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1. දැක්ම හා මමමහවර  

 දැක්ම 

 

 
මමමෙවර 

ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිකේම්තවුටවශ ලං්ක්වේමවු ලංපකරක්ක්ක් ලංහාෙපව  ලංදප් වවු් 

 

ශ්රී ලං කා ප ලං රපලිකේම්තවුටමව ලං පකරක්ක ලංම් ුලං  පලි්භපර් ලං ඉශුකිරීම ලං හාෙප ලං
ගරු ලංපකරක්ක ලංතප් වටමපශ ලංෙප පකරක්කම් ුලංගරු ලං ලංමතවුරවීරුතුශ ලංරර්හවු ලං
මහවු්ක් ලංහැකහමී. ලං 
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 පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට පැවරී ඇති සියළුම කාර්යයන් සංවිධානය කිරීම, 

සේබන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීම. 

 සෑම පාර්ලිමේන්තු රැස්වීේ සතියකම දෛනික වැඩසටහන, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

විසින් තීරණය කළ පසු ඒ පිළිබඳ විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන් ලිපි, ෆැක්ස්,මකටි පණිවුඩ,විෛුත්    තැපැල 

හා දුරකථනය මගින් ෛැනුවත්   කිරීම. 

 ගරු කථානායකතුමාමේ ප්රධානත්  වමයන් පැවැත්  මවන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාමේ 

රැස්වීේ පිළිබඳ විපක්ෂමේ ගරු පක්ෂ නායකයින්  හා අෛාළ අමනකුත්   විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්  

ෛැනුවත්   කිරීම හා සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාමේ රැස්වීේ සඳහා ගරු විපක්ෂ නායකතුමාමේ කාර්යාලය 

නිමයෝජනය කරමින් සහභාගී වීම.  

 පාර්ලිමේන්තු රැස්වීේවලදී විපක්ෂය මවනුමවන් සහභාගී වන කිකකයන්මේ නාම මේඛන සකස් කිරීම 

සහ කතා මවනුමවන් කාලය මවන් කර දීම. 

 ස්ථාවර නිමයෝග 23/2 යටමත්   විපක්ෂමේ පක්ෂ නායකයින් විසින් ඉදිරිපත්   කරන ප්රශ්්න පාර්ලිමේන්තු 

මහ මේකේ මවත මයොමු කිරීම. 

 සභාව කේතබන අවස්ථාමේ මයෝජනා හා ප්රශ්්න විවාෛයට ගනු ලබන දිනයන් මහෝ ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි 

කිරීේ මකමරන දිනයන් පිළිබඳ විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන් ෛැනුවත්   කර ුවුන් විසින් ඉදිරිපත්   කරනු 

ලබන මයෝජනා හා ප්රශ්්න පාර්ලිමේන්තු මහ මේකේ මවත මයොමු කිරීම. 

 ගරු අග්රාමාතයතුමාමගන් පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත්   කරන 

ප්රශ්්න පාර්ලිමේන්තු මහ මේකේ මවත මයොමු කිරීම. 

 පාර්ලිමේන්තුමේ ඡන්ෛ විමසීේ සිදු කරන අවස්ථාවන්හිදී විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන් කැඳවීමට අවශ්ය 

කටයුතු  කිරීම හා ගරු මන්ත්රීවරුන්මේ පැමිම ම පිළිබඳව අවශ්ය වාර්තා තබා ගැනීම. 

 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්මේ නාම මයෝජනා පාර්ලිමේන්තු මහ 

මේකේ මවත මයොමු කිරීම. 

 පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභා රැස්වීේ කාල සටහන් පිළිබඳ ගරු මන්ත්රීවරුන් මකටි 

පණිවුඩ හා විෛුත්   තැපැල මගින් ෛැනුවත්   කිරීම. 

2. ප්රධාාන කාර්යයන්  



 විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට අවශ්ය අවස්ථාවලදී මතොරතුරු ලබා දීම සඳහා ආංශික අධික්ෂණ කාරක 

සභා රැස්වීේ ආවරණය කිරීම. 

 අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය, මපොදු රාජය ම්ඩඩීයය පාර්ලිමේන්තු සංගමය, සාර්ක්  පාර්ලිමේන්තු 

සංගමය සහ අමනකුත්   අෛාළ විමේශ් සේමන්ත්රණ, වැඩමුළු සහ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා විපක්ෂමේ 

ගරු මන්ත්රීවරුන් නේ කර යැවීමට කටයුතු කිරීම. 

 විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්මේ නිවා ය මයෝජනා ාමාස 03 ඉකුත්  වීමට මපරස සකස් කිරීම, අධීක්ෂණය 

හා ඒවා පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේවරයා මවත ඉදිරිපත්   

කිරීම. 

 විපක ්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට අවශ්ය පසුිමේ වාර්තා, මතොරතුරු, හා අධිකරණ තීරණ යනාදී මේඛන 

සැපයීම. 

 මතවනි වර අය වැය කියවීමේ විවාෛය පිළිබඳ කාල සටහ මනහි මකටුේපත්   සකස් කර අවශ්ය අනුමැතිය 

ලබා ගැනීමමන් පසු අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවට අෛාළ වැඩ සටහන භාෂාත්රමයන් සකස් කිරීම හා 

එහි මුද්රිත පිටපත්    මබෛා හැරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරීම.  

 විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට අවශ්ය ලිපි මේඛන භාෂාත්රයට පරිවර්තනය කිරීම. 

 විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන් විමේශ් ගතවීමේදී ඉදිරිපත්   කරනු ලබන අයදුේපත්ර අනුමැතිය සඳහා ගරු 

විපක්ෂ නායකතුමා මවත ඉදිරිපත්   කිරිම. 

 පාර්ලිමේන්තුව තුළ හා ඉන් පිටතදී පවත්  වනු ලබන විවිධ රැස්වීේ නිමයෝජනය කිරීමේදී ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමාට අවශ්ය වන සහමයෝගය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

 පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂමේ සියළුම ගරු මන්ත්රීවරුන්මේ යාවත්  කාීයන කළ සන්නිමේෛන මතොරතුරු 

ඇතුළත්   ෛත්  ත පේධතියක් පවත්  වා මගන  යාම. 

• පාර්ලිමේන්තුමේ රැස්වීේ පවත්  වන දිනයන්හි සේපූර්ණ කාල සීමාව තුළදීම කාර්යාලයීය නිලධාරීන් 

පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායක මේකේ සඳහා මවන් කර ඇති නිල මැදිරිමේ රාජකාරි සඳහා මයොෛවා 

එමගින් විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට අවශ්ය සහායන් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.  

 එක් එක් රැස්වීේ සතිවල පාර්ලිමේන්තු වැඩසටහනට අෛාළ සියළුම මතොරතුරු ාපනත්  , මකටුේපත්  , 

ගැසට් නිමේෛන, මරගුලාසි, පනත්  වලට කරනු ලබන සංමශ්ෝධන යනාදියස ඇතුළත්   ලිපිමගොනු සකස් 

කර ඒවා විපක්ෂමේ පක්ෂ නායකයින්මේ විමර්ශ්නය සඳහා මපෞේගලිකවම බාර දීම. 
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• රු  විපක්ෂ නායකතුමා හමුවීමට පැමිමණන රාජය පාන්්රික නිලධාරීන්, විමේශීය දූප ම්ඩඩල හා 

අමනකුත්   අමුත්  පන් සේබන්ධමයන් පවත්  වනු ලබන සාකච්ඡා සංවිධානය හා සේබන්ධීකරණය කිරීම 

හා ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකේ සැලසීම. 

• මේශීය හා විමේශිය ආයපනවලින් සහ පුේරලයින්මරන් රු  විපක්ෂ නායකතුමාට අවශ්ය මපොරතුු  

ලබා රැනීමට කටයුතු කිරීම. 

• රු  විපක්ෂ නායකතුමාමේ මේශීය හා විමේශීය සියලු නිල සංචාර සංවිධානය කිරීම. 

• රු  විපක්ෂ නායක තුමාට ලැමබන මහජන පැමිණිලි හා දුක් රැනවිලිවලට පිළියේ ලබා දීම සඳහා 

එතුමාමේ උපමෛස් පරිදි මැදිහත්  විම හා පසුවිපරේ කිරීම. 

• රු  විපක්ෂ නායක තුමාමේ උපමෛස් පරිදි මාධය සාකච්ඡා කැඳවීමේ හා නිමේෛන නිකුත්   කිරීමේ කටයුතු 

සංවිධානය කිරීම. 

• පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලමේ  හා මකොළ    , මාකස් ප්රනාන්දු මාවමත්   අංක 3  ෛරන 

ස්ථානමේ  ඇති විපක්ෂ නායක කාර්යාලමේ  සියළුම පරිපාලන හා මුලය කටයුතු සිදු කිරීම. 

 රු  විපක්ෂ නායක තුමාමේ උපමෛස් පරිදි පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂමේ  ක්ඩඩායේ රැස්වීේ කැඳවීම, හා 

එම රැස්වීේ වල සියළු වාර්පා පබා රැනීම, ඒවා රු  මන්්රීවු න් මවප මබෛා හැරීම, හා පසු විපරේ 

කිරීම. 

 විපක්ෂ නායක නිල නිවමසහි අළුත්  වැඩියා හා නඩත්  තු කටයුතු සඳහා අවශ්ය සහාය දීම. 

• පාර්ලිමේන්තු මහ මඛකේවරයාටත්   ුහුමේ කාර්යය ම්ඩඩලයටත්   සිය කටයුතු ඉටුකිරීමේදී මමම 

කාර්යාලමයන් අවශ්ය සහමයෝරය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

විපක්ෂ නායා 
ාා්යයාලය

පා්යලිමම්්තු විපක්ෂ නායා
ාා්යයාලය

අංා 30 මාාස් ප්රනා්දු මාවමේ 
පිහිටි විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය

3.විපක්ෂ නායා ාා්යයාලමේ සංයුතිය 

විපක්ෂ                

නායක 

කාර්යාලය 

පාර්ලිමේන්තු 
කටයුතු  
අංශ්ය 

ගිණුේ අංශ්ය ආයපන අංශ්ය 
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3.1 සංවිධාාන වුහය 

 

මමම කාර්යාලමේ කටයුතු පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායකතුමාමේ උපමෛස් හා විධානයන් යටමත්   විපක්ෂමේ 

ප්රධාන සංවිධායකතුමාමේ මැදිහත්   වීම මත විපක්ෂ නායක මේකේ විසින් මමමහය වනු ලැමේ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

මරු විපක්ෂ නායකතුමා 

විපක්ෂමේ ගරු ප්රධාන 
සංවිධායක තුමා 

විපක්ෂ නායක මේකේ 

ආයතන අංශය පාර්ලිමේන්තු 

කටයුතු අංශය 

ගිණුේ අංශය 

 සහකාර මේකේ 
ශ්රී.ල.ප.මස  - III 

 

 ගණකාධිකාරී 

ශ්රී.ල.ග.මස  - III 
  

 ප්රධාන 
කළමනාකරණ 

සහකාර 

රා.ක.මස  

පරිපාලන නිලධාරී 
රා.ක.මස  ාඅධි 
පන්තියස 

කළමනාකරණ 
සහකාර - 
රා.ක.මස  

 ප්රධාන 
කළමනාකරණ 

සහකාර 
රා.ක.මස  

 ප්රධාන 
කළමනාකරණ 

සහකාර 
රා.ක.මස  

කාර්යාල කාර්ය සහයක හා  රියදුරු 
කා.කා.ස හා රියදුරු මස වය 

ඡායාරූප  
ශිේපි 

විඩිමයෝ කැමරා 

ශිේපි 

සහායක කාර්යය 

ම්ඩඩලය 

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක 
රියදුරු 

භාෂා පරිවර්තක 

විපක්ෂ නායක 

මේකේමේ 

සේබන්ධිකරණ

මේකේ 

මජයෂ්ස සහකාර මේකේ 
ශ්රී.ල.ප.මස  - I 

මාධය  
මේකේ 

සේබන්ධී
කරණ 
මේකේ 
11 

මහජන 
සේබන්ධතා 
නිළධාරී 

සේබන්ධී
කරණ 
මේකේ 1 

මපෞේගලික මේකේ 

කළමනාකරණ 

සහකාර 

මපෞේගලික 

සහකාර කළමනාකරණ 
සහකාර - 
රා.ක.මස  

කළමනාකරණ 
සහකාර - 
රා.ක.මස  



 

 

4.1 ස්ථිර ාා්යය මණ්ඩලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* අමාතයංශ මමාම්වරමය හ හා සම තේවමේ තනතුර.. 

 

 

 

  

අනු 

අංාය 
තනතුරු නාමය මසේවය 

අනුමත මසේවා 

සංඛ්යාව 

1.  
මඛකේ *  1 

2.  
මජයෂ්ස සහකාර මඛකේ ශ්රී.ලං.ප.මස  1පංතිය  1 

3.  
සහකාර මඛකේ ශ්රී.ලං.ප.මස  111 

පංතිය 
 1 

4.  
රණකාධිකාරී ශ්රී.ලං.ර.මස  111 

පංතිය 
 1 

5.  
විපක්ෂ නායක මඛකේමේ 
සේබන්ධීකරණ මඛකේ 

-  1 

6.  
පරිපාලන නිලධාරි රා.ක.ස. අධි පංතිය  1 

7.  
භාෂා පරිවර්පක භාෂා පරි. මස  1 පංතිය  2 

8.  
රාජය කළමනාකරණ 
සහකාර 

රාජය කළමනාකරණ 
සහකාර මස වය 

12 

9.  
රියදුු  රියදුු  මස වය 10 

10.  
කාර්යාල කාර්ය සහායක කාර්යාල මස වක 

මස වය 
 8 

එකතුව 38 

4. ාා්යය මණ්ඩල විස්තර 
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4.2  මපඩණ්මලික කාර්ය මණ්ඩලය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංකය 
තනතුරු නාමය 

අනුමත මුළුමසේවක 

සංඛ්යාව 

1.  මපෞේගලික මේකේ 01 

2.  සේබන්ධීකරණ මේකේ 02 

3.  මාධය මේකේ 01 

4.  මහජන සේබන්ධතා නිලධාරී 01 

5.  මපෞේගලික සහකාර 01 

6.  කළමනාකරණ සහකාර 13 

7.  පරිගණක ෛත්  ත සටහන් ක්රියාකරු 02 

8.  නිල නිවාස භාරකරු 02 

9.  මුරකරු 01 

10.  අරක්කැමි 02 

11.  සනීපාරක්ෂක කේකරු 01 

12.  කාර්යාල කාර්ය සහායක 04 

13.  රියදුරු 0  

14.  ඡායාරූප ශිේපී 01 

15.  විඩිමයෝ කැමරා ශිේපී 01 

එකතුව 40 



4.3 2016 ම් ්ස ෙ කාර්ය මණ්ඩලය මවනස් ේ 

1.3.4ස්ඩර කාර්ය මණ්ඩලය 

4.3.1.1 ස්ථාන මාරු  ේ මත අනුයුක්ත කිරීේ 

 

4.3.1.2 නැවත මසේවමේ මයද ම (මකොන්ත්රාේ පදනම  

4.3.1.3 නව පේ කිරීේ (අනියේ  

 

4.3.1.4 ස්ථාන මාරු   ගිය කාර්ය මණ්ඩලය 

 

4.3.1.5 විශ්රාම ගිය කාර්ය මණ්ඩලය 

 

අනු 

අංකය 
නම තනතුර මසේවය දිනය 

1.  

 
එන්. ටී. ඒ. ඩී ඩයස් මහතා පරිපාලන නිළධාරී ා රා.ක.ස. අධි පංතිය ස 2016.02.18 

2.  සී.පී මලොකුගලප්පත්  ති 
මහතා 

ගණකාධිකාරී  ා ශ්රී.ලං.ග.මස  111 පංතියස 2016.05.09 

3.  ආර්.එේ.ආර් තරංග මහතා කළමනාකරණ සහකාර ාරා.ක.ස 11ස 2016.05.09 

4.  මක්.එේ.ජී ප්රියෛර්ශ්නී 
මමනවිය 

කළමනාකරණ සහකාර ාරා.ක.ස 111ස 2016.0 .0  

අනු 

අංකය 
නම තනතුර 

දිනය 

සිට ෛක්වා 

1.  යු.සී.පී මහ රත්   මහතා කළමනාකරණ සහකාර 2016.08.25 2016.12.31 

අනු 

අංකය 
නම තනතුර දිනය 

1.  එේ. ඩී.එේ මපමර්රා මමනවිය කාර්යාල කාර්ය සහායක 2016.02.23 

අනු 

අංකය 
නම තනතුර මසේවය දිනය 

1.  එස්. ඩී මහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

කළමනාකරණ සහකාර 
 

ාරා.ක.ස 111ස 2016.06.21 

2.  මක්.බී. මුණිෛාස මහතා කළමනාකරණ සහකාර ාර.ක.ස 11ස 2016.12.01 

අනු 

අංකය 
නම තනතුර මසේවය දිනය 

1.  මේ.ඩේ.සී මසමනවිරත්  න 
මහතා 

පරිපාලන නිළධාරී  ා රා.ක.ස. අධි පංතිය ස 2016.01.05 

2.  ඩී. වී. ඒ ජයවර්ධන මහතා කළමනාකරණ සහකාර ාර.කා.ස 1ස 2016.04.30 

3.  යු.සී.පී මහ රත්   මහතා කළමනාකරණ සහකාර ාර.කා.ස 1ස 2016.08.25 
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4.2  මපෞද්ගලිා ාා්යය මණ්ඩලය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංාය 
තනතුරු නාමය 

අනුමත මුළුමසේවා 

සංඛ්යාව 

1.  මපෞේරලික මඛකේ 01 

2.  සේබන්ධීකරණ මඛකේ 02 

3.  මාධය මඛකේ 01 

4.  මහජන සේබන්ධපා නිලධාරී 01 

5.  මපෞේරලික සහකාර 01 

6.  කළමනාකරණ සහකාර 13 

7.  පරිරණක ෛත්  ප සටහන් ක්රියාකු  02 

8.  නිල නිවාස භාරකු  02 

9.  මුරකු  01 

10.  අරක්කැමි 02 

11.  සනීපාරක්ෂක කේකු  01 

12.  කාර්යාල කාර්ය සහායක 04 

13.  රියදුු  0  

14.  ඡායාරූප ශිඛපී 01 

15.  විඩිමයෝ කැමරා ශිඛපී 01 

එාතුව 40 



 11 

1.3.4 මපෞද්ගලිා ාා්යය මණ්ඩලය 

1.3.4.4පේකිරීම්  - 2016 

 

 

  

 

 

 

  

  

අනු 

අංාය 
නම තනතුර 

දිනය 

1.  එස්. මමහ ෂව්රී මිය අරක්කැමි 2 16. 1. 1 

2.  මක්.ඩී.වී. මුණිෛාස මහපා රියදුු  2 16. 3. 1 

3.  එස්.ඩී. රත්  නසිංහේ මහපා ඡායාරූප ශිඛපි 2 16. 4.26 

4.  ආර්. සිවඥානේ මහපා බංරලා භාරකු  2 16. 9. 1 

5.  ඒ. සිවඥාණමනී මිය සනීපාරක්ෂක කේකු  2 16. 9. 1 



 

 

5.1 සාමානය ාා්යයය සාධානය 

1. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් රනු ලැබු තීරණවලට අනුව රැස්වීේ  දින 9 කට අෛාළ 

පාර්ලිමේන්තු වැඩ සටහන් භාෂාත්රමයන් සකස් කර ඒ පිළිබඳ විපක්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න්ට  ලිපි, ෆැක්ස්, 

විෛුත්   පැපැල, මකටි පණිවුඩ හා දුරකථන මගින්  ෛැනුවත්   කිරීමට කටයුතු කර ඇප. 

2. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාමේ රැස්වීේ 32ක් සේබන්ධමයන් විපක්ෂය නිමයෝජනය කරන රු  

මන්්රීවු න් ෛැනුවත්   කිරීමට කටයුතු කර ඇප. 

3. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීේ 32ක් සඳහා විපක්ෂ නායකතුමාමේ කාර්යාලය 

නිමයෝජනය කරමින් නිලධාරීන්  සහභාගී වී ඇප. 

4. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීේ වාර  97ක් සඳහා විපක්ෂය මවනුමවන් සහභාගීවූ කිකකයන්මේ නාම මඛනණය සකස ්

කිරීම සහ කපා මවනුමවන් කාලය මවන් කර දීමට කටයුතු කර ඇප. 

5. ස්ථාවර නිමයෝර 23/2 යටමත්   විපක්ෂමේ  රු  පක්ෂ නායකයින් විසින් ඉදිරිපත්   කරන ලෛ ප්රශ්්න  8ක් 

පාර්ලිමේන්තු මහ මඛකේ මවප මයොමු කර ඇප.   

6. සභාව කඛපැබීමේ අවසථ්ාමේ විවාෛයන්ට අෛාළ විපක්ෂ රු  මන්්රීවු න්මේ මයෝජනා 38ක් හා සභාව කඛ 

පබන අවස්ථාමේ ප්රශ්්න  6ක් මහමඛකේ මවප ඉදිරිපත්   කර ඇති අපර ඒ පිළිබඳව රු  මන්්රීවු න් 

ෛැනුවත්   කිරීමට කටයුතු කර ඇප . 

7. විපක්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න් විසින් රු  අග්රමාපයතුමාමරන් ඇසීමට ඉදිරිපත්   කරන ලෛ ප්රශ්්න 14ක් 

පාර්ලිමේන්තු මහමඛකේ මවප ඉදිරිපත්   කර ඇති අපර ඒ පිළිබඳ අෛාළ රු  මන්්රීවු න් ෛැනුවත්   කිරීමට 

කටයුතු කර ඇප. 

8. අන්පර් පාර්ලිමේන්තු සංරමය, මපොදු රාජය ම්ඩඩීයයීය පාර්ලිමේන්තු සංරමය හා සාර්ක්  පාර්ලිමේන්තු 

සංරමය සඳහා විපක්ෂමේ  රු  පාර්ලිමේන්තු මන්්රීවු න්මේ නාම මයෝජනා 33 ක්  හා ඉදිරිපත්   කිරීමටත්    

විමේශ් සංචාර සඳහා විපක්ෂමේ  රු  පාර්ලිමේන්තු මන්්රීවු න් නාම මයෝජනා  3මෛමනක් නේ කර 

යැවීමටත්   කටයුතු කර ඇප . 

9.  විපක ්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න් ඉඛලා සිටි අවස්ථාවන්හිදී අවශ්ය පසුිමේ වාර්පා, මපොරතුු  හා මඛනන ුවුන් 

මවප ලබා දීමට කටයුතු කර ඇප. 

10. 2017 අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට අෛාළ වැඩ සටහන ඇතුළත්   මපොප භාෂාත්රමයන් සකස් කර එහි 

පිටපත්   5   ක් මුද්රණය කර මබෛා හැරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කර ඇප. 

5. ාා්යයය සාධානය 
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11. පහප සඳහන් ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභා කමිටු හා අනු කමිටු රැස්වීේ කාල සටහන් පිළිබඳ මකටි පණිවිඩ  

හා ඊ මේඛ මගින් විපක්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න් ෛැනුවත්   කර එම කමිටු සඳහා සේබන්ධ වී සාකච්ඡා වු කු ණු 

වාර්පා රප කිරීම හා රු  මන්්රීවු න් ඉඛලා සිටි අවස්ථාවන්හිදී අවශ්ය මපොරතුු  සපයාදීමට කටයුතු කර 

ඇප.  

අනු 

අංාය 
ආංශිා අධීක්ෂණ ාාරා සභාව පැවැේ වු රැස්වීම් 

ගණන 

1 ආර්ිකක සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 

5 

2 ජාපයන්පර සබඳපා පිළිබඳ ආංශි කඅධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 

10 

3 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  13 

4 තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සේපත්   
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

11 

5 කාන්පා සහ ස්්රී පුු ෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

8 

6 අධයාපනය හා මානව සේප ත්  සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

15 

7 මසෞනය සහ මානව සුභ සාධනය  9 

8 ප්රවාහනය සහ සන්නිමේෛනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව  

8 

9 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 

9 

10 දනතික කටයුතු ාදුෂණ විමරෝධීස සහ මාධය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

10 

11 පු ණ, ක්රීඩා, කලා සහ උු මයන් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

8 

12 වයාපාර සහ වානිජ කටයුතු පිළි බඳආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව  

7 

13 බලශ්ක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  15 

14 නිෂ්පාෛන සහ මස වා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 

9 

15 අභයන්පර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 9 

16 ප්රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැමරනහිර නැවප 
මරොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

 4 

එාතුව 15  

12. වයවස්ථාෛායක සභාවට අෛාළව රු  විපක්ෂ නායකතුමා මවප පැවරී ඇති කාර්යභාරය ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්ය 

සහමයෝරය ලබා දී ඇප. 

13. විපක්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න් 23 මෛමනකුමේ සන්නිමේෛන මපොරතුු  යාවත්  කාීයනව පවත්  වාමරන යන ලදී. 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=167&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=167&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=168&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=177&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=177&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=178&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=178&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=179&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=180&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=180&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182&type=committee&Itemid=106
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182&type=committee&Itemid=106


14. රැස්වීේ වාර 9 කදී කාර්යාලයීය නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායක මඛකේ සඳහා මවන් කර ඇති 

නිල මැදිරිමේ  රාජකාරි සඳහා මයොෛවා එමගින්  විපක්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න්ට අවශ්ය සහායන් ලබා දීමට 

කටයුතු කර ඇප. 

15. එක් එක් රැස්වීේ සතිවලදී විවාෛයට රනු ලබන විෂයන්ට අෛාළ සියළුම මපොරතුු  ාපනත්  , මකටුේපත්  , රැසට් 

නිමේෛන, මරගුලාසි, පනත්  වලට කරනු ලබන සංමශ්ෝධන යනාදියස ඇතුළත්   ලිපි මරොනු සකස ්කර ඒවා 

විපක්ෂමේ  පක්ෂ නායකයින්මේ විමර්ශ්නය සඳහා මපෞේරලිකවම බාර දීමට කටයුතු කර ඇප.   

16. විපක්ෂමේ  රු  මන්්රීවු න්  විසින් ඉදිරිපත්   කරන ලෛ ලිපි මඛනන 1 8ක් පරිරණක රප කර දීමට හා 

අවශ්ය මඛනන භාෂාත්රයට පරිවර්පනය කරදීමට කටයුතු කර ඇප. 

17. විපක්ෂ මේ  රු  මන්්රීවු න්මේ විවාෛ ඇතුළත්   සංයුක්ප පැටි ආසන්න 65 ක් පමණ පසුගිය වසර තුළදී 

නිකුත්   කිරීමට කටයුතු කර ඇප. 

18. අවස්ථා 3  කදී රු  විපක්ෂ නායකතුමා හමුවීමට පැමිණි රාජය පාන්්රික නිලධාරීන්, මේශීය හා විමේශීය දුප 

ම්ඩඩල සහ අමුත්  පන් 195ක් සඳහා හමුවීේ සංවිධානය කර අවශ්ය මස වා සැපයිම. 

19. රු  විපක්ෂ නායකතුමාට මේශීය හා විමේශිය ආයපනවලින් සහ පුේරලයින්මරන්  අවශ්ය මපොරතුු  

ලබාදීමට කටයුතු කර ඇප. 

20. රු  විපක්ෂ නායකතුමාට මහජනයාමරන් ලැබුණු විවිධ දුක්රැනවිලි පිළිබඳ ලිපි  5ක් සේබන්ධමයන්  

පිළියේ මසවීමට පියවර මරන ඇප. 

21. රු  විපක්ෂ නායකතුමාමේ උපමෛස් පරිදි මාධය සාකච්ඡා කැඳවීමට හා පුවත්  පත්    නිමේෛන නිකුත්   කිරීමට 

අවස්ථා 25කට වඩා වැඩි වාර රණනකදී කටයුතු කර ඇප. 

22. පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලමේ  හා මකොළ    , මාකස් ප්රනාන්දු මාවමත්   පිහිටි අංක 3  ෛරන 

ස්ථානමේ  ඇති විපක්ෂ නායක කාර්යාලමේ  සියළුම පරිපාලන හා මුලය කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කර 

ඇප. 

23. විපක්ෂ නායක නිල නිවමසහි අළුත්  වැඩියා හා නඩත්  තු කටයුතු සඳහා අවශ්ය සහාය දීමට කටයුතු කර ඇප. 

24. පාර්ලිමේන්තු මහ මඛකේවරයාටත්   ුහුමේ සමසප් කාර්යය ම්ඩඩලයටත්   සිය කටයුතු ඉටුකිරීමේදී මමම 

කාර්යාලමයන් අවශ්ය සහමයෝරය ලබාදීමට කටයුතු කර ඇප. 
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සහභාගී වු  පුහුණු වැඩමුළු හා පාඨමාලා 

අනු 
අංකය 

පුහුණු වැඩමුළුව/ පාසමාලාව ආයපනය සහභාගී වු නිළධාරීන් කාලය 

01   ඉංග්රීසි පාසමාලාව බ්රිටිෂ් කවුන්සිඛ  ටී.බී.එේ අපපත්  තු 
මහපා 

2 16. 1.11-
2 16. 3.24 

02 පශ්්චාත්   උපාධි පාසමාලාව - 
“ Public Management” 

ශ්රී ලංකා සංවර්ධන 
පරිපාලන ආයපනය 

සි.පී. මලොකුරලප්පත්  ති 
මහපා 

2 15-2 1  

03 පශ්්චාත්   උපාධි පාසමාලාව - 
“Conflict and Peace 
Studies” 

ශ්රී ලංකා මකොළ  විශ්්ව 
විෛයාලය 

නලිනි මකොමහොවල 
මමනවිය 

2 16-2 1  

04 Microsoft certified 
Solution Associate 
Programme 

ශ්රී ලංකා මකොළ  විශ්්ව 
විෛයාලය 

බී.ඩී. සපරසිංහ මහපා 

ඩේ. එේ.යු.ඩී කුමාර 
මහපා 

2 16. 6. 1-
2 16.12.28 

05 Personal Grooming 
Business and Social 
Etiquette 

Skills Development 
Fund Limited 

ස්ිකර කාර්යය 
ම්ඩඩලමේ  සියළුම 
නිළධාරීන් 

2 16.  . 1 

06 Advance Function of MS 
Excel 

Distance Learning 
Central Ltd. 

ඩේ.එේ. යු.ඩී කුමාර 
මහපා 

ආර්. එේ. යු.පී 
රත්  නායක මහපා 

2 16.1 .21-
2 16.1 .22 

07 රියදුරන් සඳහා වු ධාරීපා  
පුහුණු වැඩමුළුව 

ජාතික ආධුනිකත්  ව 
සහ කාර්මික පුහුණු 
කිරීමේ අධිකාරිය 

මමෝටර් රථ ප්රවාහන 
මෛපාර්පමේන්තුව 

මපොලිස් 
මෛපාර්පමේන්තුව 

රියදුු  කාර්ය ම්ඩඩලය 2 16.11. 8 

08 මස වක අභිමප්ර රණය සඳහා වු 
වැඩමුළුව 

සමාජ සවිබල රැන්වීම 
හා සුභසාධන 
අමාපයංශ්ය 

ස්ිකර කාර්යය 
ම්ඩඩලමේ  සියළුම 
නිළධාරීන් 

2 16.12.3  

  



5.2 මුලය ාා්යයය සාධානය  

2016 වසර සඳහා ප්රතිපාදන සහ වියදම් ∶ 

වැය ශීර්ෂය ∶ 19 වැඩසටහන ∶  1 වයාපෘතිය ∶  1 

පුනරාව්යතන ∶ 

විස්තරය 
 

2016 සඳහා 

මව්කිරීම් 

රු. 

පරිපුරාමව් 
කිරිම් හා 

මු.මර. 
66/69 යටමේ 
මාරු කිරීම් 

(+/-  
රු. 

2016 සඳහා      

ශුද්ධා මව් 
කිරීම් 
රු. 

31.12.2016 
දිනට 

මුළුවියදම 

රු. 

 

ශුද්ධාඉතුරුම් 

රු. 

පුද්ගල පඩිනඩි     53,000,000  
                          

-    
    53,000,000     36,495,805    16,504,195  

වැටුප් හා මේපන 
    16,500,000  

             
(490,000) 

    16,010,000     13,840,339      2,169,661  

අතිකාල දීමනා හා නිවා ය දින 
වැටුප් 

                     -    
               

490,000  
         490,000           475,382            14,618  

මවනත්   දීමනා     36,500,000                   -        36,500,000     22,180,085    14,319,915  

ගම් වියදම්       4,500,000                      -          4,500,000           713,395      3,786,605  

මේශීය           500,000                       -             500,000             18,196          481,805  

විමේශීය       4,000,000                      -          4,000,000           695,199      3,304,801  

සැපයීම් 
      9,600,000  

             
(394,540) 

      9,205,460       6,314,565      2,890,895  

ලිපිද්රවය හා කාර්යාීයය 
අවශ්යපා 

      3,000,000  
             

(394,540) 
      2,605,460       1,601,129      1,004,331  

ඉන්ධන       5,600,000                  -          5,600,000       4,335,588      1,264,412  

ආහාර පාන හා නිල ඇඳුේ        1,000,000                -          1,000,000           377,849          622,151  

නඩේතු වියදම්       8,000,000                -          8,000,000       4,202,981      3,797,019  

වාහන       6,500,000         -          6,500,000       3,984,962      2,515,038  

යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ           500,000             -             500,000           159,454          340,546  

මරොඩනැගිලි සහ ඉදි කිරීේ       1,000,000             -          1,000,000             58,565          941,435  

මසේවා     12,500,000  (2,617,490)       9,882,510       5,373,138      4,509,372  

ප්රවාහන           500,000  950,000        1,450,000       1,400,910            49,090  

පැපැඛ සහ සන්නිමේෛන       2,500,000         -          2,500,000       1,149,178      1,350,822  

විදුලිය සහ ජලය       2,500,000        -          2,500,000           624,981      1,875,019  

බදු කුලි සහ පළාත්   පාලන 
ආයපන බදු 

      5,000,000  (3,606,680)       1,393,320           158,881      1,234,439  

මවනත්         2,000,000  39,190        2,039,190       2,039,188                      2  

මාරු කිරීම්           150,000  55,350           205,350           203,088              2,262  

රජමේ  මස වකයන් සඳහා 
මේපල ණය මපොළි 

          150,000  55,350           205,350           203,088              2,262  

මුළු පුනරාව්යතන වියදම්     87,750,000  
          

(2,956,680)     84,793,320     53,302,972    31,490,348  

 

  



 17 

මුලධාන 

 

2016 වසර සඳහා වූ පුනරාව්යතන වියදම් සහ මූලධාන වියදම් පිළිබඳ සාරාංශය 

 

  

විස්තරය 
 

2016 සඳහා 

මව්කිරීම් 

රු. 

පරිපුරාමව් 
කිරිම් හා 

මු.මර. 
66/69 යටමේ 
මාරු කිරීම් 

(+/-   
රු. 

2016 සඳහා      

ශුද්ධා මව් 
කිරීම්  
රු. 

31.12.2016 
දිනට 

මුළු වියදම 

රු. 

 

ශුද්ධා 

ඉතුරුම් 

රු. 

මුලධාන වේාම් 

පුනරුේථාපනය හා වැඩි 

දියුණු කිරීම 

      1,200,000  
           

1,271,820  
      2,471,820       2,024,502          447,318  

මරොඩනැගිලි සහ ඉදි කිරීේ           500,000  121,820           621,820           621,818                      2  

යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ           400,000  
                          

-    
         400,000                      -            400,000  

වාහන           300,000            1,150,000        1,450,000       1,402,684            47,316  

මුලධාන වේාම් අේපේ ාර 

ගැනීම 
          900,000          45,953,942      46,853,942       2,584,842    44,269,100  

වාහන                      -            35,000,000      35,000,000                      -      35,000,000  

රෘහ භා්ඩඩ හා කාර්යාීයය 
උපකරණ 

          400,000            1,681,410        2,081,410       2,081,407                      3  

යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ                      -              9,269,082        9,269,082                      -        9,269,082  

හැකියා වර්ධන පුහුණු           500,000                   3,450           503,450           503,435                    15  

මුළු මුලධාන වියදම්       2,100,000  47,225,762      49,325,762       4,609,344    44,716,418  

විස්තරය 

2016  මුළු ශුද්ධා 

මව්කිරීම්  

රු. 

2016මුළු වියදම  

 

රු. 

 ශුද්ධා ඉතුරුම් 

 

රු. 

පුනරාව්යතන 84,793,320 53,302,972 31,490,348 

මූලධාන 49,325,762 4,609,344 44,716,418 

එාතුව 134,119,082 57,912,316 76,206,766 



5,530,566 

 

5,530,566 

 

2016 ව්යෂමේරජමේ නිළධාාරී්ට අේතිාාරම් ”බී”   

ගිණුම විෂය අංාය 01901 

වියදමම් උපරිම සීමාව 

රු. 

ලැබීම්වල අවම සීමාව 

රු. 

හර මශේෂමේ උපරිම සීමාව 

රු. 

2,500,000 1,200,000 7,500,000 

 

අේතිාාරම් 

ගිණුමම් නම 

ගිණුම් 

අංාය 

මදපා්යතමම්්තු මපොේ අනුව භාණ්ඩාගාර 

මපොේ අනුව 

2016.12.31 

දිනට මශේෂය 

රු. 

2016.01.01 

දිනට 

ආරම්භා 

මශේෂය 

රු. 

ව්යෂය තුළ 

හර කිරීම් 

 

 

රු. 

ව්යෂය තුළ 

බැර කිරීම් 

 

 

රු. 

2016.12.31 

දිනට 

අවසාන 

මශේෂය 

රු. 

රජමේ 

නිළධාාරී්මේ 

අේතිාාරම් 

”බී” ගිණුම 

019011 

019012 

4,814,185 2,481,996 

847,834 

2,210,299 

403,150 
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විපක්ෂ නායාතුමා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

විපක්ෂමේ  ගරු ම්ත්රීවරු 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
්රිකුණාමලය 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු රාජවමරෝදයම් සම්ප්ද් මැතිතුමා 



 

 

විපක්ෂමේ ප්රධාාන සංවිධාායාතුමා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනපා විමුක්ති මපරමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
මකොළ  

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 වරප්රසාෛ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු අනුර දිසානායා මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=160
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=156
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මද්ශපාලන පක්ෂය ඊලාේ ජනපා ප්රජාපාන්ත්රවාදි පක්ෂය 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
යාපනය 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 වරප්රසාෛ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මහජන මපත්  සේ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මත්  රීේ කාරක සභාව 
 රෘහය කාරක සභාව 
 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සේපත්   පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 ප්රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැමරනහිර නැවප මරොඩනැඟීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 රජමේ  මුෛඛ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 විමේශ්රප ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවල දී ඡන්ෛය 
පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීමේ සහ ඊට අනුෂංගික 
කු ණු විමර්ශ්නය කර පියවර නිර්මේශ් මකොට වාර්පා කිරීම 
සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනපා විමුක්ති මපරමුණ 

තනතුරු කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ  

කාරක සභාමේ සභාපති 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
රේපහ 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 උසස් නිලපල පිළිබඳ කාරක සභාව 
 රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 ස්ථාවර නිමයෝර පිළිබඳ කාරක සභාව 
 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මත්  රීේ කාරක සභාව 
 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව 
 දනතික කටයුතු      සහ ාවිමරෝධී දුෂණස  මාධය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු විජිත මහේරේ මැතිතුමා 

ගරු ඩේලස් මද්වාන්ද මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=160
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=164
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=156
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=157
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=165
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=168
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=183
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=159
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=158
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=156
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=157
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=168
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 

ජාතික ලැයිස්තුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 මහජන මපත්  සේ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 ආර්ිකක සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව 
 කාන්පා සහ ස්්රී පුු ෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 අධයාපනය හා මානව සේපත්   සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
වන්නි 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 ජාපයන්පර සබඳපා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 ප්රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැමරනහිර නැවප මරොඩනැඟීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අ්නාමමලයි නමේසු සිවශක්ති මැතිතුමා 

ගරු මක්. තුමරයිමරේනසිංහම් මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=164
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=167
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
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මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
වන්නි 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා සභා  උසස් නිලපල පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මත්  රීේ කාරක සභාව 
 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 ප්රවාහනය සහ සන්නිමේෛනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව 
 දනතික කටයුතු  පිළිබඳ මාධය සහ ාවිමරෝධී දුෂණස

සභාව කාරක අධීක්ෂණ ආංශික 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
යාපනය 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 උසස් නිලපල පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
 මත්  රීේ කාරක සභාව 
 ප්රවාහනය සහ සන්නිමේෛනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව 
 අභයන්පර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 ප්රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැමරනහිර නැවප 

මරොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 රජමේ  මුෛඛ පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු මාවව එස්. මසේනාධිරාජා මැතිතුමා 

ගරු ධා්යමලිංගම් සිද්ධාා්යථ් මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=159
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=157
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=168
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=159
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=157
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=183


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

තනතුරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
වන්නි 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 ස්ථාවර නිමයෝර පිළිබඳ කාරක සභාව 
 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනපා විමුක්ති මපරමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
හේබන්මපොට 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මහජන මපත්  සේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 රෘහය කාරක සභාව 

 තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සේපත්   පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 අධයාපනය හා මානව සේපත්   සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 අභයන්පර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු නිහාම ගලප්පේති මැතිතුමා 

ගරු මසමවම් අවඩක්ාලනාද් මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=158
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=156
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=164
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=165
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
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මද්ශපාලන පක්ෂය ජනපා විමුක්ති මපරමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
ජාතික ලැයිස්තුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ආර්ිකක සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව 

 ප්රවාහනය සහ සන්නිමේෛනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව 

 වයාපාර සහ වානිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව 

 රජමේ  මුෛඛ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 විමේශ්රප ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවල දී 

ඡන්ෛය පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීමේ සහ ඊට 

අනුෂංගික කු ණු විමර්ශ්නය කර පියවර නිර්මේශ් මකොට 

වාර්පා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක 

සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
මඩකලපුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා සභා  රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 රෘහය කාරක සභාව 

 අධයාපනය හා මානව සේපත්   සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව 

 පු ණ, ක්රීඩා, කලා සහ උු මයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව 

 වයාපාර සහ වානිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සුනිම හඳු්මනේති මැතිතුමා  

ගරු සීනිතම්බි මයෝමහේස්වර් මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=178
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=178
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=183
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=165
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=177
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=177
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=178


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
යාපනය 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 අධයාපනය හා මානව සේපත්   සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 අභයන්පර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 විමේශ්රප ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවල දී ඡන්ෛය 
පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීමේ සහ ඊට අනුෂංගික 
කු ණු විමර්ශ්නය කර පියවර නිර්මේශ් මකොට වාර්පා කිරීම 
සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
යාපනය 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 වරප්රසාෛ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ආර්ිකක සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව 

 මසෞනය සහ මානව සුභ සාධනය, සමාජ සවිබලරැන්වීම 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 ප්රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැමරනහිර නැවප 

මරොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 රජමේ  මුෛඛ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත්   ජාතීන්මේ 2030 

නයාය පත්රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

ගරු ඊ. සරවනපව් මැතිතුමා 

එස.් ශ්රීතර් මැතිතුමා 
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http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
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http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
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http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=160
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http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=183
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
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මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
යාපනය 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 උසස් නිලපල පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ස්ථාවර නිමයෝර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ආර්ිකක සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 දනතික කටයුතු  ආංශික පිළිබඳ මාධය සහ ාවිමරෝධී දුෂණස

සභාව කාරක අධීක්ෂණ 

 රජමේ  මුෛඛ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 විමේශ්රප ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවල දී ඡන්ෛය 
පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීමේ සහ ඊට අනුෂංගික 
කු ණු විමර්ශ්නය කර පියවර නිර්මේශ් මකොට වාර්පා කිරීම 
සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
දිරාම යඛල 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ ස්වභාවික සේපත්   පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 නිෂප්ාෛන සහ මස වා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ාවී්දිර් මාෝඩීස්වර් මැතිතුමා 

ගරු එම්. ඒ. සුම්තිර් මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=159
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=158
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=168
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=183
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනපා විමුක්ති මපරමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 
ජාතික ලැයිස්තුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 උසස් නිලපල පිළිබඳ කාරක සභාව 

 රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මහජන මපත්  සේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ජාපයන්පර සබඳපා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 පු ණ, ක්රීඩා, කලා සහ උු මයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 ප්රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැමරනහිර නැවප මරොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත්   ජාතීන්මේ 2030 නයාය පත්රය 

පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

 විමේශ්රප ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවල දී ඡන්ෛය පාවිච්චි කිරීමට 

ඇති ඉඩකඩ සලසා දීමේ සහ ඊට අනුෂංගික කු ණු විමර්ශ්නය කර පියවර 

නිර්මේශ් මකොට වාර්පා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක 

සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනපා විමුක්ති මපරමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
කළුපර 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මත්  රීේ කාරක සභාව 

 අධයාපනය හා මානව සේපත්   සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව 

 මසෞනය සහ මානව සුභ සාධනය, සමාජ සවිබලරැන්වීම පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 ප්රවාහනය සහ සන්නිමේෛනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත්   ජාතීන්මේ 2030 නයාය පත්රය 
පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

 

ගරු (වවදය  නලි්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා 

ගරු බිමම රේනායා මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=159
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=164
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=167
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=177
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=157
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
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මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
වන්නි 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 රජමේ ගිණුම් පිළිබඳ ාාරා සභාව 

 තිරසර සංව්යධානය හා පරිසර සහ ස්වභාවිා සම්පේ පිළිබඳ 

ආංශිා අධීක්ෂණ ාාරා සභාව 

 මසෞඛ්ය සහ මානව සුභ සාධානය, සමාජ සවිබලගැ්වීම පිළිබඳ 

ආංශිා අධීක්ෂණ ාාරා සභාව 

 ප්රවාහනය සහ ස්නිමේදනය පිළිබඳ ආංශිා අධීක්ෂණ ාාරා 

සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසු කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

මඩකලපුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 
 රජමේ  ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 දනතික කටයුතු ාදුෂණ විමරෝධීස සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 පු ණ, ක්රීඩා, කලා සහ උු මයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 

 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත්   ජාතීන්මේ 2030 නයාය පත්රය 
පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

ගරු එස්. වියාමම්දිර් මැතිතුමා 

ගරු ඉ. චාමස ්නි්යමලනාද් මැතිතුමා 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසුකච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

මඩකලපුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 
 මපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

 අධයාපනය හා මානව සේපත්   සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 ප්රවාහනය සහ සන්නිමේෛනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 

 දනතික කටයුතු ාදුෂණ විමරෝධීස සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 විමේශ්රප ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවල දී ඡන්ෛය 
පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීමේ සහ ඊට අනුෂංගික 
කු ණු විමර්ශ්නය කර පියවර නිර්මේශ් මකොට වාර්පා කිරීම 
සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විමශ් ෂ කාරක සභාව 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසුකච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
ජාතික ලැයිස්තුව 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 

 මහජන මපත්  සේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ආර්ිකක සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 කාන්පා සහ ස්ත්  රී පුු ෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව 

 අභයන්පර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ශා්ති  ස්ා්දරාසා මහේමිය 

 

ගරු ඥානමුේතු ශ්රීම්ස් මැතිතුමා  

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=164
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=156
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
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මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමකයි පමිඛ අරසුකච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

වන්නි 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 
 මහජන මපත්  සේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

 මසෞනය සහ මානව සුභ සාධනය, සමාජ සවිබලරැන්වීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

 බලශ්ක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 නිෂ්පාෛන සහ මස වා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (වවදය  එස්. සිවමමෝහ්  

මැතිතුමා  

 


