
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
456/’16 

1. 

ග	 එ�. එ�. එ�. ස මා" මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 45රෙගොඩ පාෙ89ය සභාව ම;", කැ� කසළ බැහැර >?ෙ� සථ්ානය 
ෙලස හAනාෙගන Bෙබන ෙරොටවැව, ෙපො ව)ත ඉඩම අපDත F එ4 ජල 
Hලාශය" හාJFෙ� අවදාන� ත))වය පවBන බව ද"ෙ"ද;  

 (ii) පාMය ජල පශන්ය සහ වNගO ෙරෝQ ත))වය උග ෙලස පවBන එම 
පළාෙ) ජනතාවට ෙමT" UVවන බලපෑම අවම >?ම �Xස ගY ලබන 
�යවර කවෙZද;  

 (iii) අවට ප[සරයට හාJ ෙනොවන අ\[" කමව) ෙලස කැ� කසළ බැහැර 
>?ෙ� ව,ාපෘBය ආර�භ කර"නකෙ◌ේද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම cනය කවෙZද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

464/’16 
2. 

ග	 උදය පභා) ග�ම"�ල මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජාBක පBප)B හා ආZgක 
කට\� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (3) 

(අ)  (i) 2016 ජනවා[ 01 cනට ජනාjපB�මා DU" Uය කාZය මkඩලයට ප)කර 
ඇB Uයlම උපෙ8ශකව	", ෙ ක�ව	", ස�බ"mකරණ Jලධා[", 
ෙපෞ8ගqක සහකාරව	" සහ ෙවන) එවැJ Jලධා[" සංඛ,ාව, ෙව" 
ෙව" වශෙය" කවෙZද;  

 (ii) ඉහත (i) අYව tu Jලධා[" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)4 Jලධා["ෙv න� සහ එ එ Jලධා[යාට ලබා w ඇB වැx�, 
wමනා, කාZය මkඩල සහ ෙවන) පහyක� ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙZද; 

 (iv) ඉහත (i)4 Jලධා["ෙv අධ,ාපJක සහ වෘ)Bය yVyක� ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙZද;  

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

 

 

 

(අටවැJ පාZqෙ�"�ව - පළtවැJ සභාවාරය) 
අංක 109.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2016 ඔ�ෙත�බ� මස 25 වැ# අඟහ&වාදා අ. භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 

517/’16 
3. 

ග	 |8jක පBරණ මහතා,— MBය හා සාමය සහ ද}ණ සංවZධන 
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i)  ශ ~ ීලංකාව �ළ ග�සා >?� MBෙය" තහන� බව); 

 (ii) ශ ~ ීලංකාව �ළ MB Dෙරෝm ග�සා >?� UV වන බව); 

 (iii) ෙමම ග�සා >?� UV කරන සථ්ාන අනාර�ත හා MB Dෙරෝm ෙලස කට\� 
කරන බව);  

 එ�මා ද"ෙන4ද?  

(ආ)  (i) 2012.01.01 cන Uට 2015.12.31 cන දවා කාලය �ළ හAනාෙගන, MBමය 
ක ~යිාමාZග ග) MB Dෙරෝm ග�සා මධ,සථ්ාන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම මධ,සථ්ානවලට එෙර4ව දkඩ MB සංග ~හයට අYව ගත හැ> 
ක ~යිාමාZග කවෙZද; 

  (iii) එම MB ප ~මාණව) ෙනොවන බව එ�මා ��ග"ෙ"ද;  

  (iv) එෙසේ න�, එම MB සංෙශෝධනය >?මට කට\� කර"ෙ"ද;  

  (v) ග�සා >?� MBගත >?මට කට\� කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

609/’16 
4. 

ග	 (ෛවද,) නq"ද ජයBස්ස මහතා,— පවාහන හා UD  �ව" ෙසේවා  
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2012, 2013, 2014 වZෂවලw � ලංකා ගමනාගමන මkඩලය DU" බස ්රථ 
අමතර ෙකොටස ් �ලw ගැMෙ�w අYගමනය කළ කමෙ�දය වZෂය අYව 
ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙZද; 

 (ii) එය, ඊට ෙපර පැවB කමෙ�දයට වඩා ෙවනස ්ව"ෙ" කවර ආකාරෙය"ද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන4ද? 

(ආ) ඉහත වZෂවලw � ලංගමයට අමතර ෙකොටස,් 

 (i) සැප�ම සඳහා ෙට"ඩZ ඉc[ප) කළ සමාග� හා ඔ�"ෙv q�නය"; 

 (ii) සැප� සමාගම හා එ4 q�නය; 

 (iii) සැප� cනය" හා ඒවාෙ� ව�නාක�; 

 (iv) ආනයනය ෙවYෙව" රජයට ෙගවන ලද බV  tද ; 

 ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙZද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඇ) ෙග"වන ලද අමතර ෙකොටසව්ල �ල, ප�Bය සහ අවශ,තාවය ස�බ"ධෙය"         
� ලංගමය සෑ�මට ප) ව"ෙ"ද ය"න) එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

 
 
 



( 3 ) 

 

 

 748/’16 
5. 

ග	 �ම  ර)නායක මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජාBක පBප)B හා ආZgක 
කට\� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වZෂවල ගා ල cස�්කය �ළ, 

 (i) qයාපcං�ව B� ෙසේවා J\තය"ෙv භාරකාර අරtද  (ETF) ��� 
සංඛ,ාව; 

 (ii) අlB" qයාපcං� � ෙසේවා J\තය"ෙv භාරකාර අරtද  (ETF) ��� 
සංඛ,ාව; 

එ එ වZෂය අYව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙන4ද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වZෂවල අlB" qයාපcං� � ෙසේවා J\තය"ෙv භාරකාර 
  අරtද  (ETF) ��� සංඛ,ාව,   

 (i) රජයට අය) සමාග�; 

 (ii) අZධ රාජ, ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ8ගqක අංශය;   

 (iv) කZමා"ත අංශය; 

 (v) කෘ}කZමා"ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අYව සහ එ එ වZෂය අYව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න) එ�මා 
ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

868/’16 
6. 

ග	 ච�"ද D ෙ�U[ මහතා,— පවාහන හා UD  �ව" ෙසේවා අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වZෂ 2010 Uට ෙ� දවා බV ල cස�්කය �ළ � ලංකා ගමනාගමන 
මkඩලෙ� ෙසේවෙ� Jරත F Uට Dශාම ලැ� tu ෙසේවක සංඛ,ාව 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙසේවකය" අත[" බ�තරයකට තවම) ඔ�" ට 4� ෙසේවක අZථසාධක 
අරtද  හා පා[ෙතෝ}ක wමනා ලබා w ෙනොමැB බව ද"ෙ"ද; 

 (iii) ෙ� ෙහේ�ෙව" එම ප�  Dශාල �ඩනයකට ල F ඇB බැD", එම 
ෙසේවකය"ට අදාළ wමනා ක න�" ලබාwමට �යවර ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

881/’16 
7. 

ග	 yJ  හA"ෙන)B මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජාBක පBප)B හා ආZgක 
කට\� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) \ද හtදා ෙසේවෙ� J\� ෙසබu"ෙv ෙදමා�ය" සඳහා 	.750/-ක 
wමනාව ලබා V"ෙ"ද;   



( 4 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම wමනාව ෙ� වනDට නතර කර Bෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර cනයක Uටද;  

 (iv) ඉc[ෙ�w එම wමනාව ඔ�"ට ලබාwමට කට\� කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

518/’16 
8. 

ග	 |8jක පBරණ මහතා,— ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද, අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ශ ~ ී ලංකාව �ළ U�න කා"තා qං�ක ශ ~�කය" ��බඳ සංගණනය කර 
Bෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද?  

(ආ) (i) 2015 වසර අවසාන වනDට HIV හා ෙවන) සමාජ ෙරෝගවලට ෙගොV	 � 
කා"තා qං�ක ශ ~�කය" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) HIV ඇ�u සමාජ ෙරෝග කා"තා qං�ක ශ ~�කය" අතර ව,ා�ත Fම 
වැළැFම සඳහා ක ~යිාමාZග ෙගන Bෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ක ~යිාමාZග කවෙZද;  

 ය"න) එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

749/’16 
9. 

ග	 �ම  ර)නායක මහතා,— ක�ක	 හා වෘ)¤ය ස�B සබඳතා අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වZෂවල ගා ල cස�්කය �ළ, 

 (i) qයාපcං�ව B� ෙසේවක අZථසාධක අරtද  (EPF) ��� සංඛ,ාව; 

 (ii) අlB" qයාපcං� � ෙසේවක අZථසාධක අරtද  (EPF) ��� සංඛ,ාව; 

එ එ වZෂය අYව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙන4ද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වZෂවල අlB" qයාපcං� � ෙසේවක අZථසාධක අරtද   
  (EPF) ��� සංඛ,ාව,   

 (i) රජයට අය) සමාග�; 

 (ii) අZධ රාජ, ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ8ගqක අංශය;   

 (iv) කZමා"ත අංශය; 

 (v) කෘ}කZමා"ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අYව සහ එ එ වZෂය අYව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න) එ�මා 
ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 



( 5 ) 

 

 

869/’16 
10. 

ග	 ච�"ද D ෙ�U[ මහතා,— ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද, අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා) ව)ම" පධාන අමාත,වරයා එම §රයට ප)Fෙම" අන�	ව 
පළා) ෙසෞඛ, ෙසේවාෙ� c\�ව ය� ම"දගා¨ ත))වයකට ලF Bෙබන 
බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඌව පළාෙ), Dෙශේෂෙය"ම බV ල cස�්කෙ�, ඌව පළාත 
යටෙ) පාලනය වන ගා¨ය ෙබෙහ) ශාලා සහ ෙරෝහ  සංවZධනය >?මට 
Djම) වැඩසටහන cය) >?මට �යවර ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

882/’16 
11. 

ග	 yJ  හA"ෙන)B මහතා,— නගර සැලy� හා ජල ස�පාදන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අZථසාධක අරtදලට දායක Fෙ�w, ජාBක ජලස�පාදන හා 
ජලාපවහන මkඩලෙ� සමහර ෙසේවකය "ට සාමා©ක අංක 02 JN) 
කරY ලබ"ෙ" Nමන අවසථ්ා වලwද; 

 (ii) ඉහත (i) 4 ප[c JN) � සාමා©ක අංක, Jලධා[යා Dශාම ග"වන අවසථ්ාව 
වන ෙත ඒකාබ8ධ >?මට කට\� ෙනොකර"ෙ" ම"ද; 

 (iii) මkඩලය ම;" UVකරන ලද වරද Jවැරc කරන ෙලස Jලධා[යN DU" 
ඉ ª� කර B�යw), ඔ� Dශාම ග"වන අවසථ්ාව දවා එය Jවැරc 
ෙනො>?ෙම" ඔ�ෙv අZථසාධක අරtද  ෙගFම පමා වන බව) එය 
මkඩලෙ� ෙනොසැල> ල බව) ��ග"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

519/’16 
12. 

ග	 |8jක පBරණ මහතා,— MBය හා සාමය සහ ද}ණ සංවZධන 
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ඇතැ� අපරාධය"ට ස�බ"ධ «8ගලය" එම අපරාධ ෙචෝදනාවq" මඟහැර 
යෑම සඳහා qං�ක ප[වZතනය" UV කර ග"නා බව); 

 (ii) ඉ"පyද DDධ අපරාධය"ට ස�බ"ධFෙ� අවදානම පවBන බව); 

 එ�මා ද"ෙන4ද?  

(ආ) (i) qං�ක ප[වZතනය" UV කර ග) «8ගලය" ශ ~ ී ලංකාව �ළ අපරාධවලට 
ස�බ"ධ බවට වාZතා F Bෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම «8ගලය" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�"ට D	8ධව ග) ක ~යිාමාZග කවෙZද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

 



( 6 ) 

 

 

(ඇ) (i) අපරාධ UV >?ෙම" පy qං�ක ප[වZතනය" UV කර ග) «8ගලය" 
ස�බ"ධව වාZතා F Bෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම «8ගලය" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�"ට D	8ධව ෙගන ඇB ක ~යිාමාZග කවෙZද; 

 ය"න) එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

750/’16 
13. 

ග	 �ම  ර)නායක මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජාBක පBප)B හා ආZgක 
කට\� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වZෂවල යාපනය cස�්කය �ළ, 

 (i) qයාපcං�ව B� ෙසේවා J\තය"ෙv භාරකාර අරtද  (ETF) ��� 
සංඛ,ාව; 

 (ii) අlB" qයාපcං� � ෙසේවා J\තය"ෙv භාරකාර අරtද  (ETF) ��� 
සංඛ,ාව; 

එ එ වZෂය අYව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙන4ද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වZෂවල අlB" qයාපcං� � ෙසේවා J\තය"ෙv භාරකාර 
  අරtද  (ETF) ��� සංඛ,ාව,   

 (i) රජයට අය) සමාග�; 

 (ii) අZධ රාජ, ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ8ගqක අංශය;   

 (iv) කZමා"ත අංශය; 

 (v) කෘ}කZමා"ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

අYව සහ එ එ වZෂය අYව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න) එ�මා 
ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

870/’16 
14. 

ග	 ච�"ද D ෙ�U[ මහතා,— ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද, අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) අද වනDට ෙ89ය ෛවද, Dද,ාව ��බඳව ජාත,"තර වශෙය" Dෙශේෂ 
උන"Vව ඇB F Bෙබන බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) බV ල cස�්කෙ�  U�න ෙ89ය ෛවද, උපාjධා[" සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම උපාjධා[" පළා) සභාෙ� හා මධ,ම රජෙ� ෙසේවය සඳහා බඳවා 
ගැMමට Djම) වැඩසටහන සකස ්කර Bෙ�ද; 

 

 



( 7 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ න�, එම වැඩසටහන ��බඳ ෙතොර�	 කවෙZද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම"ද? 

 

 
පධාන කට\� ආර�භෙ� w 

පන* ෙක+�ප* ,-ගැ�/ම ,-බඳ දැ1�2ම 

1. 

tද  අමාත,�මා,— ඉඩ� (ස"තකය පැව?ම .මා >?ෙ�) (සංෙශෝධන),— 2014 
අංක 38 දරන  ඉඩ� (ස"තකය පැව?ම .මා >?ෙ�) පනත සංෙශෝධනය >?ම සඳහා � 
පන) ෙකx�පත>. 

ෙය�ජනා ,-බඳ දැ1�2ම 

2. 

ග	 එ�. ඒ. yම"Bර" මහතා,— පන) ෙකx�පත  ඉc[ප) >?ෙ�  අවසරය   
(අංක 1),— පහත සඳහ" පන) ෙකx�පත ඉc[ප) >?මට අවසර cය \�ය:— 

“සරවනපව" පදනම සංසථ්ාගත >?ම සඳහා � පන) ෙකx�පත>.”  

2. 

ග	 ෙශහා" ෙසේමUංහ මහතා,— පන) ෙකx�පත  ඉc[ප) >?ෙ�  අවසරය   
(අංක 2),—  පහත සඳහ" පන) ෙකx�පත ඉc[ප) >?මට අවසර cය \�ය:— 

“ම4පාල ෙහේර) ජන සහන පදනම සංසථ්ාගත >?ම සඳහා � පන) ෙකx�පත>.”  

3. 

ග	 මq) ජයBලක මහතා,— පන) ෙකx�පත  ඉc[ප) >?ෙ�  අවසරය        
(අංක 3),—  පහත සඳහ" පන) ෙකx�පත ඉc[ප) >?මට අවසර cය \�ය:— 

“ෛම°පාල U[ෙසේන ලද	 c[ය පදනම සංසථ්ාගත >?ම සඳහා � පන) ෙකx�පත>.”  

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැY�wම සහ cනට Jය�ත කට\� 
 

පා. 187/’16 

1. 

ග	 ෙස�T± අª සා�Z ම�ලානා මහතා   

ග	 |8jක පBරණ මහතා   

ග	 ල² ජයවZධන මහතා  

ග	 අYර U±J ජයර)න මහතා   

ග	 එස්. එ�. ම[කාZ මහතා  
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ග	 අ�V ලාහ් මහ³්ෆ් මහතා  

ග	 ෙහටZ අ�«හා� මහතා  

ග	 ච"cම ගමෙv මහතා  

ග	 ෙමොෙහොම± නවD මහතා  

ග	 ෙ. ෙ. �යදාස මහතා  

ග	 Dජයකලා මෙහේස්වර" මහ)�ය  

ග	 අ. අරD"8 NමාZ මහතා  

ග	 ධZමqංග� U8ධාZථ" මහතා  

ග	 ලස"ත අල�යව"න මහතා   

ග	 Oq� Dෙ�ෙසේකර මහතා,— Bරසර සංවZධනය සඳහා වන එස) ජා¤"ෙv 
2030 න,ාය පතය ��බඳ පාZqෙ�"� Dෙශේෂ කාරක සභාව,— එස) ජා¤"ෙv 
මහා මkඩලය DU" එ4 අංක A/RES/70/1 දරන ෙයෝජනා ස�මතය ම;" අෙ�ෂා 
සහගත Bරසර සංවZධන අරt� (SDGs) දහ හත ඇ�ළ) Bරසර සංවZධනය 
සඳහා වන එස) ජා¤"ෙv 2030 න,ාය පතය cය) කර ඇB ෙහT" ද; 

 

� ලංකා පජාතා"�ක සමාජවාw ජනරජෙය4 ආkOව ද ෙමම ෙයෝජනා ස�මතය 
අYමත කර එ² න,ාය පතය »යා)මක >?ම සඳහා JB උන"Vෙව" \�ව කට\� 
>?මට කැපF U�න ෙහT" ද;   
 

Bරසර සංවZධන අරt�, Bරසර සංවZධනෙය4 ආZgක, සමාජ�ය සහ පා[ස[ක 
මානය" සංෙයෝජනය ෙකෙරන අ"තZ බැ¼� ස4ත රාtව>" \ත වන ෙහT" ද; 
 

ෙමම අරt� සාෂා) කර ගැMෙ� w  පාZqෙ�"� ඒවාෙය4 MB ස�පාදන, 
අයවැය සකස>්?ෙ� සහ අmෂණ කාZයය" හරහා පtඛස්ථානය ෙගන U�න 
ෙහT" ද; 
 

Bරසර සංවZධනය සඳහා වන එස) ජා¤"ෙv 2030 න,ාය පතය � ලංකාව �ළ 
»යා)මක >?ෙ� කාZයය ඉෂ්ට ෙකෙරන බව සහBක කර ගැMම සඳහා පහත 
සඳහ" ක	� ස�බ"ධෙය" ෙසොයා බලා JZෙ8ශ ඉc[ප) >?ම �Xස 
පාZqෙ�"� Dෙශේෂ කාරක සභාව ප) කළ \� යැT ෙමම පාZqෙ�"�ව 
ෙයෝජනා කර U�T:— 

(අ) අදාළ ෙZ½ය අමාත,ාංශ Dමසා ජාBක පBප)B ස�පාදනය >?ම සහ 
MB ස�පාදනය; 

(ආ) පමාණව) ප[c ෙ89ය ස�ප) ෙව" කර wම සහ ජාත,"තර අරtද  
සපයාගැMෙ� කම ෙසොයාගැMම; 

(ඇ) »යා)මක >?ෙ� රාජ, ආයතන අතර ස�බ"mකරණය; 

(ඈ) ජාBක, පළා) සභා සහ පළා) පාලන ම¾ට�වලw ජාලගතකරණ 
»යාමාZග; 

(ඉ) රාජ, - ෙපෞ8ගqක හ� කා[)වය c[ම) >?ම; 

(ඊ) එස) ජා¤"ෙv Jෙයෝ©තායතනවල සහ UD  සමාජ සංDධානවල 
සහාය ලබා ගැMම; 

(උ) කලා�ය සහ ජාත,"තර ම¾ටෙම" රටව  අතර පFණතාවය සහ 
අ)දැ²� �වමා	 කර ගැMම; 
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(ඌ) ෙවනම ද)ත පදනම සකස් >?ම සහ කාªන වශෙය" පගBය 
සමාෙලෝචනය >?ම; සහ 

(එ) ඉහත සඳහ" ක	� හා ස�බ"ධ ෙහෝ එම ක	�වලට ආYෂං�ක Uයl 
කාරණා ��බඳ සළකා බැªම. 

2.  (අ) එ² කාරක සභාව සහ එ4 සභාපBවරයා කථානායකවරයා DU" ප)කළ 
  \�ය; සහ 

(ආ) පාZqෙ�"�ෙ� ස්ථාවර Jෙයෝග අංක 95 4 DjDධානවල Nම 
සඳහ"ව B|ණ ද, කාරක සභාව සාමා©කය" පහෙළොස් ෙදෙනNට (15) 
ෙනොවැ  සංඛ,ාව>" සම"Dත Dය \�ය. 

 

3.  එ² කාරක සභාවට, 

 (අ)  Uය ගණ¿රණය Jයම කර ගැMමට ද; 

 (ආ) ඉහත සඳහ" කර ඇB ක	� ¿Zණ වශෙය" සලකා බැªම සඳහා කාරක 
සභාව DU" අවශ, යැT ¤රණය කරY ලබන ප[c, ඕනෑම «8ගලෙයN 
එම කාරක සභාව ඉc[යට කැඳFමට ද, ඕනෑම qයD ල ෙහෝ වාZතාව 
ලබා ෙදන ෙලසට ඕනෑම «8ගලෙයNට Jයම >?මට ද, එ² Uයl 
සා}, qÁතව ෙහෝ වා�කව, ලබා wමට ෙහෝ ලබා ගැMමට ද; 

 (ඇ) කාරක සභාවට සහාය Fම �Xස අදාළ ෙෂේතවල Dෙශේෂඥය"ෙv සහ 
පFණය"ෙv ෙසේවය ලබා ගැMමට ද; සහ 

 (ඈ) කq" කල අ"තZවාර වාZතා ඉc[ප) >?මට ද, පාZqෙ�"�ව ක  
තබන ල8ෙ8 �වද Ãස්F� පව)වාෙගන යාමට ද, 

 බලය B�ය \�ය. 
 

4. Uය පළt ÃසF්� cනෙ� Uට එ වසරක කාලය �ළ ෙහෝ පාZqෙ�"�ව DU" 

ලබාෙදන අ" කවර ෙහෝ අමතර කාල.මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව DU" Uය 
වාZතාව පාZqෙ�"�වට ඉc[ප) කළ \�ය.   

 

*2. 

 වරාය සහ �ව" ෙතොxපල සංවZධන බV (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර 
>යFම.  

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*3. 
ජාBය ෙගොඩනැQෙ� බV (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර >යFම. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*4. 
DසZජන (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර >යFම. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*5. 
එක� කළ අගය මත බV (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර >යFම. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*6. 

� ලංකා ඉං©ෙ"	ව	"ෙv සභාව පන) ෙකx�පත — ෙදවැJවර >යFම.  
(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 
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*7. 
ෛවද, (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර >යFම. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*8. 
ෙබෞ8ධ Dහාර ෙ8වාලග� (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර >යFම. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*9. 

ෙථේරවාw ÅÆ කBකාව) (qයාපcං� >?ෙ�) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJ වර 
>යFම. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*10. 

DVqබල හා «නZජනMය බලශB අමාත,�මා,— � ලංකා yJත, බලශB අjකා[ය 
පනත යටෙ) Jෙයෝග,— 2007 අංක 35 දරන � ලංකා yJත, බලශB අjකා[ය පනෙ) 36 
වග"Bෙ� (2) උප වග"Bෙ� (ඈ) සහ (ඉ) ෙÇද සමඟ >යDය \�, එ² පනෙ) 67 වග"Bය 
යටෙ) DVqබල හා «නZජනMය බලශB අමාත,වරයා DU" සාදY ලVව, 2016 ÈJ මස 15 
cනැB අංක 1971/13 දරන අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.09.20 වැJ cන 
ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය. 

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

*11. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 61(1) උප වග"Bෙ� 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙÇද යටෙ), mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" සාදන 
ලVව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැ�බZ 01 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 
2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.   

*12. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග"B සමඟ >යDය \� 61(1)
(ත) වග"Bය යටෙ), mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැ�බZ 01 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 
2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.   

 

*13. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග"B සමඟ >යDය \� 61(1)
(ත) වග"Bය යටෙ), mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැ�බZ 12 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.09.06 
cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.   

*14. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 61(1)(ඌ) වග"Bය 
යටෙ) ස් වෙ8ශ කට\� සහ mවර  අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මාZ� 03 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද 
Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.   
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*15. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග"B යටෙ) mවර අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 1907/47 සහ 2015 මාZ� 
26 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද 
Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.     

*16. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග"B යටෙ) mවර අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 1907/47 සහ 2015 මාZ� 26 cනැB 
අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ,  2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත 
කළ \� ය. 

  

*17. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 30 වැJ වග"Bය 
සමඟ >යDය \� 61 වග"Bය යටෙ) mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" 
සාදන ලVව, අංක 1924/6 සහ 2015 Èq 20 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ,  
2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය. 

*18. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 29 වැJ වග"Bය 
සමඟ >යDය \� 61 වග"Bය යටෙ) mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" 
සාදන ලVව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබZ 26 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY 
ලැබ, 2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.   

 

*19. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 61(1)(ත) වග"Bය 
යටෙ) mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබZ 26 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.09.06 cන 
ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.   

 

*20. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග"B සමඟ >යDය \�, 
61(1)(ත) වග"Bය යටෙ) mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැ�බZ 14 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 
2016.09.06 cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.     

 

*21. 
mවර හා ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,�මා,— mවර සහ ජලජ ස�ප) පනත යටෙ) 

Jෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන mවර සහ ජලජ ස�ප) පනෙ) 61(1)(ත) වග"Bය 
යටෙ) mවර සහ ජලජ ස�ප) සංවZධන අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැ�බZ 14 cනැB අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.09.06 cන ඉc[ප) 
කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.       
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*22. 

ආkOකම ව,වසථ්ාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— Dවාදය  ක  තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ÈJ 22),— “� ලංකා පජාතා"�ක සමාජවාw ජනරජෙ� ආkOකම ව,වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව,වසථ්ාෙ� DjDධාන පකාරව මැBවරණ ෙකො�ෂ" සභාව DU" 2016 ෙපබරවා[ 25 
cනැB අංක 1955/19 දරන අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 2016.05.06 cන ඉc[ප) 
කරන ලද, ජනමතDචාරණයකw ෙහෝ ඡ"ද Dම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ DදÊ) හා tËත 
ජනමාධ, DU" ��පැcය \� උපමාන ෙහව) මාZෙගෝපෙ8ශ/ ෙමෙහ\� පBප)B අYමත 
කළ \� ය.” යYෙව" ෙයෝජනා කරන ලc", පශන්ය සභාÅtඛ කරන ලw.  

*23. 
සංවZධන උපාය මාZග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ) Jෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන) ම;" 
සංෙශෝjත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ) 4 වැJ 
වග"Bෙ� (3) වැJ උපවග"Bය සහ 14 වැJ වග"Bය සමඟ >යDය \�, එම 
පනෙ) 20 වැJ වග"Bය යටෙ) tද  අමාත,වරයා DU" සාදන ලVව, 2015 
ෙපබරවා[ 26 cනැB අංක 1903/41 දරන අB Dෙශේෂ ගැස¾ පතෙ� පළ කරY ලැබ, 
2015.09.23  cන ඉc[ප) කරන ලද Jෙයෝග අYමත කළ \� ය.  

(අමාත, මkඩලෙ� අYමBය ද"වා Bෙ�.) 

24. 

� ලංකා ෙසේවා �[ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන) ෙකx�පත — 
ෙදවැJවර >යFම.  

25. 
ළමා «න	)ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත >?ෙ�) පන) ෙකx�පත — ෙදවැJවර >යFම.  

26. 
� ලංකා ඵස) »සB්යාJ සෙහෝදර)වය (සංසථ්ාගත >?ෙ�) පන) ෙකx�පත — 

ෙදවැJවර >යFම.  

 
 * සල6ෙණ� හ8�ව1 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 

 


