා මපේ පාශපාලන ජීවිපත් අපහු මං 
නගරසභා මන්ීවරපයන්ක් හැටියන්ට ඡන්පා ඉල්ලන්පන් නෑ, පමාකද එ පහ්තුව අපිට සුදු සුකම් නැති නිසා, මපේ 
පේ ඉස්සරහින් ගියන් මිනිස්සු අනුර මන්ීතුමා එක්ක හිනාපවලා ගියන්ා මන් මිනිස්සු වශපයන්න් කියන්න්පන් නෑ මං 
කියන්න්පන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයන්වත් සජපේවත් පනපවයි පම්ක කපර්, අපි කියන්න්පන් පම්කයි පම් නගර 
සභාපේ පාපල අපිට දීපමනාවක් වශපයන්න් ලක්ෂ 10 මුදලක් ලැබිලා තිපයන්නවා නමුත් අපිට අනිතිමට 
තිපයන්න්පන් කණගාටුවක් පමාකද අන්තිමට  එවත් අරපගන පම් නගරසභාවත් විනාශ කරලා තමයි අපි 
යන්න්පන් ඇත්තටම ගරු මන්ීවරුනි දැන් එක එක්පකනාට පබාපල් පාස් කරන්න ඕන පවලාවක් පනපවයි 
ඇත්තටම අපි හැපමෝම සාමුහිකව එකතු පවලා පම් නගරසභාවට පවච්ච ආලාභයන් පිළිබඳව  
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මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   ඩී. එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අනුර මන්ීතුමා පදපාරක්ම කිවුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයන්වත් සජපේවත් 
පනපවයි කියන්ලා    

(සභාපේ පඝෝෂා) 

මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. ඩී. අනුර ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි පැහැිලිව දැක්කා කටුබැාද හන්ිපේ හිටිපේ කවුද කියන්ලා, මම 
වගකිපමන් ප්රකාශ කරන්පන්, මට කියන්න්න තිේබපන් යුඑන්පි නම් එපගෝල්පලෝ කියන්ලා මම එපහම කියන්න්පන් 
නැ මම එපහම පදකයි පනැපහ් මිනිපහක් පනපවයි.  

(සභාපේ පඝෝෂා) 

මහො නගර සභො මන්ත්රි -   ඩී. එම් සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ඔබතුමා කියන්පු එක සම්බන්ධපයන්න් ගැටළුවක් නෑ, ඔබතුමා එපහම කියන්න එක පහාඳයි එත් ඔබතුමා එපහම 
කියන්නපකාට අනිත් පක්ෂ වලට ප්රශ්නයන්ක් තිපයන්නවපන්. 

මහො නගර සභො මන්ත්රි -  පේ. ඩී. අනුර ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, සපහාදර මන්ීතුමා මන් කියන්න එක අහන්නපකා, මම කිවුපේ මාපේ හෘද 
සාක්ියන්ට අනුව මම දැක්ක පා පමණයි, මම දැක්ක අයන්පේ එක එක්සත් ජාතික පක්ෂ එක්පකපනක්වත් 
හිටිපයන් නෑ. ගරු උපනගරාධිපතිතුමනි අපිටත් ලක්ෂ 10ක 12ක දීපමනාවක් දීපලා තිපයන්නවා පම් සභාපවන් එක 
අරපගන පම් සභාව විනාශ කරලා යන්න එක පනපවයි අපි කරන්න ඕන එ නිසා ඔබලාපගන් ඉල්ලන්පන් පම් 
නගර සභාවට පහර පදන විිපයන්ෝ එකක් හරි තිපයන්නවනම් එක ඉිරිපත් කරන්න කියන්ලා පම්ක අපි පගාඩ 
නගන්න උත්සහ කරමු. මමනම් අපේ පාශපාලනයන්ට එන්පන් නෑ පමාකද මන් අර කිවුව සුදු සුකම් මට නෑ 
මම අරක්කු පබාන්පන් නෑ බීලත් නෑ, තව හිටිපයන්ාත් ඒ පදකත් දාපගන තමා මට පගදර යන්න්න පවන්පන් එ 
නිසා මම පාශපාලන වශපයන්න් මහජන නිපයන්ාජිතපයන්ක් පවන්පන් නෑ අදටත් ඒ පාපපයන්න් මම දු ක් විිනවා 
පමාකද මපේ ළමයන්ා අදටත් රැ එළිපවනකන් පාඩම් කරනකම් මම ඉන්නවා පුටුවක් තියන්ාපගන. විභාගයන්ට තව 
මාස 06ක් තිපයන්න්පන් ඇත්තටම අපි මාර මානසික අසාහනයන්කින් ජිවත් පවන්පන්, අද ඔබතුමාලා හිනා 
උනාට ඊළඟ වටයන් ඔබතුමාලට පවන්න පුළුවන් එ නිසා මන් කියන්න්පන් පබෝපල් පාස් කරන්පන් නැතුව පම් 
නගර සභාවට පවච්ච ආලාභයන්ට අසාධාරණයන් පහායන්ලා අපි එකතු පවලා එකට ක්රියන්ාමර්ගයන්ක් ගමු කියන්න 
ඉල්ීම කරනවා. 

03 (09)  මහො නගර සභො මන්ත්රි   -   යූ. සුදත් ක්රිෂොන්ත්රත පෙපර්රො මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මුලින්ම මම ඇත්තටම කණගාටු පවනවා ගියන් මැයි 9 පවනිදා සිාධ පවච්ච පා 
සම්බන්ධව අප්  මන්ීවරුන්පග පාපළ හානියන්ට වපේම, අප්  ගරු ගාමිි  පලාකුපේ ඇමතිතුමාපේ පගවල් 
3ක් විනාශ පවලා තිපයන්නවා මුළු මුනින්ම අළුම පවලා තිපයන්නවා මම පගාඩක් කණගාටු උනා මට ඇත්තටම 
ඇඩුනා හැමදාම උපාට ගියන්ාම බත් ටිකක් කාලා එන්පන් ඒ පගදරින් එතුමා එක්ක එ නිසා ඒ ගැන පගාඩක් 
කම්පාවට පත් පවනවා, ගරු නගරාධිපතිතුමනි ගියන් මහා සභාපේ අප්  නගරාධිපතිතුමා පපාි ප්රකාශයන්ක් කරා 
ගියන් පාර්ලිපම්න්තු මැතිවරණපයන්න් පාර්ලිපම්න්තුවට යන්න්න බැරි උන පහ්තුව ගියන් කාල සීමාපේ වරිපනම් 
වැිකරපු නිසා කියන්ලා, එ වපේම ගරු ජනාධිපතිතුමා කිවුවා වරිපනම් ගාස්තු වැිකරන්න එපා කියන්ලා. පවන 
පකාපහවත් වැි කරලා නෑ පමාරටුපේ විතරයි පමාරටුමුල්ල, විල්පලෝරාවත්ත, කඩලාන තිපයන්න හැම පපාි 
ලෑලි පගදරකම මඩුවක් කරනවා පම් මිනිස්සු එකට කාර්තුවකට පගවනවා 250ක්කාර්තුවකට වත්තක් 
ගත්පතාත් ඒ වත්පත් තිපයන්නවා කඩ 10ක් පපාි පපාි කඩ ඒ කඩ 10ට 250ක් පගවනවා එ වාපේ හැම චුටි 
කඩයන්කටම ගැහුවා 5000ක් රුපියන්ල් 5000ක් පගවා ගන්න යන්න්න බෑ නමුත් පකාපරානා වාපේ වසංගත ප්රශ්න 
ආවා පහුගියන් කාල සීමාපේ එතපකාට පමාකද උපන් ඇඳිරිනිතීයන් ආවා ඊට පස්පස් ආර්ිපක්ට ගිහින් බඩු 

පගන්න ඕන ආර්ිපක්ට ගිහින් බඩු ගන්න පර්මිට් එකක් ඕන එතපකාට AG ඔෆිස් එක පදන්පන් 
නාගරාධිපතිතුමා වරිපනම් පගවලා ආපවාත් විතරයි. එජී ඔෆිස් එකට කිවුවා වරිපනම් පකාපල් නැතුව පදන්න 
එපා කියන්ලා එතපකාට පම්පක් පපාළිම තිේබා අන්න අරපහට සල්ලි පගවන්න 5000 ගාපන් මිනිස්සුන්ට 
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5000ක් පගවා ගන්න බෑ ඇත්තටම නමුත් එ මිනිසස්ු 5000 පගවුපේ ජිවත් පවන්න ඕන නිසා 250, 5000ක් 
කරා කියන්න්පන් කියන්ක්ද එ වපේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි 2500ක් මපේ පහෝපලයන්ට තිේපේ 2500ක් පගවන්න 
එක පාරට 2500යන් 17500ක් කරා මම එතපකාට එ අවස්ථාපේ මිලියන්න 10ක් ගන්න පසලාන් බැංකුපවන් 
ලැස්තිකරපගන තිේබා එක ගන්න හදනපකාට මට අනුකූලතා සහතිපක් අවශයයි එක ගන්න මන් වරිපනම් 
පගවන්න ඕන. කියන්ක්ද පගවන්න ඕන එක්ලක්ෂ අනුතුන්දහක් පගවන්න ඕන ඒ සම්බන්ධව චුඩ මාි කයක් 
ඒ චුඩ මාි කයට මන් කිවුවා පම්ක අපිට 2500 ගාපන් පගවන්න හදලා පදන්න කියන්ලා ඒ චුඩ මාි කය 
කියන්නවා පම්ක නගරාධිපතිතුමාපේ ඔඩර් එකක් එක පමවා කරන්න බෑ එක්ලක්ෂ අනුතුන්දාහම පගවන්න 
ඕන කියන්ලා ඊට පස්පස් මන් පගවුවා එක්ලක්ෂ අනුතුන්දාහක්, ඇත්තටම පම් නගර සභාවට බදු  පගවන අයන්පේ 
සල්ලි වලින් තමයි අපි පම් වාහන අරන් තිපයන්න්පන් පම් වාහන ඔක්පකෝම විනාශ පවලා ගිහින් තිපයන්නවා එ 
විනාපස් අපිට දාරාගන්න බෑ එක ඇත්ත එ වපේම ගරු නගරාධිපතිතුමා සීයන්ට 10,15,20 ට පපාළියන්ට අරපගන 
මිනිස්සු පකාළඹ ගිහිල්ලා බඩු පගනල්ලා පපමන්ට් එපක් දාලා වික්කා එ බඩු ටික උස්සපගන ඇවිල්ලා 
පම්පක් ඇතුපල් ලම්පු පතල් දාලා විනාශ කරා එතපකාට පහෝස් ගාලා යන්න්පන් නැාද පම් පමාරටුපේ ජනතාව 
පගාඩක් විකුණන්පන් පිළියන්න්දල, කැස්බැව පමාරටු පාලම අයිපන තමයි ඒ මින්ස්සු ජිවත් පවන්පන් එ 
මිනිස්සුන්ට ජීවත් පවන්න දු න්පන් නෑ පම් පමාටුපේ එ මිනිස්සුන්ට ජිවත් පවන්න දු න්පන් නැති ප්රතිලල තමයි 
ඔයන් ඇවිත් තිපයන්න්පන් නැත්තම් ලංකාපේ කිසිම නගර සභාවක් ගිනි තියන්ලා නෑ පම්ක ගිනි තියන්න්න පහ්තුව 
පමාකද එ මිනිස්සු පලිගන්න පේදනාවකින් හිටිපේ එ පේදනාව තමයි ඔයන් පිට කපර්. එ මිනිස්සුන්ට 
පේදනවාක් තිපයන්නවා එ මිනිස්සුන්පේ බඩු ටික පම්ක ඇතුපල් දාලා ගිනි තියන්ලා විනාශ කරා එ විනාපශ් මුල 
තමයි ඔයන් තිපයන්න්පන් ගරු නගරාධිපතිතුමා කටුබැාපා කැම්පස් එක ලඟ අවුරුදු  50ක් තිස්පස් බත් 
විකුණනවා එ ඉස්සරහා එ බත් ටික පගනල්ලා විනාශ කරලා දැම්මා එ මිනිස්සු අපිට ඇවිත් කියන්නපකාට අපිට 
කියන්න්න පදයන්ක් නෑ එ මිනිස්සු කියන්නවා අපන් අනුර මන්ීතුමා අපි පකාච්ච කාලයන්ක් පමතන බත් විකුණනවද 
බත් ටික පගනල්ලා නගර සභාපවන් විසිකලා දැම්මා බත් ටික විකුන ගන්න දු න්පන් නෑ එවා සාප පම් නගර 
සභාපවන් පදන්න පුළුවන් වද තිස්පදකම දීපලා තිපයන්න්පන් පම් මිනිස්සුන්ට ගරු නගරාධිපතිතුමා පම්පක් 
නාගරික පකාමසාරිස්තුමා හිටියන්ට වැඩක් නෑ එකේන්ටන් හිටියන්ට වැඩක් නෑ ප්රධානියන්ා නගරාධිපතිතුමා, පදක 
චුඩ මාි කය, තුන පකාමසාරිස්, හතර තමයි එකේන්ටන් පත්පරනවද අප්  පම් ඔසඳ මන්ීතුමා අප්  යාල්ස් 
සුපර් එපක් පගට එහා පැත්පත් අනුකූලතා සහතියන්ක අරන් පදන්න හැදු වා නමුත් එක කැන්සල් කරා ලක්ෂ 
15ක් ඉල්ලුවා ලක්ෂ 15ක් අනුකූලතා සහතිකයන් පදන්න පම්වා තමයි නැති කරන්න පබාපහාම ස්තුතියි. 

03 (10) මහො නගර සභො මන්ත්රි   -    එම්. පිලිප් ්රැන්ත්රසිසව ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම අවුරුදු  04ක මන්ීවරපයන්ක් උනත් මපේ පාශපාලනයන්ට අවුරුදු  
50කට වැි, නමුත් පස්නක මන්ීතුමාලා දන්නවා මන් එදා පමාන පාශපාලනයන් කරත් මම සුහදව 
පාශපාලනයන් කරපු මනුස්සපයන්ක්. නිෂාන්ත මන්ීතුමා දන්නවා මපේ පාශ පාලනයන් පමාකාද කියන්ලා, මම 
කාටවත් අබමල් පර්ණුවක වරදක් කරලා නෑ. මපේ පාශපාලන පක්ෂයන් පවනුපවන් මට ඕන තින්දු වක් ගන්න 
මට අයිතියන්ක් තිපයන්නවා මපේ පාශපාලන පක්ෂයන් පවනුපවන් මට ඕන තැනක යන්න්න අයිතියන් තිපයන්නවා, 
නමුත් මපේ පගදරට පහර දු න්පන් ම ට අත ික් කරන්න පුළුවන් එ කියන්න්පන් මපේ පගදරට පහර දීපපු මිනිස්සු 
කවුද කියන්ලා මන් ඇපහන් දැක්කා ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මම පාශපාලනයන් 
කපර් කාපගන්වත් පාවල් කඩා වඩා ගන්නවත්, පහාරකම් කරලාවත් අරක්කු විකුණලවත් පනපවයි මන් 
පාවල් හදා ගත්පත් මම දහියන් මහන්සිපයන්න් හම්බ කරලා ඔබතුමා දන්නවා මට වයාපාරයන්ක් තිබුණා එ 
වයාපාරයන් කරලා හම්බකරපු පාවල් තමයි පම් මම පම් පාශපාලනපයන්න් සතපහක් වංචා කරලා හදා ගත්තු 
එවා පනපවයි, අරක්කු විකුණලා හදාගත්තු එවාත් පනපවයි, මම පහාරකම් කරලා හදාගත්තු එවත් පනපවයි 
ගරු නගරාධිපතිතුමනි නමුත් මපේ නිවසට පහර දු න්පන්, මම පම් පාශපාලනයන්කට මඩ ගහනවා පනපවයි 
නිෂාන්ත මන්ීතුමා දන්නවා මං එදා කාපල් ඉදලා වාමාංශික පාශපාලනයන්ක් කරපු පකපනක්, මපේ පගදරට 
පහර දු න්පන් ජනතා විමුක්ති පපරමුපන් නාගරික මන්ීවරයන්ාපේ මල්ී ඇතුළු කණ්ඩායන්මක්. මපේ අපහන් 
දැක්කා පබාබි මන්ීතුමාපග පගදට ගහලා ඔන්න එනවා ප්රැන්සිස් අයිපේ කියන්ලා ගැහැණු පදන්පනක් 
කෑගහනවා මම මපේ පගදර ජිවත් පවන්පන් තනියන්ම මපේ පපාි පුතා පගදරට එන්පන් රැ10න් පස්පස් 
එයන්ාපේ වයාපාර වහලා කරලා එාි රැ 10 විතර පවනවා මම පගදර ජිවත් පවන්පන් තනියන්ම මම එ ඉන්න 
අවස්ථාපේ මපේ ජිවිපත්ට මන් ආසායි මම ඉස්සරහා පදාර වහලා පිටිපස්පස් පදාපරන් එළියන්ට බහිනවා 
තා් ප්  ගාවට පවලා බලන් ඉන්නවා ජනතා විමුක්ති පපරමුපන් මන්ීතුමාපේ මල්ලි කඩුවක් අරපගන අනුර 
කියන්න පුාගලයන්ා මන් පහාඳින් දන්නවා පකාරලවැල්පල් කුඩු විකුනන පුාගලපයන්ක් එ මිනිහත් එක්ක 
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ඉස්සරහින් එනවා ඇවිල්ලා මන් හැන්ගිලා බලන් ඉන්නවා මපේ පගදරට පහර පදනවා එතපකාට කියන්නවා 
ඕකාව ඇදලා ගනින් ඕකපේ අතපයන් කපලා දාන්න කියන්ලා මපේ ජිවිපත්ට මන් ආසායි එක නිසා මන් පැනලා 
යන්නවා මම පැනලා යන්නපකාට තව 15ක් විතර පා පර් ඉඳපගන හත්පදපනක් එක්ක ඇවිල්ලා මපේ පගදරට 
පහර පදනවා. පාශපාලන පළිගැනීම් ගන්නවනම් ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි ම ම අවුරුදු  50ක් 
පාශපාලනයන් කරා මපේ පගදරට කවුරුත් අද පවනකම් ගලක්වත් ගහලා නෑ මට කාටවත් අත ික් කරන්න 
අවශය නෑ නමුත් මම පක්ෂයන්කට මඩ ගහන්න හදනවා පනපවයි මපේ පගදරට පවච්ච අසාධාරනයන් ඇපහන් 
දැක්කා මපේ හිතට පේදනයි අවුරුදු  50ක් පාශපාලනයන් කරලත් මපේ පගදරට කවුරුත් ගලක් ගහලා නෑ, 
අපිට අබමල් පර්ණුවක වචනයන්ක්කියන්ලා නෑ මම පම් සභාවට අපු දවපස් ඉඳලා මපේ පම් සපහෝදර මන්ීවරු 
මාත් එක්ක කතා කරන්පන් අපි එක පක්ෂයන්ක මිනිස්සු වපේ කිසිම පකපනක් මට වචනයන්ක් කියන්ලා නෑ නමුත් 
අප්  හිතට පේදනයි අච්චර කල් පකාරළවැල්පල් ජිවත් පවලා, මම පකාරළවැල්පල් ඇපට්කින් පැළ පවච්ච 
මිනිපහක් අතු කැළක් හිටවපු මිනිපහක් පනපමයි, පම් වපේ අසාධාරණ විියන්ට මපේ පගදරට පහර දීපලා මපේ 
පල්ලිපේ බඩු ටිකට ගල් ගහලා කුඩු කරලා මපේ පුතාපේ දරුවා පගදර එන්පන් නෑ බයන්ට ආවාම කියන්න්පන් 
සීයන්ා මම පම් පගදරට එන්පන් නෑ ඔයන්ා මට පවන පගයන්ක් හදලා පදන්න කියන්ලා, පාශපාලනයන් කරලා අපිට 
ලැබුපන් පමච්චරයි එ කියන්න්පන් පාශපාලනයන් කරලා මපේ පේ ජනතා විමුක්ති පපරමුපණ් මන්ීතුමාපග 
මල්ලිටකුඩු කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුනා, අයියන්පේ හයියන් අරපගන මල්ී මපේ පේ කුඩු කරා කියන්න එක 
මන් පම් අවසථ්ාපේ කියන්නවා  මම එක කියන්න්න බයන් පවන්න ඕන නෑ, මන් හැම පදනාටම කියන්න්පන් පම් 
වපේ ජාරා විියන්ට පළිගන්න එපා පාශපාලනයන් පාශපාලනයන් විියන්ට කරන්න ඕන.  

03 (11) මහො නගර සභො මන්ත්රි   -   පේ. පී. එම්. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි තාමත් පම් නයායන් පත්රපේ පපත්සම් පැමිි ලි සන්පාශ අයිතමයන් 
යන්ටපත් තමයි ඉන්පන්, කාරුණාකරලා ඉන්න පම් තත්වයන් අහපගන හිටිපයන්ාත් පම් සමාජපේපම් පාශපාලනයන් 
මිට වඩා ගැඹුරින් පත්රුම් ගන්න අවපබෝධකර ගන්න ඕන ඔයන්පගෝල්පලෝ හැම පදනාම දන්නවා දීපර්ඝ 
කාලයන්ක ඉඳලා නිශාන්ත ජනතා විමුක්ති පපරමුපණ් සාමාජිකපයන්ක් විියන්ට පම් සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරාි 
ඔයන්පගාල්පලෝ සහ අපි අතර තිේබ එ පාශපාලන සම්බන්ධයන් අර පාශපාලනයන්ට එහා ගියන් පකාන්ත්රාත් එකක 
අපි අතර පගාඩ නැණසනා එක පිලි ගන්නවා එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඌ වගන්තියන් යන්ටපත් පයන්ෝජනාවක් 
තිපයන්නවා පයන්ෝජනාව තිපයන්න්පන් මීට ආදාලව  එ නිසා පම් සභාව දැන්වත් මන් ඉතා ඕන කමින් ඉල්ලා 
හිටිනවා එ කියන්න්පන් පම් සමාජයන් යන්ම් මට්ටමකට ගිනි දැල් පල්පල්හාට ගිහින් තිපයන්න්පන් පකායිපවලාපේ 
ඇවිපලයිද දන්පන් නෑ අපි කවුරුත් එක, පහාඳින් මිනිස්සු හාමපත් අද මිනිස්සුන්පේ ඉන්ධන ප්රශ්පන් යන්ම් 
ප්රමාණයන්කට අද කියන්න කතන්දරයන්ට එකඟ නැති උනත් යන්ම් ප්රමානයන්කට අඩු පවලා අද ඉඳන් විදු ලියන් 
කැපපනවා ඒ නිසා රදනික ජිවිත පගවා ගන්න බැරි මිනිස්සුන්පේ විශාල අපදෝනාවක් පකෝපයන්ක් පලස 
තාමත් තිපබන පවලාවක  එ නිසා නිකන් ඔයන් 9 පවනිදා ප්රහාරයන්ට ආදාලව සිාධ පවච්ච ප්රතිප්රහාරපේි 
සිාධියන්ට අපි කිසිපස්ත් එකඟ නෑ,ප්රචන්ඩත්වට එකඟ නෑ 88ට 89 සිදු වීම් වලින් පස්පස් 8 පදපනක් ගහලා 
පවි තියන්ලා මරාි ගල් කැටයන්ක් අරපගන කටවත් හිංසනයන්ක් කලා කියන්ලා පචෝදනා නෑ, පම් එක තැනක 
විශාල පිරිසකපගන් එක්පකපනක් ජවිප්  මන්ීවරපයන්ක්පේ මල්ී පකපනක් කියන්ලා දැන් පචෝදනාව 
පගනවනම් ඔහු තමයි පම් විනාපස් කපර් එක අපරාධයන්ක් සාහසික අපරාධයන්ක් එක නිසා පම් සිදු වීම් ඇතුපළ ් 
දැන් කිවුවනම් එ හිටපු අනිත් පිරිස පමාන පක්ෂ වලද කියන්ලා දන්නවද කියන්නවද එපහම නෑ එ නිසා පම්ක 
පවන පාශපාලන පක්ෂයන්කට පගනියන්ලා තමන්පේ එ හිපත් පේදනාව හරි ප්රැන්සිස් මන්ීතුමා එක හරි එකට 
එකඟයි තමන්පේ පගට ගහනවනම් යන්පම්ක් ඇවිල්ලා  එ පේදනාව මන් අද පම් කරන කතාවට වඩා ඔපේ 
පපුවට දැපනන එකක්  දැක්කට පස්පස් පකපනක් ඉන්නවා එක ඔබ දැක්පක් එක හරි, හැබැයි අපි එපවපලම 
කතා කරලා කිවුවා වහාම නීතිමයන් පියන්වර ගන්න. නීතිමයන් ක්රියන්ාමාර්ග වලට යන්න්න. එපකන් කියන්න්පන් නිකන් 
සහසික විියන්ට ජනතා විමුක්ති පපරමුණ,   එපහම කරන්න එපා. පම්ක ජනතා විමුක්ති පපරමුණ කිසි තැනක 
උගන්නලා ප්රපකෝප කරලා පක්ෂයන් විියන්ට පම්ක කලා කියන්න එක කියන්නවනම් ගරු උප නගරාධිපතිතුමනි 
එක සහසිකයි එක නිසා මම පම් පයන්ෝජනාවට කතා කරන්න හිටිපේ  පමාකද පම් හැම මන්ීවරපයන්ක් එක්කම  
අබමල් පර්නුවකවත් පුාගලික ප්රශ්නයන්ක් පනාවී. එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි  මට පම්ක අවුලනනත් 
පුළුවන් පම්ක නිවන්නත් පුළුවන් එකයි මන් කියන්න්පන් ගිනි ගනිමින් තිපයන්න,  

(සභාපේ පඝෝෂා) 
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වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මන්ීතුමනි, මැයි 9 පවනිදා පවච්ච සිාධිපයන්න් තව හානි පවච්ච මන්ීවරු ඉන්නවා එ නිසා අවස්ථාව 
පදමු. 

මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. පී. එම්. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි පපත්සම් හා පැමිි ලි අයිතම යන්ටපත්  මට ඕන වුපන් අර පම් පම්ක කියන්පු නිසා එකට 
පිලිතුරක් පදන්නයි ඊට පස්පස් පම් පපාදු  සමාජයන් ප්රදීප්  ්රියන්න්ත මන්ීතුමා මට විනාියන්ක් පදන්න  

මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමාපගන් කාරුි ක ඉල්ීමක් කරනවා තිලකසිරි ප්රනාන්දු  මන්ීතුමාපේ 
දු වපේ විවහා මංගලය පවනුපවන් තමයි බාර් එපකන් මුදල් පගවලා තමයි ගත්පත්, එතුමට වාහනයන්ක් නෑ එ 
නිසා බයික් එපක් තමයි අරක්කු ටික ගැට ගහපගන ගිපේ  පම්ක හැන්සාඩ් ගත පවනවා එ නිසා කාරුණා 
කරලා ඔබතුමා පම්ක ඉල්ලා අස්කර ගන්න. 

(සභාපේ පඝෝෂා) 

මම ඔබතුමාට ගරු කරන මන්ීවරපයන්ක් එ නිසා තමයි මම ඔබතුමාපගන් ඉල්ීමක් කපර් ඔබතුමා කැමතිනම් 
කරන්න නැත්තම් එපා. මම ඔබතුමාට අදත් ගරු කරනවා පම් ප්රකාශයන් ඇතුපලත් එක මන් කියන්නවා, මම 
ඔබතුමාපගන් ඉල්ීමක් කපර් කැමතිනම් කරන්න නැත්තම් නිකන් ඉන්න. 

මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. පී. එම්. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පපත්සම් පැමිි ලි අයිතමයන් යන්ටපත් මම ඉල්ලා සිටින පා තමයි. පම් සභාපේන් 
පමානවා හරි පිහිටක්පමාරටුපේ ජනතාව බලාපපාපරාත්තු පවනවා පමාරටුපේ ජනතාව ජනතාවපේ 
පැත්පතන් පත්පේලා තිපයන්න පීඩාකාරී තත්ත්වයන් පපාදු පේ පම් සභාවට අවස්ථාවක් හම්බපවලා තිපයන්නවා, 
පම් සභාව ජනතාවපේ සභාවක්  පම් සභාපේ මුදල් මහජනතාවපේ මුදල් පම් ජනතාව පීඩාවට පත්පවනවනම් 
එ පීඩාවට පත්පවන මහජනයන්ාට සහනයන්ක් සරනක් පිහිටක් පවන එක පම් සභාපේ වැඩක්, ඉතිහාසපේ පම් 
සභාපේ එවැනි වැඩ කටයුත්තක් සිාධ පනාවිච්ච බව පිහිටක් පවනවනම් ඒ පිහිට ඇතුපල් පවන යන්ම් පමාකක් 
හරි බලාපපාපරාත්තුවක්තිපයන්න බව තමයි පම් ජනයන්ා දන්පන් එ නිසා මම එවා ගැන කතා කරන්න යන්න්පන් 
නෑ. ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි සභාවක් විියන්ට අඩුම තරපම් පාසල් දරුවන්ට පපාත් පබදා පදන්න, නෑ මම 
හිතනවා පම් පේලාපේ එ කියන්න්පන් අපිට ඕන පවලාව පනපවයි පම් පේලාපේ මහජනයන්ාපේ ඉතා අහිංසක 
මිනිස්සු තමන්පේ දරුවට පාසලට පගනියන්න්න තිපයන්න අම්පන්න පත්පපාත් අරගන්න බැරිව ඉතා පේදනාවක 
ඉන්න පේලාවක් අවම වශපයන්න් අපි කරන පදයන්ක් පම් සභාව පම්ක අවස්ථා පදකක කරපු පදයන්ක් එ නිසා පම් 
පපත්සම් පැමිි ලි අයිතමයන් පයන්ාදා ගන්පන් අපිට පුළුවන්නම් ි න පදක තුනක් ඇතුළත පමන්න පම් දරුවන්ට 
පපාත්පත් ටිකක් හරි පදන්න පම් සභාවට එපහම නැත්තම් අපි විශාල කාලයන්ක් තවදු රටත් අපි පම් සංවාදපේ 
නිපයන්ලමින් කාලයන් අවසාන පවලා අපි යන්න්න යන්නවා. එ නිසා අඩුම තරපම් අපි ඉතා ඕන කමින් ඉල්ලනවා  
පමාරටුපව අහිංසක ජනයන්ාපේ ිළිදු  ජනයන්ාපේ දරුවන්ට අපි හැම වසරකම එ ප්රධානයන් කරන ලද පපාත් පත් 
ටික පම් ින පදක තුනක් ඇතුළත පමාන විිපයන්න් හරි එ ජනයන්ාට ලබා පදන්න. පම් සභාව ඔපේ පම් ඔපේ 
බදු  මුදල් වලින් ඔබට පිහිටක් ඔබට සරණක් පමාකද ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම් සභාපේ පාපළ වලට පහර 
දීපලා තිපයන්නවා දැක්කම මට මපේ දැපස් කදු ලු වැක්පකරුනා මම දීපර්ඝ කාලයන්ක් පම්වා පුජනීයන් පාපළ පලසයි 
දකින්පන් එපකක් පපාල්පලන් ගහනපකාට මම බඳලා අල්ල ගත්තා ඌ පපාල්ල උළුක්කරා මට ගහන්න එ 
නිසා අපි අරගල කපර් උණසර පල් රහා පවනකන් කෑගැහුපේ පම්වා රකින්න පම්වා ජනතාවපේ පාවල් මම 
ඔවුන්ට කෑගහලා කිවුවා පම්වා සමන්ලාල්පේ පාවල් පනපවයි පම්වා උඹලපේ පාවල් පම්වා 
ඔයන්පගාල්ලන්පේ ළමයිපේ පාවල් එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි, පම් පැත්පත් විදු රුවට විතරක් ගැහුවා තව 
හත් අට පදපනක් එකතුපවලා එ පපළපාලියන් තල්ලු කරලා පාරට දා ගත්තා හවස්වරුපේ සිාධ පවච්ච එක 
තමයි ගිනිතැබීම එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි සියන්ළු මන්ීවරුන්පගන් ඉල්ලා හිටින්පන් තර්ක විතර්ක 
කරගමු, පාශපාලන මත වාද වලට හැ් පපමු පාශපාලනපේ  පබාපහාමයන්ක් සිදු වීම් අපි ඉපගනපගන 
තිපයන්න්පන් හඩා වැපටන්නවත් පකාක් හඩලා සිනා පසන්නවත් පනපවයි. සිාධ පවච්ච වරද නිවැරි කර 
ගන්න පුළුවන් තැනට අපි අප්  අරගලයන් කර ගමු. පුාගලිකව අපි කාත් එක්කවත් අපිට ගැටුම් නෑ හැම 
තිස්පස්ම පාශපාලනයන් ඉක්මවා ගියන් පුාගලික හිත් රීදීපම් ඇති පවනවනම් එවා අවම කර ගන්න වලක්වගන්න 
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උත්සහ කරමු, අපි හැමදාම මන්ීවරු නිතර දකින මුහුණ බලන කතා කරන, අපිට පබදා ගන්න පදයන්ක් නෑ 
එ නිසා අපි සභාවක් පලස ඔබ පළපවනි වාතාවට ඔබ ඔයන් දූරයන් දරන්පන්  ඔබට ඔයන් දු රයන් දරන්නවත් අඩුම 
තරපම් පම් සභාපේ වගකිව යුත්තා තමන්පේ නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිවරයන්ාටවත් එ බලතලවත් ප්රධානයන් පකාට 
වැඩ කරන්නවත් මානසික තත්වයන්කින් සිටියන් පකපනක් පනපවයි, මම ඔහුට තනිපයන්න් පචෝදනා කරන්පන්ත් 
නෑ එ නිසා අද අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තිපබනවනම් ඔහු තවමත් නගරාධිපති අවස්ථාවක් තිපයන්නවා පම් 
නගරසභාපේ මන්ීවරුන්ට මම කියන්න්පන් අඩුම තරපම් පම් පමාරටුපේ ජනතාවපේ දරුවන්ට පපාත්පත් ටික 
අපි පදමු, පපාත්පත් පදන පයන්ෝජනාවවත් අපි පම්ක සම්මත කරගන්න තින්දු වක් අරගමු. නැත්තම් අපි අද 
දවපස්ම එක එක්පකනාපේ පම් සංවාදයන් ඉවර පවනපකාට පම් සභාව ඉවරයි අන්තිමට කරපු පදයන්ක් නෑ, එ 
නිසා ජනතාවපේ පැත්පතනුත් හිතලා ජනතාවපේ පවනුපවනුත් කරන්න පුළුවන් පා ගැන හිතලා මම 
පපත්සම් පැමිි ලි යන්ටපත් ඉල්ලන්පන් පම් පදන පා ඉක්මන් කරලා පදන වැඩපිලිපවලක් සකස් කරන්න 
කියන්ලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

03 (12) මහ නගර සභො මන්ත්රි - එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, මම හිතන්පන් පම් සභාවට සිදු පවලා තිපයන්න අගතියන් සම්බන්ධව පබාපහා 
පදනා කතා කළා නිෂාන්ත ප්රිනාන්දු  මන්ීත්මා මතක්කලා වපේ පපත්සම් හා පැමිි ලි යන්ටපත් එ තරම් කාල 
පේලාවක් අපිට ගන්න බෑ අප්  සභාපේ අනිත් කටයුතු ගැන බැලුවම, හැබැයි එතුමා පබාපහා පේලාවක් 
අහපගන දරාපගන ඉදලා අපිට අප්  අදහස් ඉිරිපත් කරන්න තිපයන්න පේලාපේ එ කාරණයන් මතුකළා 
පකාපහාම උනත් අපි එතුමට පමයන් හිසස්ිපයන් මතක්වීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත පවනවා. ගරු වැඩ බලන 
නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාව පම් සියන්ළු අවුල අස්පස් සුබ පතනවා සුබ පතන්පන් හිපත් සතුටපවන 
ආකාරපයන්න් දැකලා එතුමයි ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ගරු නගරාධිපතිතුමා පම් අවාසනාවන්ත 
සිදු වීපම්දීප ඔබතුමාට වැඩ පවරන්න තීරණයන් කරනපකාට එකටයන්ම්මැිහත්වීමක් කරපු පකපනක් විියන්ට එක 
ආරංචි පවච්ච සමහර මන්ීවරු අන්න පබාබියන්ා දු වලා ගිහිල්ලාසමන්තට අරක අරන් දීපලා අපි හැදු පේ පවන 
වැඩක් කරන්න  එක කරගන්න බැරි උනා කියන්පු අයන් අද පම් සභාපේ  ඔබතුමාට සුබ පතනවා දැක්කම මට 
ඉතාම සතුටක් දැපනනවා. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඒකයි මපේ සතුට ඒ නිසා ගරු වැඩබලන 
නගරාධිපතිතුමනි පම් සභාවට පවච්ච හානියන් සම්බන්ධව පම් ලැබිච්ච ගණනයන් කිරීම පකාතරම්ද කියන්ලා තාම 
අපිට හරි ඉලක්කම නෑ පකෝටි 10 කියන්නවා, 15යි කියන්නවා, 20යි කියන්නවා මන්ීවරපයන්ක් විියන්ට අපිට තාම 
වගකිවයුතු විදීපයන්ට පම් සභාපේවත් ප්රකාශයන්ක් ලැබිලා නෑ,පමක කවුරු හරි කරපු අයන් කියන්පුවද ලියන්පු අයන් 
කියන්පුවද කියන්ලා අපි දන්පන් නෑ හැබැයි සමහර අයන්  එපහම කියන්නවා පමච්චරයි කියන්ලා පකාපහාම උනත් පම් 
පමාරටුපේ මහජනතාවපේ බදු  මුදල් පමාරටුපේ මිනිස්සුන්ට පස්වයන් කරන්න තිපයන්න ආයන්තනපේ තිපයන්න 
පාවල් ඒ පාපළ විනාශ කිරීම පමාන යන්ම් පහ්තුවක් මත පහෝ සිදු කිරීම වැරදීප එක පහලා දකිනවා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, ඊළඟ කණගාටු දායන්ක කාරණයන් තමයි මට පුාගලිකව සිදු පචච්ච ඒ තමයි එදා ින සවස් 
භාගපේ පම් නිවාස වලට පහර දීපපම් කටයුත්ත පකාරළවැල්ල ප්රපාශපේ අරම්භ කපර් මපේ නිවපස් මපේ 
නිවස කියන්න්පන් ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා ඔබතුමා දන්නවා මන් කුළි නිවසිපයන්ක් එ ප්රපාශපේ 
ධාර්මිකවජිවත් පවන පදපළක් අවුරුදු  10ක් ඉතා අඩු කුලි පදනමකට මටදීපලා තිේබ නිවාසයන් මම ජිවත් පවන 
නිවසට තමයි ඇවිල්ලා පහර දු න්පන් පම්කට අපහු නිශාන්ත ප්රිනාන්දු  මන්ීතුමා ඇවිපලන්පන් නෑ කියන්ලා 
මන් විශ්වාස කරනවා ජනතා විමුක්ති පපරමුපණ් පකාරලවැල්ල නාගරික මන්ීවරයන්ා රංගන ප්රනාන්දු  
මන්ිවරයන්ාපග මල්ී තමයි එකට මුලිකත්වයන් අරපගන කටයුතු කපර්, එක පමපහයුපේ එක අපි දැක්කා ඊට 
කලින් මට සතියන්කට පදකකට කලින් පි විඩයන්ක් එවනවා නගර සභාපේ වැඩ කරන පස්වකපයන්කුපේ අපත් 
උබටත් ගහනවා පබාබියන්ටත් ඇවිත් ගහනවා. මන් රංගන මන්ීතුමාට කිවුවා මල්ී පමපහම කියන්ලා 
තිපයන්නවා මට යන්න්න පවන පගවල් නෑ මම කුලි පගදර එතන ඉන්පන්  මන් ඉන්න පවලාවක එන්න කියන්න්න 
කතා කරන්න මන් හිතුපේ නෑ ලයිට් නැති පවලාවක එයි කියන්ලා ලයිට් නැති පවලාපේ සහචර පිරිසක් එක්ක 
ආයුධ අරන් ඇවිල්ලාපම් පහර ිම කපර්. එකට මම ආදාල ස්ථාන වලට පැමිි ලි කරලා තිපයන්නවා අවශය 
නිතයානුකූලව කටයුතු කරලා තිපයන්නවා, නිශාන්ත ප්රිනාන්දු  ජනතා විමුක්ති පපරමුපණ්  සංවිධායන්කතුමාට 
අප්  දීපර්ඝකාීන පාශපාලන හිතවතාට කතා කරලා කිවුවම එතුමා වගකිපමන් කිවුවා ප්රශ්නයන්ක් නෑ අපි එ 
අයන්ට කලිනුත් කියන්ලා තිපයන්නවා පම්වා කරන්න යන්න්න එපා කියන්ලා ඔබ නිතයානුකූලව කටයුතු කරන්න 
කියන්ලා එතුමට පගෞරවයන්ක් විියන්ට මන් කියන්නවා එතුමා මට එක එ පවලාපේ කිවුවා අප්  සුපාශ් මන්ීතුමාත් 
මට එපහම කිවුවා ඉතින් එක නිසා, හැබැයි මපේ නිවසට පහර දීපලා ඉවර පවලා ප්රැන්සිස් මන්ීතුමාපේ 
නිවසට පහර දු න්පනත් එ කණ්ඩායන්ම  ප්රැන්සිස් මන්ීතුමාපේ නිවසට පහර දීපලා ඉවර පවලා පකාරළවැල්පල් 
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ඉන්ික ප්රනාන්දු  සපහෝදරයන්ාපේ පගදරටත් ගිහින් පහර දු න්නා එ පගදර විදු රුව බින්දා, විදු රු බින්දා විතරක් 
පනපවයි එ සපහෝදරයන්ාපේ හිතවපතක්පග ළපමක්පග උපන් ිනයන්ක් පවනුපවන්  එ පගාල්පලෝ අරක්කු 
පබාතලයන්ක් පානයන් කරන්න අරන් තිබුණා එ අරක්කු පබාතලපේ තුන්කාලත් අරන් ගියන්ා එපගාල්පලෝ මන් 
කිවුවා එවා ගණන් ගන්න එපා පපෝයන් දවස් වලට එයන්ාලට අරක්කු ඕන පවනවා  එ නිසා පවන්න ඇති කියන්ලා 
මන් කිවුවා හැබැයි රංගන ප්රනාන්දු  මන්ීතුමා උපා ඉන්ික සපහෝදරයන්ාපේ පගදරට ගිහින් කිවුවා ඉන්න මන් 
විදු රු ටික දාලා පදන්නම් කියන්ලා මපේ සපහෝදර මන්ීතුමා මටවත් අප්  ප්රැන්සිස් මන්ීතුමාටවත් කතා 
කරලා එක කිවුපේ නෑ එකයි අප්  කණගාටුව එක කිවුවනම් පම් ප්රශ්නයන් මිට වඩා අඩුපවන් පේරගන්න 
තිබුණා එක නිසා මම ඒ කටයුත්ත ගැන ඊට වඩා කතා කරන්පන් නෑ හැබැයි ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි 
මපේ නිවපස් විදු රු ටික බින්දා කවුරුත් දන්නවා මන් වයාපාරයන්ක් විියන්ට මුරණ කටයුතු කරපගන යන්නවා 
මපේ පසෝපක්ස් එකක් තිේබා විදු රු ප්රින්ට් පනාකරපු මේ ටික තිේබා සියන්ල්ල සුණු විසුනු කළා, පෆාපටා 
පකාපි ගහනවා පගදර වෘත්තියන්ක් විියන්ට කරන පදයන්ක් පෆාපටා පකාපි බන්ඩල් ටික අරපගන ගියන්ා  එ වපේ 
අනිත් පාවල් වලට පම් රපට් කරපු පාවල් දැක්කම පම් සභාවට කරපු පාවල් ිහා බැලුවම එවා අපිට පලාකු 
පාවල් පනපවයි අපිට එවා දරගන්න පුළුවන් එ නිසා අපි එවා දරාපගනම ඉන්නවා,  හැබැයි ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි මන් සතුටු පවනවා අප්  දරුපවෝ පිලිබඳව මපේ දරුවා තීරණයන් කරා කුඩු කරපු විදු රු වලට 
එ විදු රු දාලද බලන්න පහුගියන් දවස් ටිපක් අප්  පාපරන් ගියන් අයන් දකින්න ඇති පවසක් එකට අප්  දරුපවෝ 
කැටයන්ම් කපලා පමත්තා මුිතා කරුණා උප් ක්ෂා කියන්ලා අලවලා අපි එ විපත ඒ විියන්ට සැමරුවා අපි එ 
විියන්ට දාරා ගත්තා එක අපිට උගන්වපු නිසා පම්වා පනපවයි අප්  ජීවත වල අපිට සිාධ වුපණ් අපිට පවි 
තිේබා පවි තිේබ පවලාපේ මිනිස්සු අපිට කිවුවා අද පවි තියන්පු ක්රමයන් ඇතුපළ් අපි එකට ජිවත් පවන 
කාලයන්ක අපි ඉන්පන් කියන්ලා පවි තියන්පුවයි පවි වැදු නුවයි  පවි තියන්පු ක්රමයන් පම් ඔක්පකාම එකට එකතු 
පවලා තිපයන්න පේලවක් ඉතින් නගරාධිපතිතුමනි පම්ක ගැන අපි තවත් කතා කරන්න උත්සහ කරන්පන් නෑ 
එක නිසා අපි ඉතාම පගෞරවපයන්න් පම් හැම පාශපාලන පක්ෂයන්කටම කියන්නවා පාශපාලන ජයන්ග්රහන මිනිසස්ු 
ලබනවා පාශපාලන පරාජයන්න් ලබනවා බිඳ වැටීම් ඇති පවනවා පසු බැසීම් ඇති පවනවා හැබැයි එවා 
සමරන්න ඕන එ විියන්ට පනපවයි අප්  පාශපාලන ඉතිහාසයන් තුළ පම් අවුරුදු  15, 16 කාපල් මන්ීවරපයන්ක් 
හැටියන්ට විතරක් පනපවයි ඊට කළිනුත් අපි විවිධ පාශපාලන ජයන්ග්රහන ලබලා තිපයන්නවා රති්්්ා කරලක් 
පමපහම කරලා පවනත් අප් ක්ෂකපයන්ක්පේ පහෝ පවනත් නිවසකට දාලා නෑ මිදු ලකට දාලා නෑ එපහමයි 
අපි පාශපාලනයන් කරලා තිපයන්න්පන් පකාරලවැල්පල් පාශපාලනයන් කරපු අයන් දන්නවා අප්  ගම් වල ඡන්ද 
පපට්ටියන් උස්සනපකාට පාශපාලන පක්ෂ වල නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ ඇවිල්ලා ඡන්ද පපට්ටියන් උස්සනපකාට 
කැගහලා හැබැයි සාපමන් විසිර යන්නවා තිසරමන්ීතුමත් දන්නවා කාලයන්ක් අප්  පැත්පත් පාශපාලනයන් 
කරලා තිපයන්න නිසා ඒතුමා දන්නවා අපි පකාපහාමද පාශපාලනයන් කපර් කියන්ලා අප්  රවරයන්ක් තරහක් නෑ 
අද ඉල්ීම කරන්පන් පාශපාලනයන් කියන්න්පන් මිනිහට තාඩන පීඩන එල්ල කරන එකට පනපවයි එ නිසා 
ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ආයන්ාචනා හා පපත්සම් යන්ටපත් මිට වඩා  දීපර්ඝව කතා කරන්පන් නැතුව 
නිශාන්ත ප්රිනාන්දු  මන්ීවරයන්ා කාරණයන්ක් ඉිරිපත් කරා එ තමයි පම් පවලාපේ පම් සමාජයන් විපතට 
පත්පවලා ඉන්න පේලාපේ අපි පමාකක් හරි කරන්න ඕන කියන්න එක අපි ගියන් සභාපවත් මතක් කළා, මම ගියන් 
සභාපවන් උපුටා දක්වනවා පම් මන්ීවරු කිහිප පදපනක් කතා කරාට පස්පස් අපි කිවුවා අපි කවුරුත් ඉන්පන් 
පපෞාගලික පාවල් කතා කරන්න පුළුවන් තැනක පනපවයි අද අපි ඉන්පන් අපිව මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ 
වශපයන්න් පත්කරපු ජනතාව පවනුපවන් යන්ම් මැිහත් වීමක් කරන්න අවශය පවලාවක කියන්ලා එදත් අපි කිවුවා. 
ඒ නිසා වාහා වාහාම  මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ හැටියන්ට පමානවද පපරලා පහට දවපස් පමාරටුපේ ජනතාව 
පවනුපවන්  කරන්පන් කියන්න කාරණයන් පිළිබඳව වැි අවධානයන්ක් පයන්ාමු කරන්න කියන්න කාරණයන් පිළිබඳ 
ආදරි යන් ඉල්ීම කරනවා.  

03 (13) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   ඒ. එච්. සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 
ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මුලින්ම ඔබතුමාවැඩබලන නගරාධිපති දූරයන්සඳහා පත්වීම සම්බන්ධපයන්න් 
උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. විවාද කරන්න අවස්ථාවක් පනාවුනත් සභාපේ පබාපහා මන්ීවරු පම් 
සුවපශ්ි තත්ත්වයන් ඇතුපල් ඔවුන්පේ අදහස් ඉිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ එ ගැන උත්තර දීපම පකපස් පවතත් මම 
මපේ අදහස් ප්රකාශ කරන්න අවස්ථාව ගන්නවා ගරු නගරාධිපතිතුමනි ගියන් සභා වාරපේ මම පම් ස්ථානපේ 
නැගිටලා ප්රකාශ කරා පබාපහාම ඉක්මනට විශාල කැළඹිමක් පම් විියන්ට ගිපයන්ාත් අප්  රපට් සිදු  පවන්න 
පුළුවන් කියන්ලා හැබැයි හරිම කණගාටුයි මැයි05 පවනිදා සභාව තිබුපන් මැයි 9වන දා එ කලකණ්නි ිනයන්  
උදා කරා කියන්ලා මන් කියන්න්පන් උදා උපන් නෑ උදා කළා ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, දැන් පමතන 
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සමහර අයන් පම් සියන්ළු පේ සමන්ලාල් ප්රනාන්දු  කියන්න මුව හමට තිබාන්න පටන් ගත්තා ඒ සමන්ලාල් 
නගරාධිපතිවරයන්ා 9 පවනිදා කරපු එ වැඩ කිසිදු  ආකාරයන්කින් අනුමත කරන්පන් නෑ එක සම්පුර්ණපයන්න් 
පහළා දකිනවා. හැබැයි එක පවිච්චි කරලා රැට කරපු අවලන් වැපඩ්ත් එ විියන්ටම පහළා දකිනවා  ගරු 
වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි හැබැයි පම්පක් ඇත්ත වගඋත්තර කාරයන්ා ඒක්ක කතා කරන්පන් නෑ දැන් 
පම්පක් ඇත්ත වගඋත්තර කාරයන්ා සමන්ලාල්ද නෑ මපේ කියන්වීම අනුව ඒක පගාදු රක් පම්පක් ඇත්ත 
වගඋත්තර කරු පජාන්ස්ටන්ද නෑ ඒ පගාදු රු සනත් නිෂාන්ත මන්ීතුමා ඒ පගාදු රු පම් තත්ත්වයන්ට රට පත් 
කරපු මහ පමාළකාරයන්ා ගැන කවුරුත් කතා කරන්පන් නෑ පගාල්පෆ්ස් ඒපක් මහත්වරු කතා කරන්පන්ත් නෑ 
අනිත් පාර්ශව කතා කරන්පනත් නෑ කවුද රට පමතනට පගනාපේ ඒ අපදාව මිනිස්සුන්ට ඇති කපර් කවුද, 
පමාන කුමන්ත්රණ අනුවද පම්ක සිාධ උපන් ඒ ගැන කතා නැ ඒ පවනුවට ඒපක් ප්රතිලල ඒ කියන්න්පන් ඒපක් 
පලයන් ගැන කතා කරනවා මුදු න් මුල ගැන කතා කරන්පන් නෑ ඒ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි මට යුතුකමක් 
තිපයන්නවා ඒක ගැන යන්ම් මැිහත් වීමක්, අදහසක් දක්වන්න  ගරු නගරාධිපතිතුමනි, මිනිස්සු පාරට බැස්පස ්
මිනිස්සුන්ට පේදනාවක් ඇතිපවච්ච නිසා ඒ පේදනාව ඇති වුන නිසා තමයි මිනිස්සු පාරට බැහැලා කළු පකාි 
අරගත්පත්, සමහර මිනිස්සු කළු පකාි අතට දු න්නා  සමහරු ස්පේච්චාපවන් කළු පකාි ගත්තා අරපගන පම් 
අරගලයන්ට මැිහත් උපන් ඒ අරගලපේ ඇත්ත පහත්ු පහායන්නවා පවනුවට ඒකට ප්රතිවිරුාධව අමන තකතීරු 
වැඩ කරපු නිසා තමයි අවසානපේ පම් නස්පැත්තිවලට මුහුණ දු න්පන් අඩන්න ඉන්න ඒකාට ඇහැට 
අඟිල්පලන් ඇන්න නිසා තමයි පම් පා සිාධ උපන් පම්ක බලාපපාපරාත්තුපවන් හිටිපේ සමහරු කරගන්න 
බැරිව හිටියන් වැපඩ් කරලා දු න්නා අන්න ඒක කරලා දු න්න පමාළකරු ගැන අපි කතා කරන්න ඔ්න ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, අපි අපන්ක වාරයන්ක් දු ක් පවනවා ඒ උපා ඇතිපවච්ච අවාසනාවන්ත සිාධියන් වපේම පම් 
සභාව විනාශ කරපු ඒක. පම් සභාව විනාශ කරපු ඒක ගැනනම් පවන කතාවක් නිර්මානයන් කරන්න හදනවා 
මම කියන්න්න කැමති ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි පාර්ලිපම්න්තුපේ ඉතා අහිංසක මන්ීවරපයන්ක් වන 
අමරයාර්ති අතුපකාරළ මන්ීතුමාව ඉතා සාහසික විියන්ට ඝාතනයන් කරා , ඒ සිාධියන් වුණ පවලාපේ මන් 
පවසක් බඩු විකුණන ගමන් හිටිපේ රථ ගාපල් මට ආවා ජංගම දු රකථනයන්ට පෆ්ස් බුක් හරහාඅමරයාර්ති 
අතුපකාරළ මන්ීතුමාතමන්පේ තුවක්කුපවන් පවි තියන්ාපගන සියන්ිවි නසා ගත්තා කියන්ලා මම බැලුවා පම් 
සීන් ඒක පමාකාද කියන්ලා  මම හිතුවා ජනතාවපේ ප්රහාරයන්ට මුහුණ පදන්න බැරිව ඒපහම ඒකක් කරගත්තද 
කියන්ලා මපේ හිපත් තිබුණා මම ඒක විශ්වාස කළා හැබැයි බලාපගන ගියන්ාම ඒ මන්ීතුමාව ඝාතනයන් කරපු 
උන්ම පවන්න ඔ්න එ වැපඩ් කපර් තමන් මරපු ඒක නිවැරි කරගන්න හැදු වා මිනිමරුපවෝ තමයි ඒ වැපඩ් 
කපර් දැන් මට ඒක මතක් උපන් පම් සභාව ගිනි තියන්න්න සභාපේ තැනකින් පපට්රල් ගත්තා නිකන් අපිට 
මවන්න හදනවා  පම් සභාව කාපේ හරි පාශපාලන උවමනාවක් මත ගිනි තිේබා කියන්ලා ඒතපකාට ඒකයි 
අරකයි පදකම ඒකයි මට අනුවනම් ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ඉතාමත් කණගාටුයි පමාකද පම් වපේ 
සිාධි වලට අපි පාශපාලනපේ ඔ්න තරම් මුහුණ දීපලා තිපයන්නවා නමුත් අප්  සභාපේ මම පපෞාගලිකව මපේ 
අතිශයන් කණගාටුව ලල කරනවා විපශ්ෂපයන්න් අප්  මන්ීවරුන්පේ පගවල් වලට පහර දීපම සම්බන්ධව. ගරු 
වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි අප්  පගවල් පබරුනා කියන්ලා සමහරු හාසයපයන්න් කිවුවා මම පම් පමාරටුපේ 
මහල් නිවාස 3ක් හදන්න දායන්ක වුණ පකපනක් මට තාම පගයන්ක් නෑ මම ඉන්පන් කුලියන්ට පකපසල් අජිත්පේ 
නිවසක තමයි මම කුලියන්ට ඉන්පන් මට නිවසක් නෑ ඒවපේම පගවල් තිපයන්න පබාපහාමයන්ක් අප්  
මන්ීවරුන්ට පම් අවාසනාවන්ත සිදු වීමට මුහුණ දීපමට සිදු  පනාවීම සම්බන්ධවද මන් සතුටු පවනවා. පම් 
අවාසනාවන්ත සිදු වීමට මුහුණ දීපමට අප්  මන්ීවරු කිහිප පදපනක්ට සිදු වීම සම්බන්ධ කණගාටු පවනවා 
වපේම අප්  බහුතරයන් පම් පාට මුහුණ පනාදීපම සම්බන්ධ අපි සතුටු පවන්න ඔ්න  අරුට ගහමු මුට ගහමු 
කියන්ලා කට්ටියන් කතා උනා එපහම අරංචි එන්න ඇති හැපමාටම, ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි පම් ප්රදීප්  
්රියන්න්ත මන්ීතුමා ඒතුමා කුලියන්ට ඉන්පන් ඒතුමාට කිපවච්ච නැති ඒකක් මන් කියන්න්න ඔ්න ඒතුමා පම් 
පවලාපේ නැති උනත් පම් පවනපකාට ඒතුමා කුලියන්ට ඉන්පන් එතුමට ඒ කුලි නිවසින් යන්න්න පවලා 
තිපයන්න්පන් එ මිනිස්සු කැමති නෑ පමපහම පවාි පගවල් දීපලා තියන්න්න, අද එතුමට පගයන්ක් නෑ යන්න්න තැනක් 
නෑ ඔසද මන්ීතුමා එතුමපේ දරුවන්පග ප්රශ්න කිවුවා හරිම හිත් පේදනයි අනුර මන්ීතුමා පම් හැපමාම 
මල්ලිකා මන්ීතුමියන්, ප්රැන්සිස් මන්ීතුමා පම් හැපමාම පගාල්පෆ්ස් ගියන්ාද කියන්න්න අපි දන්පන් නෑ එපහම 
ගිහිල්ලා ප්රහාර එල්ල කළානම් එක පවනම එකක් නමුත් එපහම පනාවි රැස්වීමට ගියන්ානම් ඒ රැස්වීම කරපු 
ඒක හරිද වැරිද කියන්න එක පවනම කතාවක් මං ඊළඟට එ කතාවට එනවා නමුත් පමපහම ඇවිල්ලා පගවල් 
වලට ගහපු එකනම්, මපේ පාශපාලන කියන්වීමට අනුව කියන්න්පන් පම් මැයි 09 වන දා පත් පවච්ච ඒ ත්රස්ත 
ප්රහාරයන් මිට වඩා වර්ධනපයන්න් ඉස්සරහට සිදු පවන්න පුළුවන් කියන්ලා බයන්ක් මට තිබුණා  තාම අපි ඒ හතුරට 
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ඕන කරන පිටියන් හදලා තිපයන්න්පන්, හතුරට ඕන කරන ප්රශ්නයන් හදලා තිපයන්න්පන් කවුරුත් ජනතාව විින 
ඇත්ත ප්රශ්නයන්ට විසදු ම් පසායන්න්පන් නෑ තමත් පාර්ලිපම්න්තුපේ අහන්පන් බහුතරයන්, කාටද ඇමති කවුද , 
වරප්රසාද පමානවද, වරප්රසාදනම් නැතිකරගන්නවා කියන්නවා එත් මිනිස්සුන්පේ ඇත්ත ප්රශ්නයන්ට විසදු මක් 
පහායන්ලා නෑ එ නිසා පම් මිනිස්සුන්පේ පපු කැකෑපරමින් තිපයන්න්පන් ඒ කැකෑපරන ප්රශ්නයන් පවිච්චි කරලා 
තමන්පේ පටු පාශපාලන අරමුණු පවනුපවන් එ මිනිස්සුන්ව පවිච්චිකර ගන්න පුළුවන්කම තමක් තිපයන්නවා 
එ නිසා ඒ ප්රහාරයන් නැවත පවන විියන්කට එන්න පුළුවන් එවා අවපබෝධ කරගන්න ඕන පහට අප්  පගවල් 
වලට එන්න ඔ්න විපක්ෂපේ කවුරුහරි කියන්නවනම් එපහම නැහැයි කියන්ලා නෑ අපි කාටත් එපහම පවන්න 
පුළුවන් අනාරක්ිත බවක් අපිට තිපයන්න්පන් එ නිසා අවසානපේ ගරු නගරාධිපතිතුමනි මම එදත් ඉල්ලුපේ 
අපි හැපමාම එකට එක් පවලා වැඩ කරන එක අපි එකතු පවමු එකතු උපනාත් විතරයි පම් ප්රහ්නයන්ට පිළිතුරු 
තිපයන්න්පන් කවුරු හරි හිතනවනම් රාජයයන්ක් ආරාජික කරලා වට්ටලා මිනිස්සුන්ව පාරට බස්සලා පල් හලලා 
ඊට පස්පස් තමන්පේ පාශපාලන බලාපපාපරාත්තු ඉටුකරපගන  ඊට පස්පස් තමන්පේ පාශපාලන බල 
වයාපෘතියන් ක්රියන්ාත්මක කරගන්න කියන්ලා මතක තියන්ාගන්න ඉතිහාසයන්ක් එපහම හිතපු හැපමාපේම ඔළු කුඩු 
පට්ටන් පවලා අවසානපේ පම් රපට් සතුරු බලපේගයි ජයන්ග්රහනයන් කපළ් දැන පහෝ පනාදැන අපි ක්රියන්ාත්මක 
පවන්පන් ඒ සතුරු බලපේග හරහා අපි කතාවක් අහලා තිපයන්නවා වැාදා වටු කුරුල්ලාන්ට දැලක් එලුවා ඒ 
වටු කුරුල්පලෝ ටික සමුහිකව එකට එකතු පවලා ඒ දැල අරපගන පියන්ැඹුවා කියන්ලාගරු නගරාධිපතිතුමනි ඒ 
කතාව පවනස් විියන්කට ලියන්ැපවන්න තිබුණා වැාදපග අරමුණු ඉටුකර ගන්න වැාදට ඔ්න උදේව කරන්න වඩු 
කුරුල්පලක් නැතුව කපුපටක් හිටියන්නම් වඩුපවෝ සියන්ල්ල උඩට යන්න්පන් වැාදපේ පහාාදට යන්නවා එක නිසා 
පම්පක් මහපමාළකරුපවෝ  කවුද කියන්ලා ජනතාව පත්රුම් අරන් ඉන්නවා හැබැයි අපි පත්රුම් අරන් නෑ අපි 
හැපමාම අප්  පාශපාලන වැපඩ් කර ගමු හැබැයි ඇත්ත සතුරා හරියන්ට හදු නපගන එ සඳහා පපළගැපහන්න 
ඊට එපරහි පවමු කියන්මින් මමත් ඌ වගන්තියන් යන්ටපත් පයන්ෝජනාවක් දලා තිපයන්නවා ඉල්ලන්පන් සිස්ටම් 
පචන්ේනම් අපි බැන ගමු රණ්ඩු පවමු ඔපන්නම් පගවල් ගිනි තියන්ාගමු හැබැයි පම් රපට් ඉිරියන්ට එන භායන්ානක 
අර්බුදයන්ට රටට කන්න නැති පවන තත්වයන්ට එ අර්බුදයන් පමාරටුව මහ නගර සභාව මැිහත් පවලා අපි 
පමාරටුව ආදර්ශයන්ක් විිහට හැම බිම් අගලකම වගා සංග්රාමයන්කට යන්න්න අපි හැපමාම ජනතාව පපාළඹවන්න  
ඌ වගන්තියන් යන්ටපත් තිපයන්න පයන්ෝජනාව ක්රියන්ාත්මක පවන්න කියන්ලා පියන්ළු පක්ෂ වලින් ඉල්ලා සිටිමින් මම 
නිහඩ පවනවා  

03 (14) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   ඩී. ඩේ. ඒ. රන්ත්රදු  නිපරෝෂන මහතො  

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, ප්රථමපයන්න් අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා  එ වපේම සත්ුති වන්ත පවනවා ්රි 
ලංකා නිදහස් පක්ෂපේ මන්ී කණ්ඩායන්ම හැටියන්ට අපි ගියන් සභාපේි ඉල්ීමක් කළා අපිට විපක්ෂපේ පවනම 
කණ්ඩායන්මක් හැටියන්ට අසුන් ගන්න ලැස්ති කරන්න කියන්ලා ඉතින් ඒ පවනුපවන් අද ිනපයන්ි මම හිතන්පන් 
පම් මන්ීතුමාපගන් පමහාට පක්ෂ රැස්වීපම්දීප කතා වුණ පරිි ආසන පනවන්න බැ කිවුවා  යන්ම් වියන්දමක් 
දරන්න පවනවා මයික් හයි කරන්න අපි කැමති නෑ පම් පවලාපේ සභාවට වියන්දමක් දරන්න පවනවට නමුත් 
අද ිනපේදීප අපි විපක්ෂපේ කණ්ඩායන්මක් හැටියන්ට  අපිට ආසන පැනවීම සම්බන්ධව අපි ඔබතුමාට ස්තුතියන් 
වන්ත පවනවා එවපේම ගරුනගරාධිපතිතුමනි, ගියන් 9 පවනිදා සිදු වුණ අවාසනාවන්ත සිාධියන් ගැන පබාපහා 
මන්ීවරු කතා කළා ඒ ගැන විපශ්ෂපයන්න් වැිපුර කතා කරන්න පායන්ක් නෑ එදා උපා වුණ සිාධියන්ත් හවස 
වුණ සිාධියන්ත් ඒ දවස් කිහිපපේම සිදු වු ක්රියන්ාදාමයන්ම අපි ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයන් හැටියන්ටත් පුාගල්කවත් 
අනුමත කරන්පන් නෑ ඒ වපේම අප්  නගර සභාපේ පස්වකයන්න් ඇතුළු ඒ කණ්ඩායන්ම රැපගන යන්ාමත් අපි 
අනුමත කරන්පන් නෑ ඒ වපේම පම් පමාරටුව නගර සභාවට වුණ විශාල හානියන් අපි අනුමත කරන්පන් නෑ, 
ඒ වපේම අප්  නාගරික මන්ීවරුන්ට විපශ්ෂපයන්න් ඔවුන්ට සිදු වුනු පහර දීපම් සහ පගවල් වලට සිදු වුන පහර 
දීපම් අපි පහළා දකිනවා,පක්ෂයන්ක් හිටියන්ට අපි ඔවුන්ට අප්  කනගාටුව ප්රකාශ කර සිටිනවා එ වපේම ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි පම් සිාධින්ට මුලික පවච්ච අයන්ට පම් පවනපකාට අධිකරණ ක්රියන්ා මාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා 
අපි ඒ අතරි දකිනවා පම්වට කිසිම සම්බන්ධයන්ක් නැති අහිංසකපයන්ාත් අත්අඩංණසවට ගන්නවා අපි දැක්කා පම් 
අතපර් මිස් පවන කට්ටියන්ක් ඉන්නවා මන් ගාව ඒකට සාක්ි තිපයන්නවා පම් සිාධියන් පවන්පන් 9 පවනිදා 11 
පවනිදා පවනකුනුත් මිනිස්සුන්ට පහර පදන්න පගවල් කඩන්න විපශ්ෂපයන්න් පම් නාගරික මන්ිවරු ඇතුළුව 
නම් ප්රකාශ කරලා මපේ නමත් තිේබා මට කිසිම සම්බන්ධයන්ක් නැති ආයන්තනයන්ක් මට තිපයන්න්පන් එක 
වයාපාරයන්යි පමාඩන්ක්රාෆ් ෆර්නිචර්ස් කියන්න මපේ ආයන්තනයන් මපේ නමට තිපයන්න්පන් එතපකාට එක හැර 
පවනත් ආයන්තනයන්ක් මපේ නමින් ප්රකාශ කරලා එවා කඩන්න විනාශ කරන්න කියන්ලා උල්පන්දම් දීපලා  පම් 
පවේ සයිට් ඒකක යන්නවා එතපකාට පමවට ක්රියන්ාත්මක පවන්පන් නැාද සමාපවන්න එක පෆ්ස් බුක් පප්රාෆයිල් 
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එකක් එපක් නම මම කියන්න්පන් නෑ එතපකාට කට්ටියන් පහායන්න්න ගන්නවා එතපකාට තව අපි එකට පදන්පන් 
තව උත්පත්ජනයන්ක් ඔ්පන්නම් මම ඔබතුමාට පදන්නම් ඔනිම පවලාවක සාක්ි ඇතුව, පම්වා වලින් පම් 
මන්ිවරුන්ට ගහන්න උත්පත්ජනයන් පදනවා පම්වා පහායන්න්පන් නැාද එවා පහායන්ලා අපි ඔවුන්ට විරුාධව 
ක්රියන්ාත්මක පවන්පන් නැාද, මම ඇත්තටම ඔයන් සිාධියන් පවනපකාට ගියන් 07වන දා මම ළමයන්ට පඩංණස හැිලා 
ලංකා පහාස්පිට්ල් එපක් ඇඩ්මිඩ් කරනවා ඒ දවස් ටිකම මම උපා හවස යන්නවා එනවා නමුත් 9 පවනිදා පම් 
සිාධියන්ත් එක්ක මට යන්න්න පවන්පන් නෑ මම 10 පවනිදත් ඉදලා 11 පවනිදා යන්න්පන් 11 පවනිදා මම ගිහිල්ලා 
උපා වරුපේ එතන ඉන්නපකාට හවස් පවනපකාට මට පි විඩයන්ක් එනවා මපේ නමත් දාලා පෆ්ස් බුක් ඒපක් 
පමපහම යන්නවා කියන්ලා ඒතපකාට මපේ බිරිඳ කියන්නවා ඔයන්ා යන්න්න එපා පගදර ඔයන්ා නවතින්න කියන්ලා 
එතපකාට අපිත් අසරණ පවලා පස්පස් වයිෆ් මට කියන්නවා ඔයන්ා පමතනින් එහාට පාශපාලනයන්ට යන්න්න එපා 
කියන්ලා, ගරුනගරාධිපතිතුමනි අපි තරුණ මන්ීවරු හැටියන්ට අද පම් පාශපාලනයන්ට ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා මම ජිවත් පවන්පන් පාශපාලන වශපයන්න් මට කාටවත් ඇඟිල්ලක් ික් කරන්න පුළුවන් විියන්ට 
පනපවයි, පක්ෂ විපක්ෂ පබදයන්කින් පතාරව කවුරුත් මට අල්ලස් ගත්තා පහාරකම් කරා කියන්ලාවත් ඇඟිල්ලක් 
ික් කරන්න එන්පන් නෑ, එ විියන්ට මම ජිවත් පවන්පන් පහාඳ බීජ වපරපු නිසා මට පහාඳ ප්රිපල ලබන්න 
පුළුවන් ඒ නිසා මපේ පගදරට ගහන්න ආපේ නෑ, මම කියන්න්පන් නැ අනිත් අයන් නරක පාවල් කළා කියන්ලා 
මම යන්ම් විියන්කට ජිවත්වුන නිසා මට ප්රශ්නයන්ක් ආපේ නෑ , එතපකාට මපේ බිරිඳ දරුපවෝ මට මින් ඉිරියන්ට 
පාශපාලනයන් කරන්න එපා කියන්නවනම් පම් රට සිස්ටම් පචන්ේ ඒකක් ඉල්ලන්පන්, මුලු රටම ඉල්ලන්පන් 
පම් වයන්සක පාශපාලත්ඥපයන්ෝ අයින් පවන්න තරුණ කණ්ඩායන්ම් ඕන කියන්නවා පම් 225 ම එපා කියන්නවා 
හැබැයි එපහම කියන්ලා පමපහම සිාධින් පවනපකාට අපි පකාපහාමද අනාගත තරුණ පරම්පරාවට කියන්න්පන් 
ඔබලා පාශපාලනයන්ට එන්න ඇවිත් පාශපාලනයන් කරන්න පහාරකම් පනාකරන පාශපාලනයන්ක් කරන්න 
කියන්ලා අපි ඉල්ලන්පන් පකාපහාමද, පහාරකම් පනාකරන්නනම් අපි උගත්, රැකියන්ාවක් තිපයන්න පිරිසක් 
බලාපපාපරාත්තු පවනවා හැබැයි ඔවුන් එයිද පමපහම තත්වයන්ක පාශපාලනයන් කරන්න, අද මට බයන්යි මට 
ඉිරි පාශපාලන තින්දු වක් ගන්න පවයි සමහරක් විට එක මන් නැවත සිතමින් සිටිනවා, එදා නගර සභාව 
ගිනිතියන්නවා කියන්නපකාට මට ඇත්තටම ඇඩුනා මම එදා මපේ යන්ළුපවෝ එක්ක ඉන්නපකාට, මම දරුපවෝ 
පදන්නා එක්ක තනියන්ම නිසා යන්ළුපවා ඇවිත් හිටිපේ ඔවුන් කතා පවනපකාට මට ඇඩුනා අපිට පමපහම 
හැගිමක් තිේබට මින් ඉිරියන්ට එපහම හැඟිමක් බලාපපාපරාත්තු පවන්න බැරි පවයි අපපන් විතරක් පනපවයි 
ඉස්සරහට එන පුාගලයන්න්පගනුත්, පමපහම කරලා 9 පවනිදත් උසීගැන්නුවා 11, 12ත් උසී ගැන්නුවා  ඔවුන්ට 
ක්රියන්ාත්මක පවන්න අපි දන්නවා අපි කියන්න්පන් නෑ පමපහම ප්රසිාධිපයන් කියන්න්පන් නෑ මම ඔබතුමාට 
කියන්න්නම් පුාගලිකව පමාකද නැත්තම් පම්ක පහායන්න්න ගන්නවා කට්ටියන්, ඔබතුමා පම් සම්බන්ධව ඕනෑම 
පවලවක පරික්ෂන කරන්න අපි ඒනවා ඔබට උදේ උපකාර කරනවා කරුණා කරලා පහායන්න්න පම්වා කරන 
අයන්ට දඩුවම් පදන්න කියන්න ඉල්ීම කරනවා, පවලාව නස්ති කරන්න කැමති නෑ විපශ්ෂපයන්න් පම් අයන්ාචනා 
හා පපත්සම් යන්ටපත් අපි පම් පවලාපේ අපි කතා පවනවා  වගා සංග්රාමයන්ක් ගැන අපිට ඉස්සරහට ආහාර 
හිඟයන්කට මුහුණ පදනවා කියන්ලා ජනතාව එක්ක කතා කරාි පමානවද ඔයන්ාලා කරන්පන් පමානවද කරන්න 
බලාපපාපරාත්තු යන්ම් යන්ම් පුාගලපයන්ෝ අපපන් ප්රශන් කරනවා මම හිතන්පන් ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
කිහිපපදපනක් එක්ක කතා කරාම කට්ටියන්ක් කියන්නවා පමාරටුපේ ඉඩ අඩුයිලුකට්ටියන්ක් කියන්නවා පමාරටුපේ 
පම්වා කරලා වැඩක් නෑලු ඒ කියන්න පදවල් පනපවයි අපි උත්සහ කරමු මට කිහිප පදපනක් කිවුව අදහස තමයි 
අප්  පමාරටුපේ විශාල පාසල් ප්රමාණයන්ක් තිපයන්නවා රාජය ආයන්තන පගාඩක් තිපයන්නවා පම්වා එක්කසු 
කරපගන පෆ්ස් බුක් වල ඉන්න පහාඳ ක්රියන්ාකාරින්, එ ගැන කියන්න්න ඔ්න පෆස්් බුක් වල පහාඳ ක්රියන්ාකාරීන් 
ඉන්නවා එපහම අයන් නිසා තමයි පහුගියන් දවස් වල මමත් පතල් ගහගත්පත් ඇත්තටම මම ඔවුන්ට ස්තුති 
කරනවා පමාරටුව මහ නගර සභාව හැටියන්ටත් ඹවුන් කළ පස්වයන්ට පසුගියන් ින වල ඉතින් එවැනි කණ්ඩායන්ම් 
එකතු කරපගන අපිට පම් වගාව අරම්භ කරන්න බැරිද ගාලු පාර මධයපේ ,රාජය ආයන්තන වල පම්වා කවුරුහරි 
කඩාපගන යන්යි කමක් නෑ පමාරටුපේ පුාගලපයන්ක් කයි පමාරටුපේ පනාවන පුාගලපයන්ක් හරි කඩාපගන කයි 
අපිට පුළුවන්නම් එක පැලයන්ක් හරි වවන්න  ඉිරියන්ට එන ආහාර හිඟයන්ට අපි ක්රියන්ාත්මක පවමු අපිට අදර්ශයන්ක් 
පවන්න පුළුවන් කියන්ලා මන් විශ්වාස කරනවා අපිට ඌ වගන්තියන් යන්ටපත් අද ආහාර හිඟයන් ගැන පයන්ෝජනාවක් 
ඇවිත් තිපයන්නවා එකට මපේ සහ පබාපහෝ පදපනකුපේ අදහස් එකතු කරන්න කියන්න ඉල්ීම කරමින් 
ඔබතුමාට නැවතත් ස්තුති වන්ත පවමින් මම නිහඩ පවනවා ස්තුතියි. 
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03 (15) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එම්. කුමොර රොජරත්න මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මුලින්ම ඔබතුමාට සුබ පතනවා මුලසුන පහබවීම පහ්තුපවන් එ වපේම 
රපට් පවතින අයන්හපත් පාශපාලන තත්ත්වයන් ගැන මුලින්ම පගාඩක් පාශපාලන නායන්කයන්න් අදහස් ප්රකාශ 
කරා විපශ්ෂපයන්න්ම වැඩ බලන ගරු නගරාධිපතිතුමනි අපි පම් ඉන්න සභාව අද අනාරක්ිත තැනක් බවට පත් 
පවලා තිපයන්නවා, ඒ වපේම සභාපේ සම්පත් විශාල වශපයන්න් විනාශ පවලා තිපයන්නවා එ නිසා මන් විශ්වාස 
කරනවා නිදහස් අරගලයන්ක් කරන පුාගලයන්න් අතින් පනපවයි පම් විනාශයන් උපන් කවුරුවත් තමන්පේ පගට 
ගල් ගහගන්පන් නෑ එ නිසා පකාටි ගාණක පාපළ හානියන්ක් අප්  සභාවට පවලා තිපයන්නවා අප්  රන්දු  
මන්ීතුමා ප්රකාශ කළා වපේ පමාරටුව මහා නගර සභාපේ ලාභාලතම මන්ීවරයන්ා හැටියන්ට මටත් එ පවලාපේ 
මපේ ඇස් වලට කදු ලක් ආවා පගාඩක් පම් සභාපේ පනාගැටුනත් පලාකු සංපේි කමක් ඇති වුණා අප්  
පගදරට ඇවිත් ගල් ගහලා ගියන්ා වපේ හැඟිමක් දැනුනා එපහම දැනුපන් පවන පදයන්ක් නිසා පනපවයි පම් 
පමාරටුපේ ජනතාවපේ සම්පත් , එක නිසා පම් පමෝඩ තකතීරු පිරිසක් එල්ල කරපු ප්රහාරයන්ක මිසක් අර 
නිදහස් අරගලයන්ක් කරපු පිරිසපේ සටනක්  පනපවයි පම් තරම් විනාශයන්කට මුළ පිරුපේ කියන්ලා මන් කියන්නවා. 
එත් එක්කම සභාවට එ වපේ විනාශයන්ක් උනා වපේම විපශ්ෂපයන්න්ම අප්  ප්රදීප්  ්රියන්න්ත මන්ීවරයන්ාපේ 
නිවසට එ වපේම ප්රැන්සිස් ප්රනාන්දු  මන්ීවරයන්ාපේ නිවසට, එ වපේම මල්ලිකා මන්ීතුමියන්පේ නිවසට, අනුර 
මන්ීතුමාපේ නිවසටත් වයාපාරික ස්ථානයන්ට එ වපේම ප්රහාර එල්ල පවනවා, එ වපේම ඔසඳ මන්ීවරයන්ාපේ 
නිවසටත් එතුමාපේ සපහෝදරයන්ාපේ වයාපාරික ස්ථානයන්ටත් ප්රහාර එල්ල උනා එ නිසා  ගරු වැඩබලන 
නගරාධිපතිතුමනි පම්ක පහාඳින් සැළසුම් කරලා යන්ම්කිසි පාශපාලන හස්ථයන්ක් පවන්න පුළුවන් යන්ම් කිසි 
අදු ෂ්යන්මාන බලපේගයන්ක් එ පවලාපේ ක්ෂනිකව ක්රියන්ාත්මක උනා අරගල භුමියන්ට පහර දු න්නු යන්ම් යන්ම් 
කණ්ඩායන්ම් ගැන අපි ප්රසාධයන් ප්රකාශ කරන්පන් නෑ එ පමාකද ඕනෑම පාශපාලන නායන්කපයන්ක්ව තමන්පේ 
මතයන්ත් එක්ක පලන්ගතු කර ගන්න ඕනෑම පකපනකුට අයිතියන්ක් තිපයන්නවා හැබැයි පමතන ඉන්න අප්  
මන්ීවරුත් ගිපේ එතන තිපයන්න අරගල භූමියන් සුාධ කරලා පගදර එනවා කියන්ලනම් එකට අපි කිසි පවලාවක 
අත උස්සන්පන් නෑ ගරු නගරාධිපතිතුමනි සභාව විනාශ විමත් සමඟ අප්  ගරු ක්රිශාන්ත මන්ීතුමාපේ මන් 
හිතනවා එතුමා මන්ීවරපයන්ක් උනාට පස්පස් එතුමාපේ යන්ාළුපවක් දු න්න බයිසිකලයන්ක් එතුමා එපක් තමයි 
සභාවට ආපේ ගිපේ එකත් පුච්චලි විනාශ කරලා දැම්මා එ වපේම නගරාධිපතිතුමාපේ පපෞාගලික පල්කම් 
ප්රියන්නාත් පමන්ිස් මහතාපේ බයිසිකල් එකත් පුච්චලා දැම්මා හැබැයි මම දැනුවත්ව ක්රිෂාන්ත විපේරත්න 
මන්ීවරයන්ා කියන්නවා මට බයිසිකලයන්ක් ගන්න වත්කමක් නෑ මම පම් දවස් වල පින්පන් මපේ පුතාපේ 
බයිසිකලයන් පුතා වැඩට යන්නපකාට මම යන්න්පන් බස් එපක් එතපකාට පාපර් බස් එපක් යන්න එකත් මන්ීවරයන්ට 
ප්රශ්නයන්ක් වර්තමාන තත්වයන්ත් එක්ක එ නිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම් අපි බලාපපාපරාත්තු පවච්ච 
තත්වයන්ක් පනපවයි පබාබි මන්ීතුමාපේ පගදරටයි ප්රැන්සිස් මන්ීතුමාපේ නිවසට ගල් ගහනපකාටයි 
අපිටත් පගවල් වල ඉන්න තත්වයන්ක් තිබුපන් නෑ හැබැයි පගදර හිටියන්ා එ බයන් අපිටත් තිපයන්නවා මම හිතනවා 
නගරාධිපතිතුමාපේ පගදර ගිනි තිපයන්නපකාට පස්නක ගරු මන්ීවරයන්ත් බයන් පවන්න ඇති රවිනාත් 
ණසණපස්කර මන්ීතුමත් බයන් පවන්න ඇති එ පවලාපේ පක්ෂයන්ක් පාටක් පනපවයි බැලුපේ එ නිසා තමයි මම 
කියන්න අර නිදහස් අරගලපේ සතය නිවැරි තරුණ  බලපේගයන්න් අතින් පනපවයි පම්ක සිාධ වුපන් ගරු 
වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි එකත් එක්කම අප්  රන්දු  මන්ීතුමා සඳහන් කළා වපේ සමාජ මාධය ජාල 
පම්කට කිසිම සම්බන්ධයන්ක් නැති මන් නිපයන්ෝජනයන් කරන පිවිතුරු පහළ උරුමයන් පක්ෂයන් මපේ පක්ෂපේ 
නායන්කයන්ා උදයන් ගම්මන්පිල මැතිතුමා හැබැයි පමපහම විනාශයන්ක් පවනවා කියන්ලා උදයන්යි, විමලුයි මීට 
පවලස්සනින් අවුරුාදකට කලින් කිවුවා. එක සමහර නායන්කපයන්ෝ ඇහුපේ නෑ එක අවාසනාවකට කරුණක්, 
දැන්වත් පත්රුන් අරන් ඇති කියන්ලා අපි විශ්වාස කරනවා අප්  මුහුණුත් අරපගන සමහර සමාජ මාධය ජාල 
දාලා තිබුණා මුණ රවුම් කර කර, ඒ සමහරක් අයන්පේ පුාගලික අරමුණු ඉටු කර ගන්න උත්සහ කරන අවස්ථා 
පවන්න පුළුවන් හැබැයි පම් සම්බන්ධපයන්නුත් නීතියන් අනිවාර්යන්පයන්න් ක්රියන්ාත්මක පවන්න ඕන පපාීස්සියන් 
පිළිබඳ පම් පවනපකාට විශ්වාසයන් සම්බන්ධ යන්ම් යන්ම් පාවල් තිපයන්න්න පුළුවන් හැබැයි පම් සියන්ළු පාවල් 
වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි විනිවිධ බාවයන්කින් පවන්න ඕන, එත් එක්කම ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි 
දැන් තිපයන්න පම් ආර්ික තත්ත්වයන්ත් පාශපාලන තත්වයන්ත් පම් පවලාපේ අප්  නිශාන්ත මන්ීතුමා කියන්න 
විියන්ට පමාන විියන්ට පුපුරලා යන්යිද අපි දන්පන් නෑ හැබැයි අපි හැපමාම එ ඇත්තට මුහුණ පදන්න ඕන පහට 
දවපස් ගල් පහර වින්පන් මපේ නිවසටද නැත්තන් අර පහාඳයි කියන්න සුන්දරයි කියන්න මන්ීවරපයන්ක්පේ 
නිවසටද කියන්ලා අපි දන්පන් නෑ හැබැයි පම් පවලාපේ අපි සියන්ළු පදනාම කණ්ඩායන්මක් විියන්ට එකතු පවලා 
කටයුතු කරන්න ඕන පවලවක් පම්ක එකට පහාඳම පුර්වාදර්ශයන් තමයි පළපවනි වතාවට තමයි පක්ෂ 
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නිපයන්ෝජනයන් කරන සංවිදායන්කවරුත් එක්ක සාකච්චා කරන්න පම් සභාපේ එපහම අවසථ්ාවක් උදා උපන් 
පම්පකන් ගන්න පුළුවන් පහාඳ පාවල් අපි ගන්න ඕන පම්පකන් බැහැර කරන්න ඕන පාවල් අපි පම්පකන් 
බැහැර කරන්න ඕන එ නිසා මන් හිතනවා කාලයන් යන්න නිසා පම් පවච්ච හානියන් ගැන තව කතා කරන්න 
යන්න්පන් නෑ, නමුත් අර අරගල භූමිපේ අර අරගලයන් කරපු ඔවුන්ට පවච්ච අසාදාරනයන්ටත් එ වපේම මපේ 
සපහෝදර නාගරික මන්ීවරු, නගරාධිපතිතුමාපේ ජීවිත එ පාපළ හානි සිදු  කරපු අයන්ට මපේ විපරෝධයන්ත් පල 
කරනවා වපේම විපශ්ෂපයන්න්ම ගරු නගරාධිපතිතුමනි මට තවත් කරුණක් කියන්න්න තිපයන්නවා පැමිි ලි 
පපත්සම් යන්ටපත් එ තමයි දකුණු කලාපයන් පම් දවස් වල දැන් වැස්ස පටන් ගත්තා මට මතකයි නගරාධිපතිතුමා 
ඔයන් පුටුපේම ඉදපගන සභා තුන හතරකට කලින් එතුමාත් කිවුවා අප්  ගරු ප්රදීප්  ්රියන්න්ත මන්ීතුමත් පම්ක 
මතු කළාගරු ප්රැන්සිස් ප්රනාන්දු   මන්ීතුමත් මතු කළා පමාකද පම්පක් පලාකුම ප්රශ්පන් තිපයන්න්පන්  අපි 
තුන්පදනාට දකුණු කලාප් , අනිත් අයන්ටත් නැතුව පනපවයි, නගරාධිපතිතුමා ඔයන් පුටුපේ ඉදන්ම පම් 
නිලධාරින්ට උපපදස් දු න්නා දැන් නිකන් අර පාශපාලන අිකාරියන්ත් එක්ක අප්  මන්ීතුමා මතක් කරා 
වපේම පෆ්ස් බුක් එපක් මපේ නමම පමන්ෂන් කරලා දැන් පම් දානවා අවුරුදු  3කට කලින් එතපකාට පම් 
පුටුපේ ඉදන්ම  මම කියන්නවා පකාරලවැල්පල් ජනතාවට පබාට්ටුවක් අරන් පදන්න කියන්ලා ඒක පබාට්ටුවක් 
දැන් අවුරුදු  4ක් ගිහිල්ලා මට කියන්න්න පවනවා පබාට්ටු කිහිපයන්ක් පදන්න කියන්ලා පමාකද දැන් 
නගරාධිපතිතුමා පාශපාලන අධිකාරියන් අපත් තියන්ාපගන ඇතුපල් ඉදන් එදත් උපපදස් දු න්නා යන්න්න ගිහිල්ලා 
බලන්න බලලා පම්කට යන්ම් කිසි විසදු මක් පදන්න කියන්ලා සමහර විට නිලධාරි ඉන්න ඇත්පත් ප්රපයන්ෝගිකව 
පම්ක බලාගන්න වහලක් උපනාත් වැස්සට පතපමන්න එපැයි පතපමන තැන් පපපනන්න වඩ්ඩා පකාච්චර 
දක්ෂ උනත් වැඩක් නෑ වහින්නම ඔ්න පතපමන තැන් පපපනන්න ඒ නිසා ඔබතුමාපගන් ඉල්ීමක් කරනවා 
අලුත් අාදැයාමක් ගන්නත් එක්ක අප්  පම් නිලධාරි ටික පපාඩ්ඩක් වතුරට බස්සමු, මන් හිතන්පන් පමාවුන්ට 
ඒක තමයි අවශය තාවයන් තිපයන්න්න ඇත්පත්, අවුරු 3ක් ගිහිල්ලත් නගරාධිපතිතුමනි ජනතාව අපපන් අහනවා 
පපාල් ගෑවද කියන්ලා ඇත්ත තමයි අප් ම අණ්ඩුවකුත් තියන්ාපගන අවුරුදු  4ක් එක තමයි මන් කිවුපේ එදා මන් 
ඉල්ලුපේ එක  පබාට්ටුවයි අද මන් පබාට්ටු කිහිපයන්ක් ඉල්ලනවා අඩුම ගාපන් එපහම හරි ප්රවාහන පහසුකම් 
ටික සපයන් ගන්න  එක පැත්තක මුහුද තිපයන්නවා අනිත් පැත්පතන් ගඟ තිපයන්නවා අපිට ලස්සන වැඩ 
පිළිපවලක් කරන් යන්න්න පුළුවන්  තවත් මැද ඇළක් හදලා සංවර්ධනයන් මනින්පන්  පාර හදලාවත් එක්පකෝ 
පාළමක් සංවර්ධනයන් මනින්පන් කවදාවත් පාරක් කාණුවක් හදලා පනපවයි හැබැයි මීට කලින් තිබුණ 
පාශපාලන තන් ත්රයන්ත් පම්කට වග කියන්න්න ඔ්න එපකන් අපි අත පිහිද ගන්න නරකයි ඔක්පකෝම 
නිලධාරින්පේ පැත්තට දාලා ඒ පමාකද සමහරක් අයන් එදා පාරවල් කාපට් කරපගන ගියන්ා වතුර බහින එක 
ගැන හිතුපේ නෑ සමහරක් පැති ගත්පතාත් කඩලාන වපේ පැති ගත්පතාත් ඊට වඩා අපි පපාි වාසනාවන්ත 
පවන්න ඔ්න පවන පාකට පනපවයි පම් පැත්පතන් ළඟ මුහුද පම් පැත්පතන් ගඟ ඉතින් ජාතික ප්රතිපත්තියන්ක් 
හදමු වැඩපිලිපවලක් හදමු කියන් කියන් සාකච්චා කරා කරා තාම පම් පවනකන් ඉටු වුපන් නෑ ඒ නිසා මන් 
කියන්නවා මන්ීවරපයන්ක් පවලත් ලැේජ පවනවා  අවුරුදු  4ක් ගිහිලලත් මට ඒ පා කර ගන්න බැරි උනා රපට් 
මහා අයන් පෆ්ල් වපේම අපිත් පෆ්ල් එ නිසා මන් ඉල්ීමක් කරනවා නගරාධිපතිතුමා ඔයන් පුටුපේ වාි පවලා 
අලුත් නැවුම් අාදැයාමක් ගන්නත් එක්ක පම් නිලධාරින් එක්ක එකතු පවලාපුළුවන්නම් අපිට එතනට යන්න්න 
බැරි උනත් දැන් අවුරුදු  3ක් තිස්පස් කියන්ලා කරගන්න බැරි උනා, අනිවාර්යන්පයන්න් නිලධාරින් එතනට යන්වන්න 
සමහරක් තැන් වලට නගරාධිපතිතුමනි පලාකු පාවල් කරන්න ඕන නෑ එක ගලියන්ක් දැම්මනම් ඇති රත්තරන් 
පපාලවක් තිපයන්නවා අපිට පදහිවල ගල්කිස්ස ගත්තම වතුර බැහැලා යන්න්න පැයන් ගානක් යන්නවා අප්  පැයන් 
බාපගන් බැහැලා යන්නපකාට වතුර ටිකත්  පපාලවට උරා ගන්නවා හැබැයි පම් පවනකන් අපිට බැරි පවලා 
තිපයන්නවා අපිට පම්කට උත්තරයන්ක් පහායන්න්න වැස්සට කලින් අපි කියන්නවා අපි පමතනට ඇවිල්ලා 
කැගහනවා නගරාධිපතිතුමත් කැගහනවා නිලධාරි පම් කපනන් අහලා පම් කපනන් පිට කරනවා ඒ නිසා වැඩ 
කරන නිලධාරින්ට අපි හරි ආදපරයි වැඩ කරගන්න බැරි නිලධාරින් එක්ක අපි පගවන්පන් පම් අන්තිම 
අවුරුාද පවන්න පුළුවන් සමහර විට ඊලඟ මැතිවරණපයන්ි අපි ඔක්පකෝම පගදර ඉන්න පුළුවන් අද 
පාර්ලිපම්න්තුපේ 225ම එපා කියන්නවා වපේ එන මැතිවරණපේි අපි ඔක්පකාම පගදර ඉදලා අපි පනාහිතන 
පිරිසක් එන්න පුළුවන් හැබැයි එ අයන් අපිට සාප කරනවා හැබැයි මම පනාහිටියන්ත් මම විශ්වාස කරනවා මන් 
වපේම නිලධාරින් කවුරුත් පම් සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරන්න බැ පම්වා පවනස් පවන්න ඕන.පම්වා අලුත් 
පවන්න ඔ්නා.ඒ් නිසා අපි පහායන්න සිස්ටම් පච්න්ේ ඒක අපිට පමතනින් පටන් ගන්න පුලුවන්.ඒ.නිසා 
නිලධාරීන් මාත් ඒක්ක තරහ පවන්න ඒපා මම කතා කරන්පන් වැඩ කරන්පන් නැති නිලධාරීන්ට.අවුරුදු  03ක් 
ගිහිල්ලත් ඊලග වසපරිත් මං ඒ්ක කියන්නවනම්.ඔබත් ලැේජ පවන්න ඕනා මමත් ලැේජ පවන්න ඕනා.පම් 
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ඔක්පකාම නිපයන්ෝජනයන් කරන්පන් පමාරටුව මහ නගර සභාව.එක නිසා වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, එක 
නිසා ඔබතුමාපගන් නැවතත් නැවතත් ඉල්ීමක් කරනවා.පම් වැස්ස දවස්වල ප්රාපයන්ෝගිකව පහෝ පම්ක 
මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා විපශ්ෂපයන්න් දකුණු  කලාපයන්ට ප්රමුණතාවයන් දීපලා ඒ කටයුතු ටික කරන්න ඔබතුමාට 
අවශය සහපයන්ෝගයන් ලබාපදන්නම් අප්  පැත්පතන් නිධාරීන්ව සම්බන්ධ කරන්න ඔබට නැවත හැකියන්ාව 
ලැපේවා කියන්ලා මම ප්රාර්ථනා කරන ගමන් අවසාන වශපයන්න්ම නැවතත් ඒ සියන්ලුම මන්ීවරුන්ටවුන 
අසාධාරණයන් ඒ අරගල භූමිපේ අයන්ට මපේ පශෝකයන් ප්රකාශ කරමින් මපේ වචන ස්වල්පයන් අවසන් කරනවා. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු පකාමසාරිස්තුමනි කුමාර මන්ීතුමා ඉිරිපත් කරපු කරුණ ඇත්තටම පම්ක මාපේ ඒරියන්ා එපකත් ගාලු 
පාර හැදු වට පස්පස් තිපයන්න ප්රශ්නයන්ක් පම්ක. පම් ප්රශ්පන් ඔබතුමා දන්නවපන්  ඒ නිසා ඒ පකාට්ඨාශයන් 
නිපයන්ෝජනයන් කරන මන්ීවරු සමඟ අප්  නිලධාරින් ස්ථාන පරික්ෂාවක් සඳහා ලබන සතිපේම යන්වලා එකට 
අවශය පියන්වර ගන්න කියන්ලා මම නිපයන්ෝගයන්ක් වශපයන්න් නිකුත් කරනවා. 

03 (16) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   ඩේ. රවින්ත්රර රංගන ්රනොන්ත්රදු  මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි,මට පපර කතා කරපු මන්ීවරුන්පගන් මා හට සැපහන්න තර්ජනයන්ක් පමාකද මා 
විසින් එපහම නැත්තම් මාපේ සපහාදරයන්ා විසින් පසුගියන් ින සිදු පවච්ච ඒ සිදු වීම සම්බන්ධ පලාකු ප්රහාරයන්ක් 
එල්ල උනා මං එකට වචනයන්ක්වත් පනාකියන් හිටිපයන්ාත් එක පිලිගැනීමක් පවනවා, මන් වැරි කරුපවක් 
පවනවා එ නිසා නගරාධිපතිතුමනි පමාකද එ සම්බන්ධව නීතිමයන් පැත්පත් තිපයන්න කාරණයන්ක්, අද තක්ෂණයන් 
ියුණුයි කාට හරි ඕනෑම පකපනකුට පෆාන් එකක් තිපයන්නවා කැමරා තිපයන්නවා කාට හරි ඕනෑම පකපනකුට 
මපේ සපහාදරයන්ා, මාත් කියන්නවා අරගපල් හිටියන්ා අරගලයන් කියන්න්පන් පමතන කරපු අරගපල් දැන් තිේපබාත් 
දැනුත් යන්නවා පහට තිේපබාත් පහටත් මන් අරගපල්ට යන්නවා පමාකද එ අරගපල් කරන්පන් මමවත් මපේ 
පක්ෂයන්වත් අරගපල් කරන්පන් රජපේ පාපල වලටවත් පපෞාගලික පාපලකටවත් හානියන්ක් කිරීපම් 
අරමුි න් පනපවයි පමාකද එ පමාපහාපත් මපේ සපහාදරයන්ා ගිහින් තිපයන්නවා එ ස්ථානපේ ඉදලා තිපයන්නවා 
කියන්ලා දැන් පම් මන්ීවරු පගාඩක් ප්රකාශ කරා පම්කට සම්බන්ධ පනාවිච්ච අයන්ත් පම්කට රක්ිත 
බන්ධනාගාරගත කරලාතිපයන්නවාබලාපගන හිටියන්ත් අරපගන තිපයන්නවා මපේ සපහාදරයන්ත් එ ස්ථානපේ 
ඉදලා තිපයන්නවා නමුත් ප්රහාරයන් එල්ල කපල් මපේ සපහාදරයන්ා පනපවයි ඔහු කිසිම පාකට සම්බන්ධ පවලා 
නෑ නමුත් තව නමක් කිවුවා මට කියන්න්න තිපයන්න්පන් පමාකද එ පුාගලයන්ා කුඩු විකුණනවා එ ප්රශ්න පගාඩක් 
කිවුපේ නමුත් ඔහු පහුගියන් මැතිවරණපේි පපාපහාට්ටුවට ්රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයන්ට පාශපාලනයන් කරපු 
පුාගලපයන්ක්, පස්නක මන්ීතුමා, තිසර මන්ීතුමා ඇතුළු පම් සියන්ළු පදනා මන් ගැන දන්නවා මන් කිසිම 
පමාපහාතක වරදක් කරලා නෑ ජනතා විමුක්ති පපරමුපන් මන්ීදු රයන් හම්බ පවච්ච එක ගැන අද මට සතුටක් 
තිපයන්න්පන් පමාකද මන්ිදූර කාලයන් තුලවත් ඊට පපරවත් නිපයන්ෝජය නගරාධිපතුමා දන්නවා මපේ අතින් 
කිසි පකපනකුට වරදක් පවලාත් නෑ වරදක් කරලත් නෑ මට 2000 වර්ෂපේ තමයි සමාජ සත්කාර වලට මන් 
මැිහත් පවලා තිපයන්න්පන් කුමන පහෝ ක්රිඩාවකට පයන්ාමු පවලාජාතික ජාතික කණ්ඩායන්ම නිපයන්ෝජනයන් කරන 
ක්රිඩකපයන්ෝ බිහිකරලා පමාරටුව ගමට නායන්කත්වයන් දීපලා පමාරටුව පකාරලවැල්ල කියන්න ග්රාමයන් රට පුරා 
ගිහිල්ලා සැම තරඟයන්කින්ම ජයන්ග්රහන ගමට පගනාව පුාගලපයන්ක් මන් පමාකද අදටත් මන් මන්ීවරයන්ා 
පවන්න කලින් සැම අවුරුාදකම දරුවන් 100කට 200කට පපාත්පත් පදනවා ක්රීඩා උත්සව පවත්වනවා 
පමාකද මන් කාපගවත් අරන් පනපවයි මන් මපේ වයාපාරපේ එවා වලින් තමයි කරන්පන් පමාකද කතාවක් 
තිපයන්නවා ලල තිපයන්න තැනට තමයි  ප්රහාර එල්ල කරන්පන් මා හට පම් එල්ල කරපු ප්රහාරයන් මන් කියන්නවා 
පමාකද කඩුවකුත් අරන් ආවා කිවුවා වීිපයන්ෝ තිපයන්නවනම් පපන්නන්න කඩුවක් තියන්ා කිසි පදයන්ක් අරන් 
ආපේ නෑ මපේ තාත්තා මට දීපලා තිපයන්න අත්දැයාම අනුව පමාකද මන්ලා පදන්නටම කියන්නවා සිදු වීමක් 
මල්ීපේ අතින් උනානම් මම එකත් දාලා පදනවා, නමුත් ක්රීඩාංගන මාවපත් මඩුවක් තිපයන්න පකපනක් 
ඉන්නවා ඔහුත් මපේ වයන්පස් ඔහු මපේ තාත්තාපග වයන්පස් පකපනක් උනානම් මම කකුල් පදක අල්ලා හරි 
වඳිනවා එ නිසා මම පම් අවස්ථාපේ කියන්න්පන් නීතිමයන් පැත්පත් තිපයන්න පාවල් වලින් වරදක් පවලා 
තිපයන්නවනම් දඩුවම් කරන්න කිසිම ගැටළුවක් නෑ මම පම් පචෝදනා එක පහළා වැරි කියන්ලා ප්රකාශ කරනවා 
පමාකද එක අසතයක් පමපහම සිදු වීමක් පවලා නෑ එ නිසා පම් වපේ පබාරු පචෝදනා කරලා මටවත් මපේ 
පක්ෂයන්ටවත් මඩගහන්න ලැස්තිපවන්න එපා මට පම් මන්ීදු රයන් පදාිත් පක්ෂපයන්න් බලන පදයන්ක් තමයි 
පහාඳ පකපනක්ද කියන්ලා මට සතුටුයි පම් මන්ී ධූරයන් ලැබීම ගැන පම් අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු 
පවනවා මම පම් සියන්ළු පචෝදනා ප්රතික්පෂ්ප කරනවා ස්තුතියි. 
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03 (17) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එම්. බී. මල්ලිකො ජයවති ්රනොන්ත්රදු  මහත්මිය 

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, පසුගියන් 9වන ි න සම්බන්ධව මටත් කියන්න්න පදයන්ක් තිපයන්නවා, එින උපා 
වරුපේ මම නගර සභාවට පැමිි යන්ා ඇවිත් අපි අරලියන්ගහ මන්දීපරයන්ට ගියන්ා මම නෑ කියන්න්පන් නෑ මම ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂයන් නිපයන්ෝජනයන් කරන පකපනක්, මම නගර සභාවට ආපු පවලාපේ එතන යන්ම් සිදු වීමක් උනා 
එතනදීප වීිපයන්ෝ ගත කළා කරපු පකපනාපේ මන් නම් ගම් සඳහන් කරන්පන් එ කරන්න ගියන් වැපඩන් පලාකු 
කසුතුසුවක් ඇති වුණා පස්පස් තව පිරිසක් ඇවිත් පම්ක අන්පදෝලනවයන් ලක් උනා එපකන් ජනතාවට වැරි 
ආකල්පයන්ක් ගියන්ා , පම් අපු අයන්ට තිබුණා පම් කට්ටියන් ගියන්ාට පස්පස් ඇවිත් පකාමසාරිස්තුමා ඉන්නවා 
පල්කම්තුමා ඉන්නවා එ අයන් එක්ක සාකච්චා කරන්න තිබුණා එපහම පනාකර ඇවිත් ප්රශ්නයන්ක් ඇතිකළා, එ 
පදයින් තමයි පමාරටුව ඇවිස්සුපේ පම් වැපඩ් මන් තරපේ ප්රතික්පෂ්ප කරනවා, පවන පක්ෂයන්ක් යන්නපකාට 
අපි කරදර කරන්පන් නෑ , මන් මන්ීදු රයන් අරන් දැන් අවුරුදු 4ක් පවනවා මපේ දෑත් පිරිසිදු යි, මට එදා ආයන්තන 
කමිටුව තිබුණ මම අරලියන්ගහ මන්දීපරයන්ට ගිහින් ඇවිත් කමිටුවට සහභාගි පවන්න එන්න වාහන අපහසුකම් 
තිබුණා මම කෑම එකත් තියන්ලා ගිපේ කමිටුවට සහභාගි පවන්න ඕන නිසා නමුත් මට බස් එපක් එන්න බැරි 
උනා, රත්මලානට එාි හවස 4 පහු උනාඑතපකාට මට පි විඩයන්ක් එනවා එපගාඩ උයන්න ප්රපාශපයන්න් මපේ 
නිවසට ගහලා පගදරට එන්න එපා කියන්ලා, මපේ දු ව අසනීපපන් ඉන්පන් විපාශ ගතපවලා එයන්ත් මට පගදර 
යන්න්න එපා කියන්ලා අඩ අඩ පකාල් කරා, පස්පස් මම මපේ මිතුපරකුපග පගදරට ගියන්ා මම රැ පගදර ගිහින් 
බැලුවා විදු රු කුඩු කරලා වහලට ගල් ගහලා පගට පනින්න හදලා, පපාීසීපයන්න් ආවා ගපම් අයන් කිවුවා ආව 
අයන්ව අදු රන්පන් නෑ කියන්ලා, ගපම් අයන් දු ක් පවනවා පම් සම්බන්ධව මම එ අයන්ට කිවුවා 88, 89 ත් පමපහම 
තමයි භීෂපන් කියන්ලා, මම හිටපු පවලාපේ ආවනම් මම ගහනව ආවනම් බයන් නෑ, මම එපකක්ව මරාපගන හරි 
මැපරනවා මම සමසමාජ පක්ෂපේ පවලත් මට ගමට වැඩ කරන්න සහපයන්ාගයන් දු න්පන් පම් නගරාධිපතිතුමා 
පක්ෂ පේදයන්ක් බැලුපේ නෑ මට ඉන්පන් පාර්ලිපම්න්තුපේ එක මන්ිතුමයි මට එතුමපගන් ප්රතිපාදන 
ලැපේන්පන් නෑ එ නිසා එ සියන්ල්ල මට දු න්නට මම නගරාධිපතිතුමට විපශ්ෂ ස්තුතියන් පුද කරනවා මම එතුමට 
ගරු කරනවා. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි තවද පම් පපාි ළමයි අපපයන්ෝජනයන්ට ලක් කරනවා එකක් 
පදකක් පනපවයි, මේවරු දරුපේ වතුපර් ගිල්ලවලා මරණ කාලයන්ක් පම් රටට පවලා තිපයන්න පා හිතා ගන්න 
බෑ කාන්තවක් හිටියන්ට පම් පවන පාවල් බලන් ඉන්න මට බෑ, පමවට රජයන්ක් වශපයන්න් නීතියන් හරියන්ට කරන්න 
කියන්ලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

03 (18) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   රවිනොත් ජය්රි ණසණපසවකර මහතො  

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමපගන් අවසර ඉල්ලනවා අප්  අභිනවපයන්න් පත්වුනු ශ්රී ලංකා 
රජපේ අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂපේ සුබ පැතුම් එක් කිරීමට එ වපේම 
පම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්නවා වැඩ බලන නගරාධිපති හැටියන්ට එතුමට පුර්ණ බලයන් ලබා පගන පම් ලැබුණ 
කාලපයන්දීප ඔබතුමන්පේ කාර්යන්යන් සර්ථකව කර ගැනීමටත් පමාරටුව මහ නගර සභාව ඉිරියන්ට පගන යන්ාමටත් 
රදයන්ර්ය ශක්තියන් ලැපේන්න කියන්ලා මම සුබ පතනවා ගරු නගරාධිපතිතමනි අපි කවුරුත් දන්නවා මම කතා 
කරන්පන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයන් පවනුපවන් පමාකද වැි කාලයන්ක් ගන්න ඕන නෑ අපි කවුරුත් දන්නවා 
පම් රපට් ින 54ක් තිස්පස් අරගලයන්ක් පැවැත්පවනවා පගාල්පෆ්ස් පිට්ටනිපේ එ අරගලයන් මුළු රට පුරාම 
වයා් ත පවලා පගාඩක් ජනතාව පම් අරගලයන්ට ඔවුන්පේ සහපයන්ෝගයන් දක්වනවා පම් පනිවිඩයන් පබාපහපම 
සමකාමි එකක් පවලා තිබුපන් පම් අරගලපයන්න් මිනිසුන්යන් කිසිම හිංසාවක් පීඩාවක් කපර් නෑ නමුත් අපි 
දන්නවා 9 පවනිදා අරලියන්ගහ මන්දීපරපයන්ි පැවැත්වු හිටපු අගමැතිතමාට ජනතාව සුබ ප්රර්ථනා කරන්න ගියන් 
පේලාපවි අපි දන්නවා එතනිනු පස්පස් ඇති උන සිාධියන් ගැන එ පකදීප අප්  නගර සභාවට සහ 
නගරාධිපතිතුමා එකට විශාල සහපයන්ෝගයන්ක් හා සම්බන්ධයන්ක් තිබුණා කියන්ලා අපි  දැන් දන්නවා එදා අප්  
පස්වයන් කරන පස්වකයන්න් 370ක් පමණ එත්මා සමඟ අරලියන් ගහ මන්දීපරයන්ට ගියන් බවට අනාවරණයන් පවලා 
තිපයන්නවා, මම දැන ගන්න ලැබුණ විියන්ට එයින් 70ක් පමණ එ පගාල්ලන්පේ පින්ගර් ප්රින්ට් එක තියන්ලා තමයි 
ගිහින් තිපයන්න්පන්, එ කියන්න්පන් ඔවුන් පස්වයන්ට වර්තා කරලා පම්ක ඉතාමත්ම වැරි ක්රියන්ාවක් එක පනාකළ 
යුතු ක්රියන්ාවක් එක නගරාධිපතිතුමා කරලා තිපයන්නවා එතුමට කියන්න්න පුළුවන් මම එතුමට කලින් හියන්පු 
නගරාධිපතිවරයන්ා නමුත් අපි කිසාම අවස්ථාවක එක්සත් ජාතික පක්ෂපේ කිසිම කටයුත්තකට අප්  
පස්වකයින් පපළඹුපවත් නෑ පගනිච්පච්ත් නෑ, පම් පනාකළ යුතු ක්රියන්ාවක් සිදු කිරීපමන් පම් රපට් පලාකු 
වයසනයන්ක් ඇති වුණා එදා පගෝඨා පගෝ ගමටත් මයිනා පගෝ ගම හිටපු අහින්සකයන්න්ට ගහලා කාන්තාවන්ට 
ගහලා එ අයන්ව ප්රපකෝප කරා ප්රපකෝප උනු ජනතාව පම් රට තුල විශාල විනාසයන්ක් කළා පම් විනාශයන් 
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කරනපකාට අනිත් අයන් පම්කට සම්බන්ධ උපන් ඇත්තටම එ පවලාපේ ඇතිවුණ ආපේගයන්ට තවත් සමහරක් 
පම්කට සම්බන්ධ වුපන් පහාරකම් මැරකම් කරන්න,මපේ අවදානයන් ගියන්ා එ පවලාපේ 1983 පදමළ 
පකාලහාලයන් පවලාපේ සහ 88,89 කාලපේදීප පම්වැනිම පාවල් සිාධ වුණා 1983දීප කඩ සා් පු වලට ගහලා 
සිංහලයින්ව ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියන්ලා ජාතී පේමයන් තිපයන්නවයි කියන්න උදවියන් කඩ කුඩු කරලා කරපු එවා 
වපේම පදයන්ක් තමයි පම් සිාධ වුපන්. පනාකළ යුතු පාවල් කිරීම තුළින් ඇති වුණ ප්රශ්නයන්ක් පම්ක එක 
එතනින් නතර වුපන් නෑ අනිත් රාජය ආයන්තන වලට පම් ප්රශ්නයන් ඇති වුපන් නෑ  පමාරටුවට විතරයි පම්ක 
වුපන් පම් නගර සභාවට පමණයි පම්ක වුපන් එකට පහ්තුව වුපන් අපප නගරාධිපතිතුමා කණ්ඩායන්මක් 
එතනට එක්ක ගිහින් පමතුමා එතන ඉස්සරහින්ම හිටියන්ා පම් කටයුත්පතදීප, මට කලින් කතා කරපු කතිකයින් 
කිවුවා පම් පවච්ච ආලාභයන් ගැන, ගණනයන් කරලද කියන්ලා දන්පන් නෑ හරියන්ට මිලියන්න 100ක් වපේ කිවුවා එ 
ගාන පකාපහාම පවතත් කැේ 4ක් ී විල් 4ක් නැත්තම් 5ක් පමෝටර් සයිකල් විනාශ කිරීම සහ අප්  පම් තිපයන්න 
බිල්ින් විනාශ කිරීම නිසා අපි නැවත පම්වා හදන්න ඕන පම්වා හදන්න යන්න්පන් මහජනත ජනතාවපේ මුදල් 
එ මිලියන්න 100 තිබුනනම් අපිට කාණු පබාක්කු, පාරවල්, මාතෘ සායන්න හදන්න අපිට ඉතුරු වුණ සල්ලි, පම් 
ක්රියන්ාව කරපු අයන් ගැනත් අප්  විශාල කණගාටුවක් තිපයන්නවා , මම නැවත කියන්න්පන් පම් නගරාධිපතිතුමා 
පමතනින් පපාළඹවපේන ගිහින් කරපු ක්රියන්ාවකට ප්රතික්රියන්ාවක්  තමයි පම් සිාධ වුපන්, අප්  නගර සභාවට 
වුණ හාන්යන් වපේම මන්ීවරු කිහිප පදපනකුට තමන්පේ පාවල් අහිමි වුණා පම් අයන්ට වුණ පාවල් වලට 
අපි කණගාටු පවනවා පම්වා අපි කිසිපස්ත් අනුමත කරන්පන් නෑ, ජනතාව මිට වඩා සන්පේි වියන් යුතුයි. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට මන් විරුාදයිනම් මන් ඔබතුමාපේ කාර්යන්ාපල් ඉස්සරහා පබෝඩ් එකක් උසස්න් 
හිටියන්ට කමක් නෑ නමුත් ඔබතුමා ජීවිත කාලයන්ක් හම්බකරපු පාවල් විනාශ කරන එක අපි පකාපහත්ම 
අනුමත කරන්පන් නෑ, තවත් පදයන්ක් මිනිස්සු දැන් ඉල්ලන්පන් සිස්ටම් පචන්ේ එකක් හැපමෝම කියන්න්පන් 
උගත් බුාධිමත් අයන්ව පගන්න කියන්ලා, එදා උන සිාධිපයන්න් උගත්බුාධිමත් අයන් පාශපාලනයන්ට එන්පන් නෑ 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   ඒ. එච්. සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු විපක්ෂ නායන්කතුමා එපහම උපනෝත් පාශපාලනයන්ට එන්පන් අනුර මන්ීතුමා කියන්පු වපේ අයන් තමයි. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   රවිනොත් ජය්රි ණසණපසවකර මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි මට ඉතාම භායන්ානක තත්ත්වයන්ක් අපි පම්ක අවපබෝධ කර ගන්න ඕන අපිට ඕන සිස්ටම් 
පචන්ේ එපකන් ඉල්ලන්පන්උගත්බුාධියන්ක් තිපයන්න මිනිස්සුන්නම් මට හිතන්න බෑ ඊළඟ ඡන්දපේදීප එ වාපේ 
අයන් එයි කියන්ලා, එ නිසා පාශපාලත්ඥපයන්ෝ වශ පයන්න් පම්ක පත්රුම් අරපගන වැරි හදාපගන අප්  ජනතාව 
සන්සුන් කර ගන්න පුළුවන්නම් අපිට ඉිරිගමනක් තිපයන්නවා අවසාන වශපයන්න් අගතියන්ට පත් සියන්ළු පදනාට 
අප්  කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා අපි යන්හපත් පමාරටුවක් නිර්මාණයන් කරන්න බලමු කියන්මින් මම නිහඩ 
පවනවා. 

03 (19) මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එසව. පේසර රවින්ත්රර ්රනොන්ත්රදු  මහතො  

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, 09 පවනිදා කියන්න්පන් ජාතියන්ට තවත් අදු රු දවසක්  එක පමාරටුපේ අපිට වැිපයන්න් 
අදු රු දවසක් පවනවා පමාකද ලංකාපේම අප්  නගර සභාවට විතරයි පම් වපේ විශාල හානියන්ක් උපන් ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, නගර සභාවක පකපරන ආමාරුම කාර්යන්යන් තමයි පසෞඛය පස්වකයන්න් කරන්පන් කුණු 
පටවනවා කුණු කරත්ත වල යන්නවා හරියන්ට අමාරු වැඩක් කරන්පන් මන්ීවරපයන්ක්ට කිවුපවෝත් පස්වකපයන්ෝ 
නැති දවසට පම් කුණු රැක්ටරයන්ක් අරන් ගිහින් කුණු ටික පටවන්න කියන්ලා මම හිතන්පන් නෑ 
එක්පකපනක්වත් එක කරයි කියන්ලා, අපි දන්පන් නැති උනාට ගරු නගරාධිපතිතුමනි කුණු අින පස්වකයන්ාට 
වඩා අන්ත පහත් රැකියන්ාවක් කරන පස්වකපේ තමයි අදහනාගාර වල පස්වයන් කරන්පන් පමාකද කුණු වලින් 
තිපයන්න මහ ජරාම කුණ තමයි මළකුණ, පමවා අතගාන මිනිස්සු එක්ක පම් සභාවයන් පකාටි ගානක ලාභයන්ක් 
කරපු මන්ීවරපයන්ක් හැටියන්ට මම කියන්න්පන් පම් නගර සභාපේ එදා ගිනි ජාලා ඇවිපලාි පකාලාහල 
කාරපයන්ෝ පම් කරපු ප්රහාරයන් එදා දවස මට අමතක පවන්පන් නෑ මපේ අම්මා මැරුණ පවපල් මම ඇඩුපේ නෑ 
එත් එදා මන් ඇඩුවා පම් නගර සභාවට පකාටි ගණනක් ඉතිරිකරපු මම පම් සභාව විනාශ කරාි පලාකු 
පේදනාවක් වුනා මට එක පම් ඔක්පකාම මන්ීවරුන්ට වඩා මම වැඩ කරපු මන්ීවරපයන්ක් නිසා මට කියන්න්න 
හයියන්ක් තිපයන්නවා පම් පවනුපවන් පකාමසාරිස්තුමා ඇතුළු නිලධාරින් පමාකාද කරපු සාධාරණයන් පමාරටුව 
පපාලිසීපයන්න් පමාකාද කරපු සාධාරණයන් කියන්න්න මම දන්පන් නෑ, අපි බදු  පගවන සමස්ත ජනතාවක් පදස 
බැලියන් යුතුයි පමාරටු  පපාීසිපයන්න් පමවාට සදාරණයන්ක් බලාපපාපරාත්තු පවන්න බෑ, මපේ දු රකථනයන් 
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නැති පවලා දැන් අවුරුදු  2ක් ගියන්ා එත් තාම පවච්ච සාධාරණයන්ක් නෑ එවා කරන්න බැරි පපාීස්සියන් 
පකාපහාමද පම්වා කරන්පන්, මම පයන්ෝජනාවක් කරනවා මන්ීතුමනි සියන්ළු මන්ීවරුන්පේන් ස්ිර 
කරපගන පම් නගර සභාවට සිදු  කරපු ප්රහාරයන්ට කාට උනත් කමක් නෑ පජයශ්ඨ පපාීස් අධිකාරිවරපයන්ක් 
යන්ටපත් විපශ්ෂ පකාමිසමක් පවත්වලා විපශ්ෂ පපාීස් කණ්ඩායන්මක් යන්ටපත් පම්වා පහායන්න්න ඕන ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි පම් කරපු අයන්ට නැවත පමවැනි පදයන්ක් කරන්න බැරි පවන්න දඩුවම් පදන්න ඕන ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, පුාගලික තරහක් තිපයන්ාි එ මිනිහා වැටුනම එ මිනිස්සුන්ට පහර දීපලා වැඩක් නෑ ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි මන් වැියන් කතා කරන්පන් නෑ මට ඕන පම්කට පම් සභාවට පවච්ච අසාධාරණයන්ට අවශය 
කටයුතු කරන පලස ඉල්ලමින් මම නිහඩ පවනවා. 

03 (20) මහො නගර සභො මන්ත්රී   -   එම්. ලිහිණි ්රනොන්ත්රදු  මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි පමතන ඉදන් හඩ නගනවානම් පමතන ඉන්න බලධාරීන් හා තීන්දු  
තීරණ ගන්න ආණ්ඩු පක්ෂපේ ඔබතුමන්ලා අප්  හඩට නිහඩනම් අපි එක්පකා පමයන් එළියන්ට ගිහින් කථා 
කරන්න ඕනා. නැත්නම් අපට කිසිම විසඳු මක් නෑ. අප්  රට අභාගයසම්පන්නයි. ආර්ික අර්බුදයන්ක අප්  රට 
තිපයන්න්පන්. පමාරටුපේ එදාපේල හම්බකරන් කන ජනතාව ඉන්නවා. පම් අයන් පකාපහාමද යන්ැපපන්පන්. බඩු 
මිල සියන්යන්ට පනහට වැඩීයි. උාධමනයන් සියන්යන්ට පනහට වැඩීයි. නගර සභාපේ බජට් එක අරපගන අපි බලමු 
පමාරටුව ජනතාවට සහන පදන්න අපට අරමුදලක් පවන් කරගන්න පුළුවන්ද කියන්ලා. පමාරටුව දානපතියන්න් 
එක්ක කතා කරලා බලමු. යන්ම්කිසි මුදලක් එකතු කරගන්න පුළුවන්ද පම් ජනතාව පවනුපවන් සහන සලසන්න 
කියන්ලා. ගරු නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිතුමනි, ලංකාව පුරා ප්රජා මුළුතැන්පගවල් ඇති කරන්න ඕනා. අපිට බැරිද 
පමාරටුව මහා නගර සභාපේ මූලිකත්වපයන්න් ප්රජා මුලුතැන්පගයන්ක් පිහිටුවලා පමාරටුව ජනතාවට කන්න 
පදන්න. එදා පකාපරෝනා වලට කළා වපේ දැන් තිපබන දැපවන ආර්ික ප්රශ්පණටත්, පමාරටුව නගර සභාව 
ඉිරිපත් පවලා අපි තීන්දු  තීරණ ගමු කියන්ලා මම ඔබතුමාට මුලින්ම පයන්ෝජනා කරනවා. 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පදවනි කරුණ තමයි, පමාරටුව මහා නගර සභාවට මැයි 09 පවනිදා වුන 
අභාගයසම්පන්න සිාධියන් සම්බන්ධපයන්න් ඒයන්ට සම්බන්ධ විමර්ශන හරියන්ටම සිදු පවනවාද කියන්ලා ගැටළු 
තියන්නවා. පම් සම්බන්ධපයන්න් දැනට පමාරටුව අධිකරණයන් විසින් සැකකරුවන් කිහිපපදපනක් අත්අඩංණසවට 
අරපගන තියන්නවා. අදට ින 24 ක් පවනවා. නමුත්, පම් සම්බන්ධපයන්න් අපක්ෂපාතිව පරීක්ෂණ කරනවාද 
කියන්ලා අපිට ගැටලුවක් තියන්නවා. පම් නඩුව උසාවිපේ කතා කරනවා මම අහපගන හිටියන්ා. පමහි පලාකු 
ප්රශ්නයන්ක් තියන්නවා. නගර සභාපේ සී.සි.ටී.වී දර්ශන බැලුවද, නාගරික පකාමසාරිස්පගන් හා නාගරික 
පල්කම්පගන් කට උත්තර ගත්තද, ආරක්ෂක පස්වපේ සිටින සෑම පුාගලපයන්ක්පගන්ම  කට උත්තර ගත්තද. 
මට රජපේ පාපළ සම්බන්ධපයන්න් පලාකු ප්රශ්න කිරීමක් තියන්නවා. පමයන්ට කිසිම සම්බන්ධයන්ක් නැති 
පුාගලයන්න්ව අත්අඩංණසවට ගන්නවා. වීිපයන්ෝවල මුහුණ තිේබ පලියන්ට පුාගලයන්න්ව අත්අඩංණසවට ගන්න 
බැහැ. මිනිසුන්ට මුලික අයිතිවාසිකම් වලට හානියන්ක් පවන්න බැහැ. නගර සභාවට පවච්ච අසාධාරණයන්ට 
සාධාරණයන්ක් පවන්න ඕනා. පමයන් පපාලිසියන්ට දීපලා හරියන්න්පන් නැහැ. පමයන් සී.අයි.ඩී දාලා කරන්න ඕනා. පම් 
පරීක්ෂණ ගැන අපි සෑහීමකට පත්පවන්පන් නැහැ. නගර සභාපේ අලාභ හානියන් මිලියන්න පනහක්, කවුද පම්වා 
හදන්පන්. පම්වට වගකිවයුතු පුාගලපයන්ෝ කවුද කියන්ලා දන්පන් නැහැ. පක්ෂ පාට පේදයන්කින් පතාරව වැරැාද 
කරපු මිනිසුන්ට දඩුවම් පදන්න ඕනා. පම් සම්බන්ධ පරික්ෂණ විධිමත්ව කරන්න. නාගරික මන්ීවරු සියන්ලු 
පදනා ලිඛිතව අත්සන් කරලා ලියන්මුක් පදමු පම් පරීක්ෂණ සී.අයි.ඩී.එකට පදමු කියන්ලා. 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මැයි 09 පවනිදා උපා මමත් නිපරෝෂන් මන්ීතුමත් අප්  මන්ීවරු 
කණ්ඩායන්මත් නගර සභාවට ආවා. නගරාධිපතිතුමා විසින් බස් රථ ගණනාවකට පස්වකයන්න් පගනියන්නපකාට 
අපිත් අප්  අප්රසාදයන් පලකළා. ඒ පවලාපේ අපි දු රකථන වලින් පරපකෝඩ් කරලා සමාජයන්ට මුදා හැරියන්ා ඒක 
මහජන නිපයන්ෝජිතයන්න් හැටියන්ට අප්  වගයාමක් නිසා. ඒ සම්බන්ධපයන්න් අපි ප්රශන් ගණනාවක් පයන්ාමු කරලා 
අපි විසින් පකාමාසරිස්තුමාට ලියුමක් භාරදු න්නා. අද පවනතුරු ඒ ලියුමට අපිට පිළිතුරු ලැබිලා නැහැ. 
(පිළිතුරු ලබාදීපලා තියන්නවා) පිළිතුරු ලැබිලා නම් මම ඒ කරුණ ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා. අපි එදා පරපකෝඩ් 
කරනපකාට අපිට අසාධාරණකම් සිාධ වුණා. නගර සභාපේ පස්වකපයන්ෝ අපිට පරුෂ වචනපයන්න් බැන්නා. ඒ 
සම්බන්ධපයන්න් ඒ පුාගලයන්න්ට විරුාධව කටයුතු කළාද කියන්ලා මම පකාමසාරිසත්ුමාපගන් අහනවා. අදාළ 
පුාගලයන්න්ට ඉිරිපේදීප පමානවාද ගන්නා ක්රියන්ාමාර්ග අපට දැනුම්පදන පලසත්, ඔබතුමන්ලාට කියන්ා 
සිටිනවා.පම් ආර්ික වයසනයන්ට සාධනීයන් පියන්වර ගැනීමට සභාවක් හැටියන්ට එකතු පවමු කියන්ලා කියන්නවා. 
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එපමණක් පනාපවයි, මැයි 09 පවනිදා සිාධියන් සම්බන්ධපයන්න් අප්  කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා. අපි 
පාශපාලන භීෂණයන් අනුමත කරන්පන් නැහැ. 

03 (21) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   එම්. ශිපරෝමි ඉන්ත්රදිකො ්රනොන්ත්රදු  මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, විපශ්ෂපයන්න්ම ඔබතුමාට සුභාශිංසන පුදකරනවා. අද දවපස් තමන්ට 
සිදු පවච්ච පාපළ හානි ගැන කථා කළා. හැපමෝම දු කට පත්පවලා ඉන්න පම් පවලාවක අපි සතුටු පවන්න 
පහාද නැහැ. එතුමන්ලා පවනුපවන් අපපේ කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා. ්රි ලංකාපේ පළාත් පාලන ආයන්තන 
341 ක් තියන්නවා. පමාරටුව මහා නගර සභාවට විතරක් පම් වපේ හානියන්ක් වුපන් ඇයි කියන්න ප්රශ්නයන් අපි 
හැපමෝටම තියන්නවා. ඒකට ප්රධානම පහ්තුව රාජපක්ෂවරුන් ප්රමුඛ හිටපු අගමැතිතුමා. පමාරටුව මහා නගර 
සභාවට පම්  හානියන් සිදු වුපන් පමාරටුව නගර සභාපේ නගරාධිපතිවරයන්ා ඇතුළු කණ්ඩායන්ම එම ස්ථානයන්ට ගියන් 
නිසා. පම් වපේ තත්ත්වයන්ක් නැවත නැවත ඇති පනාවන්න වගබලා ගන්න ඕන. වසර 04 ක් පුරාවටම අපි 
නගර සභාව ඇතුපල් සිස්ටම් පච්න්ේ එකක් ගැන කථාකළාට කිසිම පච්න්ේ එකක් සිදු වුපන් නැහැ කියන්ලා ඔබ 
මම හැපමෝම දන්නවා. පම් රපට් මධයම රජපයන්න් හැම පදයන්ක්ම සිදු පවන්න ඕනා කියන්ලා  පදයන්ක් නැහැ. අප්  
රපට් මහා නගර සභා 24 ක් තියන්නවා. රපට් ජනතාව බඩගින්පන් පසුපවාිත් මහා නගර සභා වලින් කිසිදු  
ක්රියන්ාමාර්ගයන්ක් ගන්පන් නැහැ. රට පත්පවලා තිපයන්න තත්ත්වයන් ගැන හැමදාම කතා කරනවා මිසක්, සිස්ටම් 
පච්න්ේ එකක් ගැන කතා කරනවා මිසක්, ඔයන් පුටුවට ආවම කිසිදු  නායන්කපයන්කුටවත් අවශය පවන්පන් නෑ 
අවශය ක්රමපේදයන්ක් හදන්න. ඔබතුමා ඔයන් පුටුපේ ඉන්න ටික කාලයන්කට හරි පමාරටුව ජනතාවට කිසියන්ම් 
මුදලක් පවන්කරලා ඉතා කුඩා වයාපෘතියන්ක් ආරම්භ කරන්න කියන්ලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

03 (22) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   එම්. සුසන්ත්රත පෙපර්රො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මපේ ජීවිතපේදීප 1983, 1987 කලබල දැක්කා 1989 කලබල දවස්වල 
විල්පලෝරාවත්ත ප්රජාශාලාව, මාතෘ ළමා සායන්නයන්ත්, සමූපකාරයන්ත් ගිනි තියන්නපකාට පුදු ම පේදනාවක් ඇති 
වුනා. ඒ පවලාපේ අපි බැලුපේ නැහැ පම් නගර සභාපේ නගරාධිපති, මහා නගර සභා මන්ී කවුද කියන්ලා. ඒ 
වපේම විශාල පේදනාවක් ඇති වුනා  මැයි 09 පවනිදා මහා නගර සභාව ගිනි තිේබම. මම විරුාධ පවනවා 
මහා නගර සභාව ගිනි තිේබට. පමයන්ට කිනම් විසදු මක් අවශයයන්යි. උපා ඇවිල්ලා පමතන වීිපයන්ෝ කරපු 
මන්ීවරුන්ට බැරිවුනා දවල් ඇවිල්ලා වීිපයන්ෝ කරන්න. දවලුත් වීිපේ කරානම් තමයි වටින්පන්, එතපකාට 
ගිනි තිේපේ කවුද කියන්ලා බලාගන්න පුලුවන්. ඒපගාල්පලෝ ඒ පවලාපේ එන්න බයන්යි, කුහක පාශපාලනයන්. 
අපිනම් නගරාධිපතිතුමත් එක්ක බීලා නැහැ. සමහර අයන් වැඩ කරන්පන් අරක්කු අියන්ට. සමහර අයන් කියන්න්න 
පුළුවන් අර පක්ෂපයන්න් කරා පම් පක්ෂපයන්න් කරා කියන්ලා මපේ පපෞාගලික මතයන් නම් පම්ක ගිනි තියන්න්න 
කවුරුහරි  වචනයන්කින් හරි සම්බන්ධ වුනානම් අත්අඩංණසවට ගන්න ඕන. අපි නායන්කයන්න් පවනුපවන් අපි ගියන්ා 
වැරැාදක් වුනා. එයන්ට දඩුවමක් ලැබුණා. නමුත්, ඒ දඩුවම් විින මිනිස්සුන්ට පමතන නිකං මඩ ගහන්න එපා. 
පහාරුන්ව ආරක්ෂා කරනවා අපි දැක්කා. පමාකද අප්  ගපම් පහාරු ඒ පහාරුන්ට පැනලා යන්න්න උදවු කළා 
අපි දැක්කා. මපේ මන්ීවරුන්ට අරියන්ාදු  කළා. මමත් පපෞාගලික අරියන්ාදු  වලට ලක්වුණා. මම මපේ ගපම් 
මිනිස්සුන්ට ස්ූතිවන්ත පවනවා පාශපාලන පක්ෂ පේදයන්කින් පතාරව මාව ආරක්ෂා කලාට. නැත්නම් මපේ 
පගදරටත් ගහනවා. ඔබතුමාපගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා නගර සභාවට පවච්ච අලාභයන්ට දැි දඬුවම් පදන්න 
කියන්ලා. ඒ වපේම මම කණගාටුව ප්රකාශ කරනවා මපේ මන්ීවරුන්ට පවච්ච අලාභයන්ට සහ ඔවුන්ට ඇති වූ 
පේදනාවට  

03 (23) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු නගරාධිපතිතුමනි, අපි ජනතා විමුක්ති පපරමුණ විියන්ට බලාපගන හිටියන්ා පම් සම්බන්ධපයන්න් 
පයන්ෝජනාවක් “ඌ” වගන්තියන් යන්ටපත් ඉිරිපත් කිරීමට. නමුත්, දැන් පයන්ෝජනාව ඉිරිපත් පකරුවාට වැඩක් 
නැහැ. දැන් ඒ විවාදයන් සිාධපවලා. පයන්ෝජනාව ඉිරිපත් කරන්න ඉන්න පාර්ශවපයන්නුත් තාම පපත්සම් 
පැමිි ලි ඒ නිසා දැන් අපිට පම් පයන්ෝජනාව වැඩක් නැහැ නගරාධිපතිතුමනි. මැයි 09 පවනිදා සිදු වීම විවිධ 
පුාගලපයන්ෝ තම තමන් දකින විියන්ට, තම තමන් කැමති විියන්ට විග්රහ කර ගැනීම පබාපහෝමයන්ක් සිාධ පවනවා. 
අපි විරුාධ නැහැ. ප්රජාතන්ත්රවාදයන් ඇතුපළ් තම තමන්ට කැමති විියන්ට පමයන් විග්රහ කරගන්න පුලුවන්. පමයන් 
අහඹු සිදු වීමක් පනපමයි, පමයන් කාටවත් පවච්ච අත්වැරැාදක් පනපමයි, පමයන් පාශපාලන ගමන් මපේ 
සන්ධිස්ථානයන්ක් මහා දැවැන්ත ආර්ික අර්බුදයන්ක් පම් රට බංපකාපලාත් කරලා ඉවරයි. මපේ රපට් ජනයන්ා 
විශාල පීඩාවකට පගාදු රු පවලා. ඒ ජනයන්ාපේ පීඩාවන් පවනුපවන් පම් රපට් තරුණ ප්රජාව නිර්පාක්ිකව 
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පාශපාලන පේදයන්කින් පතාරව පම් ජනයන්ාපේ රදනික ජිවිත පත්පවලා තිපබන ඉරණපමන් පේරා ගැනීම 
සඳහා අරගල භූමියන්කට, එක භුමියන්කට අරමුණු ගණනාවක් සමඟ සංවිධාන විශාල ප්රමාණයන්ක් ඒකරාී  පවලා. 
පමහි පක්න්රස්ථානයන් ගාලුමුවපදාර පිටියන් පමයන් ප්රධාන පාඨයන් ජනාධිපතිවරයන්ා  කියන්න එක. අප්  රපට් එක 
පැත්තක ජනයන්ා තමන්පේ ජීවිතවල රදනික කටයුතු කරගන්න බැරි අසීරුතාවයන්ක, පේදනාවක, පපෝලිම් 
වල අපදෝනා නඟනවා. පදස් පදපවාල් පදනවා. දරුපවෝ බඩගින්පන් හාමපත් අද රදනික ප්රවෘත්ති වාර්තා 
පවනවා. මිනිසුන්ට කන්න නැහැ. ඒතරම් අතිශයන් බියන්කරු භයන්ානක තත්ත්වයන්කට රට ඇදපගන වැටුනා. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, 2/3 බලයන්ක්, හැටනම ලක්ෂයන්ක මහා ජන වරමක්, පම් පළාත් පාලනවල සියන්ලු බලයන් ඒ 
නිසා දැවැන්ත ජන වරමක්, සහිත පාලනයන්ක් පපාදු  ජන එක්සත් පපරමුණ දැන් අපි මූලික කාර්යන්යන් අමතක 
කරලා කෑල්පලන් කෑල්ල අමතක කර මන්ීවරු තමන්පේ පපෞාගලිකත්වයන් මතුකරමින් පමයන් විග්රහ 
කරන්න හදනවා. පමයන් වැරියි. සමන්ලාල් මහත්තයන්ාපේ අප්රසාදයන් පලකරන්න අප්රසාදයන් පනපමයි. 
සමන්ලාල් මහත්තයන්ත් පමහි පගාදු රක්. සමන්ලාල් මහත්තයන්ාට අප්රසාදයන් පනපමයි පම් ධූරයන් දාලා වහාම 
යන්න්න කියන්න්න තරම් වැරි කන්දරාවක් තියන්නවා. පම් ආයන්තනයන්ට ඔහු කරපු. මම සැලකියන් යුතු පලස පම් 
සභාපේ කියන්ලා තියන්නවා. පපාදු  ජන එක්සත් පපරමුපණ් ජනාධිපති ධුරයන්ත්, අගමැති ධූරයන්ත්, ඒ වපේම ආණ්ඩු 
පක්ෂයන්ත් වයා් ත කරගත්ත දැවැන්ත විපරෝධතාවයන්න් රටපුරා පගාඩනැපගමින් තිපයන්නවා. ඒ වපේම අපි 
දැක්කා ජනාධිපතිවරයන්ා විසින් අගමැතිවරයන්ාට ධූරයන් දාලා යන්න්න කියන්පු පමාපහාපත් අපි දැක්කා 
අගමැතිවරයන්ාපේ සමුගැනීපම් අවස්ථාව සඳහා තමන්පේ ප්රාපාී යන් සභා, නගර සභා, මහා නගර සභා 
ප්රධානිපයන්ෝ ප්රමුඛ නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ යන්ම් ප්රමාණයන්ක් අරලියන්ගහ මන්ිරයන්ට ගියන්ා. ඇත්තටම ගිපේ අගමැතිවරයන්ාට 
සමුදීපමට නම් ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. ඇඟිලි සලකුණු තියන්පු හැත්තෑවක් ගියන්ා, වැසිකිළි ඇතුපළ් හිටපු 
පස්වකයන්න් ඇදන් ගියන්ා. පම්ක තමයි නගරාධිපතිවරයන්ාට එපරහිව තිපබන පචෝදනා. ඇත්තටම නායන්කයන්ාට 
සමුපදන්න තිපබන අවංක පච්තනාපවන් නම් පම් නගර සභාපේ පස්වකපයන්ෝ බලහත්කාරපයන්න් අරපගන 
යන්න්න ඕනා නැහැ. අවංකව පම් රටට ආදරයන් කරන මිනිස්සු ඕන තරම් අරපගන යන්න්න තිබුණපන්. පමාකක්ද 
පම් කපළ් උපා පාන්දර බස් ටිකක් පගනල්ලා ගැහුවා නගර සභාපේ පස්වකපයන්ෝ බස් වලට පටවන්න ගත්තා. 
ඇත්තටම එදා හැසිරුපන් නගරාධිපතිවරපයන්ක් වපේ පනාපවයි, චන්ිපයන්ක් වපේ. මම දැක්කා ඔහුපේ පුතා 
තරුණයන්කුට පහර පදනවා නගර සභාව ඉිරිපිට. පම්පගාල්පලෝ පම් රාජය පාපළත් එක්ක, ජනතාවපේ 
ධනයන්ත් එක්ක දීපර්ඝ කාලයන්ක් විගඩම් කළා. නගරාධිපතිවරයන්ාපේ ජුන්ටාවක් ඉන්නවා. ඒ ජුන්ටාපේ ඉන්න 
පිරිස පම් ආයන්තනපේ වැඩ කරන්පන් නෑ. පපාත් අත්සන් කරලා පවන රස්සාවල් වලට යන්නවා. රපට් 
නායන්කයන්ාට සමුපදන්න අරපගන ගිපේ අවිහිංසාවාදීප මිනිසුන් පනපමයි. ආරංචි විියන්ට අරන්ගියන් පපාලු වලට 
ඇණ ගහලා තමයි අරන් ගිහිල්ලා තිපයන්න්පන්. ආයන්තනපේ වැඩ කරන පස්වකපයන්ෝ අරපගන යන්න්න පුලුවන්ද. 
පම් භුමිකාව තවදු රටත් ප්රචන්ඩත්වයන් වර්ධනයන් කරන භූමිකාවක්. පම් අපි තවදු රටත් අහපගන ඉවසපගන 
හිටපු කාලයන් පහාදටම ඇති මහත්වරුනි, මතක තියන්ාගන්න ඔයන් භුමිකාව තමයි අර පගෝල්පෆස්් ගිහිල්ලා 
අගමැතිවරයන්ාපේ රැස්වීපම්දීප සනත් නිශාන්තපේ කතාව, පජාන්ස්ටන්පේ කතාව අවසානපේදීප පමයන් තමයි 
පේලාව, පගෝල්පෆ්ස් බහින්න පේලාව කියන්ලා කිේපේ අපිද? පගෝල්පෆ්ස් අරගලයන් කරන අවිහිංසාවාි 
තරුණයන්න්ට පහර දු න්පන් කවුද? පම් රපට් ජනයන්ා විශ්වාස කලා තමන් මුහුණදීපලා තිපයන්න තත්ත්වයන් නිසා 
තමයි පගෝල්පෆ්ස් ඒපක් තරුණපයන්ෝ අරගලයන් කරන්පන් කියන්ලා. ඒ් තරුණයන්ක්ට පහර පදනපකාට, ඒක මාධය 
හරහා කියන්නපකා,ට මිනිසුන්පේ හිතට පේදනාවක් ආවා. පම් ගහන්පන් තමන්ට කියන්ලා දැනුණා. මිනිසුන්ට 
පක්න්තියන්ක් ආවා. අප්  නගර සභාපේ ගිනි නිවන රථවලට ගැහුපේ තරුි යන්න්. ගල් වලින් ගැහුපේ. මින් 
දවස් තුනකට පස්පස් කියන්නවා නගරාධිපතිතුමාපේ කාමරපේ තිපබන ෆයිල් සීල් කරන්න ඕන කියන්ලා. සමහර 
මිනිස්සු රගපානවා පුදු මයි. දැන් මාස පදකකට කලින් සමන්ලාල් එක්ක එකට හිටියන් මිනිස්සු. ඒ ෆයිල් ටික 
සීල් කරන්න තිපයන්න පේලාපේ පම් තා් පපන් පැනලා ගාවින් මහත්තයන්ාපේ පුතා ආපේ අපිට උදේ කරන්න 
පවන්න පුළුවන්. ඒ මනුස්සයන්ාට ඉතාමත් තුච්ච විියන්ට පහර පදන්න පටන් ගත්තා, එළිපයන් ඉදන් ආව මිනිස්සු. 
අපිට ගහන එක නවත්තන්න බැරිවුණා. ඒනිසා මම කියන්න්පන් තමුන්නාන්පස්ලා අවංක පවන්න. අපිට තව 
අනාගතපේ කෑම හිඟයන්ක් එක්ක සාගතයන්ක් එනවා. අප්  දරුවන්ටත් පම් බිපම් අනාගත පරම්පරාවත් 
අසරණපයන්ෝ කරලා ඉවරයි. අද අප්  ජීවිත නිවැරි කරගන්න. පම් වරද පිළිගන්න. පම් පපාදු  පපරමුපණ් 
සමන්ලාල් ඇතුළු කණ්ඩායන්ම විශාල වරදක් කලා. ආදාහනාගාරයන්ට මම ගියන්ා. පක්ෂයන්ක් පලස පමයන්ට කරපු 
විනාශයන් සුළුපටු නැහැ. පපාදු  ජන එක්සත් පපරමුණ පම් පාලනපයන්න් ඉවත් වියන් යුතුමයි. තවදු රටත් පපාදු  ජන 
එක්සත් පපරමුණට පම් රටත්, පම් නගරයන්ත් පාලනයන් කිරීමට කිසිදු  සදාචාරාත්මක හැකියන්ාවක් නැහැ. වගයාම 
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එපහම්පිටින්ම අත්හැරලා දාපු පාලනයන්ක්. රටත් කෑවා. ගමත් කෑවා. ඒක නිසා දැන් ඕපගාල්පලෝ යන්න්න. අපි 
බලමු ඉිරිපේදීප යන්හපත් පාලනයන්ක් පම් රපට් ජනයන්ාට පගාඩනගන්න අවස්ථාව උදාකර පදමු.  

03 (24) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   බී. සජිත් දු මින්ත්රද පීරිසව මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අද ඔබතුමා වැඩ බැීම සම්බන්ධව අපපේ සුභාී ංසනයන් පිරිනමන අතර 
විපශ්ෂපයන්න් පසුගියන් මාසපේ 09 පවනිදා සිදු  වු සිදු වීම නිසා අගතියන්ට පත්පවච්ච අපපේ සපහෝදර මන්ීවරු 
සියන්ලු පදනාටම පශෝකයන් ප්රකාශ කරනවා. ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි විපශ්ෂපයන්න් මතක් කරන්න 
ඕන. අපි අධයනයන් කල යුතුයි. පම් ප්රශ්නයන් ඇත්තටම ඇති වුපන් සිස්ටම් එක පවනස් කරන්න කියන්ලා ඉල්ලපු 
පගෝගම ඉන්න තරුණයන්න්ට සිස්ටම් එක පවනස් කරලා ගහපු නිසා තමයි පමයන් වුපණ්. නගර සභාපේ 
පස්වකපයන්ෝ ටික සිස්ටම් එක පවනස් කරලා නගර සභාපේ බස් අටක හාරසියන්කට ආසන්න ප්රමාණයන්ක් නිවාඩු 
අනුමත කරන්පන් නැතුව ගියන් නිසා තමයි පම් සිාධියන් වුපන්. අපි පම් පවලාපේදීප පමාරටුපේ ජනතාව විියන්ට 
පශෝකයන්ට පත්පවන අවස්ථාවක්. පමාරටුව මහා නගර සභාපේ සමස්ත පාපළ ගිනිගත්තා. විනාශ වුණා. 
පමාරටුව මහා නගර සභාපේ පාපළ ගිනිගත්තා විනාශ වුණා. පකාමසාරිස්තුමා කියන්න විියන්ට පකෝටි 10කට 
වැි ප්රමාණයන්ක් විනාශ පවලා තියන්නවා. පම්වා අප්  සම්පත් පමයන් කවුරු කළත් වැරියි. ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, පම් සම්බන්ධව විපශ්ෂ පරීක්ෂණයන්ක් කරන්න තියන්නවා. පම් අරගලයන්ට මුවා පවලා 
මංපකාල්ල කාරපයන්ෝ, පහාරු තමාපේ අරමුණ ඉටුකිරීමට කටයුතු කලා. පමයන්ට මුවා පවලා අහිංසක මිනිසස්ු 
අත්අඩංණසවට ගන්නවා පවනුවට, සැබෑ පරීක්ෂණ කරලා සැබෑ විමර්ශන කරලා ඔවුන්ව අත්අඩංණසවට 
ගතයුතුයි. ඒනිසා තමන්පේ තරහවට ඔවුන්ව අත්අඩංණසවට ගන්න එයන්ට මන්ීවරුන්ට ලිස්ට් පදන්න බෑ. 
ඒනිසා නිසියන්ාකාරව පරික්ෂණ කරලා පම් කටයුත්ත සිදු  කල යුතුයි. හනුමන්තා ගිනිතිේබා වපේම සමන්ලාල් 
ප්රනාන්දු , පජාන්ස්ටන් ප්රනාන්දු , සනත් නිශාන්තලා, බැසිල් කියන්න හනුමන්තලා එකතුපවලා මුළු රටම ගිනි 
තියන්ලා ඉවරයි.  

( සභා පඝෝෂා ) 

අද මිනිස්සුන්ට කන්න නෑ. සියන්යන්ට පන්සියන්යන්කින් උාධමනයන් ඇති කරපු පම් ආණ්ඩුව රට ගිනි තිේබා වපේම 
රට කෑවා. 

03 (25) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   සිත්ති මසීනො බේකර් මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මැයි මාපස් 09 පවනිදා සිාධියන් ගැන මම කථා කරන්න උනන්දු  පවන්පන් 
නැහැ. පමාකද පබාපහෝමයන්ක්ම මන්ීවරුන් ඒ ගැන කථා කළ නිසා. පකටිපයන්න් කිේපවාත් මැයි මාපස් 09 
පවනිදා සිාධියන් ඉතිහාස ගතපවනවා 1983 කළු ජූලියන් වාපේ මැයි 09 පවනිදාත් ඉතිහාස ගතපවනවා. පම් 
ක්රියන්ාදාමයන් නිසා අප සභාපේ මන්ීවරුන්පේ පගවල් වලට සිදු  වු හානියන් පිළිබඳ මම කණගාටුවට පලකර 
සිටිනවා. ඒ වපේම පමාරටුව නගරපේ යාර්තියන්ට පවච්ච හානියන් සහ පමාරටුව මහා නගර සභාවට පවච්ච 
හානියන් සහ පාඩුව සම්බන්ධපයන්න් විරුාධත්වයන් පලකර සිටිනවා. 

03 (26) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   එෆව. බි. නිලංක සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඇත්තටම පම් පමාපහාපත් ආයන්ාචනා හා පපත්සම් යන්ටපත් කතා කරන්න 
අදහසක් තිබුපන් නැහැ. නමුත්, පමාරටුව මහා නගර සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරන මන්ීවරුන් එක එක අදහස ්
ඉිරිපත් කළා. ඒ සියන්ලුම අදහස් වලට මම ගරු කරනවා. නමුත්, මම ඇත්තටම ආයන්ාචනාවක් කරන්න 
හදන්පන්, පමාරටුව මහා නගර සභාව සතුව තිපබනවා සුවිපශ්ෂී වු ගිනි නිවීපම් පසව්ාවක් .එහි තිපබන ගිනිරථ 
පදකක් කවුරුන් පහෝ විසින් හානියන්කට පත්කළා. දැන් එයන් පපාලිසියන් භාරපේ තිපබනවා. එයන් නඩු භාණ්ඩයන්ක් 
පවලාද කියන්ලා මම දන්පන් නැහැ. නීතයානුකුල පදනම මම දන්පන් නැහැ. නමුත්, එහි වීදු රු කැිලා බිිලා 
ගිහිල්ලා තිපයන්න්පන්. දැන් වර්ෂා කාලයන්ක් ඇවිල්ලා තිපයන්න්පන්. වතුර ඇතුලට කාන්දු  පවනවා. විශාල 
වටිනාකමක් ඇති රථ වාහන පදකක්. වතුර ඇතුලට කාන්දු  පවනවා. දැන් පවලා තිපයන්න්පන් විදු රු කැිච්ච 
හානියන් විතරක් නම්, නඩු භාණ්ඩයන්ක විියන්ට තවත් තියන්ාගැනීපමන් පවන්පන් තවත් හානි ඒ රථ පදකට සිදු වීම. 
පකාමසාරිස්තුමා හා ඔබතුමා මැිහත්පවලා අඩුම තරපම් එම රථ පදකට ආවරණයන්ක්වත් අපි දාමු. අප්  පා 
අපි රැකගමු, පමතනින් එහාටවත් කියන්ලා මපේ ආයන්ාචනාව අවසන් කරනවා. 
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03 (27) මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   ජී. එම්. නිපරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අපෙෝන්ත්රසු මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මැයි 09 පවනිදා උපා දැනගන්නට ලැබුණා පස්වකයන්න්ව අරපගන යන්න්න 
එනවා කියන්ලා. මම ඒ පවලාපේ නගර සභාවට එනපකාටම මට විපරෝධයන් දක්වමින් මාත් එක්ක රණ්ඩුවටමයි 
ආපේ. ඒ අවස්ථාපේදීප නගර සභාපේ පස්වකපයන්ෝ ටිකත් එකතු කරපගන නගරාධිපතිතුමා මට පරුෂ 
වචනපයන්න් බැන්නා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මට පරුෂ වචනපයන්න් බැනලා මන්ීවරුන්පේ තියන්න ගරුත්වයන් 
එපහමපිටින්ම නැති කරලා ිගින් ිගටම බාධා කළා. අපිට කමක් නැහැ පස්වකපයන්ෝ අරන්ගියන්ාට හැබැයි, 
පස්වකපයන්ෝ අත්සන් කරලා යන්නවා නම් ඒකට අපිට බලන් ඉන්න බැහැ. ඒ පමාකද අපි ජනතාවට ඒක කියන්න්න 
ඕක. ඒ ගැන කතා කරන්න ගියන්ාම තමයි නගරාධිපතිවරයන්ා ප්රමුඛ විරාන් පසායිසා මපේ දු රකථනයන් උදු රපගන 
මට මරණීයන් තර්ජනයන් කරලා. මට කුණුහරපපන් බැනලා. මට අපහාස කරලා. මට ගහලා මාව නගර සභා 
පරිශ්රපයන්න් එළියන්ට  දාන්න තරම් කටයුතු කලා. 

 මහො නගර සභො මන්ත්රී -   ජී. එම්. සුරංග නිශොන්ත්රත අපෙෝන්ත්රසු මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම දන්න නීතිමයන් පැත්ත ඒ පස්වකයන්ාව අධිකරණයන්ට පයන්ාමු කරලා දැන් 
ඇපමත මුදා හැරලා තිපයන්න්පන්. අධිකරණ කටයුත්තක් පකපරන නිසා නැවත ප්රකාශයන්ක් කිරිමට හැකියන්ාව 
තිපේද?  

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   ජී. එම්. නිපරෝෂන්ත්ර රුවමොල් අපෙෝන්ත්රසු මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම පැමිි ල්ලක් භාරිලා තිපයන්නවා පකාමසාරිස්තුමාට. ඒ පැමිි ල්ලට 
අපි බලාපපාපරාත්තු පවනවා නගර සභාව ඉක්මි න් ක්රියන්ාමාර්ගයන්ක් ගනියි කියන්ලා. ඒ වපේම ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, එදා සිදු පවච්ච පාවල් ගැන අපිත් පබාපහෝපස් කණගාටුපවනවා. එදා නගර සභාපේ පාපල 
විනාශ කරපු එක ගැන අප්  ප්රි්  ්රියන්න්ත මන්ිතුමාපේ පගදරට පහර ිපු එක ගැන අපනක් සියන්ලු 
මන්ිවරුන්පේ පගදරට පහර ි පු එක ගැන අපි කණගාටු පවනවා. ඒ වපේ සුරංග මන්ිතුමා කියන්පු බුදු  පිළිමයන් 
ගිනි තියන්පු කවුරුහරි ඉන්නවා නම් ඒ අත් පදක පිච්පචන්න ඕන. ඒ බුදු  පිළිමයන්ට හානි කරපු කවුරු වුනත් 
කමක් නැහැ. අප්  අනුර මන්ිතුමා‚ ෆ්රැන්සිස් මන්ිතුමා මට ඒ පේලාපේ පබාපහෝම සහපයන්ෝගයන්ක් දු න්නා. 
මන්ිවරු පදන්නා තමයි මාව අල්ලපගන මට සෑම උදේවක්ම කපල්. ඒනිසා මම එතුමන්ලා පදපදනාට 
ස්තුතිවන්ත පවනවා.  

03 (28) මහො නගර සභො මන්ත්රී -   එම්. තිසර රසොංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, එදා ිනපේ පවච්ච සිදු වීම සම්බන්ධව පපෞාගලිකව මාපේ කණගාටුව. ඒ 
වපේම 9 පවනිදා දවස මුලු රටටම විශාල විනාශයන්ක් වුන දවසක්. ඒ සම්බන්ධව මපේ කණගාටුව ප්රකාශ 
කරනවා. පමම සිාධියන්ට පපර දවස තුල අපි දැක්කා විිපයන්ෝ ක්ලි් ස්වල. 8 පවනිදා දවපස් එදා සුපර්ෂ් ඉන්ික 
මන්ිතුමා කථා කලා වපේ පමහි මහා පමාළකරු පකාපහද ඉන්පන්. එතුමා තමයි පම් ක්රියන්ාදාමයන්ට වගකිව 
යුත්පත් කියන්ලා ප්රකාශ කරන්න ඕන. 8 පවනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව හමුපවන්න ගිහිල්ලා අපි දැක්කා 
ඒ නගර සභාවල සභාපතිවරු‚ ප්රාපාශියන් සභාවල සභාපතිවරු‚ ඒ වපේම මහා නගර සභාවල නගරාධිපතිවරු 
ඒකරාශිපවලා එතුමාට උත්පත්ජනයන්ක් පදනවා. ඉල්ලා අස්පවන්න බලාපපාපරාත්තුපවලා හිටපු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට යන්ම් කිසි විියන්කට කියන්නවා තමුන්නාන්පස් ඉල්ලා අස්පවන්න එපා. තමුන්නාන්පස්ව 
අස්කරන්න පදන්නැ. අපි බලාගන්නම්. ඒකට අවශය වැඩපිළපවල සකස් කරලා තිපයන්න්පන් කියන්ලා. මීට වඩා 
ඉතාමත්ම පහාද විියන්ට අපි නැවත තමුන්නාන්පස්ව ඒ තනතුරට පත්කරනවා කියන්න එක. පම්ක සැලසුම් 
සහගතව ක්රියන්ාත්මක වුන ක්රියන්ාදාමයන්ක් පලස ප්රකාශ කරන්න ඕන. ඒ පගෝඨා පගෝ ගමට ගහන එකයි‚ මයිනා 
පගෝ ගමට ගහන එකයි ඉතාමත්ම සැලසුම් සහගතව වැඩපිළිපවලක් ඇතිව කරපු ක්රියන්ාදාමයන්ක් පලස ප්රකාශ 
කරන්න ඕන. නමුත්, අප්  පම් සපහෝදර පස්වකපයන්ෝ දන්පන් නැහැ ඒ මිනිස්සුන්ව එක්කපගන යන්න්පන් 9 
පවනිදා උපා ඒ බස් පගනල්ලා පස්වකපයන්ෝ 400ක් පමණ. ඒ වපේම තමන්පේ පාශපාලන පහන්චයියන්න්ව 
ඒකරාශි කරලා පම් පගනියන්න්පන් තමන්ව පාවලා ිමක් කරන්න කියන්න එක. එතන ගිහිල්ලා තමන්පේ මතයන් 
පාශපාලන මතයන් ඉිරිපත් කරානම් අපිට ඒකට කිසි ප්රශ්ණයන්ක් නැහැ. නමුත්, සභාපේ පස්වකපයන්ෝ නම් තමන් 
ඒ නිවාඩු ගතයුතු ක්රමපේදයන් ඒ ආයන්තන සංග්රහපේ තිපයන්නවා. ඒ නිවාඩු ගතයුතු ක්රමපේදයන් ඒවා අනුගමනයන් 
කරලා ඒ නිවාඩු ලබාපගන ඒ තමන්පේ පාශපාලන මතයන් ප්රකාශ කිරිම සදහා එතන ඒකරාශි වුනානම් අප්  
ප්රශ්ණයන්ක් නැහැ. අප්  ඒ ගැන විපරෝධතාවයන්ක් නැහැ. පස්වකයන්න් 78 පමණ ඒ නියන්මිත ක්රමපේදයන් අනුගමනයන් 
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කරන්පන් නැතිව බලහත්කාරපයන්න්  පවන්න පුලුවන්‚ කැමැත්පතන් පවන්න පුලුවන්‚ ස්පවච්ඡාපවන් 
පවන්න පුලුවන්, පකපස් පහෝ ඒ පස්වකයන්න් ගිහිල්ලා එතන පාශපාලන අරමුණක් සදහා පපනි හිටියන්ා කියන්න 
එක. ඒ වපේම ඒ පිරිපසනුත් සෑපහන පිරිසක් අර අරගල භුමියන්ට ගහනවා දකින්න ලැපබනවා. ඒ විිපයන්ෝ 
දර්ශනවලින්. ඒ වපේම පනාපයන්කුත් පින්ූර මාර්ගපයන්න් දැන් පස්වකයින් යන්ම්කිසි ප්රමාණයන්ක් පම් 
පවනපකාටත් සි අයි ි එපකන් අරපගන තිපයන්නවා. ඒ වපේම නගරාධිපතිවරයන්ා පම් පවනපකාට ඉන්පන් 
රැදවුම් භාරපේ. ඒ වපේම ඔහුපේ පුතාත් ඊපේ පවනපකාට ඔහුවත් රිමාන්ඩ් කරනවා. පමයන් පකාපහන් 
පකලවර පවයිද කියන්ලා අපි දන්පන් නැහැ. පම්වා පසායන්ාපගන යන්නපකාට පම් සභාපේ පස්වකපයන්ෝ පබෝපහාම 
අහිංසක පස්වකපයන්ෝ පම් දු ් පත් පස්වකපයන්ෝ තමන්පේ රැකියන්ාව අද පාශපාලනයන් හින්දා පුදකරලා තිපයන්නවා. 
අප්  පස්වකයන්න් ගැන පබාපහෝම කණගාටුයි. ස්පවච්ඡාපවන් ගියන්ානම් කැමැත්පතන් ගියන්ා නම් ඒක පවනම 
පැත්තක්. නමුත්, පම් බලහත්කාරපයන්න් තමන්පේ රැකියන්ාව කියන්න එක ඉිරියන්ට ගිහිල්ලා රැකියන්ාවට තිපයන්න 
භයන් නිසා පම් අයන්ව අරපගන ගිහිල්ලා පම් ප්රපයන්ෝජනයන්ට ගත්තා කියන්න එක. ඒ වපේම පම් සිාධාන්තයන්ට පම් 
දවස පුරා ඇතිවුන ක්රියන්ාදාමයන්ට අප්  පබාපහෝම කණගාටුව ප්රකාශ කරන්න ඕන. මන්ිවරු ගණනාවක් 
හිතවත් ප්රි්  ්රියන්න්ත මන්ිතුමා අපිත් එක්ක පාශපාලනයන් එකට කපර් මපේ මුල්කාලපේ පකාරලවැල්පල්. 
ඒ වපේම ඔසඳ මන්ිතුමා ඒ වපේම ෆ්රැන්සිස් මන්ිතුමා‚ අනුර මන්ිතුමා‚ මල්ලිකා මන්ිතුමියන් ඇතුළු පම් 
සියන්ලුම මන්ිවරුන්ට ඒ පහර දු න්න වැපඩ් ගැන අපි පබාපහෝම කණගාටු පවනවා. ඒ වපේම පහලා දැකලා 
කථා කරනවා. ඒ අයන්ට පලාකු පාඩුවක් පවලා තිපයන්නවා. අපි ඒ ගැන කථා කරන්න ඕන. ඒ පාඩුව සභාවක් 
හැටියන්ට අපි පකාපහාමද ඉිරිපේි සභාපවත් ප්රශ්ණ තිපයන්නවා. නමුත්, පම් මන්ිවරුන්පේ පැත්තත් අපි 
පහායන්ලා බලන්න ඕන කියන්න එක මතු කරනවා. මම කියන්න්පන් පම් ක්රියන්ාදාමයන්ට මුල පිරුපේ අර මහා 
පමාළකරු. ඒ මහා පමාළකරුට අවශය නැහැ පම් රපට් ජනතාවපේ අවශයතාවයන්න් පහෝ ඒ ජනතාවපේ 
උවමනාවන් සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරන්න පහෝ ඒ පිළිබදව කටයුතු කරන්න. ජනතාව පැත්පතන් බැලිමක් 
ඒ මහා පමාළකරුට අවශය නැහැ. ඔහුට පකපස් පහෝ අවශය වන්පන් බලයන් තියන්ාගැනිම පමණයි. ඒ ාවිත්ව 
පුරුවැසියන්ාට වුවමනා පවන්පන් පම් රපට් ජාතියන්ට අප්  මිනිස්සුන්ට කැක්කුමක් ඇල්මක් ඒ පුාගලයන්ාට නැහැ 
කියන්න එක ප්රකාශ කරන්න ඕන. පම්ච්චර ආණ්ඩුව කඩා වැපටනපකාට මුල ඉදලාම ගත්ත තින්දු  තිරණත් 
එක්ක සියන්ලුම තින්දු  තිරණ අඩුපාඩු තිපයන්නපකාට අද රපට් මිනිස්සු පිඩනයන්ට ලක්පවලා තිපයන්නවා පම් ගත්ත 
තින්දු  තිරණ නිසාපවන්. මහා පපාපලාපේ මිනිස්සුන්පේ තිපයන්න අපදෝනා පමානවාද පගෝඨා පගෝ පහෝම් 
කියන්න එක පම්ක තමයි යන්ථාර්තයන්. පම්ක තමයි ජනතාවපේ ඉල්ලිම. අපි කියන්න්පන් නැහැ 
ජනාධිපතිවරපයන්ක්ට එකපාරටම ඉල්ලා අස්පවන්න කියන්ලා. නමුත්, යන්ම්කිසි නිශ්චිත කාලසිමාවක් තුල පම් 
අයින්විම සදහා වැඩ සටහනක් අපනකුත් සියන්ලුම පක්ෂ සමග එකතුපවලා සර්ව පාක්ික ආණ්ඩුවක් හදලා 
පම් රට ඉිරියන්ට පගනියන්න්න අවශය කරන වැඩපිළිපවල සකස් කරන්න. අපනකුත් සියන්ලුම පක්ෂ එකතුපවන 
අවස්ථාපේ පම් සදහා අවශය කරන ඉඩකඩ ලබා පනාි අප්  හිටපු නායන්ක රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ගැන 
අපිට කණගාටුයි. අවංකවම පම් ජනමතයන් පිළිඹිබු පවන්න තිේබ අවස්ථාව පමාට කරලා විනාශ කරලා දැම්මා 
කියන්න එක කියන්න්න ඕන. පමන්න පම්කයි සැබෑ තත්ත්වයන්. අපි බලන් ඉන්නවා අපි රටට ආදරයන් කරන 
මිනිස්සු, ගමට ආදරයන් කරන මිනිස්සු, ඒ නිසාපවන් අපි බලන් ඉන්නවා අපි සුභවාිව බලනවා අප්  හිටපු 
නායන්කතුමා රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා එතුමා යන්ම්කිසි ආකාරයන්කට පම් රට පගාඩගනියි, උස්සාහයන්ක පයන්පදයි 
කියන්න ඒ සුභවාි හැගිම ඒ ප්රාර්ථනාවත් සමඟ අපි ගමන් කරනවා කියන්ලා ප්රකාශ කරන්න ඕන. ඒ වපේම පම් 
සභාවට විශාල අලාභයන්ක් සිදු වුනා. පලාකු අගතියන්ක් සිදු වුනා. පම්ක පාශපාලන පකෝණ වලින් බලන්න 
නරකයි. පමතන අපි හිතන්පන් නැහැ පාශපාලනයන්ට සම්බන්ධ කිසිම පකපනක් නගර සභාවට හානියන්ක් 
කරයි කියන්ලා. පම් පමාරටුපේ මිනිස්සු නගර සභාවට ආදපර්යි. පම්ක පාශපාලන පකෝණයන්කින් බලන්න එපා. 
ඒ වපග ලඝු තැනකට අපි පම් ප්රශ්ණයන් ලක්ක රන්න අවශය නැහැ. පම්ක පුළුල්ව දකිමු. පම් මිනිසස්ුන්පේ 
පකෝපා විෂ්ඨවිම ගැන අපි හිතන්න ඕන. සමන්ත මන්ිතුමා මන්ිවරපයන්ක් හැටියන්ට ඉදලා තිපයන්නවා. 
නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිවරපයන්ක් හැටියන්ට ඉදලා තිපයන්නවා. අද වැඩ බලන නගරාධිපතිවරයන්ා මම සුභ පතනවා. 
නගරාධිපතිවරයන්ත් මන්ිවරුන්ට ගරු කරමින් මන්ිවරුන්පේ අදහස් උදහස ් පක්ෂ විපක්ෂ පේදයන්කින් 
පතාරව කටයුතු කරනවා. මම දැකපු අවුරුදු  12 තුල ඒ නගරාධිපතිවරයන්ා පමාරටුවට කරපු අවැඩ නිසා තමයි 
අප්  පම් සභාව විනාශ වුපන් කියන්න එකත් ප්රකාශ කරන්න අවශයමයි. පපාි පපාි මිනිස්සුන්පේ පාවල් 
පර්චස් 2පක් මිනිස්සු වැසිකිලියන් කඩනපකාට පබෝට්ටු වැඩපලක් කරන මපේ ඥාතිපයන්ක්ට පාශපාලන 
පකෝණයන්කින් බලලා ඒ මිනිහාව විනාශ කරලා දැම්මා කියන්න එක මුලු සභාවම දන්නවා. ඒ මිනිසාපේ විශාල 
මුදලක් ආර්ික වශපයන්න් බිංදු වටම වැට්ටුවා කියන්න එක කියන්න්න ඕන. පමතන බා් පාපේ පුතාද මහ් පාපේ 



මොසික සභො වොර්තොව - 2022.06.02 
 

 
33 

 

පුතාද කියන්න එක පනපමයි වැදගත් පවන්පන්. සුරංග මන්ිතුමා ඔබතුමාත් මනුස්සපයන්ක්. මන්ි පකපනක් 
පවන්න පුලුවන්. නමුත්, මනුස්සකම තමයි වැදගත් පවන්පන්. පකෝපාවිෂ්ඨ වුන  මිනිස්සුන්පේ අපදෝනා තමයි 
ඒ මිනිස්සුන්පේ ආතතියන් තමයි පම් සභාවට ගහලා දැමිපම්. පම් පවච්ච හානියන්ට වගකිවයුතු මහා පමාලකරු 
කවුරුත් දන්නවා. ඒ වපේම ඒපක් ඉත්පතා බවට පත්වුන නගරාධිපතිවරයන්ාත් අපි දන්නවා. ඒපකත් 
පල්පල්හාට ගියන්ාම පස්වකපයන්ෝ ගැනත් අපි දන්නවා. පම් අගතියන් ගැන හරි විශ්පල්ෂණයන්ක් කරන්න. පම්ක 
හරි තක්පස්රුවට ලක්කරන්න වැඩපිළිපවලක් සකස් කරන්න. මන්ිවරු හැටියන්ට සභාව හැටියන්ට අපි සාකච්ඡා 
කරලා අපි හරි තින්දු  තිරණ ගමු. තමුන්නාන්පස්ට අපි ශක්තියන්ක් පවන්නම්. ඒ වපේම අපි කියන්නවා පම් 
සම්බන්ධව අත්අඩංණසවට ගන්න මිනිස්සු ගැන පපාඩ්ඩක් හිතන්න. පම් වැපඩ් කරපු මිනිස්සු ගැන හරියන්ට 
පපාලිසියන් හරහා අත්අඩංණසවට ගන්න ඒ අයන්ට දඩුවම් දු න්නට අප්  කිසිදු  ප්රශ්ණයන්ක් නැහැ. 

03 (29) මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ආයන්ාචනා පපත්සම් යන්ටපත් අපි ගත්පත් පම් අයිතමයන්ද  කියන්න එකයි 
ප්රශ්පන් තිපයන්න්පන්. මම පයන්ෝජනා කරනවා අපි භාරිලා තිේබා පයන්ෝජනාව සම්පුර්ණපයන්න්ම විවාදයන්ට 
ලක්පවලා ඉවරයි. පදපැත්පතන්ම කථා කරා. ඇත්පතන්ම පලාකු එකඟතාවයන්න් තිපයන්නවා. එදා 9 පවනිදා 
ගිහිල්ලා පහර දු න්න එකට අප්රසාදයන් තිපයන්නවා. ඒ වපේම එදා රෑ ගිහිල්ලා නගර සභාවට පහරිලා ගිනි තැබිම 
සම්බන්ධව අප්රසාදයන් තිපයන්නවා. ඉතින් ඒක පදපැත්පතන්ම කථා කරා. ඒනිසා මම හිතනවා පමතනින් එහාට 
පම් පයන්ෝජනාව ගන්න පදයන්ක් නැහැ. අපි පමතනින් එහාට පම් පයන්ෝජනාවට ඡන්දයන් විමසිමක් කරමු. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, ඒක පම් අවස්ථාපේ කරන්න පුලුවන් පදයන්ක් පනපමයි. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   ඒ. එච්. සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් අවස්ථාපේි  ඡන්ද විමසිමක් කරන්න පම් අයිතමයන් යන්ටපත් බැහැ. පළාත් 
සභාව නිපයන්ෝජනයන් කරපු පකපනක් විියන්ට ඔබතුමා දන්නවාපන් මට වැියන් පහාදට. පයන්ෝජනාවක් ඉිරිපත්ව වුපන් 
නැහැ. අදහස් ඉිරිපත් වුනා පයන්ෝජනාවක් ඉිරිපත් වුපන් නැහැ ඡන්දයන් විමසන්න. 

          (සභා පඝෝෂා)  

03 (30) වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, පම් සම්බන්ධපයන්න් පම් සභාපේ ආයන්ාචනා හා පපත්සම් අයිතමයන් යන්ටපත් 
අඩකට වඩා මන්ිවරු කථා කරලා තිපයන්නවා. පැයන් 5කට ආසන්න කාලයන්ක් ඒ සම්බන්ධව කථා කරලා 
තිපයන්නවා. ඒනිසා මමත් එක කරුණක් ඉිරිපත් කරමින් මීලග අයිතමයන්ට යන්නවා. පලමුපවන්ම මම පම් 
අවස්ථාපේ සුභ පතනවා ගරු නාගරික මන්ි රන්දු  විපේසුරියන් මැතිතුමාට. එතුමාපේ උපන් ිනයන් සමරන පම් 
පවලාපේ ඔහුට සුභම සුභ උපන් ිනයන්ක් පේවා කියන්ා ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වපේම නිදු ක් නිපරෝගි ජිවිතයන්ක් 
ගතකරන්න වාසනාව ශක්තියන් රධර්යන් ලැපේවා කියන්ා ප්රාර්ථනා කරනවා. 
ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, පම් මපේ අදහසකට අනුව පම් අවස්ථාපේි මම ප්රකාශ කිරිමක් කරන්පන් 
අපි රටක් වශපයන්න් ඉතාම අසිරු පමාපහාතකට පත්ව සිටින පම් අවධිපේ ජාති පේදපයන්න්, පක්ෂ පේදපයන්න්, 
ආගම් වාදපයන්න් පතාරව අප රට මුහුණපා සිටින පම් අවස්ථාපේ අපිද පමාරටුපේ සමසථ් ජනතාවට වගකියන්නු 
ලබන ජනතා නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ වශපයන්න් පවනදාටත් වඩා ජනතාවපේ සුභ සිාධියන් පවනුපවන් තව තවත් 
කැපවිමකින් අපපේ පස්වයන් වහා ඉටුකල යුතු යන්ැයි මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වපේම අප්  රට පත්වි තිපබන 
අර්ික අර්බුදපයන්න් පගාඩයන්ෑම සදහා වැඩසටහන් නිර්මාණයන් කල යුතුයන්. ඒ සදහා ඔබතුමන්ලාපේ වටිනා 
අදහස ් පයන්ෝජනා අපි බලාපපාපරාත්තු පවනවා. ඒ වපේම තවද, අප සියන්ලුම නාගරික මන්ිවරු සහා අප 
පක්ෂපේ සිටින පමාරටුව බල ප්රපාශපේ සිටින මාහාචාර්යන්වරු, ආචාර්යන්වරුන්පගන් සමන්විත විාවත් 
මණ්ඩලයන්ක් සථ්ාපිත කර එම අයන්පේද දැනුම උපපයන්ෝගි කරගනිමින් අපි පම් අවධිපේ වැටි තිපබන ආර්ික 
අර්බුදයන් හා ඉිරිපේි ඇතිවියන් හැකි යන්ැයි කියන්න ආහාර හිගයන් මඟහරවා ගැනිමට ක්රපමෝපායන්න් සකස් කර ඒ 
සදහා විසදු ම් පසවිම අපපේ යුතුකම හා වගකිම වි ඇත. ඒ සදහා අපද අපපේ පස්වක මහතුන් හා නිළධාරින්ද 
පලමුව ආදර්ශමත් පස්වයන්ක් ඉටුකරන බවට සමාජයන්ට සනාථ කල යුතුයන්. උදාහරණයන්ක් වශපයන්න් තම වැඩ 
පකාටස නිසි පරිි ඉටු පනාකරන පස්වක මහතුන්පේ ඔවුන්පේ පස්වයන් උපරිම වශපයන්න් ලබා ගැනිමට 
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කටයුතු කිරිම සියන්ලුම අංශවල කාර්යන්යන්න් විධිමත් කර උපරිම පස්වයන්ක් ලබාිමට කටයුතු කරමු. උදාහරණ 
වශපයන්න් සදහන් කරන්න පුලුවන් විපශ්ෂපයන්න් අපිට ලබා පදන පස්වයන් තුල සභාපේ නිතයානුකුල පනාවන 
කිසිදු  ගණුපදනුවක් සිදු විමට ඉඩ පනාිම‚ අල්ලස් ගැනිම‚ පගාව ගැනිම‚ පකාමිස් ලබා ගැනිම වැනි ක්රියන්ාවන් 
මුළුමනින්ම නතර කිරිම අපපේ යුතුකම හා වගයාම වියන් යුතුයි. එපස් පනාකලපහාත් තවදු රටත් පම් රට 
පගාඩගැනිමට අපිට අපහසුවනු ඇත. පාශපාලනයන් කරන ඔබ අප සැමපදනාම ජනතාව විසින් ඈත්කරනු 
ලබන දවස වැි ඈතක පනාවනු ඇත. එම තත්ත්වයන්න් මඟහරවා පගන කටයුතු කිරිම අපපේ යුතුකම හා 
වගකිම කරපගන පමම සමාජයන්ට අපහසුතාවයන්න් මගහරවා ගැනිම අප සැමපදනා එක්ව කටයුතු කරමු. යන්ැයි 
මා ඉතා විශ්වාසපයන්න් හා පගෞරවපයන්න් යුතුව සියන්ලු පදනාපගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

04. ්රශවන :- 
  

04(1) මහා නගර සභා මන්ී, එම්. තිසර රසාංජන මැන්ිස් මහතා විසින් කල් දීප ඇති ප්රශ්න සභාවට ඉිරිපත් කරන 

ලි. 
 

 පමාරටුව මහා නගර සභා බල ප්රපාශයන්ක් වන පමෝල්ප්  ග්රාමපේ පිහිටි සිරිබරමැි පක්පුර ජනාවාසපයන්ත්, 
ඉඩම ග්රාමපේ පීරිස් මාවපත් පිහිටි පබාල්පගාඩසිරිපුර ජනාවාසපයන්ත් ඇති පබාපහෝමයන්ක් ඉඩම් කැබලි 
පමාරටුව මහා නගර සභාපේ හිමිකම යන්ටතට එකවිට ක්රියන්ාත්මක වූ බිම් සවියන් වයාපෘතියන් යන්ටපත් පත්කර ඇති 
පහයින්, එම ජනාවාස පදපකහිම බිම් කැබලි පකාපමණ සංඛයාවකට පමාරටුව මහා නගර සභාව හිමිකම 
පෑපේද යන්න්න බිම් සවියන් වයාපෘතියන් යන්ටපත් පිළිපයන්ල කර ඇති කැඩැස්තර සිතියන්ම් අංක, කලාප අංක හා බිම් 
කැබලි අංක පලස සකස් කර ඇති ලැයිස්තුවක් පමම ගරු සභාව පවත ඉිරිපත් කරන පලස පයන්ෝජනා කරමි. 

 

 

04 (2) 2019 පපබරවාරි මස 07 වන ින පමම ගරු සභාපේ මාසික රැස්වීපම්දීප, ගරු නගරාධිපතිතුමාපේ නිර්පාශයන් 
මත මුදල් කමිටුපවන් අනුමත කර තිබූ පරිි  “ සභාව සතු ඉඩම් මුදල් කමිටුපවන් අනුමත කර තිබූ පරිි ” 
සභාව සතු ඉඩම් වල වසර ගණනාවක සිට පිංච්ව සිටින පිංචිකරුවන් පවත අදාල ඔ් පු ලබාදීපමටත්, එපස ්
ලබාදීපපම්දීප වර්තමාන තක්පස්රු අනුව 1 % ක මුදලක් ඉඩම් ලාභින්පගන් සභාව පවත අයන්කර ගැනීමටත්, 
පමම ගරු සභාව අනුමැතීයන් ලබාදු න් අතර, එම කටයුත්ත කිනමින් ක්රියන්ාත්මක කිරීපම් වගයාම ගරු නාගරික 
පකාමසාරිස්තුමා පවත පැවරීමටත් තීරණයන් කරන ලදීප. ඒ් අනුව, සිරිබරමැි පක්පුර ජනාවාසපයන්ත්, 
පබාල්පගාඩසිරිපුර ජනාවාසපයන්ත් ඉහත සඳහන් කළ කැඩැස්තර සිතියන්ම්වල සඳහන් බිම් කැබලි අංක 
අනුපිළිපවලට අදාළ ඉඩම්වල හිමිකම, පමාරටුව නගර සභාව විසින් ලබාදු න් පුාගලයින්ට අදාලව පහත 
දැක්පවන විස්තර පමම සභාව පවත ඉිරිපත් කරන පලසට ගරු පකාමසාරිසත්ුමාපගන් ඉල්ලා සිටිමි. 

 

1. බිම් කැබලි අංකයන් 

2. ඉඩපම් ප්රමාණයන් (පර්චස්) 

3. හිමිකම පවරා දු න් අයන්පේ නම හා ලිපිනයන් 

4. සභාව පවත බිම් කැබලි සඳහා අයන් කර ගත් මුදල් ප්රමාණයන්න්  

5. හිමිකම පවරා දු න් ිනයන්  

6. සභාව විසින් අයන් කර ගත් මුදල් සඳහා සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද කුවිතාන්සිවල අංක සහ 

ිනයන්න් 

7. එම මුදල් කුමන බැංකුවක, කුමන බැංකු ගිණුමක් යන්ටපත් තැන්පත් කර ඇති ද වග 

 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

 ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, ලබන සභාපේ දීප ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දීපමට බලාපපාපරාත්තු පවනවා. 
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05 පයෝජනො     :- 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි,  “ඌ”වගන්තියන් යන්ටපත් පයන්ෝජනාවක් ඉිරිපත් කර තිපබනවා.  

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, නියන්මානුකූලව කිසිදු  පයන්ෝජනාවක් ඉිරිපත් කර පනාමැති නිසා පමයන් නයායන් 
පත්රපේ සදහන් පවලා නැහැ. “ඌ” වගන්තියන් යන්ටපත් පයන්ෝජනා පදකක් ඉිරිපත් කර තිපබනවා. පම් 
අවස්ථාපේි ඔබතුමාත් කථා කරා නිශාන්ත මන්ිතුමාත් කථා කරා. හැමපදනාම ඒකට අදාලව විශාල 
වශපයන්න් කරුණු කාරණා පැයන් 5කට ආසන්න කාලයන්ක් සිදු වුන බව අපි සැමපදනාම පිළිගන්නවා. උදාහරණ 
වශපයන්න් ගත්තාම පම් අවස්ථාපේ අපිට කරුණු කාරණා පගාඩක් තිපයන්නවා. විපශ්ෂපයන්න්ම නගර සභාව පම් 
අවස්ථාපේි නිපයන්ෝජනයන් කරන මන්ිවරුන්පේ ආරක්ෂාව පිළිබදව අපි හැමපදනාම පම් අවස්ථාපේ කටයුතු 
කරා. පමාකද පම් වර්තමාන තත්ත්වයන්ත් එක්ක.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

 ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් පයන්ෝජනාව ිහා පමාරටුපේ මිනිස්සු බලාපගන ඉන්නවා. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, මම ඔබතුමන්ලාපගන් ඉල්ලා සිටින්පන් පස්නක මන්ිතුමා ප්රමුඛ අට 
පදපනක් අත්සන් කරලා තිපයන්න පයන්ෝජනවා පම් සභාපේ ඇත්තටම පම් පේලාපේ පනාපගන අපි ලබන 
සභාපේි ගමු. පමාකද පම් අවස්ථාපේ නගරාධිපතිතුමා පම් සභාපේ නැහැ. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, සභාවට පයන්ෝජනාව පගනල්ලා තමුන්නාන්පස්ලා ඕනනම් ඡන්දයන්ක් 
විමසන්න, ඒක ගන්නවාද නැාද කියන්න එක බලන්න. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, ඡන්දයන් විමසන්පන් විවාදයන්කට ලක්කරලා, නයායන් පත්රයන්ට ඇතුලත් පවන්න 
ඕන කරුණුයි. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, විවාදයන් මන්ිවරු කිහිපපදපනක්ට සීමා කරලා කරමු. පේලාව තිරණයන් 
කරලා. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, පම් සම්බන්ධපයන්න් පම් පයන්ෝජනාව පගනල්ලා කරුණු කාරණා ඉිරිපත් 
කරලා වාද විවාද පවලා පම් කරුණු කාරණා පම් සභාපවන් එළියන්ට ගියන්ාම. තමුන්නාන්පස්ලා දන්නවා 
මන්ිවරු කිහිපපදපනක් අගතියන්ට පත්වුනා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් පයන්ෝජනාව සාධාරණ පයන්ෝජනාවක්. පම්පක් තිපයන්න්පන් එදා පවච්ච 
සිාධියන්ට අප්රසාදයන් පලකරලා  

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, අගතියන්ට පත්විමක් සිදු වුවපහාත් පම් අවස්ථාපේ බලධාරියන්ා වශපයන්න් 
ඉිරිපේි ඒ ප්රශ්ණ වලට මුහුණ පදන්න සිදු පවනවා. ඒනිසා කියන්න්න බැහැ. අපිට සදහන් කරන්න බැහැ නියන්ත 
වශපයන්න්ම අදහස් ඉිරිපත් කරලා යන්ම් වැරි අදහසක් ඉිරිපත් වුපනාත් ඒපක් වගකිම මට භාරගන්න 
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පවනවා. මට පම් අවස්ථාපේ බලධාරියන්ා වශපයන්න්, ඒ වපේම ගරු මන්ිතුමා අපි පමයන් පළාත් සභාපේ නිති 
නිලධාරිපගන් උපපදස් ගත්තා පුාගලිකව කථා කරා. එතුමා පැවසුවා නඩු නිමිත්තක් යන්න නිසා. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, නඩුව පම්කට අදාල නැහැ. නඩුව යන්න්පන් පකාටුව උසාවිපේ, අපි පම් 
කථා කරන්පන් පමාරටුව පම් ස්ථානපේ පම් භුමියන් තුල සිදු වුන සිාධියන්ක් ගැන එපක් අප්රසාදයන් අපි 
පලකරන්පන්. ඒක නිසා නඩුවට පම්ක අදාල පවන්පන් නැහැ. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, ඔබතුමා කියන්න එක මම පිළිගන්නවා. පම් කරුණු කාරණා පදපාර්ශවයන් 
විසින් සාකච්ඡාවට ලක්කිරිම තුලින් පමානවාහරි අනවශය කරුණු මතුපවලා වාර්තා ගතපවලා මාධයයන්ට 
ගිහිල්ලා පත්තරවල ගියන්ාම පම්ක ඇත්තටම අපි සභාවක් වශපයන්න් අපි මන්ිවරු පපාඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පයන්ෝජනාව ගන්නවාද නැාද කියන්න එක ඔබතුමා තිරණයන් කරන්න. 
ඔබතුමා තිරණයන් කරනවා නම් පම් පයන්ෝජනාවට අදාල කාරණා පම් සභාපේ පබාපහෝ ිර්ඝ කාලයන්ක් සාකච්ඡා 
කලා ඒනිසා පයන්ෝජනාව ගන්න ඕන නැහැ කියන්ලා එක ඔබතුමාපේ තිරණයන්. බලපෑම් වලට යන්ටපවන්න ඕන 
නැහැ.  

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

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා පම් පවලාපේ අසරණ පවලා ඉන්පන්, ඒක පැහැිලියි. පමාකද 
පහ්තුව ඔබතුමාට උවමනාව තිපයන්නවා ඕක ඉිරිපත් කරන්න සහ පලාකු බලපෑමක් තිපයන්නවා ඔබතුමාට 
පම්ක ඉිරිපත් පනාකර ඉන්න. 

මහො නගර සභො මන්ත්රී -   එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පමතුමා ඔබතුමාට බරපතල පචෝදනාවක් කරන්පන් ඔබතුමා අසරණ 
පවලාලු, ඔබතුමාට උවමනාව තිපයන්නවාලු පයන්ෝජනාව ඉිරිපත් කරන්න මහා බරපතල පචෝදනාවක් 
කරන්පන්. 

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

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පගානා හැපරන පකාට පපාල් පැලයන්ද කන්පන් තණපකාල පැලයන්ද 
කන්පන් කියන්ලා පැහැිලියි. ඒනිසා ඔයන් පයන්ෝජනාව තිපයන්න්පන් ලක්ෂ පදකයි විස්සකට පවච්ච අසාධාරණයන් 
සම්බන්ධපයන්න් මානව හිමිකම් උල්ලංඝණයන් කිරිම සම්බන්ධපයන්න්. ඔයන් පයන්ෝජනාව සම්බන්ධපයන්න් පමතන 
කථා වුපන් නැහැ. ඔයන් පයන්ෝජනාව සම්බන්ධපයන්න් අපි කථා කරන්නම් පහට එළිපවනකම්, ඒක ප්රශ්ණයන්ක් 
නැහැ. හැබැයි, ඔපහාම ගිපයන්ාත් ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමා එක පුාගලපයන්ක් නිසා පම් පමාරටුපේ ඉන්න 
ලක්ෂ පදකයි විස්සක ජනතාවට කරන අසාධාරණයන්ක්. ඒනිසා අපි කියන්න්පන් පම්කයි, ඔයන් පයන්ෝජනාව 
තිපයන්න්පන් සමන්ලාල් ප්රනාන්දු  ඉල්ලා අස්පවන්න කියන්ලා පයන්ෝජනාපවන් කියන්න්පන්, ඒ පයන්ෝජනාව 
ඔබතුමාට පුලුවන් ඔබතුමා තිරණයන් කරනවා නම් පමහි තිපයන්න කරුණු සාකච්ඡාපවලා තිපයන්නවා, තවදු රටත් 
පම්ක සාකච්ඡා කරන්න පදයන්ක් නැහැ, එපහනම් අපි පබිමකට යන්මු කියන්ලා තින්දු වක් ගන්න පුලුවන් 
ඔබතුමාට. ඒනිසා අපිට ඔයන් පයන්ෝජනාව ිනනවා ද පරිනවා ද කියන්න ප්රශ්ණයන්ක් නැහැ. අපිට ඔබතුමා කියන්න 
එක අපි පිළිගන්නවා. පමාරටුපේ මිනිස්සු බලාපගන ඉන්නවා ඔබතුමා කියන්න එක. පමාරටුපේ මිනිස්සු 
බලාපගන ඉන්නවා. තවදු රටත් පම් පහාරකමට, තවදු රටත් පම් වංචාවට, තවදු රටත් පම් අනීතික පාලනයන්ට 
ඉඩ පදන්පන් කවුද කියන්ලා බලාපගන ඉන්නවා පමාරටුපේ ජනතාව.ඔබතුමා කියන්න එක හරි හැම මන්ි 
පකපනක්ම ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමාට වගකිමක් තිපයන්නවා. අපි එක පිළිගන්නවා. පම්පක් පබිමක් 
ගත්පතෝත් මිනිස්සුන්ට පැහැිලියි චිත්රයන් කවුද පම්කට ආදරයන් කරන්පන් කවුද පම්කට ආදරයන් කරන්පන් 
නැත්පත් කියන්ලා. ඒනිසා අපිට ගැටලුවක් නැහැ ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා අපි කියන්න්පන් පම්කයි, අපි 
පයන්ෝජනාවක් දාලා තිපයන්නවා අපි දාලා තිපයන්න්පන් අප්  අදහස පනපමයි. පමාරටුපේ සමස්ථ ජනතාවපේ 
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අදහස. ඒනිසා තවදු රටත් අපි කියන්න්පන් නගරාධිපතිවරයන්ාට සාධාචාරාත්මක අයිතියන්ක් නැහැ ඔයන් පුටුපේ 
ඇවිල්ලා වාිපවන්න. එකයි අපි කියන්න්පන්. 
 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, ඔබතුමාලා කියන්න පරිි නගරාධිපතිවරයන්ා ඉල්ලා අස්වියන් යුතුනම් එතුමාටත් 
මානව අයිතියන්ක් තිපයන්නවා එතුමාපේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයන් පනාවන ආකාරයන්ට පමතනට පැමිි  
අවස්ථාවක එතුමා ඉල්ලා අස්පවන්න. පම් අවස්ථාපේ එතුමා බන්ධනාගාර ගතපවලා ඉන්න නිසා ඒ කරුණ 
අපි සැලකිල්ලට පගන  

         (සභා පඝෝෂා) 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම කියන්න්පන් දැන් අපිට පම් පවලාපේ පම් සභාපේ වයවස්ථාවක් 
තිපබනවා‚ මහා නගර සභා ආඥා පනත තිපයන්නවා‚ අතුරු වයවස්ථාව තිපයන්නවා, මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ 
හැමවිට ම ඒ නීති රාමුව ඇතුපල් තමයි කටයුතු කරන්පන්. එතපකාට අපි උස්සාහ කරනවා නීති රාමුපවන් 
පිට පනාගිහින් පකාපහාමද පම් නීති රාමුව යන්ටපත් අප්  රාජකාරියන් කරන්පන් දැන් අපි උපා ඉදලා ගත්තාම 
අප්  නයායන් පත්රයන්ට අනුගතපවමින් පනපමයි පම් පපත්සම් අයිතමයන් යන්ටපත් විශාල පලස විවාදයන්ක් ගිපේ. 
පපත්සම් අයිතමයන් යන්ටපත් විවාද කරන්න බැහැ. නමුත්, ඒක කලා ඒක නිතයානුකුල නැහැ. අපනක් එක ඒ 
විවාදයන් ඇතුපල් ඉතාම සංකිර්ණ කථාවක් කථා වුනා. ඒ කාරණාව පබාපහෝ කරුණු කාරණා නිතියන් පිළිබද 
ප්රශ්ණත් මතු වුනා. නිතිමයන් කටයුතුත් කරන්න සිදු විම ඒ ගැටලුවක් ඔබතුමාට නැහැ. දැන් ඔබතුමාට පම් 
ගැටලුව තිපයන්න්පන් පම් පයන්ෝජනාවට ඡන්දයන් විමසිම පිළිබද ප්රශ්ණයන්කට ප්රජාතන්තවාදයන්ට අනුව ගරු වැඩ 
බලන නගරාධිපතිතුමනි අපි හැසිරවියන් යුතු පවලාවක්. ඉතාම පහාින් හැසිපරන්න ඕන පවලාව පම්ක. 
ප්රජාතන්තවාදයන්ට ගරු පනාකරන්න ගිහිල්ලා තමයි පම් මහා විනාශයන්න් සිාධ පවන්පන්. ඒනිසා 
මන්ිවරුන්පේ අයිතියන්ක් පයන්ෝජනාව භාරදු න්නා. ඔබ පයන්ෝජනාව භාරගත්තා. එතපකාට ඒ පයන්ෝජනාවට අදාල 
කරුණු කාරණා ඊට පපර විවාදයන්කට ලක්වුනා. ඕනනම් ඔබතුමාට පුලුවන් අප්  සමන්ලාල් නගරාධිපතිතුමා 
වපේ ඉවරයි ඉවරයි ඉවරයි කියන්ලා කියන්න්න. හැබැයි ඒක පනපමයි ඉතාම පගෞරවපයන්න් ඔපබන් ඉල්ලනවා 
දැන් තමන්ට වාසි අවාසි තත්ත්වයන් පහායන්න්න එපා. තමන් මුහුණපදන අපහසුතාවයන් එපහම හිතන්න එපා. 
දැන් පම්ක ප්රජාතන්ත්රවාදයන්ට අනුව මන්ිවරපයන්ක් පයන්ෝජනාව භාරදු න්නා රනතිකයි. නීතිමයන් පදනමින් 
පයන්ෝජනාව දැන් පබිමක් ඉල්ලනවා ඡන්ද විමසිමක් කරන්න.  

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එසව. පේසර රීන්ත්රර ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, තැටියන් රත්වුන පවලාපේ පරාටියන් පුච්ච ගැනිම පම්පගාල්ලන්පේ 
අවශයතාවයන්ක් තමයි. ඒපගාල්පලා ඒක බලාපපාපරාත්තු පවනවා තැටියන් රත්වුනාම පරාටියන් පුච්ච ගන්න. ඒ 
වුනාට ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් අවස්ථාපේ රපට් තිපයන්න තත්ත්වයන්ත් එක්ක අගතියන්ට 
පත්පවච්ච මන්ිවරු ඉන්පන් ආණ්ඩු පක්ෂපේ පාපර් බැහැලා යන්න්න බැහැ. පපට්රල් පපෝලිමට ගිහිල්ලා අපිට 
පපට්රල් ටිකක් ගහන්න බැහැ. ගෑස් පපෝලිපම් ගිහිල්ලා අපිට ගෑස් ටිකක් ගන්න බැහැ. 

      (සභා පඝෝෂා) 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා, ඔබතුමාට වර්තමාන තත්ත්වයන් පිළිබද මනා අවපබෝධයන්ක් තිපයන්නවා. එතුමා කිේවා 
තාම ගිනිදැල් තිපයන්නවා කියන්ලා. ඇත්ත ඒක අපි පිලිගන්නවා. පම් ගිනිදැල් තිපයන්න අවිපේ පම් පයන්ෝජනාව 
පගනල්ලා පම් නගරාධිපතිවරයන්ා කියන්න්පන් පම් සිාධියන්ට අදාල ප්රධාන කරුණක් පවලා තිපයන්න්පන්. ඉතින් 
එතුමා පිළිබදව පයන්ෝජනාවක් පගනල්ලා ඡන්ද විමසිමක් කරා පම්පගාල්පලා පක්ෂව දු න්නා. පමයන්ාට විරුාධව 
දු න්නා කියන්ලා කරුණු මතවාද සමාජයන් තුල සමාජ ගතපවලා පෆ්සබ්ුක් පවේ අඩවිපයන්න් ගිහිල්ලා 
මන්ිවරුන්පේ නම් සදහන් කරලා අගතියන්ක් වුපනාත් 

      (සභා පඝෝෂා) 
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 මහ නගර සභො මන්ත්රි   -   පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

 ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මිනිස්සු අමාරුපේ දාපු පකනා අමාරුපේ වැටුනාට කමක් නැහැ.  

වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු නිශාන්ත මන්ිතුමා, ඔබතුමන්ලාපේ පයන්ෝජනාව බැහැර කරන්පන් නැහැ. එයන් නියන්මානුකූලව සභාවට 
ගන්න අපි නාගරික පල්කම්තුමාට ඒක භාරිලා තිපයන්නවා. ඒනිසා ඔබතුමන්ලා පම් අවස්ථාපේ සභාව 
කරපගන යන්න්න පම් මන්ිවරුන්පේ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට අරපගන පපාඩ්ඩක් පම් අවස්ථාපේ උදේ 
කරන්න. 

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

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ඔයන් වැරි කිරිමක් කරන්පන් සභාවට “ඌ” වගන්තියන් යන්ටපත් 
පයන්ෝජනාවක් ඉිරිපත් වුණාම ඒක එපවපල් පයන්ෝජනාවට ගන්නවා මිසක්, ඒක ඊලග නයායන් පත්රයන්ට දාන්න 
කියන්ලා බැහැ නගරාධිපතිතුමා. එපහම පදනවා නම්, පයන්ෝජක මන්ිවරයන්ාට කියන්න්න ඕන ඒක පවනම ඉිරිපත් 
කරන්න කියන්ලා පල්කම්තුමාට. ඒනිසා ඔබතුමාට බැහැ “ඌ” වගන්තියන් යන්ටපත් ඉිරිපත් කළ පයන්ෝජනාවක් 
ඊලග මහා සභාවට දාන්න. අපි කියන්න්පන් පමයන් ඔබතුමාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ පමයන් ඡන්ද විමසිමකට 
යන්න්න. අපි ඕනනම් තර්ක කරන්පන් නැතිව ඉන්නම් කාලයන් නාස්ති වුණා කියන්ලා හිතනවානම්.  

වැඩ බලන නගරොධිෙති   -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මන්ිතුමා, මම ඉල්ලන්පන් පම් පවලාපේ ඔබතුමන්ලාපගන් පම් පයන්ෝජනාවට ඡන්ද විමසිමකට යන්ෑපම්ි 
මන්ිවරුන්පේ තිපයන්න ආරක්ෂාව නැතිපවලා අගතියන්කට පත්වුපනාත් පම් අවස්ථාපේ මපේ වගකිම පැහැර 
හැරියන්ා පවනවා. පම්වා විවාදයන්ට ලක්පවනපකාට පම්වා මාධයපයන්න් ගිහිල්ලා එපහම නැත්නම් පම්වා වාර්තා 
ගතපවලා. ඔසඳ මන්ිතුමාට විරුාධව පෆස්බුක් එපක් යන්නවා ඊලග ප්රහාරයන් පදන්න ඕන පමයන්ාට. මි කිේවා 
ගැහුවා. ඉතින් ඔයන් වපේ පාවල් සිදු වුපනාත් මන්ිවරු වශපයන්න පපාි කැපකිරිමක් කරමු.  

මහො නගර සභො මන්ත්රී  -   යු. එල්. පසවනක දමයන්ත්රත ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, සමන්ලාල් නගරාධිපතිතුමා පම් සභාපේ ඉන්න 400ක් ගැන එපහම හිතුපේ 
නැහැ. ඒ අයන් බිල්ලට ිලයි අරපගන ගිපේ. ඒ ගියන්ායින් පස්පස් පමාරටුපේ ජනතාවපේ රදනික රාජකාරි 
ඇණ හිටියන්ා සුමාන පදකක් යන්නකම්. ජනතාවපේ කුණු අඳින්න බැරිව ගියන්ා. ප්රශ්ණ පගාඩනැණසණා. පම්කට අපි 
හැන්පගන්න හදනවානම් අපි වැරිිපන් යන්ථාර්ථයන්ට මුහුණ පදමු. අපි විවාද කපළ් උපා ඉදලාම 
තමුන්නාන්පස්ලත් කපළ් එකපා, අපිත් කපර් එකපා, ඇයි තමුන්නාන්පස්ලා දැන් විරුාධ පවන්පන්, ඒකට 
පක්ෂව පදන්න පුලුවන්පන් එක පුාගලපයන්ක් ආරක්ෂා කරන්න යන්න්න එපා පමාරටුපේ ලක්ෂ ගාණක් 
ජනතාව බලාපගන ඉන්නවා. අපිටත් පගවල්ව ලට යන්න්න බැහැ මිනිස්සු බලාපගන ඉන්නවා අපි පමාකක්ද 
කපර් කියන්ලා. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -  ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මන්ීතුමා, අපි ඔබතුමන්ට ගරු කරනවා ඔබතුමන්පේ අදහස්වලට ගරු කරනවා. මම පම් පවලාපේ එක 
පුාගලපයන්ක්පේ ආරක්ෂාව පනපමයි කල්පනා කරන්පන්, පම් සියන්ලු මන්ිවරුන්පේ ආරක්ෂාව කල්පනා 
කරන්පන්. පදපැත්පත්ම අයන්පේ පම් පයන්ෝජනා ඉිරිපත් කරලා පක්ෂව විපක්ෂව ඡන්දයන් පාවිච්චි කිරිපමන් 
ගැටලු ඇතිපවන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අවපබෝධ කරපගන අපි ඊළග සභාවට පම්ක දාමු. පමාකද මපේ 
නිපයන්ෝගයන්ක් අනුව පම්ක කරන්න පුළුවන්. සුහදත්වයන් වර්ධනයන් කරපගන ඔබතුමන්ලාපගත් පගෞරවයන් 
ආරක්ෂා කරපගන යන්න්න ඕන නිසා තමයි මම පම් ඉල්ලිම කරන්පන්. ඒනිසා, ගරු පල්කම්තුමාට පයන්ාමු 
කරලා තිපයන්නවා ඊළග සභාවට ගන්න.      

      (සභා පඝෝෂා) 
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 මහො නගර සභො මන්ත්රි    -   ඩී. එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ප්රකාශයන්ක් කරන්න පම් පයන්ෝජනාව ගන්නවාද ප්රතික්පෂ්ප 
කරනවාද කියන්ලා. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි    -   පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පමයන් ඔබතුමා කරනු ලබන බරපතල වරදක් බවට පමයන් පත්පවනවා 
පනපත් කිසිම ඉඩක් නැහැ. 

      (සභා පඝෝෂා) 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි    -   පම්රින්ත්ර ලිහිණි ්රනොන්ත්රදු  මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, එතුමාපේ ක්රියන්ා කලාපයන් අනුව එතුමා තවදු රටත් පමාරටුව නගරපේ ප්රධාන 
පුරවැසියන්ා වීම සුදු සු නැහැ. ඒකයි අපි පමතන කියන්න්පන්. අපි දාපු පයන්ෝජනාව ඔබතුමා ඉිරිපත් කරන්න. 
එතුමා තවදු රටත් පම් කරලා තිපයන්න ක්රියන්ාකලාපයන් නිසා අනීතික කටයුතු නිසා තවදු රටත් පමාරටුපේ ප්රධාන 
පුරවැසියන්ා විම සම්බන්ධපයන්න් අප්  අප්රසාදයන් තිපයන්නවා. ජනතාවපේ අදහස් පමතන කථා කරන්පන්. 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි   -   එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි ණසටිකාලා, අප්  දරුපවෝ ණසටිකාලා පම් ඉන්න පේලාවක ඔබතුමියන් 
පෆ්ස්බුක් ලයිේ තියන්ාගන්න එපා. 

      (සභා පඝෝෂා) 

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

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් සභාපේ නිතයානුකුලතාවයන්ක් නැහැ. කිසිම පකපනකුට පෆ්ස්බුක් 
ලයිේ එකක් පදන්න. ඒක නිසා කවුරු කළත් ඒක වැරියි. හැබැයි, මාධයයන් පමතන ඉන්නවා. පම්පක් දැන් 
අප්  ප්රි්  ්රියන්න්ත මන්ිතුමා කිේවා මම ඇතුපල් ඉන්නපකාට අපිව ආරක්ෂා කරන්න දැගලුවා කියන්ලා. 
හැබැයි, පමතන පම් සිාධි පදකක් වැරිකරුද, නිවැරිකරුද කියන්ලා පැහැිලියි. රුපවාහිනියන් බැලුවාම 
සමන්ලාල් ප්රනාන්දු  පමයන් විනාශ කරා කියන්ලා හැපමෝම දන්නවා. ඒ නිසා ඔයන් පයන්ෝජනාව ගන්නවාද නැාද 
කියන්ලා ඔබතුමා කියන්න්න. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, පම් අවසන් නිපේදනයන් ගරු පක්ෂ විපක්ෂ මන්ිවරු සියන්ලු පදනාපේ 
ආරක්ෂාවන් පිළිබද සලකලා බලලා මම පම් පයන්ෝජනාව ඊළග සභා වාරයන්ට නියන්මානුකුලව ඉිරිපත් කරන්න 
කියන්ලා කියන්නවා. 

      (සභා පඝෝෂා) 

මහො නගර සභො මන්ත්රී - ඒ. එච්. සුපර්ෂව ඉන්ත්රදික මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පම් පවනපකාටත් සමහර මන්ිවරුන්ට සමාජ ජාලා මාධයයන් ඔස්පස් 
තර්ජන එනවා. ඔසඳ මන්ිතුමාටත් එනවා. පමතන ප්රශ්ණයන්ක් නැහැ ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි. 
ඔතන සමන්ලාල් ප්රනාන්දු  මුලාසනපේ ඉන්නවා නම් තවදු රටත් ආණ්ඩු පක්ෂපේ ඉන්න එක මපේ එකක්. 
නමුත්, හැම මන්ි පකපනකුටම ඒ තිරණයන් ගන්න බැහැ. ඒ නිසා පමතන පම් පවන්පන් පාශපාලන 
දඩයන්මකට අවශය කරන විියන්ට පපාට පාදනවා. විපක්ෂයන් දැනුවත්ව පහෝ පනාදැනුවත්ව සමහර 
මන්ිවරුන්පේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධපයන්න් ප්රශ්ණ කරනවා. මම පකාන්ද පකලින් තියන්ාපගන ඔබතුමා පහට 
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දවපස් ඔතන හිටියන්ත්, පමතන ඕනම පකපනක් ඔයන් පුටුපේ හිටිපයන්ාත් මම මපේ කණ්ඩායන්ම විියන්ට රකිනවා. 
මම ඒ පවනුපවන් කටයුතු කරනවා. නගරාධිපතිතුමා සමන්ලාල් ඔතන හිටිපයන්ාත් මම ඒ තිරණයන් ගන්නවා. 
මම තවදු රටත් ආණ්ඩු පක්ෂපේ ඉන්පන් නැහැ කියන්ලා ඒක මපේ තිරණයන්. පම් මිනිස්සුන්ට එ තිරණයන් ගන්න 
බැරිපවයි. එපහම පම් මිනිසස්ුන්පේ ජිවිත පාපල නැවත වතාවක් අවධානමට ලක්කරලා පම් විිපේ පයන්ෝජනා 
පේන්න එපා. 

      ( සභා පඝෝෂා) 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, පම් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකට රු.137,000.00ක් පගවනවා. කාපල් ගතවුපනාත් 

අපිට ඊළග දවපසත් ගන්න පවනවා. 

ගරු මහා නගර සභා මන්ිවරුනි, ඔබතුමාලාට අවසථ්ාව තිපයන්නවා මීළග සභා වාරයන්ට නියන්මානුකූලව පගන 
ඒමට යන්ටත්ව පම් පයන්ෝජනා පම් සභාපේි ගන්පන් නැහැ කියන්ලා සදහන් කරනවා. “ඌ” වගන්තියන් යන්ටපත් 
ඇති අපනක් පයන්ෝජනාවත් තිපයන්නවා මන්ිවරු 4 පදපනක් අත්සන් කරපු. පමම පයන්ෝජනා නියන්මානුකුලව 
මීළග සභාවට ඉිරිපත් කරන්න.  

 

06   2022 මැයි මස සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තීරණයන්ත්ර සලකො බැලිම. 
 

  
 06(01) 2022.05.24 දින ෙැවති ආයතන හො නිතිය පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තිරණයන්ත්ර සලකො බැලිම. 
 

 මහො නගර සභො මන්ත්රි  -   ඩී. එම්. සුජිත් පුෂවෙකුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ආයන්තන කමිටුපේ ප්රශ්නයන්ක් තිපයන්නවා. පස්වකපයන්ෝ 400ක් ගියන්ා. ඒ 
පස්වකපයන්ෝ 400න් පස්වකපයන්ෝ හෑත්ත ගාණක් ඇඟිල්ල තියන්ලා ගිහිල්ලා. එතපකාට අපිට තිපයන්න ගැටලුව 
ගරු නගරාධිපතිතුමා, මිට ඉස්පසල්ලා පම් නගර සභාපේ පකාමසාරිස්වරයන්ා මීට ඉස්සරපවලා කවුරු හරි 
ඇඟිල්ල තියන්ලා පකාපහ් හරි ගිහිල්ලා තිපයන්නවා නම්, පචක් කරනපකාට හිටිපේ නැත්නම්, පස්වයන් හැරගියන්ා 
පස් ලියුම් ගහනවා. හැබැයි, නගරාධිපතිවරයන්ා එක්කපගන ගියන් පම් පිරිස ඇඟිල්ල තියන්ලා ගිහිල්ලා තිපයන්ාි 
70 ගාණක් ඉන්නවා කියන්ලා ඔිට් එක පගි පිටින් වාර්තා කරාි දැන් පම් පිරිස වැියි කියන්ලා පම්කට පනාප්  
4ක් කපන්න තින්දු  කරලා තිපයන්නවා. ඒකට පකාමසාරිස්වරයන්ා පදන පිළිතුර ප්රධාන මහජන පසෞඛය 
පරික්ෂකතුමා කියන්ලා තිපයන්නවාලු පරිපාලන කටයුතු කරපගන යන්ාමට පනාහැකියි කියන්ලා ඉන්ටික් කපලාත් 
එපහම. ඔබතුමා අපිට කියන්න්න මීට පස්පස් පස්වකපයන්ෝ වැරි කරනපකාට සාමුහිකව වැරි කරාම ප්රශ්නයන්ක් 
නැහැ. මහජන පසෞඛය පරික්ෂකතුමා කියන්නවාපන් පම්පක් පරිපාලනයන් කරන්න බැහැ කියන්ලා ඒ නිසා 
සාමුහිකව කරාට කමක් නැාද? ආයන්තන සංග්රහපේ විධිවිධාන අනුව සහ බස්නාහිර පළාත් විනියන් නීති මාලාව 
අනුව විනයන් කාර්යන්යන් පටිපාටියන් අනුව පැහැිලිවම පැයන් 24ක් පනාදන්වා පස්වයන්ට වාර්තා කර තිේපේ නැත්නම් 
ඒ පස්වකයන්ාව පස්වයන් හැරගියන් පස්වකපයන්ක් පලස සලකන්න ඕන. 9 පවනිදා උපා අත්සන් කරනවා 9 හා 10 
කර්ෆියු දාලා තිපයන්නවා. 12 පවනිදා උපා පවනපකාට අත්සන් කරන්න ඕන හරිනම්. හැබැයි 12 පවනිදා 
අත්සන් පනාකරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකට පනාප්  එකක් දැම්මාට ප්රශ්නයන්ක් නැහැ. හැබැයි 12 පවනිදා 
අත්සන් පනාකරපු අයන්ට පමාකක්ද ගන්න තින්දු ව. ඊට පස්පස් ගරු නගරාධිපතිතුමා සතියන්ක් වැඩට ආපු නැති 
අයන් ඉන්නවා. ඊට පස්පස් සති පදකක් දවස් 22ක් වැඩට එන්පන් නැතිව ඉන්නවා. කට්ටියන් එපහම උදවියන්ට 
ගන්න තින්දු ව පමාකක්ද? අපි කියන්න්පන් පම්කයි, පම් ගන්න තීන්දු ව පමාකක්ද කියන්ලා අපිට ගැටලුවක් නැහැ. 
හැබැයි, අපි කියන්න්පන් එක පදයන්යි පම් ගන්න තීන්දු ව තමයි මින් ඉිරියන්ට නගර සභාපේ පස්වකයන්න්ට 
පබදන්න ඕන. ඒහැන්පදන් මින් ඉිරියන්ට නගර සභාපේ පස්වකයන්න්ට ඇඟිල්ල ගහලා එළියන්ට ගිහිල්ලා 
හිටියන්ාම පනාප්  කපනවා මිසක් වැඩ තහනම් කිරිම් බැහැ. පැයන් විසිහතරකට වඩා ඇවිල්ලා නැත්නම් පම් 
ගන්න තින්දු වම තමයි ගන්න ඕන ආපහු ගන්න බැහැ. හැබැයි ගරු නගරධිපතිතුමා, ලසස්නම වැපඩ් 
කියන්න්පන් 9පවනිදා ඉදලා 31 පවනිදා දක්වා වැඩට ආපු නැති අයන් ඉන්න විට ඒ මිනිසස්ුන්ට මුකුත් නැහැ. 
හැබැයි හත්වලාපම් අර අහිංසක පස්වකපයන්ෝ තුන්පදපනක් විතර 25, 26 වැඩට ආපේ නැහැ කියන්ලා පස්වයන් 
හැර ගියන්ා පස ්ලියුම් ගහනවා. මම අහන්පන් පමාකක්ද පම් නගර සභාපේ තිපයන්න නිතියන්. පම් නගර සභාපේ 
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හැි පදකක් තුනක් තිපයන්නවාද?  දවස් පදකක් වැඩට ආපේ නැත්නම් පස්වයන් හැරගියන්ා පස් තනතුරු හැරගියන්ා 
පස් ලිපියන් ගහනවා. දවස් ගණනාවක් වැඩට ආපේ නැති අයන්ට මුකුත් නැහැ. ඒපගාල්ලන්ට පම්ල් දානවා ඔයන්ා 
වැඩට එන්න, නැත්නම් ඔයන්ාව ඉන්ටර්ික් කරන්න පවනවා කියන්ලා. පමයන්ද සාධාරණත්වයන් ඒ නිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි, පගෞරවපයන්න් ඉල්ලන්පන් කරනවානම් පදයන්ක් හරියන්ට කරන්න. සමහර පස්වකපයන්ෝ 
ඉන්නවා නගරාධිපතිව අදු රන්පන් නැහැ පපෞාගලිකව. නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිව පපෞාගලිකව හදු නන්පන් 
නැහැ. මන්ිවරුන්ව පපෞාගලිකව අදු රන්පන් නැහැ. අපන් අහිංසක පස්වකපයන්ෝ ඇඟිල්ල ගහලා පකාපහට 
හරි පබපහත් ගන්න ළමයන්ාපේ ඉස්පකෝපල්ට ගිහිල්ලා තිේපබාත් ඔිට් එපකන් පචක් කරාි හිටිපේ 
නැත්නම් ඉන්ටර්ික් කිරිපම් ලිපියන් ගහනවා. පස්වයන් ගන්න විියන්ක් නැහැ පකාමසාරිස් ගාවට ගියන්ාම 
පකාමසාරිස්ව හම්බපවන්න බැහැ.බැනලා එලවනවා. ඊට පස්පස පවන පවන වපට් ගිහිල්ලා අවසාපන් 
පගදරම යන්නවා. පම්පකන් එපහම ගියන් පස්වකපයන්ෝ අනන්ත අප්රමාණ ඉන්නවා කවුරුත් අදු රන්පන් නැතිව 
වැඩක් කරගන්න විියන්ක් නැතිව එපහම ගියන් පසව්කපයන්ෝ ඉන්නවා. එතපකාට පම් ගන්න තින්දු  ඒ 
පස්වකයන්න්ට වලංණස නැාද.ඒ පස්වකපයන්ෝ අසරණයි. එනිසා අපි කියන්න්පන් අපිට පස්වකපයන්ාත් එක්ක ප්රශ්න 
නැහැ. හැබැයි ගරු නගරාධිපතිතුමා පහට දවපස ් ඔබතුමා නගරාධිපති වුනත් පහට දවපස් ප්රි්  ්රියන්න්ත 
නගරාධිපති වුනත්, පස්නක දමයන්න්ත පහට දවපස ් නගරාධිපතිවුනත් පහට දවපස් පවන පකපනක් 
නගරාධිපති වුනත්, මිට පස්පස් වත් අපි නවත්වන්න ඕන පම් පස්වකපයන්ෝ පගනහිල්ලා තමන්පේ හයියන් 
පපන්නන එක.එක නවතින්න ඔන.එක නවතින්නනම් පස්වකපයන්ෝ දැනගන්න ඕන තම හිසට තම අතමයන් 
පසවනැල්ල කියන්ලා. අද පස්වකපයන්ෝ යන්න්පන් මන්ිවරුන්ට පාට් දාලා කුණුහරපපන් බැනලා එවා අපිගාව 
තිපයන්නවා.ඒනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම්කට නිවැරි විනයන් ක්රියන්ාමාර්ගයන්ක් ගන්නට ඕන.නිවැරි විනයන් 
ක්රියන්ාමාර්ගයන්ක් ගන්නට ඕන.එපහම ගත්පත් නැත්නම් අපි පම්ක අරපගන යන්නවා මානව හිමිකම් පකාමිසම් 
සභාවට අපි පම්ක පැහැිලිව අරපගන යන්නවා ආණ්ඩුකාරවරයන්ාට, රාජය පස්වා පකාම්සන් සභාවට. පම්ක අපි 
පමතනින් නවත්වන්පන් නැහැ.අපිට ඕන කාපගවත් රැකියන්ා නැතිකරන්න පනපමයි. හැබැයි පම්කට 
සාධාරණයන් ඉටුකරන්න පම් ගන්න තින්දු ව අනාගතපේ සියන්ලු පස්වකයන්න්ට බලපාන තින්දු වක් පවන්න 
ඕන.පම් ගන්න තින්දු ව අතිතපේ අසාධාරණයන්ට ලක්පවච්ච පස්වකයන්න්ට අසාධාරණයන්ක් පනාවන තින්දු වක් 
පවන්න ඕන.ඒනිසා පත්විම් බලධරයන්ා හැටියන්ට එපහම නැත්නම් විනයන් බලධරයන්ා හැටියන්ට පකාමසාරිස්වරයන්ාට 
පුලුවන් පම්පක් තින්දු ව පමාකක්ද කියන්ලා තින්දු  කරන්න.එක පකාමසාරිස්වරයන්ාපේ අයිතියන්.හැබැයි 
පකාමසාරිස්වරයන්ාපේ අයිතියන් නිසා තව පකපනක් තැපලන්න බැහැ.අපි කියන්න්පන් එකයි.එනිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමා අපි කියන්න්පන් පැහැිලිව පම් නිතියන් පම් පස්වකපයන්ෝ සියන්ලු පදනාටම එක හැන්පදන් 
පබදන්න ආපහු හැි කිහිපයන්ක් භාවිතා කරන්න එපා.පම් නමපවනිදා වැපඩ් පටන් අරපගන විසිපස්පවනිදා 
පවනකම් යන්නවා කිසිම නිතියන්ක් ක්රියන්ාත්මක පවන්පන් නැතිව. 25 අහිංසක පස්වකපයන්ෝ තුන්පදපනක් 
අල්ලපගන ගහනවා ලියුමක්. එ විතරක් පනපමයි තව පදයන්ක් අමතක වුනා කාණුවක් සුාදකපර් නැහැ කියන්ලා 
අවවාදකිරිපම් ලිපි ගහලා කාණුව සුාදකපර් නැති එක වරදක්ද?එතපකාට එවා වැරි පම්වා වැරි පනපමයිද? 
පම්වා පමපහන් ගියන් එපක් විිපයන්ෝ තිපයන්නවා. අරලියන්ගහ මන්ිරපේ ඇතුලට යන්නඑපක් විිපයන්ෝ 
තිපයන්නවා.අරලියන් ගහමන්ිරපේ ඇතුපල් ගහපු විිපයන්ෝ තිපයන්නවා. එවා වැරි පනපමයිද? එනිසා ගරු 
නගරාධිපතිතුමනි අපි කියන්න්පන් එක පදයන්යි පම්ක පමතනින් නවතින්න ඕන.කාටහරි කියන්න්න පුලුවන් 
අතිතපේ පම්ක සිාධපවලා තිපයන්නවා එක නිසා පමක ිගටම යන්නවා කියන්ලා අතිතපේ පහෝ පකාපහ හරි 
සිාධපවලා තිපයන්න්න පුලුවන්. හැබැයි පම්ක පකාපහන් හරි නවතින්න ඕන.අද පම් අහිංසක පස්වකපයන්ෝ 
අමාරුපව වැටිලා එක එක්පකනාපේ ඕන එපාකම් ක්රියන්ාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා තමන් අමාරුපේ වැටිලා. 
එනිසා මම කියන්න්පන් පම්ක පකාපහන් හරි නවතින්න ඕන.පම්ක නවතින්න ක්රමපේදයන්ක් ඔබතුමාවත් 
කරන්න.  ඔබතුමා ඉතිහාසගතපවයි ඒ තින්දු ව හරියන්ට ගත්පතාත් එපහම. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මන්ිතුමා,  මපේ අදහස් ප්රකාශ කිරිපම්ිත් පම් ගැන සදහන් කළා. නාගරික පකාමසාරිස්තුමාට මම පම් 
පවලාපේ කියන්නවා සභාපේ කටයුතු බාධාවක් පනාපවන ආකාරයන්ට කටයුතු කරලා එයන්ට අවශය පියන්වර ගන්න 
කියන්ලා.  
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මහො නගර සභො මන්ත්රී -   එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි සුජිත් මන්ිතුමා කියන්පු පා සාධාරණයි. ඇත්තයි. පමාකද 2009 සිට 
ඔබතුමාත් නිපයන්ෝජය නගරාධිපතිව හිටියන්ා. අපි එවපේ රැලිවලට ගිහිල්ල තිපයන්නවා. පස්නග අරපගන ගිහිල්ලා 
තිපයන්නවා. ඔබතුමාටත් ඒ ශක්තියන් තිේබා. අරපගන ගියන්ා. එ කාපලත් වැරි වැපඩ් අපි කලා දැනුත් වැරියි. 
අප්  සුජිත් මන්ිතුමා කියන්න්පන් ඉස්සරහාට කරන්න එපා කියන්ලා. අපි එපහම කරමු. නමුත් පස්වකපයන්ා 424 
ගිහිල්ලා තිපයන්නවා කියන්ලා පිලිගන්නවාපන්. 9, 10, 11 ින තුන කර්ෆියු දාලා තිේපේ. පම් පස්වකපයන්ා අපිට 
තිපයන්න භයන්ට නගරාධිපතිතුමාට තිපයන්න භයන්ට කාටහරි තිපයන්න භයන්ට යන්න්න පුලුවන් පම් වැපඩ්ට. නමුත් 
පස්වකපයන්ෝ ඔවුන්පේ දරු පවුල නඩත්තුකරන්පන් පම් මුදලින් එ නිසා කරුණාකරලා ඉල්ලිමක් කරනවා පම් 
පස්වකයන්න්පේ රස්සා නැතිකනරන්න එපා. එනිසා රස්සාව ආරක්ෂාකරමු. අපි පහට ඉදන් හරි වැපඩ් කරමු. 
ඒ නිසා ඔබතුමා සහපයන්ෝගයන් පදන්න පකාමසාරිස්තුමාපේ සහපයන්ෝගයන්ගන්න අපි කට්ටියන්ම එකතු පවලා 
ඉිරියන්ට වැඩ කරමු. 

      ( සභා පඝෝෂා) 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

           ගරු මන්ිතුමා  ආයන්තන කමිටුපේ කරුණු තිපයන්නවා නම් කමිටු රැස්විපම්ි කථාකිරිමට යන්ටත්ව ඉිරි කටයුතු 
කරමු. 

 
          මහ නගර සභො මන්ත්රි  - බී.සජිත් දු මින්ද පීරිස් මහතා 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මිට කලින් පවච්ච පුර්වාදර්ශ තිපයන්නවාපන් ඒ පුර්වාදර්ශ වපේම 
අනාගතපේ පවන්නත් පුලුවන්. අපිට හිසිපේවත් අපි හිතමු කවුරුහරි තමන්පේ අතිතපේ සිදු පවච්ච වැඩ 
නැවැත්විමකට විරුාධව මානව හිමිකම් එකට ගිපයන්ෝත් දැන් සමහර නඩු තින්දු  තිපයන්නවා පපර නඩු තින්දු  
බලපානවා. එතපකාට හිසිපේවත් කවුරුහරි අභිපයන්ෝග කපලාත් එපහම පරිපාලන පක්ර්ෂත්රපේ පචන් එකමයි 
කඩාපගන වැපටන්පන්. එනිසා ඔබතුමා ගන්න තින්දු  වපේම පම්තුමා ගන්න තින්දු ත් හරිම වැදගත්. එවපේම 
සමහරක් පවලාවට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ 197 වන  වගන්තියන්ට අනුව අපිට පුලුවන් ඔමුබුඩ්සම්න් එකට 
යන්න්න තමන්ට හිමි අත්තපනෝමතික බලතලයන්ක් පාවිච්චි කළා කියන්ලා වැරිකරු බවට පත්පවනවා. එක 
පුර්වාදර්ශයන්ක් වපේ පවනවා කියන්ලා ස්ථාපිත පවනවා. පාවිච්චි කරලා කාටහරි පම්වට අභිපයන්ෝග කරන්න 
පුලුවන්. 

 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -  ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

           ගරු මන්ිතුමා  ඉිරිපේි එපහම පනාවන ආකාරයන්ට කටයුතු කරමු. පම්කත් පුර්වාදර්ශයන්ක් කරපගන 
කටයුතු කරමු. 

 

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

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පමයන් එපහම බැහැර කරන්න පුලුවන් එකක් පනපමයි. නගරාධිපතිවරයන්ා 
කියන්නවා යන්න එක පස්වකයන්න්පේ අයිතියන්. මම පකාමසාරිස්වරයන්ා දැනුවත් කරනවා නිපයන්ෝජයන් 
පකාමසාරිස්තුමා දැනුවත් කරනවා එපහම කරලත් පස්වකපයන්ා බැහැරපවලා යන්නවා. පස්වකපයන්ා අරපගන 
යන්නපකාට අපිට කියන්නවා ඔනනම් පකාමසාරිස්තුමාපගන් අහගනින් කියන්ලා. අපි කියන්න්පන් නිතියන් ක්රියන්ාත්මක 
කරන්න. 

 

          මහ නගර සභො මන්ත්රි  -  බී. සජිත් දු මින්ත්රද පීරිසව මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ අදගන්න තින්දු ව බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයන්ා ඇවිල්ලා 
පාර්ලිපම්න්තුපේ කිේවා පඩාලර් නැතිව උන්ියන්න්ලා හවාලා ක්රමයන්ට පගනවා නිතයානුකුලයි කියන්ලා. 
උන්ියන්න්ලා හවාලා ක්රමයන්ට කියන්ලා දැන් ඇනපගන තිපයන්නවා. බැසිල් රාජපක්ෂපේ පදපවනි ඉනිම තමයි 
දැන් ක්රියන්ාත්මක පවන්පන්. එනිසා හරියන්ට තින්දු කරලා ගන්න. 

 

                                                                            (සභා පඝෝෂා) 
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  මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපිට අතිශයන් වැදගත්ම පවන්පන් පම් ආයන්තනපේ පස්වකපයන්ෝ. එනිසා පම් 
පස්වකපයන්ා තමයි පම් ආයන්තනපේ බර පදවුපර් දරාපගන ඉන්පන්. එ පස්වකයින්පගන් ිර්ඝ කාලයන්ක් අපි 
දකිනවා එ එ පක්ර්ෂත්රවල සැබැ පලස මහන්සිපවලා වැඩකරන පස්වකපයන්ෝ එවපේම ගරු නගරාධිපතිතුමනි 
පස්වකයින්පේ වැි පකාටසක් ඔවුන් තමන්පේ පලාක්කායි සලකන්පන් පම් ආයන්තනපේ පකාමසාරිස්තුමාව 
එතමයි නිවැරි.එ කියන්න්පන් තමන් වගකියන්න්න ඔන පකාමසාරිස්වරයන්ාට දැන් එපහම පස්වකපයන්ා ප්රමාණයන්ක් 
ඉන්නවා. එවපේම තව පකාටසක් නිර්මාණයන් කලා එපගාල්පලෝ වගකියන්න්පන් නගරාධිපතිට. එපගාල්පලෝ 
හිතනවා තමන්පේ පලාක්කා නගරාධිපති. එතමයි පාශපාලන මැිහත්විපමන් පම් ආයන්තනයන්ට ගත්ත 
පස්වකපයන්ෝ. එ පාශපාලනයන්ට පින් සිාධපවන්න විවිධ තනතුරු තාන්නමාන්න ආපාශක විවිධ පත්විම් වලට 
දාපු අයන්. එනිසා දැන් අර කියන්න කථාපේ මපේ හිතවත් පදන්නා තුන්පදනා ගියන්ාට කමක් නැහැ මුලු පස්වකපයන්ෝ 
ඔක්පකෝම ගියන්ාමපන් අවුල් කියන්ලා. අහන්පන් එපහම එකක් නැහැ.අවුල් නම් පදන්නා තුන්පදනාගියන්ත් අවුල් 
ඔක්පකෝම ගියන්ත් අවුල්. එ කියන්න්පන් පම්පක් තමන්පේ ජාම පේරගන්න තමයි තමන්පේ වචන හසුරුවන 
එක අදාල නැහැ. ඉතිහාසපේ දැන් ඔන තරම් අපි කියන්ව ගත්තා එ අත්දැකිම් ගත්තා.  

 

 ඒ නිසා දැන් පකාමසාරිස්තුමනි, අප්  පම් පස්වකපයන්ෝ සියන්ල්ල ආරක්ෂාකර ගන්න ඕන. එ පිළිබදව 
පදගිියන්ාවක් නැහැ.අද අපි පමානවා කිේවත් පම් ආයන්තනපේ ඉන්න පස්වකයන්න්ට කිසිම හිරිහැරයන්ක් පවන්න 
බැහැ.ඔවුන්ට විවිධ පාශපාලන බලපැම් පමාකක්හරි පක්ෂපාතිත්වයන්න් තමන් පමානවාහරි වැිපුර 
සන්දර්ශන දැම්පමෝත් තමයි තමන්ට පම් පලාක්කාපේ ගරු බුහුමන් ලැපබන්පන් විවිධ එවා ඇති. හැබැයි අපි 
ඉල්ලන්පන් ඔබ පකාමසාරිස්තුමා පම් පස්වකයින්පේ මුලික වගකිම ඔපේ. නගරාධිපතිතුමාට පම් 
මන්ිවරුන්ට අවශයනම් ඔපේ අනුමැතිපයන්න් තමයි පස්වකපයන්ෝ ගන්න ඕන. දැන් එපහම පනපමයිපන් පම් 
පරිපාලනයන් යන්න්පන් මන්ිවරුන්ට නගරාධිපතිවරයන්ාට හරි එ ජනයන්ාපේ දු ක්ගැනවිල්ලක් පවනුපවන් 
පස්වකපයන්ෝ පයන්ාදවන්න තිපයන්නවානම් පරිපාලනපේ පලාක්කා ඔබතුමා ඔබතුමාපගන් ඔන ගන්න. දැන් පම් 
ආයන්තනපේ පබාපහෝමයන්ක් පවන්පන් එපහම පනපමයිපන් ඔබ දන්පන් නැහැපන් අප්  පස්වකපයන්ෝ පකාපහ 
පකාපහ දාලා තිපයන්නවාද? පකාපහ් පකාපහ වැඩ කරනවාද? පමාකක්වත් හරි අවපබෝධයන්ක් පම් ආයන්තනපේ 
පරිපාලනපේ ඉහල නිලධාරින්ට නැහැ. එනිසා දැන් අරගලයන්ක් සිාධ පවන්න ඕන. පම් සියන්ලු පස්වකපයන්ෝ 
පකාමසාරිස්තුමා යන්ටපත් ඉන්න එ පරිපාලන නිලධාරින්ට වගකියන්න අයන් බවට පත්පවන්න ඕන. එපහම 
නැත්නම් පම්ක කිසි දවසක පේරන්න හම්බපවන්පන් නැහැ. පාශපාලන අධිකාරියන් හැමවිටම ඔවුන්ව 
පාවිච්චිකරනවා. ඔවුනපේ අවශයතාවයන්ට. එනිසා අද අඩා වැටුනාට වැඩක් නැහැ. අඩා වැපටන අයන්ත් 
ඉතිහාසපේ කරපු එවා අපි පහාින් දැක්කා. එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම් ආයන්තනයන් නිවැරි 
කරගන්නනම් විපශ්ෂපයන්න්ම පම් පස්වකයින්පේ ගැටලු එනිසා ඇගිල්ල ගහලා ගියන් අයන්ට දඩුවම් කරන එක 
පනපමයි අපි කරන්න ඕන ඒ අයන්ව පගන්නලා ඇත්තටම යන්න්න බලපාපු පහ්තුව විමසලා පනිශ්මන්ට් එකක් 
පදන්න ඕන. අඩුම තරපම් ෆයිල් එකට ලිපියන්ක් හරි දාන්න ඕන.එපගාල්ලන්ට දැපනන්න ඕන එපගාල්පලෝ 
වරදක් කරා පමාකද එපගාල්පලෝ පාශපාලන අධිකාරියන්ට යන්ටපවන්න ඕන නැහැ.එපගාල්පලෝ වරදක් 
කරානම් එ වරදට අවම පමාකක්හරි දඩුවමක් පදන්න ඕන. එතනට යන්මු. එපහම නැතිව නිකන් අර පම් 
ආයන්තනපේ වැඩකරමින් මහන්සිපවමින් පාශපාලන අධිකාරියන් කියන්න කියන්න පාවල්වලට රගපාන්න 
සිාධපවලා ඉන්න අයන්ට පවන හානියන්ක් කරන්න යන්න්න එපා අප්  ඉල්ලිම.ඔතන හැබැයි ජුන්ටාවක් ඉන්නවා. 
ජුන්ටාව තමයි වැරි කරන්පන්. එක මහා පලාකු එකක් පනපමයි. පපාි එකක් එනිසා ජුන්ටාවටනම් මම 
කියන්න්පන් පමාකක්හරි ආයන්තන නිති සංග්රහයන්ට අනුව ගතයුතු ක්රියන්ාමාර්ග ගන්න ඕන. අද පකාමසාරිස්පේ 
බලතල අරගත්ත ජුන්ටාවන් ඉන්නවා. පකාමසාරිස්තුමාපේ බලතල අරපගන රගන එනිසා එපගාල්ලන්ට 
පදන්න ඕන. හැබැයි පපාදු  පස්වකයන්ාට කිසිදු  අරවැනි හිංසාවක් පනාපකාට ඔවුන්ව හදාගන්න ඕන. ඒ 
හදාගන්න නම් ඔහුත් කරපු වැපඩ් වැරි කියන්න එක එත්තුගන්වන්න අඩුම තරපම් ෆයිල් එකට ලියුමක් හරි 
දාන්න ඕන. ඔන්න ඔපහාම පේරගමු. නැත්නම් පවන පවන පාශපාලන වුවමනාවට වැඩකරන්න ගිපයන්ාත් 
ආයි අපි අමාරුපේ වැපටනවා. 
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           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි සමහරු පම්පක් මන් පපාර නයායන් ක්රියන්ාත්මක කරන්න යන්නවා. එනිසා මම 
පපාර නයායන් අවශය නැහැ.අපි කියන්න්පන් පම්කයි අපි යන්ම් පස්වකපයන්ක් පම්පක් අපි පගනහිල්ලා තිපයන්නවා 
කියන්ලා ඔ් පුකරන්න පුලුවන්නම් ඔ් පුකරන්න. අපි කියන්න්පන් රාජකාරි පේලාපේ පස්වකපයන්ා පමාකක්හරි 
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එකකට පගනියන්නවා නම් එක වැරි. එක තර්කයන්ක් නැහැ. අපනක් එක පම් පගනහිල්ලා තිපයන්න්පන් ඉතා 
දරුණු තැනකට. එනිසා එක වැරි. එනිසා අපි කියන්න්පන් පම්කට නිතයානුකුලව පියන්වර ගන්න ඕන. එනිසා 
පිරිසක්ව ආරක්ෂාකරන්න අරයන්ා තමයි නුඔලාට ගැහුපේ අපි තමයි නුඔලාව පේරගත්පත් එපහම කතාන්දර 
නැහැ. සියන්ලු පස්වකයන්න්ට ගන්න පුලුවන් එ සමාන තින්දු ගන්න. 9පවනිදා ගියන් කට්ටියන්ට තින්දු වක් ගන්පන් 
නැතිව 25 පවනිදා 26 පවනිදා වැඩට ආපු නැති පදන්පනක්ව ඉන්ටර්ික් කරන්න බැහැ. අපි එකයි කියන්න්පන්. 
එනිසා ගන්නවානම් තින්දු  හරියන්ට ගන්න ඕන. කාණුව සුාධකපර් නැහැ කියන්ලා අවවාදකිරිපම් ලිපි ගහන්න 
බැහැ. එවා පකාපහ්ද තිපයන්න්පන්. එපහම බැහැ ෆයිල් එකට පනපමයිද එ ලිපි යන්න්පන්. මම කියන්න්පන් 
අහිංසක පස්වකයන්ාට අසාධාරණයන්ක් කරන්නයි පම් ලිස්ට් එපක් වරප්රසාද ලාභි පිරිසක් ඉන්න නිසා එ පිරිසට 
පවනම නිතියන්ක් ක්රියන්ාත්මක කරන්නයි බැහැ. සමහර නිලධාරින් අපි දන්නවා පස්වකයන්න්ට නුඔලාව මම තමයි 
පේරගත්පත් නුඔලා පම් ඇගිලි ගහලා ගිහිල්ලාපන්. පම් කතාන්දර ඔක්පකාම අපි දන්නවා. වැියන් 
දැගලුපවාත් හාමුමහත්තරුන්පේ වැඩ ටිකත් අපි දානවා. එනිසා කරුණාකනරලා අපි කියන්න්පන් පම් නිතියන් 
සැමට සමානව පබදන්න.  

 
 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - ජී.එම්.සුරංග නිශොන්ත්රත අපෙෝන්ත්රසු මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ආයන්තන කමිටුව ක්රියන්ාත්මක පවනපකාට ආයන්තනපේ නිති නිලධාරි ඉන්න 
ඕන. අපි අවුරුදු  30ක් නඩු කියන්ලා නඩුව නිදහස්පවලා ආයන්තන කමිටුපේ තිපයන්නවා අවුරුදු  30 නඩු කියන්ලා 
ෆිස්කල් බලපයන්න් පනරපන්න තිපයන්න පාපල. අපිට නැවත අත්කරගන්න තිපයන්න පාපළ උසාවිපයන්න් 
පගානුව අත්සාන ගතපවනවා. අප්  නිති නිලධාරින් පමාකක්ද කරන්පන්. ගියන් මහා සභාවටත් නැහැ. පම් මහා 
සභාවටත් නැහැ. අධිකරණපේ තිපයන්න පගානුව අත්සාන ගතපවනපකාට අප්  නිති නිලධාරි පම් ගැන 
පහායන්න්පන් නැාද? පම් මලනාලිකා වයාපෘතියන් සම්බන්ධපයන්න් එතන තමයි එ පාධතියන් හදන්න තිපයන්න්පන්. 
පම් පගානුව අත්සානගතපවලා අධිකරණපයන්න් තිපයන්න්පන්. පකාමසාරිස්තුමාපගන් ඉල්ලිමක් කරනවා 
අධිකරණපයන්න් නඩු අංකයන් අරපගන මපහ්ස්ත්රාත්තුමාට ලිපියන්ක් යන්වන්න පුලුවන්නම් ඔබතුමාට ආයන්තනපේ 
ප්රධානියන්ා වශපයන්න් කරුණු විමසන්න කියන්ා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
වැඩ බලන නගරොධිෙති -  ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

           ගරු මන්ිතුමා අද නිති නිලධාරි සභාපේ නඩුවක් සදහා පපනි සිටිනවා.   
 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පම්රින්ත්ර ලිහිණි ්රනොන්ත්රදු  මහත්මිය 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ආයන්තන කමිටුපේ 16 පවනි නඩුව. එක එස් සි එෆ් ආර් 121 පසායිසා 
ක්රිඩාංගනයන් සම්බන්ධපයන්න් දැනට පවත්වාපගන යන්න නඩුව. පම්ක සම්බන්ධපයන්න් පම් නඩුවට අදාලව ගාස්තු 
වශපයන්න් මුදල් කමිටුපේ අනුමැතියන් සදහා ඉල්ලිමක් කරලා තිපයන්නවා. අයිතම අංක 21 යන්ටපත් එක බැලුවාම 
පම් නඩුව පවනුපවන් වියන්දම් පවනවා ලක්ෂ 12ක මුදලක් නිතිඥ ගාස්තු හැටියන්ට. මම පයන්ෝජනා කරන්න 
කැමතියි පම්ක අපි පසටිල්පවමු කියන්ලා. අපි පසටිල්කරගන්න බලමු පම් නඩුව. පම් නඩු සදහා නිතිඥවරු 3ක් 
යන්ටපත් දාලා තිපයන්නවා. එතපකාට අප්  නිති නිලධාරිපයන්ක් ඉන්නවානම් පම් නඩුවල පල්ඛන සම්බන්ධපයන්න් 
නිති නලධාරිට කටයුතු කරන්න පුලුවන්. පල්ඛන පගානු කිරිමටත් පිටින් නිලධාරිපයන්ක් ගත්තාම එකටත් 
යන්නවා. මම පයන්ෝජනාවක් කරනවා මුල් අවස්ථාපේි අපි පම්ක නිති නිලධාරින් මගින් ප්රකාශනයන්ක් පගානු 
කරලා පම් නඩුව අපි සමාදාන කරමු කියන්ලා.එතපකාට ඔබතුමාපේ ප්රධානත්වපයන්න් පම් ප්රශ්ණයන් ඉිරිපත් 
කරලා තිපයන්න කණ්ඩායන්ම නගර සභාවට පගන්නලා පම්ක සමාදාන කරන්න පුලුවන්ද කියන්ලා පදපාර්ශවයන්ත් 
එක්ක. පම් වපේ ක්රියන්ාමාර්ගයන්කට යන්මු. නැත්නම් බදු පගවන ජනතාවපේ බදු  මුදල් ලක්ෂ12ක් පගවනවා 
නගරාධිපතිතුමපේ එකමතික තින්දු  තිරණපවනුපවන්. මම ගියන්පාර සභාපවත් පම් සම්බන්ධපයන්න් ිගින් 
ිගටම කථාකලා. පම්වා නගරාධිපතිතුමා ඔහුපේ තනි කැමැත්පතන් ගන්න තින්දු . පම්වාට නිති උපපාස් 
පතන්පනත් නැහැ මම පයන්ෝජනාවක් කරන්න කැමතියි සමාදාන පවන්න පුලුවන්ද කියන්ලා මුල් අවස්ථාපේම 
සාකච්ඡා කරලා බලමු.  

 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

          ගරු මන්ිතුමියන් පශ්්රෂ්ඨාධිකරණපේ නඩුවක් පගානු කරලා තිපයන්නවා. 



මොසික සභො වොර්තොව - 2022.06.02 
 

 
45 

 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පේ.ඩී.අනුර ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ඇත්තමට අප්  ලිහිි  මන්ිතුමියන් කියන්පු එක සතයන්යි. පහත්ුව පමාකද අපි 
ඔවුන්ට තුන්වරක් නගර සභාවට පැමිණ සාකච්ඡාකරන්න කිේවා. නමුත් එ තුන්වතාපේම පැහැිලි කපර් එ 
පගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධපයන්න් නගරසභාවට කිසිම අයිතියන්ක් නැහැ කියන්ලා. අපි අවසාන වශපයන්න් 
එපගාල්ලන්ට දැනුම් ිමක් කරා. ඔයන්පගාල්පලෝ ඇවිල්ලා බදු  ගිවිසුමකට යන්ටත්ව ඔබතුමන්ලා පවත්වාපගන 
යන්න්න කියන්ලා. නමුත් අපිට නගරාධිපතිතුමා ලක්ෂ 12ක් වියන්දම් කරපු එක ගැන පමතුමියන් කිේවා. නගර 
සභාපේ සල්ලි තමයි. එක අපරාදයන්ක් පවනවා. නමුත් පම්ක අපිට අයිති පාපලක්. පිට එක්පකපනක් 
කියන්නවානම් අපිට අයිති නැහැ කියන්ලා අපිට ලක්ෂ 12 වඩා වියන්දම් කරන්න පවනවා. අනාගතපේි ඔබතුමියන් 
මැිහත්පවලා එ ක්රිඩා සංගමපේ අයන්ව එක්කරපගන එන්න. අරපගන ඇවිල්ලා නගර සභාපේ බදු  ගිවිසුමට 
යන්ටත්පවමු කියන්න්න.  

 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි   -   පම්රින්ත්ර ලිහිණි ්රනොන්ත්රදු  මහත්මිය 

          ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමාපේ ප්රධානත්වපයන්න් කමිටුවක් පත්කරන්න. එතනි අපි සාකච්ඡා 
කරමු. 

 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි   -   යු. ්රසන්ත්රන මපනෝජ් ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි එ සම්බන්ධව යන්මක් කර හැකිද කියන්ා මම පසායන්ා බලන්නම්. එ සදහා මම 
ඔවුන් සමග යන්ම්කිසි සාකච්ඡාවක් කරන්නම්. හැකියන්ාවක් තිපබනවා නම් එක මම උත්සාහයන්ක් අරගන්නම් 
නගරසභාපේ පාපල රෑකගැනිම පවනුපවන් කටයුතු කරන්නම්. 

 

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

           ගරු වැඩ බලන  නගරාධිපතිතුමනි, කඩලාපන් පුස්ථකාලයන් පගනහිල්ලා තිපයන්නවා ජනපස්ත පුස්ථකාලයන්ට. 
බඩුටික පගනහිල්ලා දාලා තිපයන්නවා කඩලාපන් පුස්තකාපල් තිේබ පගාඩනැගිල්ල නිලනිවාසයන්ක් බවට 
පත්කරන්න තින්දු වක් අරපගන තිපයන්නවා. සාමානයන්පයන්න් අපි දන්න විියන්ටනම් පුස්ථකාලයන්ක් ඇතිකරනවා 
මිසක් නැතිකරන්න තින්දු වක් ගන්පන් නැහැ. පමාකද පහ්තුව අද පවතින වාතාවරණයන්ත් එක්ක 
නගරාධිපතිතුමා පපාතක් කියන්වන්න තිපයන්න චාන්ස් එක නැතිකරනවා කියන්න්පන් එක මහා අපරාදයන්ක්. 
හැබැයි දැන් පම්පක් පවලා තිපයන්න්පන් ළමපයන්කුට පපාතක් කියන්වන්න තිපයන්න චාන්ස් එක වැිකරලා එ 
පුස්ථකාලයන් සංවර්ධනයන් කරලා පුස්ථකාලයන් තුලින් එ ජනතාවට විශාල පස්වයන්ක් කරන්න පුලුවන්කම 
තිපයන්ාි පුස්ථකාපල් තිපයන්න පරිසරපේ තමන්පේ ඥාතිපයන්ක් ඉන්න නිසා ඥාතියන්ට කරදරයන්ක් කියන්ලා 
පුස්ථකාපල් පගනියන්නවා පවන තැනකට. එක නිල නිවසක් බවට පත්කරනවා. නගර සභාවට නිල නිවාස තව 
ඕනද? එපහම එකක් නැහැ. එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි පම්ක වහාම නවත්වන්න ඕන. පම් පුස්ථකාලයන් 
නැවත වරක් ස්ථාපනයන් කරන්න හරිම කණගාටුදායන්කයි පුස්ථකාපල් තිපයන්න පපාත්ටික අරපගන යන්න්පන් 
නගරාධිපතිතුමා පපාපහාර උරවල දාලා. මුන් ඉස්පකෝපල් ගියන් එවුන්ද කියන්ලා ප්රශන්යන්ක් තිපයන්නවා. කවුද පම් 
තින්දු ව ගත්පත් කියන්ලා ප්රශනයන්ක් තිපයන්නවා. පකාමසාරිස්තුමා කියන්න්පන් නිලනිවාස කම්ටුව ගත්තා කියන්ලා. 
නිල නිවාස කමිටුවට තින්දු වක් ගන්න පුලුවන්ද පුස්ථකාලයන්ක් අයින් කරන්න. නිල නිවාස කමිටුවට තින්දු වක් 
ගන්න බැහැ නිලනිවසක් ඇතිකරන්න. නිලනිවාස කමිටුවට තින්දු  ගන්න පුලුවන් නිලනිවාසයන් කාටද 
පදන්පන් කියන්ලා විතරයි. එනිසා පුස්ථකාල අයින් කරන්න තින්දු ගන්න බැහැ. හැබැයි දැන් අද කඩලාපන් 
පුස්ථකාපල් අයින් කරලා තිපයන්නවා. එනිසා අපි පගෞරවපයන්න් ඔබතුමාපගන් ඉල්ලනවා අඩුම තරමින්  පම් 
ඉන්න කාලසිමාපේ හරි මතක හිටින පදයන්ක් කරන්න. පුස්ථකාපල් නැවත ස්ථාපනයන් කරන්න. ජනතාව 
ඉල්ලන්පන් එක මහා අපරාදයන්ක්. අද ඔපල්වල් කරන ළමපයන්කුට පපාත්ගන්න සල්ලියන්නවාද මිනිස්සුන්ට 
ළමයින්ට පපාත් කියන්වන්න තැනතක් තිපයන්නවාද? තැනක් නැහැ පපාත් කියන්වන්න. නගරසභාව අපි 
ලැේජපවන්න ඔන හරිනම් හැම ගමකින් ගමකටම සංවර්ධනයන් පවච්ච පුස්ථකාලයන්ක් ඇතිකරන්න ඕන. පම් 
තිපයන්න වාතාවරණයන්ත් එක්ක. මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා පපාතක් කියන්වලා දරුවන්ට අධයාපනයන් ලබන්න 
පකාච්චර පපාත් ඕන පවනවාද දැන් එ ළමයින්ට ගිහිල්ලා අධයාපනයන් ලබන්න පුලුවන්ද? පගවල්වල කන්න 
විියන්ක් නැතිව ඉන්පන් තුන්පේල. තුන්පේල කන්න විියන්ක් නැතිව පපාත්ගන්න සල්ලි තිපයන්නවාද 
මිනිස්සුන්ට. එ චාන්ස් එක ගන්න තිපයන්න තැන අපනක් එක අපි ඉල්ලිමක් කරනවා පුස්ථකාලයන්ක් දැන් 
කම්පියුටරයන්ක් දාලා ඉන්ටර්පන්ට් ිලා ළමයින්ට අධයාපනයන් ලබන්න පුලුවන් නවිණක්රමපේදයන්න් ඇතිකරලා 
එ ක්රමපේදයන්න් එක්ක ඉස්සරහාට යන්නවා මිසක් තිපයන්න පුස්ථකාපල් කාට හරි ලගින්න නිලනිවසක් කරලා 
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හරියන්න්පන් නැහැ. එනිසා කරුණාකරලා ඔබතුමාපගන් ඉල්ලනවා නැවත වතාවක් පුස්තකාලයන්ක් ස්ථාපනයන් 
කරන්න කියන්ලා. 

 

 මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, ස්තුතිවන්ත පවනවා එ කාරණයන්ට මැිහත්විම සම්බන්ධව. කඩලාන 
පුස්ථකාලයන් වසා දැමු කාලයන් පකායිතරම් කාලයන්ක්ද කියන්ලා වසරවලින් කිේපවාත් වසර 4කට වැියි. එක 
අලුපතන් එකපාරට ගපහන් වැටුණාවපේ කරපු වැඩක් පනපමයි. එයන්ට සාපපක්ෂව විශාල සිාධියන්ක් එ 
ස්ථානපේ ඇතිපවලා ඊට පස්පස් එක වහලා දාලා. අපි යන්ම් මැිහත්විමක් කරලා තමයි අවුරුදු  4කට පස්පස ්
පපාත්ටික කිසිම වගකිමක් නැතිව ජපන්ල් පදාරවල් ඇරලා දාලා එ පැත්ත කවුරුවත් බලන්පන් නැතිව 
ඉන්නපකාට වහල නැතිව ජපන්ල් කඩලා තිපයන්ාි පපාත්ටික අනාරක්ිතව තිපයන්නවා කියන්ලා දැන ගත්තාම 
පුළුවන්තරම් ඉක්මි න් ජනපසතටවත් පගනියන්ලා පරිස්සම් කරන්න කියන්ලා කටයුතු කපර්. එවපේම එපකන් 
අදහස් පවන්පන් නැහැ පම්තුමා කියන්පු කාරණයන් වැරියි කියන්ලා. පම්තුමා කියන්න කාරණයන්ට මම සියන්යන්ට 
පදසියන්ක් එකගයි. පුස්ථකාලයන්ක් වහන එකට අපි සම්පුර්ණපයන්න් විරුාධයි. පුස්ථකාල ආරම්භ කලයුතු 
කාපල්ක.  

 

 වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අප්  ඉන්න පුස්තකාලාධිපතිතුමියන් ජනපසපතන් පිට එක පුස්ථකාලයන්ක් 
අධික්ෂණයන් කරපු කාලයන්ක් පුලුවන්නම් මට පහායන්ලා කියන්න්න. එපහම පවන්පන් නැහැ. මම එක නිපයන්ෝජය 
පකාමසාරිස්තුමත් එක්ක නිතර නිතර ගිහිල්ලා කථාකරලා තිපයන්නවා. මම නාගරික පකාමසාරිස්තුමාට පස්වා 
කියන්ලා තිපයන්නවා. එපහම පවන්පන් නැහැ. පහුගියන් දවස්වල ජනපස්ත පුස්ථකාපල් වැඩකරන පස්වකපයන්ා 
කිහිපපදපනක් එකට එකතුපවලා මිට අවුරුදු  පදකාමාරකට ඉස්පස්ල්ලා ආව පපාත් පබදාහරින්පන් නැතිව 
ජනපස්පත් තිේබා. ශාඛා පුස්ථකාලවලට ආපුවා. ඊට ඉස්පසල්ලා කරලා තිබුපණ් එක දවසක් අරපගන 
වාහනයන්ක් එනකම් බලාපගන ඉදලා එක පුස්ථකාපල්කට විතරක් පපාත්ටිකක් පගනහින් දානවා. ආයි 
කාපල්කට පස්පස් තව පුස්ථකාපල්කට යන්නවා. හැබැයි පස්වකපයන්ෝ කථාපවලා වැඩකරන නිලධාරි 
කිහිපපදපනක් කථාපවලා ඔවුන්පේ පපෞාගලික වාහනයන්ක් පයන්ාදාපගන එකම දවපස් ශාඛා පුස්ථකාල 
සියන්ල්ලටම පපාත් ටික පබදා හැරියන්ා. ප්රශංශාකලයුතු කටයුත්තක් ඔවුන් එදා කරලා තිේබා ඒ අපිට ලැබුණු 
පතාරතුරු අනුව. හැබැයි ඔවුන් එ වැපඩ් කරලා ගිමන් අරින්න කලින් අප්  අභයන්තර විගණන අංශයන් එතනට 
ගිහින් තිේබා. එපගාල්පලෝ එතනින් ගිහිල්ලාද බලන්න. ප්රශංසාවට ලක්කලයුතු කාරණා අගයන් කරන්පන් 
එපහම. හැබැයි අපි දන්නවා පම්ක පහායන්ලා බලන්න වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි. විපශ්ෂපයන්න්ම නාගරික 
පකාමසාරිස්තුමා නිපයන්ෝජය පකාමසාරිස්තුමා හැබැයි ජනපස්ත පුස්ථකාපල් ඉන්නවා රාජකාරි පටන්ගන්න 
ඕන පවලාවට කලින් ඇවිල්ලා රාජකාරි පටන්ගත්තා කියන්ලා අත්සන් කරලා අපනක් පස්වකයන්න්ට 
පනාලැපබන වරප්රසාද අරපගන නිවාඩු ි නවල අපනක් ඔක්පකාම වැඩ නැහැ නමුත් එ අයන් විතරක් වැඩ කරලා 
විශාල අතිකාල ගන්න අයන්. එක නිසා පම්වාට වහාම මැිහත්පවලා කටයුතු කරන්න කියන්න ඉල්ලිම කරනවා. 
එවපේම පම්තුමා සුජිත් පුෂ්පකුමාර මන්ිතුමා කියන්පු කාරණාව පවනුපවන් සභාවක් විියන්ට අපිට 
මැිහත්පවන්න පුලුවන්නම් පුස්ථකාල සක්රියන් කරන්න පුලුවන්නම් පම්වා පවනුපවන් තවත් යන්ම් මිට වඩා වැි 
ක්රියන්ාමාර්ගයන්ක් ගන්න පුලුවන්නම් මැිහත් පවන්න කියන්ලා ඔබතුමාපගන් ඉල්ලනවා. 

 

වැඩ බලන නගරොධිෙති -  ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

           ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, පකාමසාරිස්තුමා පම් අවස්ථාපේ පුස්ථකාලයන්ක් වහනවා කියන්න්පන් ඉතාම 
අනවශය වැඩක්. පම් අවධිපේ සමාජපේ සාක්ෂරතාව ඉතාම අඩුපවලා යන්න පමාපහාතක නිල නිවාස ඔන 
තරම් අප්  සභාව සතුව තිපයන්නවා. එනිසා එකට පුස්ථකාලයන් නැවත ආරම්භ කරන්න වැඩ කටයුතු කරන්න 
කියන්ලා මම නිපයන්ෝග කරනවා. 

 

           මහ නගර සභො මන්ත්රි  -  පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

           ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි නිපයන්ෝගයන් පහාදයි. තිපයන්න පුසථ්කාපල් නිලනිවාසයන්ක් කිරිමට අදාලව 
විරුාධවිමත් පහාදයි. පුස්ථකාල වැදගත්. හැබැයි එකපාරට සිාධපවන පදවල් පනපමයි පම්. ගපහන් පගි 
එන්න වපේ එකපාරට සිාධපවන පාවල් පනපමයි. පම් කථාකරන අපිත් ටික කාලයන්ක් පම් සභාපේ ඉන්නවා. 
හැබැයි පුස්ථකාල පාධතියන්ම කඩාපගන වැටිලා තිපයන්න්පන්. අද නිල නිවාස පනාකලාට පුාගලික නිවාස 
බවට පත්පවච්ච නිවාසත් තිපයන්නවා. එවා නිලනිවාස පනපමයි දැන් පුාගලික නිවාස. සමහර පුස්ථකාල 
තිපයන්නවා වැසිකිලියන්ක් නැහැ. අපි ඒ පුස්ථකාපල්ට යන්වනවා අප්  කාන්තා නිලධාරිනියන්ක්. වැසිකිලියන්ක් නැහැ. 
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එනිසා පුස්ථකාල පාධතියන්ම තිපයන්න්පන් වැටිලා. එවා පිළිබදව ඉතාම ගැඹුපරන් පහායන්ලා එවට මැිහත්විමක් 
කපර් නැහැ. පුස්ථකාලයාිපතිනියන්ට ඇගිල්ල ික්කරන්න බැහැ. එතපකාට ඇගිල්ල හතරක් තමන්පේ 
පැත්තට. ඇයි පම් වගකිම දු න්පන් පපාදු ජන එක්සත් පපරමුණ ආණ්ඩුවට. ඔබ ආණ්ඩුව දැන් විපක්ෂපේ 
කරන පාම ඔබත් කරනවාපන්. පම් විපක්ෂයන්ට අයිති වැඩක් පම්වා පපන්නලා පදන එක හදන එක ඔපේ 
වැඩක්. දැන් ඔබත් කියන්නවා සුජිත් මන්ිතුමා හරි පහාදයි අපි කැමතියි. පම් කරන්න ඕන බලයන් තිපයන්න අයන්. 
දැන් අභිපයන්ෝගයන් ගන්න ඔබ නිපයන්ෝගයන්ක් කලාට එතන පුස්ථකාලයන්ක් කරන්න පුලුවන්ද බැරිද කියන්ලා. එ 
අවපබෝධපයන්න් පනපමයි ඔබ නිපයන්ෝග කරන්පන්. ඔබ නිපයන්ෝග කරන්පන් පුස්ථකාලයන්ක් වැදගත් 
නිලනිවාසයන්කට වඩා කියන්න තක්පස්රුපේ ඉදලා. හැබැයි දැන් ගිහින් බලන්න ඕන පුස්ථකාලයන්ක් කරන්න 
පුලුවන්ද බැරිද කියන්ලා. එපක් පාඨකපයන්ෝ ප්රමාණයන්ක් හිටියන්ා. ිර්ඝකාලයන්ක් එ පාඨකපයන්ෝ අඩුවක් සිාධවුනා. 
එතන සිාධපවච්ච තව තව කාරණා පගාඩක් තිපයන්නවා. ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා කුඩු පබදාහැරිමට අදාල 
සිාධියන්ක්. එතන හිටියන් අප්  පස්විකාව මපේ මතකපේ හැටියන්ට ඇයන් අතුරුදහන්. එ ප්රශ්ණ පගාඩකට මුහුණ 
ිලා අවසාපන් තමයි ඔයන් අපි කවුරුත් පම් සභාපේ එකගපවන්න ඔන නැහැ නිල නිවසක් කරන එකට. අප්  
කාපේවත් මන්ිවරුන්පේ අවපබෝධයන්ක් නැහැ පුසථ්කාපල් පවනුවට පුස්ථකාපල් වහලා නිල නිවසක් 
කරනවානම් පහාදයි කියන්ලා. මම හිතන්පන් එක්පකපනක්පේ අදහස ඔයන් නැත්නම් පම් සභාපේ අදාල 
ප්රපාශපේ මන්ිවරයන්ා අපිට කියන්න්නපකෝ මම තමයි එක කිේපේ කියන්ලා. මම කියන්න්පන් එපහම නැහැ. 
ප්රපාශපේ මහජන නිපයන්ෝජිතයන්ා පකාට්ඨාශපේ මහජන නිපයන්ෝජිතපයන්ෝ ඉන්නවා. මම කියන්න්පන් එපගාල්පලෝ 
ඔවා දන්පන් නැහැ. ඔයන් පවන තැනකින් එන්පන්. එනිසා දැන් අපි කරන්න ඔන ඔබ තින්දු වක් පදන්න වහාම 
අදාල නිලධාරින් ගිහිල්ලා පරික්ෂා කරලා බලන්න තවදු රටත් එක පුස්ථකාලයන්ක් පලස පවත්වාපගන යන්න්න 
පුලුවන්ද? එයන්ට ජනතාව එකඟද? එකට පහසුකම්ටික තිපයන්නවාද? එපහම නැත්නම් අපි පමාකක්ද ඊලග 
පියන්වර විියන්ට ගන්පන්. මම කියන්න්පන් එපහම නැත්නම් අපි එකපාරට නිපයන්ෝග පදන එපකන් ඔපේ නිපයන්ෝග 
හැල්ලුපවනවා. ඒ පිළිබදව වහාම වාර්තාවක් කැදවන පලස ඉල්ලා සිටිනවා 

 
වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

          ගරු මන්ිතුමා පගාඩනැගිල්ල තිපයන්නවානම් ආරම්භකරන්න හැකියන්ාවක් නැහැ කියන්ලා කියන්න්න බැහැ. 
 

                                                                                   (සභා පඝෝෂා) 
 

2022.05.24 දින ෙැවති ආයතන හො නිතිය පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම තිරණයන්ත්ර එකමතිකව 

සභො සම්මත විය. 
 
6(02)  2022.05.24 දින ෙැවති ෙරිසර‚ පසෞඛ්ය සනිෙොරේෂොව පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ  තිරණයන්ත්ර සලකො 

බැලිම. 
 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පරිසර කමිටුපේ අංක (3) ඔපේ අවධානයන් පයන්ාමුකරනවා. නාගරික 
පකාමසාරිස් තමයි කමිටුවට ඉිරිපත් කරන්පන් සි.එච්.පර්සිඩන්ට්ස්, අංක 95, චාල්ස් පපපදස, ලුනාව 
පමාරටුව එතන ඉිරිපත් කරන කාරණාව තමයි ලුනාපේ දැනට නිවාස 356 ක් තිපයන්න අතර දැනට ස්ිර 
පිංචි සංඛයාව 100 කට ආසන්න පේ. පමතන මතුකරලා තිපයන්න්පන් පම්පගාල්ලන්පේ කුණු අින්න 
බැහැ.කුණු අින්න බැරි පමතන එකගතාවයන්ක් තිපයන්නවා පම් ඉඩම අප්  නගර සභාපේ ඉඩම. එ එකගතාවයන් 
තිපයන්න්පන් අපිට යන්ම් පගවිමකට එකග පවමින් පගවිමක් නැත්නම් මට මතක විියන්ට අප්  රගහල පම්ක 
අවසන් කරලා පදන එකගතාවයන් මත. හැබැයි ිර්ඝ කාලයන්ක් ඇමතිවරු ගණනාවක් එක්ක සාකච්ඡාකරා 
පම්ක හරි කිේවා. නිතරම මම පම්ක ප්රශ්ණ කරා ආවසන් මට්ටපම් දැන් තිපයන්න්පන් කිේවා. දැන් ඔන්න 
පමන්න කිේවා බඩු හම්බපවන්න. ඔයන් වපේ එවා කිේවා. හැබැයි අවසානපේ අපිට පමාකක්වත් නැහැ. අප්  
ඉඩම ගත්තා ඔවුන් නිවාස පාධතියන් හැදු වා. අපිට කිසිවක් දු න්පන් නැහැ. දැන් අපි කියන්නවා එ කියන්න්පන් අපිට 
ිපු නැති නිසා ඔයන්පගාල්ලන්පේ කුණු අින්න බැහැ.දැන් එක අපි පකාපහාමද කරන්පන්. දැන් පම් නිවාස 
පාධතියන් විවෘත කරනපකාට ඉස්සරාහම හිටිපේ කවුද අප්  නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්රනාන්දු . පම් නිවාස 
විවෘත කරනපකාට ඉස්සරහයින් හිටිපේ එතුමා ඇමතිතුමාත් එක්ක. දැන් විවෘත කරලා. විවෘත කිරිපමන් 
කියන්න්පන් එ පගවල් පිංචියන්ට අවසර දු න්නා. අවසර දු න්පන් පම් මහා නගර සභාපේ නගරාධිපතිවරයන්ා. 



මොසික සභො වොර්තොව - 2022.06.02 
 

 
48 

 

වැඩ බලන නගරොධිෙති  -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

  ගරු මන්ිතුමා එපේපල් එකගතාවයන්ක් තිබුණා. මුදල් ටික ලබා පදනවා කියන්ලා. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   පේ. ඩී. නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, නෑ අපිට බලයන්ක් නැහැ. බලයන්ක් නැති පදවල් කරන්න එපා. එ කියන්න්පන් 
කුණු අින එකයි ඔවුන්පේ ගණුපදනුවයි පදකක්. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියන් එක්ක පම් කරපු ගණුපදනුව 
ඇතුපල් මම පලාකු කාලයන්ක් පහාද අවධානපයන්න් හිටපු එකක්. පම්පක් විවිධ පගවල් ඉල්ලුවා. පම්පක් පවන 
පවන ගණුපදනු ගණනාවක් යන්නවා. හැබැයි එවා පවනම අපිට ඔ් පුකරන්න බැහැ. අපිට තිපයන්න්පන් 
පතාරතුරු විතරයි. හැබැයි අපි මුදල් පනාපගවිම නිසා කුණු ඇිම නතර කරන්න මම කියන්න්පන් සාධාරණ 
නැහැ. අපිට බලයන්ක් තිපබයි සාධාරණ නැහැ. එපකන් අරක යන්ටකරන්නත් බැහැ. එතපකාට කියන්යි එපහනම් 
නුඔලා නෑද හිටපල්ලා අපි පගවන්පන්ම නැහැ. පමාපකෝ පගවල් ිලාපන් මිනිස්සුන්ට. එ මිනිස්සු සල්ලි ිලා 
අරපගනපන්. අපි දක්ෂපවන්න ඕන පම් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියන්ත් එක්ක ගිහිල්ලා අප්  සාකච්ඡාපේ ඉිරි 
පියන්වරක් අරපගන පම් මුදල ගන්න ඔබ එකගවුනානම් මම හිතන්පන් එකගවුපන් ලියන්විල්ලකට. අපි ලග 
ලියන්විල්ලක් ඇති පමාකක් හරි එකගතාවයන්ක් ඇති කට වචනපයන්න් කියන්ලා පනපමයි එකගවුපන්. අප්  පම් 
පගාඩනැගිල්ල හදලා පදනවා කියන්ලා කිේපේ. මම කියන්න්පන් අපි දැන් උස්සාහ කරන්න ඕන එක කරගන්න 
මිසක් අර මිනිසස්ුන්පේ කුණු නැද ඉදලා භයන් පවලා අපිට අරක පදයි පම් නිර්පාශයන්ට අපි විරුාධයි. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   ඒ. එච්. සුපේෂව ඉන්ත්රරජිත් කුමොර මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, 9පවනිදා සිාධියන්ත් එක්ක කසල ප්රශ්ණයන් නැවත උග්රවුනා සති කිහිපයන්ක් 
කසල ඇාපා නැහැ. පස්වකයන්න්පේ ගැටලුව නිසා පසායිසාපුර එ ගැටලුව තිබුණා. ින කිහිපයන්ක් ඇාපා 
නැහැපන්. දැන් පමානයන්ම් පහ්තුවකින් කුණු අින්න පටන් ගත්තා. දැන් පසායිසාපුර සම්පබෝධිනුගාශ්රම 
විහාරස්ථානපේ මම පම්ක පකාමසාරිස්තුමාට කිේවා. එ විහාරස්ථානයන් ඉතාම අලංකාර පලස කසල 
පවන්කරන ස්ථානයන්ක් හදලා තිපයන්නවා. පපාලිතින් ් ලාස්ටික් සියන්ල්ල. හැබැයි අර කසල එකතුකරපු නැති 
ිනවල පිටස්තර පුාගලපයන්ෝ එතැනට පගනල්ලා කුණු පුරවලා තිපයන්නවා. විශාල කුණු පගාඩක් ගහලා 
තිපයන්නවා. විපශ්ෂපයන්න් පනාිරන කසල හාමුදු රුපවාත් අපපන් ඉල්ලිමක් කරා එක සුාධකරලා පදන්න. 
කලවම් කුණු නිසා පගනියන්න්පන් නැහැ කියන්ලා. සුාධකරලා ිලා ඊට පස්පස් අපි එකට ක්රමපේදයන් හදමු. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   සිත්ති මසීනො බේකර් මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පසෞඛය කමිටුපේ අංක 2(3) ප්රධාන මහජන පසෞඛය පරික්ෂක විසින් 
ඉිරිපත් කර ඇති පමාරටුව මහා නගර සභා බලප්රපාශයන් තුල වාි ජ හා පවළද පරිශ්රවලින් කසල බැහැර කිරිම 
සදහා එක් එක් මාසයන් තුල ලැබිච්ච මුලු මුදල් ප්රමාණයන් වාර්තා කරනවා. ඇමුණුම අංක 3 වාර්තා කරනවා 
මිලියන්න 34ක් අපිට ලැබියන් යුතුයි කියන්ලා. හිග මුදල් 2022 මාර්තු 31 පවනපකාට මිලියන්න 34ක් හිගමුදලක් 
තිපයන්නවා. එතපකාට ඇමුණුම අංක 4න් අපිට සදහන් කරනවා ලැබිම් ජනවාරි ඉදලා අපේල් දක්වා මිලියන්න 
3.8ක්. එතපකාට මට දැනගන්න ඔන පම් හිග මුදල් 2022 මාර්තු 31 ිනට ජනවාරි 22 ඉදලා මාර්තු 31 දක්වාද 
නැත්නම් හිගමුදලක් එකතුවිපමන් එන හිග මුදලක්ද?. මිලියන්න 34 ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනිමට දැන 
ගන්න ඔන පම් මුදල කාලයන්ක් තිස්පස් එන හිග මුදලක්ද මාර්තු 31දක්වා නැත්නම් 2022 ජනවාරි සිට මාර්තු 
දක්වාද කියන්ලා. එපහම වුපනාත් අපප ලැබිම් මිලියන්න 3.8 තිපයන්න්පන්. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

  ගරු මන්ිතුමියන් පමහි තිපයන්න්පන් 2010 ඉදලා සභාවට අයන්වියන් යුතු මුදල තමයි. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි - සිත්ති මසීනො බේකර් මහත්මිය 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි 2010 ඉදලා නම් ඒ කාලයන් ටිකක් සදහන් කපරාත් වටිනවා අපි හිතන්පන් 

පම් වසරට අදාලයි කියන්ලා. 
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මහ නගර සභො මන්ත්රි - එම්.තිසර රසොංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි කසල එකතු කිරිපම් හිග ගාස්තු ඔබතුමා කියන්න විියන්ට 2010 සිට එකතු 
පවලා තිපයන්නවා. මිලියන්න 34 එ කියන්න්පන් කලාප 4 ම ආයන්තන වලින් එක විස්තරාත්මකව තිපයන්නවා. දැන් 
පමතන පම්ක ඉිරිපත්කරලා බලාපපාපරෝත්තුපවන්පන් පමාකක්ද පම්පක් කිසිම නිර්පාශයන්ක් නැහැ. හිග 
මුදල් එකතු කර ගැනිපම් වැඩපිළිපවලක් නැහැ. පමතන ප්රශ්ණයන්ක් තිපයන්නවා.  

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

ගරු මන්ිවරුනි පසෞඛය කමිටුපේ සභාපතිතුමා ඉල්ලිමක් කරලා තිපයන්නවා පපර තිපබන හිග මුදල් සභාවට 
ඉිරිපත් කරන්න කියන්ලා. එ අනුව තමයි පම්ක ඉිරිපත් කරන්පන්. ලබා ගැනිම සදහා වැඩ පිළිපවලක් සකස ්
කරමු. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, පහුගියන් කාලයන්තුල ිර්ඝකාලිනව පමපහම හිග තිබුණා. නමුත් අපිට 
සභාවක් විියන්ට පලාකු අවපබෝධයන්ක් තිබුපන් නැහැ පකාපහන් පකාපහන්ද පම් හිග තිපයන්න්පන් කියන්ලා. එ 
අනුව මම පසෞඛය කමිටුපේ වගකිම භාරගත්තාට පස්පස් මම ඉල්ලිමක් කලා කරුණා කරලා එ වාර්තාවක් 
අපිට පදන්න කියන්ලා. දැන් අපිට එ වාර්තාව ලැබිලා තිපයන්නවා. එතපකාට අපිට අයන් කරගන්පන් පකාපහාමද 
කියන්ලා වැඩ පිළිපවලක් අපි සාකච්ඡා කරලා කරන්න බලාපපාපරෝත්තුපවන් ඉන්නවා.  

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එම්. තිසර රසොංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, එවැනි එකතු කර ගැනිමකට යන්නවානම් ඉක්මි න් කියන්න එක කියන්නවා. 
පමාකද පහ්තුව පම්තන තිපයන්න ආයන්තන ගත්තාම රාජය බැංකු පපෞාගලික බැංකු ෆුඩ් සිටි පම්වපේ විශාල 
ආයන්තන ප්රමාණයන්ක් තිපයන්නවා. විශාල මුදල් ප්රමාණයන්ක් අයන්කර ගන්න ඉක්මි න් එ වැඩ සටහන ක්රියන්ාත්මක 
කරන්න කියන්ා ඉල්ීමක් කරනවා.  

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

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි අපිට ගැටලුවක් තිපයන්නවා පසෞඛය කමිටු සභාපතිතුමාපගන් අහන්පන් 
පේල් එක සම්බන්ධපයන්න් ිගින් ිගමට පචෝදනා එනවා. පේල් එපක් මහා පරිමාණ වංචාවල් සිාධපවනවා 
කියන්ලා. එවා ඔ් පුකිරිපම් හැකියන්ාවක් තිපයන්නවා. අපි එවාපේ පතාරතුරු පහායන්ාපගන තිපයන්න්පන්. එනිසා 
නගරාධිපතිතුමනි පසෞඛය කමිටු සභාපතිතුමාපගන් පගෞරවපයන්න් ඉල්ලනවා අපි දන්නවා එතුමා පම් 
සම්බන්ධපයන්න් දන්පන් නැහැ. වගකිපමන් කියන්න්පන් එනිසා පැහැිලිවම පේල් එපක් නිලධාරින් සහ 
පාශපාඥපයන්ෝ එකතුපවලා ගහනවා පගමක් වගකිපමන් කියන්න්පන්. එනිසා කරුණාකරලා ඔබතුමා වැඩබලන 
නගරාධිපතිවරයන්ා හැටියන්ට එ පිළිබදව පසායන්ාබලන්න. මම පම්ක පකාමසාරිස්තුමාට කිේවා නිපයන්ෝජය 
පකාමසාරිස්තුමාට කිේවා දැන් අප්  පසෞඛය කමිටු සභාපතිතුමපගත් අවධානයන් පයන්ාමුකරනවා. පේල් එපක් 
පම් නගර සභාවට අයන්පවන්න ඕන ලක්ෂ ගානක මුදල් පපෞාගලික මුදල් බවට පත්පවනවා. ලක්ෂ ගානක් 
මාසිකව. පම් නගර සභාපේ තිපයන්න පලාකුම පහාරකම පේල් එක බවට පත්පවලා තිපයන්නවා වගකිපමන් 
කියන්න්පන්. එනිසා ගරු නගරාධිපතිතුමනි මැිහත්පවනවා කියන්න වචනයන් පනපමයි නගරාධිපතිතුමා පේල් 
එපකන් බඩු පදන්පන කාටද බඩු පදන්පන් පමාන ක්රමපේදයන්ටද? 

වැඩ බලන නගරොධිෙති   -   ඩී. සමන්ත්රත සිල්වො මහතො 

ගරු මන්ිතුමා ඔයන් පිළිබදව මටත් අවපබෝධයන්ක් තිපයන්නවා. මම එ පිළිබදව පහායන්ලා බලන්නම් අපි එක 
නිවැරි ක්රියන්ා මාර්ගයන්ට ගමු. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  -   එච්. ්රදීපප් ්රියන්ත්රත ්රනොන්ත්රදු  මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ලග එපහම පතාරතුරු තිපයන්නවානම් අපිට උදේ කරන්න. එ 
පිළිබදව වහාම පසායන්ා බලලා අවශය කටයුතු කරමු. එවපේම මම පම් පේලාපේ මතක් කරන්න ඕන පසෞඛය 
කමිටුව පේලාපේ විපශ්ෂපයන්න් වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමා පම් කටයුතු ආරම්භකරන පකාටම විපශ්ෂපයන්න් 
වාහන ගිනිතැබිම් වපේ ප්රශණ් ඇතිපවච්ච පේලාපේ එතුමා මැිහත්පවලා පම්පවනපකාට පදහිවල ගල්කිස්ස 
නගර සභාපවන් වාහනයන්ක් අරපගන අපි එ කටයුතු ක්රමවත්ව කරගන්න කටයුතු කළා. විපශ්ෂපයන්න්ම වාි ජ 
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ස්ථාන වල කසල ඇිපම් කටයුතු ඇණහිටින්න තිබුණා. නමුත් එ කටයුතු පදහිවල නගර සභාපවන් වාහනයන්ක් 
ලබා පගන අපි එ කටයුතු සදහා මැිහත්පවලා කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි 
මට පම් පිළිබදව පලාකු අවපබෝධයන්ක් නැහැ. එ වාහනයන් සදහා ිනකට නිකුත්කරන ඉන්ධන අපිට දරාගත 
පනාහැකි මට්ටමට පහෝ යන්න වියන්දම දරාගතපනාහැකි මට්ටමක තිපයන්නවා යන්න අදහසක් මට ලැබිලා 

තිපයන්නවා මට එ පිළිබදව පලාකු අවපබෝධයන්ක් නැහැ එ පිළිබදවත් ඉිරිපේි සාකච්ඡාකරනවා. පදහිවලින් 
එන වාහනයන්කට අපි ිනකට පකාච්චර පදනවාද එ ඉන්ධන වල වටිනාකම පකාච්චරද අපි ලබාගන්න 

පස්වයන්ට ප්රමාණවත්ද කියන්න කාරණයන් පිළිබදවත් යන්ම් අවපබෝධයන්ක් අපිට ලබා ගන්න පවනවා. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

ගරු මන්ිතුමා සභාව සතු පලෝරි රථයන් සදහා පතල් ලිටර් 18ක් ලබාිලා තිපයන්නවා කටයුතු කරන්න. දැන් 
පම් පදහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාපේ ගරු නගරාධිපතිතුමාට පම් අවස්ථාපේ ස්තුතිවන්ත පවනවා. එතුමා 
අපිට පමයන් ලබා දු න්නා. එවපේම එම රථයන් පිච්චිච්ච රථපේ වැඩ පකාටස කරනවා. ලිටර් 4ක් තමයි වැිපුර 
පදන්පන්. යන්න්න එන්න ප්රවාහනයන් සදහා ලිටර් 4ක් වැිපුර යන්නවා. අපි රථයන්ක් කුලියන්ට ගත්තානම් මිට වඩා 

පලාකු මුදලක් සභාවට වැයන් පවනවා. 

2022.05.24 දින ෙැවති ෙරිසර‚ පසෞඛ්ය සනිෙොරේෂොව පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලුම කමිටු 

තිරණයන්ත්ර ඒකමතිකව සභො සම්මත විය.  
 

(පම් අවස්ථාපේ දීප 2022.05.24 ින පැවති පරිසර‚ පසෞඛය සනිපාරක්ෂාව පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාර්තාපේ 
අංක 3 කරුණට පමණක් විරුාධව බව, ජනතා විමුක්ති පපරමුණ නිපයන්ෝජනයන් කරන මහා නගර සභා 
මන්ිවරුන් ප්රකාශ කරන ලි. 

 
06(03) 2022.05.25 දින ෙැවති කර්මොන්ත්රත හො ඉදිකිරිම් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තිරණයන්ත්ර සලකො බැලිම. 

 
මහ නගර සභො මන්ත්රි - යූ.අනුරසිරි ජයලොල් ද සිල්වො මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි කර්මාන්ත කමිටු වාර්තාපේ පමම අයිතමපේ නැහැ. නමුත් පම්ක මම ි ගින් 
ිගටම පම් සභාවතුල කියන්නවා. කල්පාමුල්ල පකාඨටාශයන් තුල තිපයන්නවා සි.පී.ද සිල්වා මාවත, සුදර්මාරාම 
පාර, දහම් මාවත, ආතර් පපපදස. අවුරුාදක් තිස්පස් ඉදන් අබලන්ම තත්වපේ තිපයන්න්පන්. වැඩ බලන 
නගරාධිපතිතුමා මම පම්ක අවුරුාදක් තිස්පස් ඉදන්ම කියන්නවා මම ඔබතුමාට ඔබතුමා වැඩ බලන්න ගත්තාම 
මම ඔබතුමාට දු න්නා ලියුමක් එපක් ඔබතුමා මට එ වැපඩ් කරන්න කියන්ලා ඉන්ජිපන්රු පදපාර්තපම්න්තුවට 
එ ලිපියන් භාර දු න්නා. භාරිලා දැන් සති පදකක් විතර පවනවා. මට කිේවා එක දවසින් දවස කරන්නම් 
කරන්නම් කියන්ලා කියන්නවා. නමුත් අද පවනකම් එක පවලා නැහැ.මම පම් කියන්න්පන් වැහි කාලයන් තුල 
ගමනාගමනයන් අපහසු  නිසා මිනිස්සුන්ට ඇවිින්න පවා අමාරු තත්ත්වයන්ක් තිපයන්න්පන්. වාහන වලටත් 
ඩැපම්ේ පවනවා. වසරක් කිේවාම පලාකු කාලයන්ක්පන්. පමයන් ඉක්මි න් ක්රියන්ාත්මක කරන්න කියන්ලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

ගරු මන්ිතුමා අප්  ආණ්ඩු පක්ෂපේ මන්ිවරුත් කථා කරා වර්තමාන ආර්ික අර්බුදයන් නිසා අප්  සංවර්ධන 
කටයුතු නතර කරන්න කියන්ලා. අපිට දැනුම් ිලා තිපයන්න නිසා අප්  සභාපේ පස්වකයන්න්පගන් යන්ම් වැඩ 
පකාටසක් කරන්න බලාපපාපරෝත්තු පවනවා. ප්රිමික්ස් කරන වැඩ පිළිපවල එපහම මිට වඩා සක්රියන්ව කරන්න. 
ඔබතුමාත් එ ඉල්ලිම ිලා තියන්න්න අපි එ ගැන සලකා බලන්නම්. 

2022.05.25 දින ෙැවති කර්මොන්ත්රත හො ඉදිකිරිම් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලු කමිටු තිරණයන්ත්ර 

එකමතිකව සභො සම්මත විය. 
 
 
 



මොසික සභො වොර්තොව - 2022.06.02 
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06(4)   2022.05.25 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ තිරණයන්ත්ර සලකො බැලිම. 
 

මහ නගර සභො මන්ත්රි  - පේ.ඩී.නිශොන්ත්රත ්රදිනොන්ත්රදු  මහතො 
ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අපි මුදල් කමිටුවට විරුාධයි. 

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

  ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, මම සම්පුර්ණපයන්න්ම මුදල් කමිටුවට විරුාධයි. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි - එම්.තිසර රසොංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි, අංක 16 සම්බන්ධව පැහැිලි කිරිමක් අවශයයි රු 70000.00ක මුදලක් 
පගවියන් යුතුයි. සාමානයපයන්න් ක්රිකට් තරගයන්ක් සදහා නමුත් රු 20000.00කින් පසායිසා ක්රිඩාංගනයන් පවන්කර 
ගැනිම සදහා රු70000.00ක මුදලක් පගවියන් යුතුබවට සදහන් පවනවා. රු 20000.00ක් පගවලා පවන්කර 
ගැනිම සම්බන්ධව... 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

ගරු මන්ිතුමා අංක 16 කියන්න්පන් රවිනාත් මන්ිතුමා නිශාන්ත ප්රිනාන්දු  මන්ිතුමා එපේපල් කමිටුපේ 
හිටියන්ා. එක පමාරටුපේ ජයන්ලත් අපපාන්සු කියන්න පම් පමාරටුවට විශාල පස්වයන්ක් කරපු ජයන්ලත් අපපාන්සුව 
සිහි ගැන්විමට ක්රිකට් තරගයන්ක් පවත්වලා තිපයන්න නිසා කැවිලියන්ස් කියන්න ක්රිඩා සමාජපයන්න් ඉල්ලිමක් කරලා 
තිපයන්නවා එක සාධාරණ පහ්තුවක් නිසා ඒ අනුව කටයුතු කරලා තිපයන්නවා. 

මහ නගර සභො මන්ත්රි - එම්.තිසර රසොංජන පමන්ත්රිසව මහතො 

ගරු වැඩ බලන නගරාධිපතිතුමනි මුදල් කමිටුපේ අංක 2(01), 13, 14, 17, 18, 19(01) සිට 19(14) දක්වා,  
20(01) සිට 20(06) දක්වා, 21, 22, 29, 33, 35 කරුණු වලට විරුාධයි. අපනක්වාට අපි එකඟයි. 

2022.05.25 ින පැවති මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාර්තාපේ සියන්ලුම කමිටු තිරණයන්න්ට පක්ෂව පහත නම් 
සදහන් මහා නගර සභා මන්ිවරු ඡන්දයන් ප්රකාශ කරන ලි. 

 
01 නිපයන්ෝජය නගරාධිපති  - ඩී. සමන්ත සිල්වා මහතා 

02 මහා නගර සභා මන්ී  - ජී. එම්. සුරංග නිශාන්ත අපපෝන්සු මහතා 

03 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. තිලකසිරි ප්රනාන්දු  මහතා 

04 මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. ප්රදීප්  ්රියන්න්ත ප්රනාන්දු  මහතා 

05 මහා නගර සභා මන්ී  - එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන් මහතා 

06 මහා නගර සභා මන්ී      - ඒ. එච්. සුපර්ෂ් ඉන්ික මහතා 

07 මහා නගර සභා මන්ී  - යු. සුදත් ක්රිෂාන්ත පපපර්රා මහතා 

08 මහා නගර සභා මන්ී  - පී. අපශෝක ඉන්රතිලක ප්රනාන්දු  මහතා 

09 මහා නගර සභා මන්ී  - පී. එම්. මපහ්ෂ් රුක්මාල් ඩයන්ස් මහතා 

10 මහා නගර සභා මන්ී  - පී. යන්සන්ත රන්සිරි ප්රනාන්ඳු  මහතා 

11 මහා නගර සභා මන්ී  - එස්. ඩේ. එම්. නිෂා ඉරානි විපේවික්රම මහත්මියන් 

12 මහා නගර සභා මන්ී  - පක්. ඩී. අනුර ප්රනාන්දු  මහතා 

13 මහා නගර සභා මන්ී  - යූ. ලලිත් ප්රනාන්දු  මහතා 

14 මහා නගර සභා මන්ී  - එස්. පේසර රවීන්ර ප්රනාන්දු  මහතා 

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

16 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. පක්. පී. සුසන්ත පපපර්රා මහතා 

17 මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ. ප්රිනිත් ක්රිෂාන්ත විපේරත්න මහතා 
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18 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. කුමාර රාජරත්න මහතා 

19 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. පිලි්  ෆැන්සිස් ප්රනාන්දු  මහතා 

20 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ජයන්මාල් ්රියන්ාරත්න මහතා 

21 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. බී. මල්ලිකා ජයන්වතී ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 

22 මහා නගර සභා මන්ී  - එච්. උජිත් ක්රිෂාන්ත කල්පාරා මහතා 

23 මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී. ඩේ. ඩී. රන්දු  නිපරෝෂණ මහතා 

24 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. නාලනී  පේමවතී ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 

25 මහා නගර සභා මන්ී  - ඒ. දීපපා චාන්දනී ආරියන්වංශ මහත්මියන් 

26 මහා නගර සභා මන්ී            -      යූ. අනුරසිරි ජයන්ලාල් ද සිල්වා මහතා  

27 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. චන්ර ගාමිි  පීරිස් මහතා 

28 මහා නගර සභා මන්ී  - ආර්. එම්. ඒ. පදෝන ිලාශිනී මහත්මියන් 

29 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. සුදර්ශි  ප්රියන්න්තිකා කුපර් මහත්මියන්                  

30 මහා නගර සභා මන්ී  - සිත්ති බසීනා බක්කර් මහත්මියන්  

2022.05.25 ි න පැවති මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාර්තාපේ අංක 2(01), 13, 14, 17, 18, 19(01) සිට 19(14) 
දක්වා,  20(01) සිට 20(06) දක්වා, 21, 22, 29, 33, 35 කරුණු වලට විරුාධවත්, අපනකුත් සියන්ලුම කරුණු 
වලට පක්ෂවත්, පහත නම් සඳහන් මන්ීවරු ඡන්දයන් ප්රකාශ කරන ලි. 

01        මහා නගර සභා මන්ී              -         එම්. තිසර රසාංජන පමන්ිස් මහතා 

02        මහා නගර සභා මන්ී              -         යූ. ප්රසන්න මපනෝේ ප්රනාන්දු  මහතා 

03        මහා නගර සභා මන්ී              -         ඩේ. ්රියන්ානි පහ්මලතා ප්රනාන්දු  මහත්මියන්             

04        මහා නගර සභා මන්ී              -         ආර්. ක්රිෂනි ප්රනාන්දු  මහත්මියන් 
 

2022.05.25 ින පැවති මුදල් පිළිබද ස්ථාවර කමිටු වාර්තාපේ සියන්ලු කමිටු තිරණයන්න්ට විරුාධව පහත නම් 
සඳහන් මහා නගර සභා මන්ීවරු ඡන්දයන් ප්රකාශ කරන ලි. 

 

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

02 මහා නගර සභා මන්ී            - පක්. ඩී. නිශාන්ත ප්රිනාන්දු මහතා     

03 මහා නගර සභා මන්ී            - ඩේ. පී. ප්රභාෂනි වික්රමසිංහ මහත්මියන්                                   

04 මහා නගර සභා මන්ී            - ඒ. එච්. සුපාෂ් ඉන්රජිත් කුමාර මහතා                              

05 මහා නගර සභා මන්ී            - ඩේ. රවින්ර රංගන ප්රනාන්දු  මහතා 
 

2022.05.25 දින ෙැවති මුදල් පිළිබද සවථොවර කමිටු වොර්තොපේ සියලු කමිටු තිරණයන්ත්ර වැි ඡන්ත්රදපයන්ත්ර සභො 

සම්මත විය. 
           

(පමම අවස්ථාපේ පහත නම් සදහන් මන්ීවරු සභා ගැපබහි පනාසිටියන්හ. 
01 මහා නගර සභා මන්ී  - රවිනාත් ජයන්ශ්රී ණසණපස්කර මහතා 

02 මහා නගර සභා මන්ී  - ඩේ. මැක්සි පේ ප්රනාන්දු  මහතා 

03 මහා නගර සභා මන්ී  - සුනිල් නන්දසිරි මාසපකෝරාල මහතා 

04 මහා නගර සභා මන්ී  - ඩී. සජිත් දු මින්ද පීරිස් මහතා 

05 මහා නගර සභා මන්ී  - යු. එල්. පස්නක දමයන්න්ත ද සිල්වා මහතා  

06 මහා නගර සභා මන්ී  - ජී. එම්. නිපරෝෂන් රුවමාල් අපපෝන්සු මහතා                   

07 මහා නගර සභා මන්ී  - පම්රියන්න් ලිහිි  ප්රනාන්දු  මහත්මියන්    

   08 මහා නගර සභා මන්ී  - එම්. ශිපරෝමි ඉන්ිකා කුපර් මහත්මියන් )    
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      07       ලැබිම් පගේම් පිළිබද මොසික ්රකොශන වැඩ ්රගති වොර්තො 
 

වැඩ බලන නගරොධිෙති- ඩී.සමන්ත සිල්වා මහතා 

ගරු මහා නගර සභා මන්ීවරුනි, 2022.05.25 ිනැති මුදල් කමිටු වාර්තාපේ අංක 04 යන්ටපත් 2022 අපේල් 
මාසයන්ට අදාල මුලය වාර්තා ඇමුණුම - 02 පලස ඉිරිපත් කර තිපබනවා. 

 
08       පුේගලික සවවභොවපේ කරුණු      -      නැත 
 

      09      පවනත් කරුණු 
 

  මහ නගර සභො මන්ත්රි   -   එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අපේපකෝන්ත්ර මහතො 

ගරු වැඩබලන නගරාධිපතිතුමනි, අද සභාව පැයන් 07ක් පමණ ගියන් බැවින් වාර්තාපේ ඒ 4 පකාල 60-70 ක් 

විතර පවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වාර්තාව අවශයම මන්ිවරුන්ට පමණක් ලබා දීපමටත්, අනවශය නම් ඒ බව 

ලිපියන්කින් ලබා පදන පලස ඉල්ලා සිටිනවා.    

 
  

සභාපේ වැඩ කටයුතු පමතනින් අවසන් වියන්. 
 
 

අ.කපල්/ ඩී.සමන්ත සිල්වා  

වැඩ බලන නගරාධිපති, 

පමාරටුව මහා නගර සභාව, 

පමාරටුව. 

2022.06.02 ින, 

පමාරටුව මහා නගර සභා කාර්යන්ාලපේියන්. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


