
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 7(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 සැ+තැ�බ මස 29 වැ" /#රාදා 

2017 ඔ1ෙත2බ මස 09 වැ" ස3දා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
* 

මහ නගර සභා (සංෙශෝධන) පන. ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම. 
(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

* 
නගර සභා (සංෙශෝධන) පන. ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම. 

(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 
* 

පාෙ<=ය සභා (සංෙශෝධන) පන. ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම. 
(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

 
* සල#ෙණ� හ3�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

2017 ෙදසැ�බ මස 04 වැ" ස3දා 

වා>ක ���? අෙ@Aෂා කරන පශ්න 
 

135/’15 

ග? I<Jක ප9රණ මහතා,— �දM හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග ඇOමට,— (1)  

 (අ) (i) ?�යM ෙකෝQ 400ක වැT බU �දලA වංචා 1Wම ස�බධෙය 
වැර"ක?ව X Y<ගලයෙZ න� කවෙ	ද;  

 (ii) ඔ]ට ලබා U ද^ව� එA එA Y<ගලයාට ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම Y<ගලයට �යම කරන ලද දඩ �දM ඔ] `a ෙගවා 9ෙ:ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) උAත වැT බU වංචාවට ස�බධ ෙබොෙහෝ �gසA aQන බව.; 

 (ii) ෙ<=ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ෙh ඉහළ �ලධාW ෙමම වංචාවට ස�බධ 
බව.; 

 (iii) ඇතැ� �gස ්ෙ� වන`ට රQ පැන ෙගොස ්ඇ9 බව.;   

එ�මා දෙනbද? 

(ඇ) (i) වැT බU වංචාවට අදාළ aයj Y<ගලය ��බඳව `ම	ශන කට&� 
aUවෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එමl අනාවරණය කරග. Y<ගලයෙZ න�, 
�න, Uරකථන 
අංක හා තරා9රම කවෙ	ද; 

 



( 2 ) 

 

 (iii) ඔ]ට එෙරbව ෙගන ඇ9 oයාමා	ග කවෙ	ද;  

  යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

1219/’16 

ග? ප<ම උදයශාත tණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ<ශ කට&� අමාත4�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම "සu්Aකෙ8 �bටා ඇ9 රාජ4 ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එM. w. w. ඊ. තසත්වා� `a ව	ෂ 1983 ප{ව `නාශ කරන ලද රාජ4 
ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ X එම ෙ<පළ ��බඳව රජෙ8 ��ග. තAෙසේ?වA කර 9ෙ:ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ<පළවල ස�}	ණ වQනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එA එA ෙ<පළවලට අදාළව වග1ව &� තසත්වා�ට 
`?<ධව ~9මය �යවර ෙගන 9ෙ:ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දAවා `මසා ඇ9 ෙතොර�? ස�බධෙය }	ණ වා	තාවA 
ඉ"gප. කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1471/’16 

ග? ච#ද ` ෙ�ag මහතා,— නගර සැල{� හා ජල ස�පාදන අමාත4�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 � ව.ම යහපාලන රජය බලයට ප.2ෙම අන�?ව, ෙ� දAවා 
බUMල "සu්Aකය �ළ oයාවට නංවා ඇ9 ජලස�පාදන ව4ාපෘ9 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එA එA ජලස�පාදන ව4ාපෘ9ෙ8 නම, ප9ලා� සංඛ4ාව හා වැය කළ 
�දM පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) බUMල "සu්Aකෙ8 ජනතාවෙZ පා~ය ජල ගැටjව `ස�ම සඳහා ගැ~මට 
අෙ@A�ත �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1624/’17 

ග? ෙහේෂා `තානෙZ මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා9ක ප9ප.9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ජා9ක ආදායමට `ශාල ශA9යA වන මැ�A ක	මාතය පධාන වශෙය 
aU කරන ර.නYර "සu්Aකෙ8 පාර�පgක මැ�A පතMක?වට අද එම 
ක	මාතය අb# 2 යන බව., 

 (ii) ෙමම ක	මාතය �ළ මහා පgමාණෙය �යැ
 ව4ාපාgකය 1bප 
ෙදෙනA අතර ස�පදා�ක පතM ක	මාතක?වා ��ක?ෙව� 2 9�ම 
ෙහේ�ෙව ෙමම ත..වය ඇ9 2 ඇ9 බව.; 

  එ�මා ��ගෙනbද? 



( 3 ) 

 

(ආ) (i) ෙ� වන`ට බැෙකෝ යත ෙයොදාෙගන කැ~� 1Wමට මහා පgමාණ පතM 
ක	මාතය සඳහා බලපත ��. කර 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, බලපතලා�ෙZ න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) පාර�පgක පතM ක	මාතය සඳහා බැෙකෝ යත ෙයොදා ගැ~ෙම 
සා�පදා�ක පතMක?වාට අසාධාරණයA ෙමම, `ශාල පාgසgක 
හා�යAද aUවන බව ��ගෙද; 

 (iv)  ෙමම ත..වය වැළැA2ම සඳහා ගත හැ1 oයාමා	ග කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1710/’17 

ග? වා{ෙ<ව නානායAකාර මහතා,— වැ`
 ක	මාත අමාත4�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) රජය `a ෙපොM ෙගො`යාට එA ගසකට ?. 52/- බැ�, ගස ්8 aට අAකර 5 
දAවා “ක@?A Yරවර” න# සහනාධාරයA ලබා U බව.; එම 
සහනාධාරය ව	තමානෙ8� ෙනොලැෙබන බව. දෙද; 

 (ii)  සහනාධාර ෙනොලැI� ෙපොM වගාක?ව, එම සහනාධාරය ඉMලා 2016 
ව	ෂෙ8 ෙදසැ�බ	 මස ෙපොM වගා1Wෙ� ම5ඩලෙ8 ර.නYර  
කා	යාලයට ඉMj�ප. භාරU න�., ෙ� දAවා එයට 1aU ප9චාරයA 
ලැ� ෙනොමැ9 බව ��ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ෙසොයා බලා වහාම ෙපොM ෙගො`යාට ෙපර පg" එම සහනාධාරය 
ලබා�මට කට&� කරෙද යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 
1754/’17 

ග? ල� ජයව	ධන මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා oස්9යා� ආග#ක කට&� 
අමාත4�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) උ^�වර පාෙ<=ය ෙMක� බලපෙ<ශෙ8 �bටා ඇ9 ගඩලාෙද�ය, 
ලංකා9ලක සහ ඇ�බැAක යන a<ධසථ්ාන ඉතා වැදග. ෙපෞරා�ක ෙලෝක 
පකට සථ්ාන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන නැර�ම සඳහා "නපතා ෙ<=ය හා `ෙ<=ය සංචාරකය දහස ්
ගණනA පැ#ෙණන බව දෙද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානවල ෙපොU පහ{ක� ෙනොමැ9 2ම ෙහේ�ෙව ෙ<=ය හා `ෙ<=ය 
සංචාරකය දැ� අO?තාවයට ලAවන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානවල අ^පා^ව පව9න ෙපොU පහ{ක� ක�න# ලබා�ම සඳහා 
 ඔබ අමාත4ාංශය යටෙ. ක�න# වැඩ��ෙවළA සකස ්කරෙද; 

 (ii)  එෙසේන�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

1799/’17 

ග? w. රං�. ද ෙසො�සා මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප9සංස්කරණ 
අමාත4�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩ� ගැටj �ර]M 1W ෙ� අර�� “��ස`ය” න# වැඩසටහනA 
oයා.මක වෙද; 

 (ii) එය ෙ� වන`ට � ලංකාෙh aයjම "සu්Aකවල oයා.මක වෙද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, “��ස`ය” වැඩසටහන oයා.මකවන "සu්Aක කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) ෙ� වන`ට එම “��ස`ය” වැඩසටහන ක�න� 1Wෙ� ෙයෝජනාවA ඉ"gප. 
2 9ෙ:ද; 

  (ii) එම වැඩසටහන ක�න� 1Wම සඳහා `ෙ<=ය ආධාර ලබා ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, එය `ෙ<ශ ආධාරයAද; එෙසේ නැතෙහො., ණය �දලAද;  

 (iv) එම ආධාරෙ8 �ල4මය වQනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) “��ස`ය” වැඩසටහන සඳහා ඇසත්ෙ�� කර ඇ9 �� �දල ෙකොපමණද;  

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2435/’17 

ග? උදය පභා. ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා9ක ප9ප.9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) දහනව වැ� ආ5^කම ව4වසථ්ා සංෙශෝධනය ෙක/�ප. 1Wමට සහ සංකM�ය 
පuකා සැකOමට අගාමාත4 කා	යාලය මl ෙග2� කළ තැනැ.තෙZ න� සහ 
එම එA එA Y<ගලයාට ෙගX �දM පමාණය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 


