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"#$ කෙළ& 2016 ඔ+ෙත,බ මස 17 වැ" ස1දා 

�න �යමය� ෙනොමැ� ෙයෝජනා ��බඳ දැ#�$ම 

පා. 187/’16 

ග- ෙස./0 අ1 සා2	 ම3ලානා මහතා   

ග- 789ක ප�රණ මහතා   

ග- ල< ජයව	ධන මහතා  

ග- අ#ර >0� ජයර?න මහතා   

ග- එස්. එ�. මB�කා	 මහතා  

ග- අCDEලාහ් මහF්ෆ් මහතා  

ග- ෙහ�ට	 අHIහාJ මහතා  

ග- ච�ම ගමෙL මහතා  

ග- ෙමොෙහොම0 නවM මහතා  

ග- ෙ�. ෙ�. �යදාස මහතා  

ග- Mජයකලා මෙහේස්වර මහ?Jය  

ග- අ. අරM8 Oමා	 මහතා  

ග- ධ	ම
ංග� >8ධා	ථ මහතා  

ග- ලසත අලRයවන මහතා   

ග- S
H MෙTෙසේකර මහතා,— �රසර සංව	ධනය සඳහා වන එ�ස? ජාWෙL 
2030 න[ාය පතය ��බඳ පා	
ෙ�� Mෙශේෂ කාරක සභාව,— එ�ස? ජාWෙL 
මහා ම_ඩලය M> එa අංක A/RES/70/1 දරන ෙයෝජනා ස�මතය මf අෙH�ෂා 
සහගත �රසර සංව	ධන අර�g (SDGs) දහ හත� ඇ�ළ? �රසර සංව	ධනය 
සඳහා වන එ�ස? ජාWෙL 2030 න[ාය පතය �ය? කර ඇ� ෙහ/ ද; 

 

o ලංකා පජාතාqක සමාජවා$ ජනරජෙයa ආ_Sව ද ෙමම ෙයෝජනා ස�මතය 
අ#මත කර එ< න[ාය පතය sයා?මක tuම සඳහා �� උනDෙව w�ව කටw� 
tuමට කැපx >yන ෙහ/ ද;   
 

�රසර සංව	ධන අර�g, �රසර සංව	ධනෙයa ආ	zක, සමාජ{ය සහ පාBසBක 
මානය සංෙයෝජනය ෙකෙරන අත	 බැ|� සaත රා�වt w�ත වන ෙහ/ ද; 
 

ෙමම අර�g සා�ෂා? කර ගැ}ෙ� $  පා	
ෙ�� ඒවාෙයa }� ස�පාදන, 
අයවැය සකසt්uෙ� සහ අ��ෂණ කා	යය හරහා ප�ඛස්ථානය ෙගන >yන 
ෙහ/ ද; 



( 2 ) 

 

�රසර සංව	ධනය සඳහා වන එ�ස? ජාWෙL 2030 න[ාය පතය o ලංකාව �ළ 
sයා?මක tuෙ� කා	යය ඉෂ්ට ෙකෙරන බව සහ�ක කර ගැ}ම සඳහා පහත 
සඳහ ක-g ස�බධෙය ෙසොයා බලා �	ෙ8ශ ඉ�Bප? tuම ��ස 
පා	
ෙ�� Mෙශේෂ කාරක සභාව� ප? කළ w� යැ/ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර >y/:— 

(අ) අදාළ ෙ	�ය අමාත[ාංශ Mමසා ජා�ක ප�ප?� ස�පාදනය tuම සහ 
}� ස�පාදනය; 

(ආ) පමාණව? පB� ෙ8�ය ස�ප? ෙව කර $ම සහ ජාත[තර අර�දE 
සපයාගැ}ෙ� කම ෙසොයාගැ}ම; 

(ඇ) sයා?මක tuෙ� රාජ[ ආයතන අතර ස�බ�කරණය; 

(ඈ) ජා�ක, පළා? සභා සහ පළා? පාලන ම�ට�වල$ ජාලගතකරණ 
sයාමා	ග; 

(ඉ) රාජ[ - ෙපෞ8ග
ක හ3EකාB?වය �Bම? tuම; 

(ඊ) එ�ස? ජාWෙL �ෙයෝ�තායතනවල සහ >ME සමාජ සංMධානවල 
සහාය ලබා ගැ}ම; 

(උ) කලා�ය සහ ජාත[තර ම�ටෙම රටවE අතර පxණතාවය සහ 
අ?දැ<� �වමා- කර ගැ}ම; 

(ඌ) ෙවනම ද?ත පදනම� සකස් tuම සහ කා1න වශෙය පග�ය 
සමාෙලෝචනය tuම; සහ 

(එ) ඉහත සඳහ ක-g හා ස�බධ ෙහෝ එම ක-gවලට ආ#ෂංRක >ය� 
කාරණා ��බඳ සළකා බැ1ම. 

2.  (අ) එ< කාරක සභාව සහ එa සභාප�වරයා කථානායකවරයා M> ප?කළ 
  w�ය; සහ 

(ආ) පා	
ෙ��ෙ� ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 95 a M9Mධානවල Oම� 
සඳහව �7ණ ද, කාරක සභාව සාමා�කය පහෙළොස් ෙදෙනOට (15) 
ෙනොවැ� සංඛ[ාවt සමMත Mය w�ය. 

3.  එ< කාරක සභාවට, 

 (අ)  >ය ගණ�රණය �යම කර ගැ}මට ද; 

 (ආ) ඉහත සඳහ කර ඇ� ක-g �	ණ වශෙය සලකා බැ1ම සඳහා කාරක 
සභාව M> අවශ[ යැ/ Wරණය කර# ලබන පB�, ඕනෑම I8ගලෙයO 
එම කාරක සභාව ඉ�Bයට කැඳxමට ද, ඕනෑම 
යMEල� ෙහෝ වා	තාව� 
ලබා ෙදන ෙලසට ඕනෑම I8ගලෙයOට �යම tuමට ද, එ< >ය� 
සා��, 
�තව ෙහෝ වා�කව, ලබා $මට ෙහෝ ලබා ගැ}මට ද; 

 (ඇ) කාරක සභාවට සහාය xම ��ස අදාළ �ෙෂේතවල MෙශේෂඥයෙL සහ 
පxණයෙL ෙසේවය ලබා ගැ}මට ද; සහ 

 (ඈ) ක
 කල අත	වාර වා	තා ඉ�Bප? tuමට ද, පා	
ෙ��ව කE 
තබන ල8ෙ8 3වද �ස්x� පව?වාෙගන යාමට ද, 

 බලය ��ය w�ය. 
 

4. >ය පළ� �සx්� �නෙ. >ට එ� වසරක කාලය� �ළ ෙහෝ පා	
ෙ��ව M> 

ලබාෙදන අ කවර ෙහෝ අමතර කාල�මාව� �ළ ෙහෝ කාරක සභාව M> >ය 

වා	තාව පා	
ෙ��වට ඉ�Bප? කළ w�ය.   
 

 


