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 1. ආර්ථික වංලර්ධනය පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

ආර්ථික වංලර්ධනය පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළශළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු තිරක් භහයඳන භවතහ (බහඳති) 
ගරු රක්සභ්ව ෙෙනවිය් න භවතහ 
ගරු (ආචහ් ඹ) ව්  ද සිල්හ භවතහ  
ගරු අරු්විනක ප්රනහ්වුන භවතහ  
ගරු කරුණහය් න ඳයණවිතහන භවතහ 
ගරු නිභල් රහ්වහ භවතහ  
ගරු ඵ්වුනර ගුණ් ධන භවතහ  
ගරු හසුෙේ නහනහඹක්කහය භවතහ  
ගරු සුනිල් වඳු්වෙන් ති භවතහ  
ගරු එඩ්ඩ් ගුණෙේකය භවතහ  
ගරු ෙේ. එ්බ. ආන්වද කුභහයසිරි භවතහ  
ගරු ෙක්. ෙක්. පිඹදහ භවතහ  
ගරු ක. තුෙයයිෙය් නසිංව්බ භවතහ 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ  
ගරු ඊ. යනඳ්ව භවතහ  
ගරු එ්බ. ඒ. සුභ්වතිය්ව භවතහ  
ගරු ෙභොෙවොභඩ් නවි භවතහ  
ගරු එස. එ්බ. භරික්කහ්  භවතහ  
ගරු ව් ණ යහජකරුණහ භවතහ 
ගරු ලහ්වති ශ්රීසක්වදයහහ භව් මිඹ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ජාතික ප්රතිඳත්ති * ශා ආර්ථික 

කටයුතු 

1. ජහතික ක්රභ්බඳහදන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

3. විෙේල ්බඳ්  
ෙදඳහ් තේබ්වතු  

4. ජන වහ ංඛයහ ෙල්ඛන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

5. ප්රතිඳ් ති අධයඹන ආඹතනඹ 

6. ජහතික ෙභෙවයු්බ භළිනරිඹ 

7. යහඳෘති කශභනහකයණ වහ 
අධීක්ණ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

8. ශ්රී රංකහ සුරැකු්බඳ්  වහ විනිභඹ 
ෙකොමිභ 

9. ණඹ ෙතොයතුරු කහ් ඹහංලඹ 

10. ජහතික ළටුප් ෙකොමිභ 

11. ජහතික යක්ණ බහය අයමුදර 

12. ් ජන ෙකෝරහවර සිවිල් 
කරඵර වහ ත්රසතහදඹ පිළිඵ 
අයමුදර 

13. ෙේහ නියුක්තිකයි්වෙේ බහය 
අයමුදර 

14. ශ්රී රංකහ භවජන උඳෙඹෝගිතහ 
ෙකොමි්ව බහ 

15. භහන ්බඳ්  ං් ධනඹ 
කිරීේබ ශ්රී රංකහ ජහතික බහ 

 

 

* ත්රුණ, ක්රීඩා ා කා වශ 
උරුමයන් පිළිබ අධීක්ණ 
කමිටුල යටවත් බන්න 

1. ප්රතිඳ් ති වහ ආ් ිකක කටයුතු 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙ  
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු, යහජය 
ංසථහ වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ්බඳහදනඹ 
කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ අගළයීභ 

2. තියය ං් ධන ඉරක්ක පුයහ 
ගළනීභ වහ ජහතික ප්රතිඳ් ති 
්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු භග 
්බඵ්වධීකයණෙඹ්ව මරය 
ප්රතිඳ් ති ්බඳහදනඹ වහ හ්  
ආ් ථීක කශභනහකයණඹ 

4. ජහතික ං් ධන ළඩටව්ව වහ 
යහඳෘති පිළිෙඹශ කිරීභ  

5. ආ් ිකක ං් ධනෙේීම ෙඳෞේගිමක 
අංලෙේ වබහගි් ඹ ඳවසුකයලීභ 
වහ යහජය ව ෙඳෞේගිමක අංල 
්බඵ්වධීකයණඹ  

6. අදහශ ජහතික අයමුණු පුයහ ගළනීභ 
වහ ජහතික ළශසු්බකයණ 
නිරධහරී්ව භග එකඟ් ඹට 
ඳළමිණි කහරසීභහ වහ අඹළඹගත 
්බඳ්  ප්රභහණඹ තුශ ඉවත 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

7. භනහ ්බඳ්  කශභනහකයණඹකි්ව 
යුක්ත යහජය ප්රතිඳ් ති ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ වතික කිරීභට ඉවල් න 
ආකහයඹට නවීන කශභනහකයණ 
ශිල්ඳ ක්රභ ෙඹොදහ ගනිමි්ව උිතත 
ක්රෙභෝඳහඹ්ව ළකසීභ 

8. ජහතය්වතය නිෙඹෝජිතහඹතන භග 
්බඵ්වධීකයණඹ ව ආ් ිකක 
ං් ධනඹ වහ විෙේල ්බඳ්  
ෙඹදවීභ 

9. ආධහය ෙදන ංවිධහන ව 
ජහතය්වතය මරය ආඹතන භග 
කටයුතු භහෙඹෝජනඹ කිරීභ  

10. ළටුප් නිඹභ කිරීභ පිළිඵ 
උඳෙේලක කටයුතු 

11. ජහතික වහ ඳශහ්  භට්ටේබ 
යහඳෘති ්බඵ්වධීකයණඹ, 
ෙභෙවඹවීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ 

 මරය නීති ඳනත (1949 අංක 58) 

 ංගණන ඳනත (1950 අංක 9) 

 ශ්රී රංකහ ප්රතිඳ් ති අධයඹන 
ආඹතන ඳනත (1988 අංක 53) 

 ශ්රී රංකහ භවජන උඳෙඹෝගිතහ 
ෙකොමි්ව බහ ඳනත (2002 
අංක 35) 

 විෙේශීඹ ණඹ ඳනත (1957 අංක 
29) 

 විනිභඹ ඳහරන ඳනත (1953 
අංක 24) 

 ශ්රී රංකහෙ  සුරැකු්බ වහ විනිභඹ 
ෙකොමි්ව බහ ඳනත (1987 
අංක 36) 

 ජහතික භහන ්බඳ්  ං් ධන 
කිරීේබ ශ්රී රංකහ ජහතික බහ 
ඳනත (1997 අංක 18) 

  ජහතික යක්ණ බහය අයමුදල් 
ඳනත (2006 අංක 28) 

 ෙේහ නියුක්තයි්වෙේ බහය 
අයමුදර ඳනත (1980 අංක 46) 

 ෙේහ නියුක්තයි්වෙේ බහය 
අයමුදර (විෙලේ විධිවිධහන) 
ඳනත (1993 අංක 19) 

 ශ්රී රංකහෙ  ණඹ ෙතොයතුරු 
කහ් ඹහංලඹ ඳනත (1990 අංක 
18) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ඇගයීභ 

12. ප්රහෙේශීඹ ං් ධන ළඩටව්ව 
ඇතුලු ිනසත්රික් ං් ධන 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ වහ 
ඇගයීභ 

13. ආදහඹ්බ විභතහඹ අභ කිරීභ 
වහ ප්රතිඳ් ති ්බඳහදනඹ කිරීභ 

14. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

15. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

මශානගර ශා බව්නාහිර වංලර්ධන  

1. නහගරික ං් ධන අධිකහරිඹ 

2. ශ්රී රංකහ ඉඩ්බ ෙගොඩකිරීේබ වහ 
ං් ධනඹ කිරීේබ ංසථහ 

3. ජහතික ෙබෞතික ළරසු්බ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

1. භවහනගය වහ ඵසනහහිය ං් ධන 
විඹඹ්වට වහ I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු, 
යසථහපිත ආඹතනඹ වහ යහජය 
ංසථහෙහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ෙකොට්ටහ, කඩුෙර ව කඩත 
නගය ං් ධන යහඳෘතිඹ ව ඒ 
ආශ්රිත කටයුතු කිරීභ 

3. නහගරික ප්රෙේලර ආ් ථීක, 
හභහජීඹ ව ෙබෞතික ං් ධනඹ 
ඒකහඵේධ විධිභ්  ෙර 
ප්ර් ධනඹ කිරීභ වහ නිඹහභන 
කටයුතු 

4. නහගරික ඝන අඳද්රය 
කශභනහකයණඹ 

5. ඳව්  බි්බ ෙගොඩකිරීභ ව 
ං් ධනඹට අදහශ කටයුතු 

6. නහගරික ප්රෙේලර පිහිි  ෙේහ වහ 
ඳවසුක්බ අඩු ප්රෙේල ව ගුරු බි්බ 
ෙඳොුන ළරළසභකට අනු 
ං් ධනඹ කිරීභට අලය 
භඟෙඳ්වවීභ 

7. ජහතික ෙබෞතික ළශසු්බ වහ 
ප්රහෙේශීඹ ෙබෞතික ළශසු්බ 
පිළිෙඹර කිරීභ 

8. ඒකහඵේධ නහගරික ං් ධනඹක් 
වතික කිරීභ වහ ජහතික 
ෙබෞතික ළරසු්බ ඳදන්බ කය 
ෙගන සිඹල ඉිනකිරී්බ කටයුතු 
ෙභෙවඹවීභ වහ නිඹහභනඹ 
සිුනකිරීභ 

9. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 

• නහගරික ං් ධන අධිකහරිඹ 
ඳනත (1978 අංක 41) 

• නහගරික ං් ධන යහඳෘතී්ව 
(විෙලේ විධිවිධහන) ඳනත (1980 
අංක 2) 

• ශ්රී රංකහ ඉඩ්බ ෙගොඩකිරීේබ වහ 
ං් ධනඹ කිරීේබ ඳනත (1961 
අංක 15) 

• ෙකොශම ිනසත්රික් (ඳව්  බි්බ) 
ෙගොඩකිරිේබ වහ ං් ධනඹ 
කිරිේබ භණ්ඩර ඳනත (1968 
අංක 15) 

• නගය වහ ග්රහභ නි් භහණ 
ආඥහඳනත (1946 අංක 13) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

10. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

රාජ ලලවාය වංලර්ධන 

1. ෙඵෝගර ග්රළෂයිට් රංකහ ිමමිටඩ් 

2. රංකහ පිඟ්ව ංසථහ (ගෙඩොල් 
ව උළු අංලඹ) 

3. සීභහහිත කවෙගොල්ර 
ඉංජිේවරු ෙේහ භහගභ 
(KESCO) 

4. සිභහහිත බී.සී.සී.භහගභ 

5. යහජය ්බඳ්  කශභනහකයණ 
ංසථහ 

6. ෙවොෙටල් ඩිරඳ් ස (රංකහ) 
ෙඳෞේගිමක භහගභ (PQ 143) 

7. සීභහහිත ශ්රී ර්වක්ව එඹහ්  
රයි්ව ව එහි ඳහිමත භහග්බ 

8. සීභහහිත මිහි්ව රංකහ 
(ෙඳෞේගිමක) භහගභ 

9. ශ්රී රංකහ යක්ණ ංසථහ වහ 
එහි ඳහිමත භහග්බ වහ ආශ්රිත 
ආඹතන 

10. සිඹලභ යහජය ඵළංකු වහ 
ඒහෙේ ඳහිමත භහග්බ වහ 
ආශ්රිත ආඹතන 

11. සීභහහිත රක්ින ඉංජිේවරු 
භහගභ 

12. සීභහහිත ෙ යවළය ඉංජිේවරු 
ෙේහ භහගභ (WESCO) 

13. ජනතහ තු ං් ධන 
භණ්ඩරඹ 

14. ශ්රී රංකහ යහජය ළවිිම ංසථහ 

15. සීභහහිත ඇල්කඩු ළවිිම 
භහගභ 

16. සීභහහිත කුරුණෆගර ළවිිම 
භහගභ 

17. සීභහහිත වරහත ළවිිම 
භහගභ 

18. ගල්ඔඹ ළවිිම (පුේගිමක)  

භහගභ 

19. ශ්රී රංකහ කජු ංසථහ 

1. යහජය යහඹ ං් ධන විඹට 
ව I ළනි තීරුෙ  දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතනඹ්ව ව යහජය ංසථහර 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව වහ යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. යහජය යහඹ ක්ෙේත්ර තුශ න 
දළනුභ වහ තහක්ණඹ වඳු්වහීමභ 
වහ අලය ඳවසුක්බ ළරසීභ 

3. යහජය යහඹ්වහි 
නිසඳහිනතඹ්වෙේ ප්රමිතිඹ වහ 
ගුණහ් භක ඵ ළඩිිනයුණු කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ  

4. යහඹක් ඹ, ජහතික ආ් ිකක 
ප්රහවඹ වහ ඵේධ කිරීභට 
ක්රෙභෝඳහඹ්ව ළකසීභ 

5. පරදහයි ්බඳ්  උඳෙඹෝජනඹ 
තුළි්ව ෙේශීඹ යහඹකඹ්ව 
ජහතික ආ් ිකකඹ ලක්තිභ්  කිරීභ 
වහ ෙඹොදහ ගළනීභට අලය 
පිඹය ගළනීභ 

6. යහජය ඵළංකු ව මුරය 
නිෙඹෝජිතහඹතන රට අදහශ ෙඳොුන 
ඳරිඳහරන ව ෙභෙවඹවී්බ කටයුතු 

7. I තීරුෙ  ව්ව යහජය ංසථහ, 
යසථහපිත භණ්ඩර වහ යජඹට 
අඹ්  භහග්බර මරය 
ඳරිඳහරනඹ 

8. 2011 අංක 43 දයන ඳනත ඹටේ  
භවහ බහණ්ඩහගහයෙේ ෙල්ක්බයඹහ 
තු කය ඇති ඳවත ව්ව 
ආඹතනර ඌන උඳෙඹෝජිත 
් ක්බ පුනරුදඹ ්බඵ්වධෙඹ්ව 
ඳ් කය ඇති නිසි ඵරධහරී්ව විසි්ව 
ඉටු කයනු රඵන ක්රිඹහකහයක්බ 
ෙභෙවඹවීභ වහ අධීක්ණඹ 

(i) ෙවොෙටල් ඩිරඳ් ස (රංකහ) 
ිමමිටඩ් (PQ 143) 

(ii) පිටෙකොටුෙහි පිහිි  ෙේඳශ -
චහභ් ස ධහනයහගහයඹ 

(iii) පිටෙකොටු වහ නහයහෙවේ්වපිට 
පිහිි  ෙේඳශ - රංකහ ට්රළක්ට් ස 

•අකහ් ඹක්භ ආඹතන වහ ෙවෝ 
ඌන උඳෙඹෝජිත ් ක්බ මුදහ 
ගළනීේබ ඳනත (2011 අංක 43) 

• ජහතික ඉතිරිකිරීේබ ඵළංකු ඳනත 
(1971 අංක 30) 

• ඵළංකු ඳනත (1988 අංක 300) 

• ඵළංකු ණඹ අඹකයගළනීේබ ඳනත 
( විෙලේ ප්රතිඳහදන) (1990 අංක 
4) 

• ප්රහෙේශීඹ ං් ධන ඵළංකු ඳනත 
(2008 අංක 41) 

• ශ්රී රංකහ යහජය උකස වහ 
ආෙඹෝජන ඳනත (1975 අංක 
13) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 

නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I වහ 
II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ිමමිටඩ් 

(iv) ෙකොල්ලපිි ෙේ පිහිි  ෙේඳශ -
කජු ංසථහ කිම්ව පිහිි  ඉඩභ 

(v) ඵ් තයමුල්ෙල් පිහිි  ෙේඳශ -
සුිත්  ෙනේ ෙප්රොෙජක්ට්ස 
ප්රයිට්ිමමිටඩ් 

(vi) ෙකොල්ලපිි ෙේ පිහිි  ෙේඳශ -
ෙිම්වෙකෝ ෙර්  ෙප්රොඳ් ටීස 
ිමමිටඩ් 

(vii) සීභහහිත ඳළල්් ත සීනි 
භහගභ 

(viii) සීභහහිත ෙනගර සීනි 
භහගභ 

(ix) ඵුනල්ෙල් පිහිි  ෙේඳර - 
කර්බබු ෙකොභ් ල් ක්බඳළනිඹ 

(x) සිෙනෝෙටක්ස (රංකහ) ිමමිටඩ් 

(xi) ජළකරංකහ ිමමිටඩ් 

(xii) ප්රයිභ්  ඉ්වඩසට්රිස (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xiii) ෙකොසෙභොස භළකී ඉ්වඩසට්රිස 
ිමමිටඩ් 

(xiv) කහබුල් ෙල්ස (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xv) ඉ්වට්  ෙේඩි්ව රංකහ 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xvi) සීතහස ඳළ්වස ප්රයිට් 
ිමමිටඩ් 

(xvii) ඩී.සී. ඇඳයල් ප්රයිට් ිමමිටඩ් 

(xviii) නීඩ්ල් ක්රහෂසට්ස (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xix) වයි ඳළ්ව ගහභ්වට්ස 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xx) ෙකොිම්වස ගහභ්වට් (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xxi) රුහුණු පුතහ ඇඳයල්ස 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxii) ්වජඹ ගහභ්වට් (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xxiii) භළක්ෂහ ඇඳයල් (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xxiv) ෙඹොභීදහ ඇෙෝසිෙේට්ස 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xv) ඩඹනමික් ක්ෙරෝති්ව (ප්රයිට්) 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ිමමිටඩ් 

(xxvi) 609 ෙඳොිමභ් ස 
එක්සෙඳෝට්ස (ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxvii) ෙකොසෙකෝ ෙඳොිමභ්  රංකහ 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxviii) ෙග්රේට් ෙෝල් ෙත්රඩ් 
භළනුෂළක්චරී්ව (ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxix) ආද්බජි එක්සට්රළක්්වස 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxx) ඩහටහ ෆූඩ් (ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxxi) ෙට්වඩ්ව රංකහ (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xxxii) රිකහ්ව රංකහ (ප්රයිට්) 
ිමමිටඩ් 

(xxxiii) ෙකෝබෙඳොසිට් ට්  
ෙොිමයු්වස (ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxxiv) ෙවල්්  ෆුඩ් ප්රඩක්ට්ස 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxxv) ශ්රී ිතයහේ (ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxxvi) ෙයෝඹලී එක්සෙඳෝට්ස 
(ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

(xxxvii) ෙකෝවි ෙන්වටල් 
නසඳති (ප්රයිට්) ිමමිටඩ් 

9. යහජය යහඹඹ්ව 
කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ 
ආඹතනික යහමුක් සථහපිත කිරීභ 

10. යහජය යහඹඹ්ව ං් ධනඹ 
කිරීේබ කටයුතු 

11. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ  

වංලර්ධන උඳාය මාර්ග ශා 

ජාත්න්ත්ර වලෂ  

1. ශ්රී රංකහ ආෙඹෝජන භණ්ඩරඹ 

2. ශ්රී රංකහ අඳනඹන ං් ධන 
භණ්ඩරඹ 

3. ආනඹන වහ අඳනඹන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

4. භවෙඳොශ බහයකහය අයමුදර 

 

1. ං් ධන උඳහඹභහ් ග වහ 
ජහතය්වතය ෙෙශ විඹඹ්වට 
අදහශ I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතුට, යහජය 
ංසථහට වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ්බඳහදනඹ 
කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ආෙඹෝජන ප්ර් ධන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති පිළිෙඹර කිරීභ 

3. ශ්රී රංකහ තුශ ආ් ථීක විබතහ 

 භව ෙකොශම ආ් ථීක ෙකොමි්ව 
බහ නීතිඹ (ආෙඹෝජන 
භණ්ඩරඹ නීතිඹ) (1978 අංක 4) 

• ශ්රී රංකහ අඳනඹන ං් ධන 
ඳනත (1979 අංක 40) 

• ආනඹන වහ අඳනඹන ඳනත 
(1969 අංක 1) 

• භවෙඳොශ උස අධයහඳන 
ශිය්  ඳනත (1981 අංක 66) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ප්ර් ධනඹ කයමි්ව විෙේශීඹ ෘජු 
ආෙඹෝජන ව පුේගිමක අංලෙේ 
ආෙඹෝජන ප්ර් ධනඹ කිරීභ 

4. ෙේශීඹ නිසඳහදනඹ්ව වහ 
ජහතය්වතය ෙශෙඳොශ අසථහ 
පුළුල් කිරීභ වහ ක්රෙභෝඳහඹ්ව 
ළකසීභ 

5. ජහතය්වතය ෙශ ඵතහ 
ලක්තිභ්  කිරීභට අලය පිඹය 
ගළනීභ 

6. කරහපීඹ ආ් ථීක වෙඹෝගීතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ අයමුණු කය ග්  
ප්රතිඳ් ති, උඳහඹභහ් ග, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ 

7. ඵහුඳහ් ලවික ව ේවිඳහ් ලවීක 
ආ් ථීක ්බමුතී්ව ්බඵ්වධ 
කටයුතු 

8. ආ් ථීක ං් ධන කශහඳ 
ප්ර් ධනඹ, නිඹහභනඹ ව 
අධික්ණඹ 

9. අඳනඹන විවිධහංගීකයණඹ, ිනරි 
ගළ්වවීභ, අඳනඹන ං් ධනඹ වහ 
උඳෙේලන ෙේහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

10. විෙේලඹ්වහි ශ්රී රංකහ ෙශ 
කටයුතු නිෙඹෝජනඹ කිරීභ 

11. තරුණ ප්රජහ ෙනුේව උස 
අධයහඳනඹ වහ ඳවසුක්බ 
ළරසීභ 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලුභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 

නීතිඹ වහ හභඹ * ව ෙක්ෂිණ 

වංලර්ධන 

1. ගහල උරුභඹ ඳදනභ 

 

 

* නීතිඹ වහ හභඹ වහ ජහතික 
ආයක්හ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

1. දක්ෂිණ ං් ධන විඹඹට වහ I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
යසථහපිත ආඹතනෙඹහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ක් භහ්වත ප්ර් ධනඹ ඇතුල 
දක්ෂිණ ආ් ථීක කරහඳඹ 
ලක්තිභ්  කිරීභ වහ ආ් ථීක ව 
භහජ ං් ධන ළඩටව්ව වහ 
යහඳෘති ්බඵ්වධීකයණඹ කිරීභ 

3. ව්බඵ්වෙතොට ආ් ථීක කරහඳඹ, 

• ගහල උරුභඹ ඳදනභ ඳනත (1994 
අංක 7) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව  
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

දක්ෂිණ ංචහයක ං් ධන 
කරහඳඹ, ව්බඵ්වෙතොට ගු්ව - 
නහවික ඵරළඳයු්බ ෙක්්වද්රඹ 
ඇතුළු දකුණු ඳශහත තුශ ඹි තර 
ඳවසුක්බ ං් ධන ළඩටව්ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. දකුණු ඳශහ්  ං් ධන භණ්ඩරඹ 
සථහපිත කිරීභ 

 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

අබය්වතය කටයුතු *, ලයඹ 

වංලර්ධන ව ංසකෘතික 
කටයුතු**  

 

* අබය්වතය කටයුතු වහ 
අබය්වතය ඳරිඳහරන වහ යහජය 
කශභනහකයණ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

 

** ංසකෘතික කටයුතු වහ 
තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ වහ 
උරුභඹ්ව පිළිඵ ආංශික 
කහයක බහ ඵර්වන. 

1 ඹම ං් ධන කටයුතු විඹට 
අදහශ ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ඹම ඳශහත තුශ ආ් ථීක ව 
ඹි තර ඳවසුක්බ ං් ධන 
යහඳෘති ්බඵ්වධීකයණඹ, 
ප්රතිඳ් ති ්බඳහදනඹ වහ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

3. ඹම ං් ධන ළඩටව්ව 
්බඵ්වධීකයණඹ වහ ෙල්ක්බ 
කහ් ඹහරඹක් පිහිටුවීභ 

4. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 

විවේ ලාඳතති 1. ජහතික අලයතහභ භත විෙලේ 
අධහනඹ ෙඹොමු කර යුතු අංල 
රට අදහශ ක්රිඹහ් භක කශ යුතු 
විෙලේ ළඩටව්ව වහ 
දහඹක් ඹ ළඳයීභ 

2. විනසි කටයුතු ෙර න්බකය 
ජනහධිඳතියඹහ විසි්ව ඳයනු 
රඵන විෙලේ යහඳෘති ෙන්  
අදහශ අභහතයහංල භඟ 
්බඵ්වධීකයණඹ 

3. විෙලේ යහඳෘති ක්රිඹහ් භක කිරීේබ 
ීම ෙන්  අභහතයහංල රට 
වහඹවිභ වහ ඒහ භඟ 
්බඵ්වධීකයණඹ 

4. ආ් ිකක කශභනහකයණඹ පිළිඵ 

ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කළබිනට් කමිටු භඟ ක්රිඹහකිරිභ 

5. ං් ධන අංලෙේ ඳ් ෙේණ 
ක්රිඹහකහයක්බ 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

ප්රාවිශිය වංලර්ධන  

1. ජහතික කෘෂික් භ 
විවිධහංගීකයණඹ වහ ජනහහ 
අධිකහරිඹ (වදබිභ අධිකහරිඹ)  

1 ප්රහෙේශීඹ ං් ධන කටයුතු 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ප්රහෙේශිඹ ක් භහ්වත ං් ධනඹ 
ඇතුළු ප්රහෙේශිඹ ආ් ිකකඹ 
ලක්තිභ්  කිරීභ වහ සුුනසු 
ආ් ිකක වහ භහජ ං් ධන 
ළඩටව්ව වහ යඳෘතී්ව 
්බඵ්වධීකයණඹ කිරීභ  

3. නුයඑළිඹ, නුය, භහතෙල්, 
ඵුනල්ර, ත්රිකුණහභරඹ, භඩකරපු, 
අ්බඳහය, අනුයහධපුය වහ 
ෙඳොෙශෝවනරු ිනසත්රික්ක ර 
විෙලේ ං් ධන යහඳෘති 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. කෘෂිකහ් මික විවිධහංගීකයණඹ, 
ඳිනංිතකිරී්බ ං් ධනඹ වහ 
ඒකහඵේධ ිනඹඵසනහ 
කශභනහකයණඹ වහ ළශසු්බ 
ළකසීභ ව ්බඵ්වධීකයණඹඹ 
ව එළනි ළශසු්බ ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

5. උඳරිභ පරදහයි් ඹ, ඳරිය 
ආයක්හ, ඉඩ්බ වහ ජර ්බඳ්  
ංයක්ණඹ වහ ඳිනංිත කිරීභ 
ං් ධනඹ අයමුණු කය ඳයහ ීම 
ඇති ෙවෝ විකිණ ඉඩ්බ සිඹල්ර 
කශභනහකයණඹ 

6. කෘෂිකහ් මික නිසඳහදන ළකසිභ 
වහ අෙරවි කිරීභ  

7. කෘෂිකහ් මික විවිධහංගීකයනඹ වහ 
ඳිනංිත කිරි්බ ළඩිිනයුණු කිරීභ ව 
ෙේඳර, පිරිඹත වහ 
ඹ්වෙත්රෝඳකයණ ඇතිකිරීභ, 
නඩ් තු වහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

8. කෘෂිකහ් මික විවිධහංගීකයනඹ ව 
ඳිනංිතකිරී්බ ං් ධනඹ වහ ිනඹ 

 යහජය කෘෂිකහ් මික ංසථහ 
ඳනත (1972 අංක 11) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ඵසනහ කශභනහකයණඹ දවහ 
අලය ඳරිින එළනි සිඹළු 
ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ   

9. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

10. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ)  කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  
එක් එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි 
ඵරඳෆභ ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ)  III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන 
ඵරඳෆභ තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ 
කයයි.  

ඇ)  එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන 
ළඩටව්ව වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ)  අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව 
අධීක්ණඹට රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු 
ඇත. ආණ්ඩුක්රභ යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති 
කහ් ඹබහයඹ්ව ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන 
නීතිරීති ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ)  ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව 
භහජඹට එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය 
කිරීභ කමිටු ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ 
අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ)  අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු 
ඇති අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ 
කිරීභට ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ)  මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ 
යහඳෘතිර අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ 
ඳරීක්හ කිරීභ කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 
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ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ 

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්. 
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 2. ජාත්න්ත්ර වබත්ා පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

ජාත්න්ත්ර වබත්ා පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කමිටුෙ  අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු යංජි්  අලුවිවහේ  භවතහ (බහඳති) 

ගරු ඉ්විනක ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  

ගරු ුනේවස ග්වක්වද භවතහ  

ගරු අජි්  පී. ෙඳේ යහ භවතහ  

ගරු ඉයහ්ව වික්රභය් න භවතහ  

ගරු තහයහනහ්  ඵසනහඹක භවතහ 

ගරු අනුයහධ ජඹය් න භවතහ  

ගරු ිනේවස ගුණ් ධන භවතහ  

ගරු එස. එ්බ. ච්වද්රෙේන භවතහ  

ගරු බිභල් ය් නහඹක භවතහ  

ගරු අ්වනහභෙරයි නෙඩ්සු සිලක්ති භවතහ 

ගරු රක්සභ්ව ආන්වද විෙේභහ්වන භවතහ  

ගරු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ  

ගරු නහරක ප්රහේ ෙකොෙරෝවෙන භවතහ  

ගරු භිම්  ජඹතිරක භවතහ  

ගරු (වදය) කවි්වද ෙවේහ්ව ජඹ් ධන භවතහ 

ගරු භඹ්වත ඹස්ව්  ිනහනහඹක භවතහ  

ගරු එස. එ්බ. භරික්කහ්  භවතහ  

ගරු ප්ර්වන යණතුංග භවතහ  

ගරු චමි්වද වි ෙේසිරි භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ . 
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

වංචාරක වංලර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි 
ආගමික කටයුතු*  

1. ශ්රී රංකහ ංචහයක ප්ර් ධන 
කහ් ඹහංලඹ 

2. ශ්රී රංකහ ංචහයක ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

3. ශ්රී රංකහ ප්රද් ලන වහ 
්බේබරන කහ් ඹහංලඹ 

4. ශ්රී රංකහ ංචහයක වහ ෙවෝටල් 
කශභනහකයණ ආඹතනඹ 

* ක්රිසතිඹහනි ආගමික කටයුතු 
වහ ෙඹෞන, ක්රීඩහ, කරහ වහ 
උරුභඹ්ව පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

1.ංචහයක ං් ධන වහ ක්රිසතිඹහනි 
ආගමික කටයුතු පිළිඵ විඹඹ්වට 
ව I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 

ෙදඳහ් තේබ්වතු, යහජය ංසථහ වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ංචහයක ක් භහ්වතඹ ං් ධනඹ 
කිරීභ ව ප්රමිතී්ව ්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. ංචහයක නිෙඹෝජිතහඹතන 
ිමඹහඳිනංිත කිරීභ ව නිඹහභන 
කටයුතු 

4.විෙ කඹ ගතකිරීභ වහ 
විෙනෝදහ් භක ඳවසුක්බ ළඳයීභට 
අදහශ කටයුතු ප්ර් ධනඹ කිරීභ 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ  

 ංචහයක ඳනත (2005 අංක 38) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

විවි කටයුතු  

1. විෙේලගත යහජය ූතත භණ්ඩර 

2. රක්සභ්ව කින් ගහභ්  
ජහතය්වතය ඵතහ වහ 
ක්රභෙභෝඳහඹ අධයඹන 
ආඹතනඹ 

3. ජහතික මුද්ර කටයුතු කහයක 
බහ ෙල්ක්බ කහ් ඹහරඹ 

1. විෙේල කටයුතු විඹඹට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන යසථහපිත 
ආඹතඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. විෙේලඹ්වහි ශ්රී රංකහෙ  ප්රතිරඳඹ 

නංහලීභ තුිම්ව ශ්රී රංකහට උඳරිභ 
ජහතය්වතය වෙඹෝගීතහක් 
රඵහගත වළකින ඳරිින විෙේල 
යටල් භග යහජය තහ්වත්රික 
ඵතහ ඳ් හෙගන ඹහභ 

3. ශ්රී රංකහ පිළිඵ හිතකය 
ප්රතිරඳඹක් ෙගොඩනළගීභ වහ 
ක්රිඹහකිරීභ ව ජහතය්වතය 
ලෙඹ්ව එල්රන විරුේධහීම 
ප්රචහයඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව නිසි 
ප්රතිචහය දළක්වීභ 

4. විෙේල යටල් භග යහජය ූතත 
ඵතහ ඳ් හෙගනඹහභ වහ 
ප්රඥප්ති, ගිවිසු්බ ව ්බමුතී්ව 
පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ 

 ෙකෝවල් ක් තය පිළිඵ ඳනත 
(1981 අංක 4) 

 යහජය ූතත යප්රහද ඳනත (1996 
අංක 9) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

5. යහජය ූතත විෙලේ මුක්ති වහ යප්රහද 
රඵහීමභ 

6. විෙේශීඹ ෙශ වහ ංචහයක කටයුතු 
ප්ර් ධනඹ වහ වහඹවීභ 

7. ශ්රී රංකහ විෙේල ෙේහ ව 
විෙේශීඹ ුනත භණ්ඩරරට 
අනුයුක්ත නිශධහරී්වෙේ 
ඳරිඳහරනඹ වහ ෘ් තිඹ ධහරිතහ 
ං් ධනඹ  

8. වජ ෙේලඳහරනික ප්රනතහ 
පිළිඵ අධයනඹක් කිරීභ වහ ශ්රී 
රංකහෙ  සුඵසිේධිඹ උෙදහ එළනි 
ප්රනතහ කශභනහකයනෙේින 
අනුගභනඹ කශ යුතු ක්රභෙ ද 
පිළිඵ යජඹට උඳෙදස ීමභ 

9. විෙේල යටර ෙෙන ශ්රී 
රහංකිකඹ්වෙේ සුඵසිේධිඹට අදහශ 
පිඹය ගළනීභ 

10. ශ්රී රංකහෙ  ෙබෞමික 
අඛණ්ඩතහඹ වහ හගය අයිතී්ව 
ආයක්හ කිරීභට අලය විෙේල 
ඵදතහ තවවුරු කිරීභ 

11. ජහතික ප්රලසනඹට අදහශ 
ඹහ්වත්රණඹ්ව පිළිඵ එක්්  
ජහතී්වෙේ ංවිධහනඹ ඇතුල 
අ්වත් ජහතික ප්රජහ භඟ ක්රිඹහ 
කිරීභ 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති අෙනකු්  
සිඹල විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

විවි රැකියා  

1. ශ්රී රංකහ විෙේල ෙේහ නියුක්ති 
කහ් ඹහංලඹ 

2. ශ්රී රංකහ විෙේල රැකිඹහ 
නිෙඹෝජිතහඹතනඹ 

1. විෙේල රැකිඹහ විඹඹට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ංක්රභනික ෙේහ නියුක්තිකයි්වෙේ 
ෘ් තිඹභඹ ගළටළුරට පිළිඹ්බ 
රඵහීමභ ව සුඵහධනඹ ඉවශ 
දළමීභ 

3. විෙේලගත ශ්රමිකයි්වෙේ ආයක්හ 
වතික කිරීභ වහ න නීති 
වඳු්වහීමභ 

4. රැකිඹහ නිෙඹෝජිතහඹන නිඹහභනඹ 
ව අධීක්ණඹ කිරීභ 

5. විෙේල රැකිඹහ වහ ෘ් තීඹ 

• ශ්රී රංකහ විෙේල ෙේහ නියුක්ති 
කහ් ඹහංලඹ ඳනත (1985 අංක 21) 

• විෙේල රැකිඹහ නිෙඹෝජිතහඹතන 
ඳනත (1980 අංක 32) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි I වහ II 
තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 

අදහශ අෙනකු්  සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

භහ් ෙගෝඳෙේලනඹ ළඳයීභ 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  
එක් එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි 
ඵරඳෆභ ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන 
ඵරඳෆභ තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ 
කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන 
නීතිරීති ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව 
භහජඹට එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය 
කිරීභ කමිටු ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ 
අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු 
ඇති අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප් යවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  
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ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 3. ජාතික ආරක්ාල පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

ජාතික ආරක්ාලපිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ ෙභහි අ්වත් ගත ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු භිම්  ජඹතිරක භවතහ (බහඳති) 

ගරු ඳහිමත කුභහය ෙතයප්ෙඳරුභ භවතහ 

ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ 

ගරු ඩේරස ෙේහන්වද භවතහ 

ගරු විජිත ෙවේය්  භවතහ 

ගරු ච්වද්රසිරි ගජීමය භවතහ 

ගරු එ්බ. එස. ෙතෞෆික් භවතහ 

ගරු ධ් භිමංග්බ සිේධහ් ථ්ව භවතහ 

ගරු ඒ. ඒ. විෙේතුංගභවතහ 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 

ගරු (වදය) යේබස ඳතියණ භවතහ 

ගරු එ්බ.ඒ. සුභ්වතිය්ව භවතහ 

ගරු ෙලවහ්ව ෙේභසිංව භවතහ 

ගරු ච්විනභ ගභෙේ භවතහ 

ගරු (වදය) කවි්වද ෙවේහ්ව ජඹ් ධන භවතහ 

ගරු භඹ්වත ඹස්ව්  ිනහනහඹක භවතහ 

ගරු ඵ්වුනරරහල් ඵණ්ඩහරිෙගොඩ භවතහ 

ගරු මුව්බභුන ඉේයහහි්බ මුව්බභුන භ්වස්  භවතහ 

ගරු (භවහචහ් ඹ) ආශු භහයසිංව භවතහ 

ගරු එස. විඹහෙල්්විනය්ව භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනුකමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගන ඹහභ, ලුහුඬු කිරීභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ආරක්ක 

1. ශ්රී රංකහ යුධ වමුදහ 

2. ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ 

3. ශ්රී රංකහ ගු්ව වමුදහ 

4. සිවිල් ආයක්ක 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

5. ්  ෙජෝ්ව ෙකොතරහර 
ආයක්ක විලස විදයහරඹ 

6. ආයක්ක ෙේහ අණ වහ 
භහණ්ඩිමක විලස විදයහරඹ 

7. යණවිරු ෙේහ අධිකහරිඹ 

8. ආයක්ක ෙේහ ඳහළර 

9. ජහතික ශිය බට ඵරකහඹ 

10. ජහතික ආයක්ක අයමුදර 

11. යහජය යවස ෙතොයතුරු 
ඒකකඹ 

12. ශ්රී රංකහ ෙයශහයක්ක 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

13. රංකහ ෙරොජිසි ක්ස ිමමිටඩ් 

14. යක්නහ ආයක්ණ රංකහ 
ිමමිටඩ් 

1. යහජය ආයක්හ පිළිඵ විඹට 
ව I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යහජය ංසථහ 
ව යසථහපිත ආඹතන 
විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති,ළඩට්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ  

2. ආයක්ක ෙේහ්වහි 
කහ් ඹඹ්ව ඳවසුකයලීභ තුළි්ව 
යෙට් ආයක්හ ළරසීභ 

3.  අබය්වතය ආයක්හ 
ඳ් හෙගන ඹහභ 

4. යහජය වහ අබය්වතය ආයක්හ 
්බඵ්වධිත බුේධි ෙේහ්ව 
ඳ් හෙගන ඹහභ 

5. ආග්වතුක වමුදහ්ව වහ ඵතහ 
ඳ් හෙගන ඹහභ 

6. ජහතය්වතය භහනුෂිඹ ෙභෙවයු්බ 
වහ වෙඹෝගඹ රඵහීමභ 

7. ෘේධ යණවිරු්ව වහ ආඵහධිත 
ෙොල්දහුන්ව පිළිඵ කටයුතු 

8. පුපුයන ද්රය වහ ගිනිඅවි පිළිඵ 
කටයුතු 

9. ප්රිනඳහගහය නඩ් තුට අදහශ 
කටයුතු (යහඹ අධිකහරිඹ තු 
ප්රීමඳහගහය වළය)  

10. ආයක්ක ෙේෙේ 
පුේගරඹ්ව දවහ ආයක්ක 
අධයඹනඹ වහ ඳලසචහ්  ෙේහ 
අධයහඳනඹ රඵහීමභ 

11. ආයක්ක ෙේහ පිරිස වහ 
උස අධයහඳනඹ රඵහීමභ 

12. පුේගිමක ආයක්ක ෙේහ 
්බඵ්වධ කටයුතු 

13. ගරහ ගළනීේබ ෙභෙවයු්බ 
ව ෙයශ ආයක්ක  ෙේඹ 
ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

14. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹළුභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

15. I තීරුෙහි දළක්ෙන සිඹලුභ 

 යුද වමුදහ ඳනත (1949 අංක 17) 

 නහවික වමුදහ ඳනත (1950 අංක 34) 

 ගු්ව වමුදහ ඳනත (1949 අංක 41) 

 අපි ෙනුේව අපි අයමුදල් ඳනත 
(2008 අංක 6) 

 ආයක්ක භහණ්ඩිමක ප්රධහනී ඳනත 
(2009 අංක 35) 

  ආයක්ක ෙේහ අණ වහ භහණ්ඩිමක 
විදයහරඹ ඳනත (2008 අංක 5) 

 ෙයශහයක්ක ෙදඳහ් තේබ්වතු ඳනත 
(2009 අංක 41) 

 පුපුයණ ද්රය ඳනත (1956 අංක21) 

 ගිනි අවි ආඥහ ඳනත (1916 අංක 33) 

 ෙඩිපිි  ව යුධ වමුදහ පුහුණුවීේබ 
ඳනත (1951 අංක 24) 

 උඳෙඹෝගිතහ වහ ඳරිපයක ඳනත 

 (1985 අංක 40) 

 පීඩහකහරී අවි ඳනත(1966 අංක 18) 

 මුහුුන ෙකොල්රකෆ්බ ඳනත  

(2001 අංක 9) 

 ත්රසතහදඹ ළශළක්වීේබ ඳනත  

(1979 අංක 48) 

 ෙඳෞේගිමක ආයක්ක නිෙඹෝජිතහඹතන 
ඳනත (1998 අංක 45) 

 භවජන ආයක්ක ආඥහඳනත (1947 
අංක 25) 

 යණවිරු ෙේහ අධිකහරිඹ ඳනත (1999 
අංක 54) 

 ශ්රීභ්  ෙජෝ්ව  ෙකොතරහර යහජය 
ආයක්ක අබයහ ආඹතනඹ ඳනත 
(1981 අංක 68) 

 ත්රසතහීම ෙඵෝ්බඵ ප්රවහය 
භළඩඳළළ් විේබ ඳනත (1999 අංක 11) 

 මුද්රීඹ ංයණෙේ ආයක්හට 
එෙයහි සිුන කයනු රඵන නීතිවිෙයෝධී 
ක්රිඹහ භළඩ ඳළළ් වීේබ ඳනත (2000 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ආඹතනඹ්ව අධික්ණඹ කිරීභ  අංක 42) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I වහ II 
තීරුර ව්ව විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලු යසථහ්ව  

නීතිය ශා වාමය වහ දක්ෂිණ 
ං් ධන* 

1. ෙඳොිමස ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජහතික අ්වතයහඹකය 
ඖධඳහරක භණ්ඩරඹ 

* දක්ෂිණ ං් ධන වහ 
ආ් ිකක ං් ධනඹ පිළිඵ 
ආංශික අධීක්ණ කහයක 
බහ ඵර්වන. 

 

1. නීතිඹ වහ හභඹ විඹට ව I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති,ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ අගළයීභ 

2. නීතිඹ වහ හභඹ ඳ් හෙගන 
ඹහභ 

3. භහජ විනඹ තවවුරු ෙකෙයන 
පුළුල් ප්රතිංසකයණ ඇතුශ්  
උඳහඹභහ් ග ක්රිඹහ් භක කිරීභ  

4. ජහතික ෙඳොිමස ෙකොමි්ව 
බහෙ  උඳෙදස අනු ෙඳොිමස 
ෙේහෙ  කහ් ඹක්භතහඹ 
ළඩි ිනයුණු කිරීභ වහ අලය 
පිඹය ගළනීභ 

5. භහජ යනඹක් ඵට ඳ්  
තිෙඛන විවිධ අ්වදේබ අඳයහධ 
වහ භහජ විෙයෝධී ක්රිඹහ 
ළශළක්වීභට වහ 
භළඩඳළළ් වීභට කටයුතු කිරීභ 

6. යථහවන ගභනහගභනඹ 
ඳහරනඹ කිරීභ 

7. අ්වතයහඹකහරී ඖධ බහවිතඹ 
ළශළක්වීභ වහ ඳහරනඹ 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹළුභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

9. I තීරුෙහි දළක්ෙන සිඹලුභ 
ආඹතනඹ්ව අධික්ණඹ කිරීභ  

 ෙඳොිමස ආඥහඳනත (1865 අංක 16) 

 භහධක ඖධ ව භෙනෝ් තක 
නීතිවිෙයෝධී ෙර ජහහය්බ කිරීභට 
එෙයහි ්බමුති ඳනත (2008 අංක 1) 

 ඖධ රට ඇේඵළහි තළනළ් ත්ව 
(ප්රතිකහය කිරීභ වහ පුනරු් ථහඳනඹ) 
පිළිඵ ඳනත (2007 අංක 54) 

 ජහතික අ්වතයහඹකය ඖධ ඳහරක 
භණ්ඩර ඳනත (1984 අංක 11) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I වහ II 
තීරුර ව්ව විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලු යසථහ්ව  

 

බන්ධනාගාර ප්රතිවංව්කරණ, 
පුනරු් ථහඳන, නළත ඳිනංිත 
කිරීභ* ව හි්වුන ආගමික 
කටයුතු** 

1. ඵ්වධනහගහය 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2  ප්රජහ ඳහදක විෙලෝධන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. ඵහර අඳයහධකරු්ව වහ 

1. ඵ්වධනහගහය ප්රතිංසකයණ 
විඹට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ අගළයීභ 

2. ඵ්වධනහගහය ඳරිඳහරනඹ වහ 

 ඵ්වධනහගහය ආඥහඳනත (1877 අංක 
16) 

 තරුණ යදකරු්ව (පුහුණු ඳහල්) 
ඳනත (1939 අංක 28) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I වහ II 
තීරුර ව්ව විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලු යසථහ්ව  
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

පුහුණු ඳහළල් 

* පුනරු් ථහඳන වහ නළත ඳිනංිත 
කිරී්බ වහ ප්රති්වධහන වහ 
උතුය නළෙගනහිය නළත 
ෙගොඩනළගීභ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

** හි්වුන ආගමික කටයුතු වහ 
ෙඹෞන, ක්රීඩහ, කරහ වහ 
උරුභඹ්ව පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

 

ප්රතිංසකයණඹ 

3. ප්රජහ ඳහදක විෙලෝධන යහඳෘති 
්බඵ්වධ කටයුතු 

4. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹළුභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන සිඹලුභ 
ආඹතනඹ්ව අධික්ණඹ කිරීභ  

 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  
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විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 4. තිරවර වංලර්ධන වශ ඳරිවර ශා වල්ාභාවික වේඳත් පිළිබ ආංශික අධීක්ණ 

කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

තිරවර වංලර්ධන ශා ඳරිවර වශ ව්ලාභාවික වේඳත් පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ 
ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය  

ගරු ඳවිත්රහෙේවී ්වනිආයච්ිත භව් මිඹ (බහඳති) 

ගරු ඩුිමප් විෙේෙේකය භවතහ 

ගරු රක්සභ්ව ්වත ෙඳේ යහ භවතහ 

ගරු (වදය) අෙනෝභහ ගභෙේ භව් මිඹ 

ගරු අජි්  පී. ෙඳේ යහ භවතහ 

ගරු ඩේරස ෙේහන්වද භවතහ 

ගරු භහි්වද ඹහඳහ අෙේ් ධන භවතහ 

ගරු විභල් වීයංල භවතහ 

ගරු රකී ජඹ් ධන භවතහ 

ගරු නිවහල් ගරප්ඳ් ති භවතහ 

ගරු අේුනල්රහවස භවසරෂස භවතහ 

ගරු අනුය සිඩ්නි ජඹය් න භවතහ 

ගරු ෙවක්ට්  අප්පුවහමි භවතහ 

ගරු සිසිය කුභහය අෙේෙේකය භවතහ 

ගරු ඒ. අයවි්වේ කුභහ්  භවතහ 

ගරු කවී්විනය්ව ෙකෝඩීසය්ව භවතහ 

ගරු උදඹ ප්රබහ්  ග්බභ්වපිර භවතහ 

ගරු ඉ. චහල්ස නි් භරනහද්ව භවතහ 

ගරු චමි්වද වි ෙේසිරි භවතහ 

ගරු ්වින්  භයසිංව භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනුකමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතුඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරීභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

තිරවර වංලර්ධන ශා ලනජීවි  

1. ජහතික ් ෙෝදයහන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජහතික උේභිද උදයහන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. නජීවී ංයක්ණ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

4. නජීවී බහයඹ 

 

1. තියය ං් ධනඹ වහ නජීවී 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු, යහජය 
ංසථහ වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ,ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ඳරිය ෙනසක්බ ව කහඵ්ව 
බහවිතඹ අභ ආ් ථීකඹක් හිත 
තියය ං් ධනඹක් ඇති කිරීභ 
වහ නීති ව උඳහඹ භහ් ග 
්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. තියය මිනු්බ ව ඳහරිරික 
පිඹටව්ව ද් ලකඹ ්බඳහදනඹ 
කිරීභ 

4. තියය ං් ධනඹ වහ න 
ෙල්ක්බ කහ් ඹහරඹ පිහිටුවීභ 

5. ශ්රී රංකහෙ  ෘක්රතහ 
ංයක්ණඹ, උේභිද උදයහන 
නඩ් තු ව භල් ගහ 
ක් භහ්වතඹ ළඩි ිනයුණු කිරීභ 

6. සි ඳහවු්ව, ඳක්ෂී්ව ව උයගයි්ව 
ආීම විවිධ තු්ව ඒකයහශි කිරීභ ව 
ප්රද් ලනඹ කිරීභට අදහශ කටයුතු 

7. නජීවී ්බඳ්  ංයක්ණඹ 

8. නජීවී ආයක්ෂිත ප්රෙේලඹ්වහි 
ංචහයක ක් භහ්වතඹ 
ප්ර් ධනෙේීම අදහශ ඳරිය ඳේධති 
ංයක්ණඹ කිරීභ අධහයණඹ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

9. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

10. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 1982 අංක 41 දයන ජහතික 
් ෙෝදයහන ඳනත 

• 1928 අංක 31 දයන උේභිද 
උදයහන ආඥහඳනේ  446 න 
ඳරිච්ෙේදඹ 

•2009 අංක 22 දයන න තු්ව වහ 
ෘක්රතහ ආයක්ක 
(ංෙලෝධිත) ආඥහඳනත (1937 
අංක 2) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

නගර වැසුේ ශා ජවේඳාෙන 

1. ජහතික ජර්බඳහදන වහ 
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

2. ජහතික ප්රජහ ජර ළඳයු්බ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

1. නගය ළරසු්බ වහ ජර්බඳහදන 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු, යහජය 
ංසථහ වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

• ජහතික ජර්බඳහදන ව 
ජරහඳවන භණ්ඩර ඳනත 
(1974 අංක 2) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

2. විෙලේ නගය ළරසු්බකයණඹ වහ 
ං් ධනඹ 

3. නහගරික ං් ධන කහ් ඹඹ්ව 
ඉටුකිරීභ වහ ජහතික ෙබෞතික 
ළශසු්බ ඳදන්බ කයෙගන සිඹල 
ඉිනකිරී්බ කටයුතු ෙභෙවඹවීභ වහ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. ෆභ පුයළසිෙඹකුටභ පිරිසිුන ඳහනීඹ 
ජරඹ රඵහීමභ තවවුරු කිරීභ වහ 
අලය න ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ 

5. ජර්බඳහදන ෙේහ, ජරහඳවන 
ඳේධති ව නීඳහයක්ක 
ඳවසුක්බ විභ් ලනඹ කිරීභ, 
ළරසු්බ කිරීභ, නි් භහණඹ කිරීභ, 
ඉිනකිරීභ, ෙභෙවඹවීභ වහ නඩ් තු 
කිරීභ 

6. ප්රජහ ජර්බඳහදන වහ නීඳහයක්ක 
යහඳෘති කහ් ඹක්භ ව 
විධිභ්  ඉටුකිරීභ වහ අලය 
පිඹය ගළනීභ 

7. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ආඳො කෂමනාකරණ  

1. යන කශභනහකයණඹ වහ 
ව ජහතික බහ 

2. ආඳදහ කශභනහකයණ 
භධයසථහනඹ 

3. ජහතික ආඳදහ වන ෙේහ 
භධයසථහනඹ 

4. කහරගුණ විදයහ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

5. ජහතික ෙගොඩනළගිිම ඳ් ෙේණ 
ංවිධහනඹ 

1. ආඳදහ කශභනහකයණ විඹඹට ව 
I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යහජය ංසථහ වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව වහ යඳෘති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ ව ඇගයීභ 

2. සහබහවික විඳ්  වහ මිනිස 
ක්රිඹහකහයක්බ නිහ ඇතින විඳ්  
ිමහිල් කිරීභ, ප්රතිචහය 
දළක්වීභ,ප්රතිහධනඹ වහ වන 
ළරසීේබ ක්රිඹහකහයක්බ 
්බඵ්වධීකයණඹ වහ 
කශභනහකයණඹ 

3. ජහතික ප්රතිඳ් ති භත ඳදන්බ ව 
ජහතික යන කශභනහකයණ 
ළරළසභ වහ ජහතික විනසි අසථහ 
ෙභෙවයු්බ ළරළසභ ළකසීභ 

4. යන ිමහිල් කයලීභ, ප්රතිචහය 
දළක්වීභ ව ප්රතිහධනඹ පිළිඵ 
විෙේශීඹ ආධහය යහඳෘති ආය්බබ 
කිරීභ වහ ්බඵ්වධීකයණඹ 

5. ඉවත කහ් ඹබහයඹ්ව නිසි ෙ රහට 
ක්රිඹහ් භක වීභ වතික කයගළනීභ 

• ශ්රී රංකහ යන කශභනහකයණ 
ඳනත (2005 අංක 13) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

පිණි අභහතයහංල, යහජය ආඹතන 
වහ නිෙඹෝජිතහඹතන, පුේගිමක 
ආඹතන, ෙේශීඹ වහ විෙේශීඹ යහජය 
ෙනොන ංවිධහන භග 
්බඵ්වධීකයණඹ 

6. ඳහරිරික අදහන්බරට ඔෙයෝ තු 
ිනඹ වළකි තහක්ණික ප්රමිතිඹකි්ව 
යු්  නිහ තළනීභ ප්ර් ධනඹ 
කිරීභ 

7. නිහ වහ ඉිනකිරී්බ ඹන අංල වහ 
ෙඹෝගය තහක්ණඹට අදහශ 
ඳ් ෙේණ වහ ං් ධන කටයුතු 
ිනරි ගළ්වවීභ 

8. කහරගුණ විදයහ් භක මීක්ණ වහ 
ඳ් ෙේණ සිුනකිරීභ 

9. සබහවික යන ෙඳයයී්බ කිරීභ 
වහ ඒ පිළිඵ අදහශ අංල දළනු්  
කිරීභ 

10. සහබහවික යන ව මිනිහ 
විසි්ව සිුනකයනු රඵන යන 
පිළිඵ දළනු්  කිරීේබ 
ළඩටව්ව ්බඵ්වධීකයණඹ 
කිරීභ 

11. සහබහවික යන ව මිනිහ 
විසි්ව සිුනකයනු රඵන යන රීම 
ගරහගළනීේබ ෙභෙවයු්බ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

12. ජහතය්වතය භහනුෂීඹ වන ෙේහ 
ළඩටව්ව ්බඵ්වධීකයණඹ 

13. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

14. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ධීලර ශා ජජ වේඳත් වංලර්ධන  

1. ධීය ව ජරජ ්බඳ්  
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජහතික ජරජීවී ගහ ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

3. රංකහ ධීය යහඹ නීතිගත 
ංසථහ 

4. සී/. සීෙනෝ්  ඳදනභ  

5.රංකහ ධීය ංසථහ 

6. ජහතික ජරජ ්බඳ්  ඳ් ෙේණ 
වහ ං් ධන ආඹතනඹ 

1. ධීය වහ ජරජ ්බඳ්  ං් ධන 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු, 
යසථහපිත ආඹතනඹ්ව වහ 
ංසථහ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹකිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. මුද්ර, කිවුල්ිනඹ වහ මිරිිනඹ භ් ය 
ක් භහ්වතඹ ං් ධනඹ වහ 
කශභනහකයණඹ 

3. යජඹට අඹ්  ධීය ඹහත්රහ 
කශභනහකයණඹ ව ෙභෙවඹවීභ 

4. අනනය ආ් ථීක කරහඳඹ තුශ ධීය 

• ධීය වහ ජරජ ්බඳ්  ඳනත 
(1996 අංක 2) 

•ධීය විශ්රහභ ළටුප් වහ භහජ 
ආයක්ණ ප්රතිරහබ ෙඹෝජනහක්රභ 
ඳනත (1990 අංක 23) 

•ශ්රී රංකහ ජහතික ජරජීවී ගහ 
ං් ධන අධිකහරිඹ ඳනත 
(1998 අංක 53) 

• ජහතික ජරජ ්බඳ්  ඳ් ෙේණ 
වහ ං් ධන නිෙඹෝජිතහඹතනඹ 
ඳනත (1981 අංක 54) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කටයුතු ං් ධනඹ ව 
කශභනහකයණඹ කිරීභ 

5. ධීය යහඹල් ව නළංගුය්බ 
ෙඳොරල් පිහිටුවීභ, නඩ් තු ව 
කශභනහකයණඹ 

6. ධීය ක් භහ්වතඹ ෙනුේව 
අලයන අයිස ඹ්වත්රහගහය, ශීත 
කහභය ව ෙන්  ඹි තර 
ඳවසුක්බ පිහිටුහලීභ ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

7. ජී ව අජී ජහතික ජරජ ්බඳ්  
ං් ධනඹ කිරීභ 

8. ධීය ඹහත්රහ ව ධීය ආ්බඳ්වන 
නිසඳහදනඹ,ආනඹනඹ වහ 
ෙඛදහවළරීභ 

9. මුහුුන භ් ය ගහ ඇතුල ජරජීවි 
ගහ ං් ධනඹ ව 
කශභනහකයණඹ 

10. භ් ය වහ භ් ය ආශ්රිත 
නිසඳහදන ෙශහභ වහ ෙඛදහවළරීභ 

11. ධීය අංලෙේ ඳ් ෙේණ කටයුතු 
පුළුල් කිරීභ වහ එභ ප්රතිපර ධීය 
ක් භහ්වතෙේ උ්වනතිඹ වහ 
ෙඹොදහ ගළනීභට අලය පිඹය 
ගළනීභ 

12. නවීන විදයහ් භක ක්රභෙ ද 
ඇසුරි්ව හගය ්බඳ්  ඳ් ෙේණ 
කටයුතු පුළුල් කිරීභට ඳවසුක්බ 
ළඳයීභ 

13. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

14. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ග්රාමීය ය ආර්ක ක කටයුතු  

1. ග්රහමීඹ පුන් ජීන අයමුදර 

2. ග්රහමීඹ ආ් ථීක පුන් ජීන 
අයමුදර (මරය) 

3. ජනිනරිඹ අයමුදර (ග්රහෙභෝදඹ 
භණ්ඩර අයමුදර) 

4. ්  නිසඳහදන වහ ෙෞඛය 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

5. ජහතික ඳශු ්බඳ්  ං් ධන 
භණ්ඩරඹ වහ ආශ්රිත භහග්බ 

6. සීභහහිත කිරිඹහ/මිල්ක් 
ඉ්වඩසට්රීස රංකහ (ෙඳෞේගිමක) 

1. ග්රහමීඹ ආ් ථීකඹ පිළිඵ විඹඹට 
ව I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති 

්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ 
ඇගයීභ 

2. ග්රහමීඹ ජීෙනෝඳහඹ ං් ධන 
යහඳෘති ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

3. ප්රහෙේශීඹ ව ග්රහමීඹ ං් ධන 
ප්රතිඳ් ති ව උඳහඹ භහ් ගික 
ං් ධනඹ 

• ග්රහෙභෝදඹ භණ්ඩර ඳනත (1982 
අංක 28) 

•්  ෙයෝග ඳනත (1992 අංක 59) 

•්  ආවහය ඳනත (1986 අංක 
15) 

•්  ඳනත (1958 අංක 29) 

•ඳශු වදය ව ඳශු වදය 
ෘ් තික ඳනත (1956 අංක 46) 

•වී අෙරවි භණ්ඩර ඳනත (1971 
අංක 14) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

භහගභ 

7. මිල්ක් ඉ්වඩසට්රීස රංකහ 
භහගභ 

8. සීභහහිත භවළිම 
රයි සෙටොක් එ්වටප්රයිස 
භහගභ 

9. වී අෙරවි භණ්ඩරඹ 

10. ප්රහෙේශීඹ ආ් ථීක භධයසථහන 

4. ග්රහමීඹ ඹි තර ඳවසුක්බ ව කුඩහ 
  ඹහඹ ං් ධන කටයුතු 

5. ග්රහමීඹ ආ් ථීක කටයුතු වහ 
මුරයහධහය ්බඳහදනඹ  

6. ඳශු ්බඳ්  අංලෙේ නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළංවීභ වහ අලයන 
ඳවසුක්බ ළඳයීභ 

7. ්  සුඵහධනඹ වහ ඒ ්බඵ්වධ 
කටයුතු 

8. ඳශු ්බඳ්  ආශ්රිත නිසඳහදන 
ප්ර් ධනඹ, ප්රචහයණඹ වහ 
ං් ධනඹ වහ අලය පිඹය 
ගළනීභ 

9. නවීන තහක්ණඹ ෙඹොදහ ගනිමි්ව 
ඳශු ්බඳ්  ්බඵ්වධ ඳ් ෙේණ 
අංලඹ පුළුල් කිරීභ වහ එහි ප්රතිපර 

භත නිඳළයු්බ ක්ෙේත්රඹ ගුණහ් භක 
වහ ප්රභහණහ් භක ් ධනඹ වහ 
අලය පිඹය ගළනීභ 

10. ඳශු ක්ෙේත්රෙේ ්  ගවනඹ 
ළඩිිනයුණු කිරීභ වහ විදයහ් භක 
ෙඵෝ කිරීේබ ක්රභ ප්රචිමත කිරීභ ව 
එභ තු්ව ෙයෝගිම්ව ආයක්හ 
කිරීභ වහ නිෙයෝධහඹන කටයුතු 

11. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

12. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

භවළිම ං් ධන* වහ ඳරිවර 

1. න ංයක්ණ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ 

3. භ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 
කහ් ඹහංලඹ 

4. සීභහහිත GSMB තහක්ණික 
ෙේහ පුේගිමක භහගභ 

5. යහජය දළ ංසථහ 

6. ජහතික භළණික් ව 
ස් ණහබයණ අධිකහරිඹ 

7. භළණික් වහ ස් ණහබයණ 
ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

8. රංකහ ි ්බඵ්  ප්රහ්වට් ඇ්වඩ් 
ඉ්වඩසට්රීස 

9. මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ක 

1. ඳරියඹ ංයක්ණඹ ව 
කශභනහකයණඹ පිළිඵ විඹඹට 
ව I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. කළරෆ ව න විදයහ කටයුතු 

3. නහ්වතය, න තු්ව වහ තුරුරතහ 
ආයක්හ කිරීභ වහ ංයක්ණඹ 

4. යෙට් දළ අලයතහඹ පුයහ 
ගළනීේබ අයමුණි්ව හණිජ න 
ගහ ප්ර් ධනඹ කිරීභ 

5. ඳරිය ූතණඹ භළඩලීභ පිණි 
ළඩටව්ව ්බඳහදනඹ කිරීභ වහ 
පරදහයී ෙර ක්රිඹහ් භක කිරිභ 

 1907 අංක 16 දයන කළරෆ 
ආඥහඳනත (453 අධිකහයඹ) 

 ඳතල් වහ ඛනිජ ඳනත (1992 
අංක 33) 

 ජහතික ඳහරිරික ඳනත (1980 
අංක 47) 

 ජහතික උරුභ නභමි ඳනත 
(1988 අංක 3) 

 ජහතික භළණික් වහ ස් ණහබයණ 
අධිකහරිඹ ඳනත (1993 අංක 50) 

 මුද්රීඹ ූතණ ළශළක්වීේබ ඳනත 
(2008 අංක 35) 

 ෙයශ ංයක්ණ ඳනත (1981 
අංක 51)  

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අධිකහරිඹ 

10. ෙයශ ංයක්ණ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* භවළිම ං් ධන වහ 
කෘෂික් භ වහ ඉඩ්බ පිළිඵ 
ආංශික අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

6. මුද්ර ුනණ නිහයණ කටයුතු 

7. ෙයශ ංයක්ණඹ වහ 
ආයක්ණඹ 

8. භළණික් වහ ස් ණහබයණ 
ක් භහ්වතඹ ව ෙශහභ 
ප්ර් ධනඹ වහ නිඹහභනඹ 

9. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

10. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  
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විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 5. කාන්ත්ා ශා වත්්රී රුරු වමාජභාලය පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ 

අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

කාන්ත්ා ශා ව්ත්රී රුරු වමාජභාලය පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු (වදය) තුසිතහ විෙේභහ්වන භව් මිඹ (බහඳතිනිඹ) 
ගරු (වදය) සුද් ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ෙල් භව් මිඹ 
ගරු සුේබධහ ජී. ජඹෙේන භව් මිඹ 
ගරු (වදය) අෙනෝභහ ගභෙේ භව් මිඹ 
ගරු ඉයහ්ව වික්රභය් න භවතහ 
ගරු ය්වජ්ව යහභනහඹක භවතහ 
ගරු ඳවිත්රහෙේවී ්වනිආයච්ිත භව් මිඹ 
ගරු සිරිඳහර ගභර්  භවතහ 
ගරු ඩිෙ ල් සුේ ස භවතහ 
ගරු එඩ්ඩ් ගුණෙේකය භවතහ 
ගරු ෙේයිඩ් අලී හහී්  භවුරහනහ භවතහ 
ගරු ක. තුෙයයිෙය් නසිංව්බ භවතහ 
ගරු ෙයොහ්ව යණසිංව භවතහ 
ගරු ශ්රිඹහනි විෙේවික්රභ භව් මිඹ 
ගරු ගීතහ භ්වභලී කුභහයසිංව භව් මිඹ 
ගරු හිරුණිකහ ෙප්රේභච්වද්ර භව් මිඹ 
ගරු ඵ්වුනර රහල් ඵණ්ඩහරිෙගොඩ භවතහ 
ගරු ප්ර්වන යණවීය භවතහ 
ගරු ෙයෝහිණී කුභහරි විෙේය් න භව් මිඹ 
ගරු ලහ්වති ශ්රීසක්වදයහහ භව් මිඹ 

 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කාන්ත්ා ශා ෂමා කටයුතු  

1. ශ්රී රංකහ කහ්වතහ කහ් ඹහංලඹ 

2. කහ්වතහ්ව පිළිඵ ජහතික 
කමිටු 

3. ඳරිහ වහ ශභහයක්ක ෙේහ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

4. ජහතික ශභහයක්ක අධිකහරිඹ 

5. ශභහ ෙල්ක්බ කහ් ඹහරඹ 

 

1. කහ්වතහ වහ ශභහ කටයුතු 
විඹඹ්වට වහ I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. කහ්වතහ්වෙේ ජීවිතෙේ 
ගුණහ් භක අගඹ ළඩිිනයුණු කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

3. යහජය කටයුතුරීම තීයණ ගළනීභ 
ව ෙේලඳහරන ක්ෙේත්රඹ තුශ 
කහ්වතහ්වෙේ වබහගී් ඹ ව 
නිෙඹෝජනඹ ළඩි කිරීභ වහ 
ක්රෙභෝඳහඹ්ව ළකසීභ ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. ගළටු්බ ිම්ව වහ දරිද්රතහෙඹ්ව 
විඳතට ඳ්  කණ්ඩහඹ්බ 
විෙලේෙඹ්ව අයමුණු කය ගනිමි්ව 
කහ්වතහ්ව විඵර ගළ්වවීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ ව 
සත්රී පුරු භහනහ් භතහඹ ව 
හධහයණ් ඹ ඇති කිරීභ වහ 
අලය ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ 

5. කහ්වතහ වහ ශභහ හිංනඹ 
ළශළක්වීභ වහ නීති වහ ප්රතිඳ් ති 
ලක්තිභ්  කිරීභ වහ ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

6. කහ්වතහ මිමක ගෘව ඒකක විඵර 
ගළ්වවීභ වහ ප්රතිඳ් ති වහ 
ළඩටව්ව ්බඳහදනඹ වහ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

7. වශ්ර ං් ධන අභිභතහ් ථ 
ඉටුකයගළනීභ 

8. කහ්වතහ ප්රඥප්තිඹ ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

9. ලහරීරික වහ භහනසික ලෙඹ්ව 
නීෙයෝගී දරුෙකු ඇති කයලීේබ 
අභිප්රහෙඹ්ව මුල් ශභහවිඹ 
රැකයණඹ වහ ං් ධනඹ පිළිඵ 
ප්රතිඳ් ති වහ ළඩටව්ව 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳශහ්  භට්ටේබ 
කමිටු භඟ ්බඵ්වධීකයණඹ, 
භහෙඹෝජනඹ ව ඳසු විඳය්බ 

• ගෘවසථ හිංනඹ ළශළක්වීේබ 
ඳනත(2005 අංක 34) 

• ජහතික ශභහ ආයක්ක අධිකහරිඹ 
ඳනත (1998 අංක 50) 

• ශභයි්ව දරුකභට වදහ ගළනීේබ 
ආඥහඳනත (1941 අංක 24) 

 ශභයි්ව ව තරුණ 
තළනළ් ත්ව පිළිඵ ආඥහඳනත 
(1939 අංක 48) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති 
ෙභහි I ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව  
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කිරීභ 

10. අනහයක්ෂිත ත් ් ෙේ සිි න 
දරු්වෙේ අයිතිහසික්බ, ජහතික 
ප්රතිඳ් ති වහ ජහතය්වතය 
්බභතඹ්වට ගළරෙඳන ෙේ උස 
භට්ටභට ඳමුණුහ, භහන අසථහ 
රහෙදනු පිණි ළරසු්බ, 
ළඩටව්ව වහ යහඳෘති ළකසීභ 
වහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

11. ශභහ ප්රඥප්තිඹ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

12. ෙන යණ කළඳකරු භ පිඹ 
ෙඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

13. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

14. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 
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උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 6. අධාඳන වශ මානල වේඳත් පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ 

වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

අධාඳන වශ මානල වේඳත් පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළශළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු ඩිෙ ල් සුේ ස භවතහ (බහඳති)  

ගරු පිඹංකය ජඹය් න භවතහ  

ගරු ර්වත අරගිඹ්වන භවතහ  

ගරු ගහමිණී ෙරොකුෙේ භවතහ  

ගරු නිවහල් ගරප්ඳ් ති භවතහ  

ගරු සිරිනහල් ද ෙභල් භවතහ  

ගරු ක. තුෙයයිෙය් නසිංව්බ භවතහ  

ගරු සීනිත්බබි ෙඹෝෙවේසය්ව භවතහ  

ගරු එස. ශ්රීතය්ව භවතහ  

ගරු ෙ ලු කුභහ්  භවතහ  

ගරු (වදය) නිම්වද ජඹතිස භවතහ  

ගරු සුජි්  ංජඹ ෙඳේ යහ භවතහ  

ගරු මුව්බභුන ඉේයහහි්බ මුව්බභුන භ්වස්  භවතහ  

ගරු (භවහචහ් ඹ) ආශු භහයසිංව භවතහ  

ගරු මුජිබු්  යහුභහ්ව භවතහ  

ගරු අංගජ්ව යහභනහද්ව භවතහ  

ගරු ෙයෝහිණී කුභහරි විෙේය් න භව් මිඹ  

ගරු ඥහනමු් තු ශ්රීේව්ව භවතහ  

ගරු චතුය ංීමඳ ෙේනහය් න භවතහ  

ගරු විෙේඳහර ෙවට්ි ආයච්ිත භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කේකරු ශා ලතත්තීය වමිති 

වබත්ා 

1. ක්බකරු ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජහතික ශ්රභ අධයඹන ආඹතනඹ 

3. ෙේක අ් ථහධක අයමුදර  

4. ජහතික ෘ් තීඹ සුයක්ෂිතතහ ව 
ෙෞඛය ආඹතනඹ 

5. ක්බකරු ්වින ෙකොභහරිස 
කහ් ඹහරඹ 

6. ශ්රභ හනහ අයමුදර 

7. මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

8. සිභහහිත ශ්රී රංකහ රැකිඹහ පිඹ 

1. ක්බකරු වහ ෘ් තීඹ මිති ඵතහ 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ජහතය්වතය ක්බකරු ප්රමිතී්ව, 
ෙේක ඳරිඳහරනඹ ව 
සුබහධනඹ ්බඵ්වධෙඹ්ව 
ප්රතිඳ් ති කස කිරීභ ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

3. ජහතය්වතය ක්බකරු ංවිධහනඹ 
ව ජහතය්වතය භහජ ආයක්ණ 
ංවිධහනඹ භග අ්වත්  
වෙඹෝගිතහ ඳ් හ ගළනීභ 

4. ෙේක අ් ථහධක අයමුදර, 
ෙඳෞේගිමක අ් ථහධක අයමුදර 
ව ෙඳෞේගිමක විශ්රහභ ගළ්වවීේබ 
ක්රභ ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

5. කහ් මික ඵතහ ව කහ් මික 
ආයවුල් නියහකයණඹ කිරීභ 

6. ක්බකරු ඵතහරට අදහශ 
නීතිරීති ්බඳහදනඹ ව 
නිඹහභනඹට අදහශ කටයුතු 

7. ෘ් තීඹ ව රැකිඹහ භහ් ෙගෝඳෙේල 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

8. ෘ් තීඹ මිති ිමඹහඳිනංිත කිරීභ ව 
යහජය ව ෙඳෞේගිමක අංලර 
සිඹලභ ෘ් තීඹ මිතිර කටයුතු 
යෙට් ං් ධනඹට ෙඹොදහ ගළනීභ 
වහ අලය හධනීඹ පිඹයඹ්ව 
වඳු්වහීමභ ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ  

9. ජහතික මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ 
ප්රතිඳ් ති ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

 10. රැකිඹහ නියුක්ති ආඹතන විසි්ව 
ගහසතු අඹ කිරීභ නිඹහභනඹ කිරීභ 

11. විරැකිඹහ ප්රතිරහබ යක්ණ 
ෙඹෝජනහ ක්රභඹට අදහශ කටයුතු 

12. ෘ් තීඹ භහ් ෙගෝඳෙේලන 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 

 ෙේක භණ්ඩර ඳනත (1979 
අංක 32) 

 ෙේක අ් ථහධක අයමුදල් 
ඳනත (1958 අංක 15) 

 සත්රී්ව, තරුණ අඹ ව ශභයි්ව 
ෙේෙේ ෙඹදවීේබ ඳනත (1956 
අංක 47) 

 ක් භහ්වත ලහරහ ආඥහඳනත 
(1942 අංක 45) 

 කහ් මික ආයවුල් ඳනත (1950 
අංක 43) 

 ප්රසතිකහධහය ආඥහඳනත (1939 
අංක 32) 

 ජහතික ෘ් තීඹ සුයක්ෂිතතහ වහ 
ෙෞඛය පිළිඵ ආඹතන ඳනත 
(2009 අංක 38) 

 ඳහරිෙතෝෂික ෙගවී්බ ඳනත 
(1983 අංක 12) 

 හප්පු ව කහ් ඹහලීඹ 
ෙේකඹ්ව පිළිඵ (ෙේඹ වහ 
ෙ තන විධිභ්  කිරීේබ) ඳනත 
(1954 අංක 19) 

• ශ්රභ හනහ අයමුදල් ඳනත 
(1998 අංක 12) 

 ක්බකරු්වෙේ ෙේහ 
නියුක්තිඹ අ්ව කිරීභ (විෙලේ 
විධිවිධහන) ඳනත (1971 අංක 
45) 

• ෘ් තීඹ මිති ආඥහඳනත 
(1935 අංක 14) 

• ඳඩිඳහරක බහ ආඥහඳනත 
(1941 අංක 27) 

• ක්බකරු ්වින ආඥහඳනත 
(1934 අංක 19) 

 ගහසතු අඹ කිරීේබ රැකිඹහ 
නියුක්ති නිෙඹෝජිතහඹතන ඳනත 
(1956 අංක 37) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

14. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

සිඹලුභ යසථහ්ව  

උවව් අධාඳන වහ භවහභහ් ග * 

1. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ෙකොමි්ව බහ 

2. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ෙකොමි්ව බහ ඹටේ  ඇති 
සිඹල විලසවිදයහර 

3. විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ෙකොමි්ව බහ ඹටේ  ඇති 
සිඹලභ ඳලසචහ්  උඳහධි ආඹතන 
වහ අෙනකු්  ආඹතන 

4. බුේධශ්රහක භික්ෂ විලසවිදයහර 

5. ෙඵෞේධ වහ ඳහිම විලසවිදයහරඹ 

6. ශ්රී රංකහ ෙතොයතුරු තහක්ණ 
ආඹතනඹ (SLIIT) වහ ඊට 
අනුඵේධිත සිඹළුභ ෙතොයතුරු 
තහක්ණික ආඹතන 

7. ශ්රී රංකහ උස තහක්ණ 
අධයහඳන ආඹතනඹ 

* භවහභහ් ග වහ ප්රහවන වහ 
්වනිෙ දනඹ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

1. විලසවිදයහර අධයහඳන විඹට ව I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ශ්රී රංකහෙ  උස අධයහඳනෙේ 
ගුණහ් භක අගඹ ළඩිිනයුණු 
කිරීේබ අයමුණ ඇති 
අ්වත් ජහතික ලහසත්රීඹ ආඹතන 
ව ෙන්  ංවිධහන භග 
අනුඵේධවීභ වහ වෙඹෝගීතහඹ 
ප්ර් ධනඹ කිරීභ 

3. උස අධයහඳනඹ වහ න 
ප්රෙ ල භහ් ගඹ්ව පුළුල් කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

4. රැකිඹහ ෙෙශදෙඳොශ ඉල්ලභට 
ගළශෙඳන උඳහධිධහරී්ව බිහි 
කිරීභට විලසවිදයහර ඳේධතිඹ 
ලක්තිභ්  කිරීභ වහ අලය 
ප්රතිඳ් තිභඹ ංෙලෝධනඹ්ව සිුන 
කිරීභ වහ ඊට අලය භහන ්බඳ්  
ළඳයීභට සුුනසු පිඹය ගළනීභ 

5. ශ්රී රංකහෙ  විලසවිදයහර භගි්ව 
ප්රදහනඹ කයනු රඵන උඳහධි 
ඳහඨභහරහ වහ අ්වත් ජහතික 
පිළිගළනීභ රඵහගළනීභ වහ 
අලය පිඹය ගළනීභ 

6. ෙඵෞේධ වහ ඳහිම අධයඹනඹ ඉවශ 
නළංවීභ ව භික්ෂ්ව 
ව්වෙේරහෙේ උස අධයඳන 
කටයුතු වහ අලය ඳවසුක්බ 
ළරසීභ 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 විලසවිදයහර ඳනත (1978 අංක 
16) 

 බුේධශ්රහක භික්ෂු විලසවිදයහර 
ඳනත (1996 අංක 26) 

 ශ්රී රංකහෙ  ෙඵෞේධ වහ ඳහිම 
විලස විදයහර ඳනත (1981 අංක 
74) 

 ශ්රී රංකහ උස තහක්ණ 
අධයහඳන ඳනත (1995 අංක 29) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 

විො, ත්ාක්ණ ශා ඳර්වේණ 

1. ශ්රී රංකහ ඉ්වසි ි යුට් ඔෂස 
නළෙනෝ ෙටක්ෙනොෙරොජි 
ප්රයිට් ිමමිටඩ් 

1. විදයහ, තහක්ණ වහ ඳ් ෙේණ 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 

• විදයහ වහ තහක්ණ ං් ධන 
ඳනත (1994 අංක 11) 

• ශ්රී රංකහෙ  මුිමක අධයඹන 
ආඹතන ඳනත (1981 අංක 55) 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

2. ජහතික මිමක අධයඹන 
ආඹතනඹ 

3. ජහතික විදයහ ඳදනභ 

4. ජහතික විදයහ වහ තහක්ණ 
ෙකොමි්ව බහ 

5. ග්රවෙරෝකහගහයඹ 

6. නවීන තහක්ණෙ දඹ වහ 
න ආත්  සී ක්රහක් ආඹතනඹ 

7. අනුකරතහ තක්ෙේරු පිළිඵ ශ්රී 
රංකහ ප්රතීතන භණ්ඩරඹ 

8. ශ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ 

9. ශ්රී රංකහ නිඳළයු්බකරු්වෙේ 
ෙකොමිභ 

10. නිඳළයු්බකරු්වෙේ අයමුදර 

11. ජහතික ඉංජිේවරු ඳ් ෙේණ 
ව ං් ධන භධයසථහනඹ 

12. ජහතික ඳ් ෙේණ බහ 

13. කහ් මික තහක්ණ ආඹතනඹ 

ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. අ්වත් ජහතික ලෙඹ්ව විදයහ වහ 
තහක්ණ ක්ෙේත්රර සිුනන 
ඳ් ෙේණඹ්වහි න ෙොඹහ 
ගළනි්බරට අනුගතන ඳරිින 
ෙේශීඹ ඳ් ෙේණ වහ 
ෙොඹහගළනී්බ වහ අලය 
ඳවසුක්බ ළඳයීභ 

3. විදයහ් භක, කහ් මික වහ භහජ, 
ආ් ථීක ඳ් ෙේණ වහ ං් ධන 
කටයුතු පුළුල් කිරීභ වහ අලය 
පිඹය ගළනීභ 

4. ඳ් ෙේණ වහ ඳ් ෙේණ 
ආඹතනරට ඳවසුක්බ ළඳයීභ 
තුළි්ව ඳ් ෙේණ ළරසු්බ කිරීභ 
වහ ෙභෙවඹවීභ 

5. ෙතොයතුරු, නළෙනෝ වහ වජ 
තහක්ණඹද ඇතුල න 
ඳ් ෙේණ වහ ෙොඹහ ගළනි්බ 
ිම්ව රඵහග්වනහ ප්රතිපර වහ 
දළනුභ යහඳහරික ප්රජහ ද ඇතුල 
අදහශ ඳහ් ලඹ්ව ෙත රඵහීමභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

6. ප්රමිතී්ව ඳළනවීභ ව ඳරිඳහරනඹ 
්බඵ්වධ කටයුතු 

7. ෙන්  අභහතයංල විඹ ඳථඹ 
ඹටේ  ගළෙනන ඳ් ෙේණ 
ආඹතන විසි්ව ක්රිඹහ් භක කයනු 
රඵන ඳ් ෙේණ වහ 
තහක්ණික වහඹ රඵහීමභ 

8. න ෙොඹහගළනී්බ වහ ප්රජහ 
ෙඹොමු කිරීභ ව ෙඳශමවීභ වහ 
අලය පිඹය ගළනීභ 

9. ඉිනකිරී්බ ක් භහ්වතඹ 
ප්ර් ධනඹ,ං් ධනඹ වහ ව 
ඳ් ෙේණ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

10. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වටඳළරී ඇති අෙනකු්  
සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

11. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 අනුකරතහ ඇගයීභ වහ න ශ්රී 
රංකහ ප්රතීතන භණ්ඩර ඳනත 
(2005 අංක 32) 

 ශ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතන ඳනත 
(1984 අංක 6) 

 ශ්රී රංකහ න නිඳළයු්බකරු්ව 
ිනරිගළ්වවී්බ ඳනත (1979 අංක 
53) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 

 

නිරුණත්ා වංලර්ධන ශා ලතත්තීය 

රුහුණු  

1. තෘතීයික වහ ෘ් තීඹ අධයහඳන 
ෙකොමි්ව බහ 

1. නිපුණතහ ං් ධන වහ ෘ් තීඹ 
පුහුණු විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 

• ශ්රී රංකහ ජහතික කහ් මික 
අධයහඳන ආඹතනඹ ඳනත 
(1998 අංක 59) 

• ශ්රී රංකහ මුද්රණ ආඹතනඹ ඳනත 
(1984 අංක 18) 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

2. ශ්රී රංකහ ෘ් තීඹ පුහුණු 
අධිකහරිඹ 

3. ජහතික ආධුනික්  වහ 
ක් භහ්වත පුහුණු අධිකහරිඹ 

4. සීභහහිත නිපුණතහ ං් ධන 
අයමුදර 

5. රංකහ ජ් භහනු කහ් මික අබයහ 
ආඹතනඹ 

6. ජහතික යහඳහය 
කශභනහකහරී්  ආඹතනඹ වහ 
අනුඵේධ ආඹතන 

7. ෘ් තීඹ තහක්ණ 
විලසවිදයහරඹ 

8. ශ්රී රංකහ මුද්රණ ආඹතනඹ 

9. ජහතික ධීය වහ නහවික 
ඉංජිේවරු ආඹතනඹ (හගය 
විලසවිදයහරඹ) 

10. ජහතික කහ් මික අධයහඳන 
ආඹතනඹ 

11. කහ් මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීේබ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ඳහළල් අධයහඳනඹ වළයඹහෙභ්ව 
ඳසු විලසවිදයහර අධයහඳනඹ දවහ 
සුුනසුක්බ ෙනොරඵන සිසු්වට 
ෘ් තීඹ අධයහඳන අසථහ පුළුල් 
කිරීභට වළකින ඳරිින ප්රතිඳ් ති 
ළකසීභ වහ ඳවසුක්බ ළඳයීභ 

3. රැකිඹහ ෙශදෙඳොශට උිතත ශ්රභ 
ඵරකහඹක් නි් භහණඹ කිරීභ වහ 
කහ් මික වහ තහක්ණ අධයහඳනඹ 
නවීකයණඹ කිරීභ 

4. ආධුනික්  පුහුණු අසථහ 
ප්ර් ධනඹට පිඹය ගළනිභ 

5. ෘ් තිඹ අධයහඳනඹ වහ ඇති 
නළඹුරු ඉවශ නළංවීභ වහ 
ක්රෙභෝඳහඹ්ව ්බඳහදනඹ කිරීභ වහ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

• තෘතීයික ව ෘ් තීඹ අධයහඳන 
ඳනත (1990 අංක 20) 

• ශ්රී රංකහ ෘ් තීඹ පුහුණු අධිකහරිඹ 
ඳනත (1995 අංක 12) 

• ජහතික යහඳහය කශභනහකයණ 
ආඹතන ඳනත (1976 අංක 23) 

• ෘ් තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර 
ඳනත (2008 අංක 31) 

• ශ්රී රංකහ හගය විලසවිදයහර ඳනත 
(2014 අංක 31) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II ළනි තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 

 

අධාඳන * 

1. විබහග ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. අධයහඳන ප්රකහලන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ  

4. ශ්රී රංකහ ග්ර්වථ ං් ධන 
භණ්ඩරඹ 

5. ජහතික පුසතකහර ව 
ප්රෙල්ඛණ ෙේහ භණ්ඩරඹ 

6. අධයහඳන අධයක්ක කහ් ඹහර 

7. ගුරු අධයහඳනඹ ළිළිඵ ජහතික 
අධිකහරිඹ 

8. අධයහඳන විදයහපීඨ 

9. ගුරු විදයහර 

10. ශ්රී රංකහ යුෙනෙස කෝ ජහතික 
ෙකොමිභ 

11. පිරිේව අධයහඳන භණ්ඩරඹ 

 

* අෙනකු්  ආඹතන වහ 
තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ වහ 
උරුභඹ්ව පිළිඵ ආංශික 

1.අධයහඳන විඹඹට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු ව යසථහපිත 
ආඹතන විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩට්ව ව යහ ඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ  

2. ප්  ශභහවිඹ, ප්රහථමික, ේවිතියික 
ව තෘතියික අංල අතය භනහ 
්බඵ්වධතහඹක් ඇතින ඳරිින 
අධයහඳන ං් ධනඹට අදහශ 
ආංශික ප්රතිඳ් ති විලසෙල්ණඹ 
කිරීභ ව ්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. ෙරෝක තයගකහරි් ඹට ආ් භ 
විලසහඹකි්ව ව හ් ථක් ඹ 
පිළිඵ විලසහඹකි්ව යුතු ප්රෙ ල 
විභට වළකිඹහ ඇති කයන 
අ්වදේබ ජහතික අධයහඳන ක්රභඹක් 
නි් භහණඹ කිරිභ 

4. ජහතික ඳහළල් වහ අලය භහන 
්බඳ්  ළඳයීභ වහ අලය 
පිඹය ගළනීභ 

5. ජහතික අධයහඳන ප්රතිඳ් තිඹට 
අනුකර ජහතය්වතය ඳහළල් 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 ආධහය රඵන ඳහල් ව අබයහ 
විදයහර ඳනත (1960 අංක 5) 

 අධයහඳනික විදයහඹතන ඳනත 
(1986 අංක 30) 

 ගුරු අධයහඳන පිළිඵද ජහතික 
අධිකහරිඹ ඳනත (1997 අංක 32) 

 ජහතික අධයහඳන ආඹතන ඳනත 
(1985 අංක 28) 

 යජෙේ විබහග ඳනත (1968 අංක 
25) 

 ඳහල් ං් ධන භණ්ඩර ඳනත 
(1993 අංක 8) 

 යුෙනසෙකෝ ශිය්  අයමුදල් 
ඳනත(1999 අංක 44) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි 
I, II තීරුෙහි ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

6. ෙඳය ඳහළල් වහ ජහතික 
ප්රතිඳ් තිඹක් ්බඳහදනඹ කිරීභ 
ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

7. ෙනොමිෙල් ඳහල් ෙඳශෙඳෝ  ව 
නිර ඇඳු්බ රඵහීමේබ ළඩටවන 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ වහ ෙභෙවඹවීභ 

8. ඳහල් පුසතකහර ප්ර් ධනඹ ව 
ං් ධනඹ 

9. අධයහඳනෙේ ගුණහ් භකබහඹ, 
සිසු විනඹ ව දහචහයඹ භනහ 
අයුරි්ව ඳ් හෙගනඹහභ වහ 
අලය ප්රතිඳ් තිභඹ පිඹය ගළනීභ 

10. විෙලේ අලයතහ ඇති සිසු්ව 
වහ අධයහඳන අසථහ තවවුරු 
කිරීභට අලය පිඹය ගළනීභ 

11. ශ්රී රංකහ අධයහඳන ඳරිඳහරන 
ෙේෙේ ඳරිඳහරන ව පිරිස 
කශභනහකයණ කටයුතු 

12. පරදහයී ඉගළනු්බ ව ඉගළ්වවී්බ 
ක්රිඹහිමඹක් හක්හ්  කිරීභ වහ 
අලය ගුරුරු්ව බිහිකිරීභ 

13. ජහතික වහ ්වධහන බහහ 
අධයහඳනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ 
අලය පිඹය ගළනීභ 

14. ඳහල් ං් ධන භණ්ඩර 
ඳරිඳහරනඹ 

15. අධයහඳන ආඹතන නීතිගත කිරීභ 

16. ෙඵෞේධ වහ ඳහිම අධයඹන කටයුතු 
ප්ර් ධනඹ කිරීභ ව ආගමික 
අධයහඳනෙේ අයමුණු ඉටුන 
අ්වදමි්ව පිරිේව අධයහඳනඹ 
නඟහ සිටුවීභ 

17. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

18. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 
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වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව 
භහජඹට එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය 
කිරීභ කමිටු ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ 
අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  
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ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්. 
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 7. වවෞඛ් වශ මානල සුභවාධනය, වමාජ වවිබගැන්වීම පිළිබ ආංශික අධීක්ණ 

කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

වවෞඛ් වශ මානල සුභවාධනය, වමාජ වවිබගැන්වීම පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ 
ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු රකී ජඹ් ධන භවතහ (බහඳති) 

ගරු සුේබධහ ජී. ජඹෙේන භව් මිඹ 

ගරු ඩුිමප් විෙේෙේකය භවතහ 

ගරු අනුයහධ ජඹය් න භවතහ 

ගරු ෙප්රේභරහල් ජඹෙේකය භවතහ 

ගරු ෙේ. සී. අරතුර භවතහ 

ගරු යංජි්  අලුවිවහේ  භවතහ 

ගරු සිරිනහල් ද ෙභල් භවතහ 

ගරු ඒ. ඒ. විෙේතුංග භවතහ 

ගරු (වදය) යේබස ඳතියණ භවතහ 

ගරු විජිත ෙේරුෙගොඩ භවතහ 

ගරු ඊ. යනඳ්ව භවතහ 

ගරු අජි්  භහ්වනප්ෙඳරුභ භවතහ 

ගරු (වදය) නිම්වද ජඹතිස භවතහ 

ගරු භයිල්හගන්බ තිරකයහජහ භවතහ 

ගරු ඉ. චහල්ස නි් භරනහද්ව භවතහ 

ගරු ඉ්බයහ්ව භවරෂස භවතහ 

ගරු ඉහක් යහුභහ්ව භවතහ 

ගරු (වදය) තුසිතහ විෙේභහ්වන භව් මිඹ 

ගරු (වදය) එස. සිෙභෝව්ව භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරීභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

වමාජ වවිබ ගැන්වීවේ ශා 

සුබවාධන 

1. භහජ ෙේහ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ළඩිහිි  තළනළ් ත්ව වහ න 
ජහතික බහ ව ජහතික 
ළඩිහිි  භවෙල්ක්බ කහ් ඹහරඹ 

3. ආඵහධ හිත තළනළ් ත්ව වහ 
න ජහතික භවෙල්ක්බ 
කහ් ඹහරඹ 

4. ආඵහධහිත තළනළ් ත්ව වහ 
න ජහතික බහ 

5. ජහතික භහජ ං් ධන 
ආඹතනඹ 

6. ිනවිනළගුභ ං් ධන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

7. ග්රහභ ං් ධන පුහුණු වහ 
ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

8. භහජ ආයක්ණ භණ්ඩරඹ 

1. භහජ විඵරගළ්වවී්බ වහ 
සුඵහධන විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ග්රහමීඹ ජනිනවිඹ විඵර ගළ්වවීභ 
පිණි ක්රභෙභෝඳහඹ්ව වුන්වහීමභ 
වහ ඒහ ක්රිඹහ් භක කිරීභට 
මරයහධහය ්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. ග්රහමීඹ ව ප්රහෙේශීඹ ආ් ථීක 
ං් ධන ප්රතිඳ් ති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ 

4. ග්රහමීඹ ප්රෙේල ර ඹි තර ඳවසුක්බ 
ං් ධනඹ කිරීභ 

5. ිනවිනළගුභ ළඩටවන ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

6. විෙලේ අලයතහ හිත 
පුේගරඹ්වෙේ ුනඵරතහ්ව වඳුනහ 
ගළනීභ වහ පුනරු් ථහඳනඹ 
සිුනකිරීභ 

7. භවජන ආධහය ෙඹෝජනහ ක්රභඹ 
භහෙරෝචනඹ කිරීභ, 
ප්රතිංවිධහනඹ වහ උිතත න 
ප්රතිංසකයණ වඳු්වහීමභ 

8. ක්ඹ ෙයෝගී්වට, කුගඩු 
ෙයෝගී්වට, රහුනරු ෙයෝගී්වට, 
පිළිකහ ව තළරසීමිඹහ ෙයෝගී්වට 
ව ඔවු්වෙග්ව ඹළෙඳ්වන්වට 
ආධහය රඵහීමභ 

9. ඳවුල් උඳෙේලන ෙේහ ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

10. ආඵහධ හිත පුේගරඹ්ව වහ 
ෘ් තීඹ පුහුණු රඵහීමභට වහ 
රැකිඹහ අසථහ ඇති කයලීභට 
අලය ක්රෙභෝඳහඹ්ව ළරසීභ 

11. ආඵහධිතඹ්ව වහ භහජ 
යක්ණ ක්රභ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

12. ෙඹෝෘේධ තළනළ් ත්ව රැකඵරහ 
ගළනීභ, භහජ ං් ධන 
කහ් ඹඹ්වහි ළඩිහිි ඹ්වෙේ 
වබහගී් ඹ ඉවශ නළංවීභ ව 

• නි් තන නිහ ආඥහඳනත 
(1907 අංක 5) 

• ජහතික භහජ ං් ධන ආඹතනඹ 
ඳනත (1992 අංක 41) 

• දරිද්රතහ නීති ආඥහඳනත (1939 
අංක 30) 

• ළඩිහිි  තළනළ් ත්වෙේ 
අයිතිහසික්බ ආයක්හ කිරීේබ 
ඳනත (2000 අංක 9) 

• ආඵහධ හිත තළනළ් ත්වෙේ 
අයිතිහසික්බ ආයක්හ කිරීේබ 
ඳනත (1996 අංක 28) 

• අඹහර ආඥහඳනත (1841 අංක 4) 

•දෘයහඵහධිතඹ්ව පුනරු් ථහඳනඹ 
කිරීේබ බහය අයමුදල් ඳනත 
(1992 අංක 9) 

• ිනවි නළගුභ ඳනත (2013 අංක 1) 

• ිනළිඳු වන ඳනත (1985 අංක 32) 

 භහජ ආයක්ණ භණ්ඩර ඳනත 
(1996 අංක 17) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ෙජයසඨ පුයළසිඹ්වෙේ 
අයිතිහසික්බ සුරැකීභට අලය 
පිඹය ගළනීභ 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු  

14. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

වවෞඛ්, වඳෝණ ශා විශීය 

වලෙ 

1. ෙෞඛය ෙේහ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ශ්රී ජඹ් ධනපුය භව ෙයෝවර 

3. විජඹ කුභහයණතුංග අනුසභයණ 
ෙයෝවර 

4. යහජය ඖධ නීතිගත ංසථහ 

5. යහජය ඖධ නිසඳහදන ංසථහ 

6. සිඹලභ ජහතික, ශික්ණ වහ 
නිලසිතත යජෙේ ෙයෝවල් 

7. ජහතික ෙෞඛය බහ 

8. වදය ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

9. ජහතික ෙෞඛය විදයහඹතනඹ 

10. අසෙයොෂස අනුසභයණ ෙයෝවර 

11. වදය යහඹනහගහය 
තහක්ණ ඳහර 

12. ශ්රී රංකහ වදය බහ 

13. ශ්රී රංකහ වදය විදයහර බහ 

14. ජහතික ෙෞඛය ං් ධන 
අයමුදර 

15. ෙඳෞේගිමක වදය ආඹතන 
බහ 

16. ජහතික ෘක්කෙ ීම, කහ්වුන 
ෙඳරීභ වහ ඵේධ කිරීේබ 
ආඹතනඹ 

17. සීභහහිත ශ්රී රංකහ ත්රීෙඳෝ 
භහගභ 

18. ුන්බෙකොශ ව භධයහය 
පිළිඵ ජහතික අධිකහරිඹ 

19. ආයු් ෙ ද ෙදඳහ් තේබ්වතු 

20. ශ්රී රංකහ ආයු් ෙ ද ඖධ 
ංසථහ 

1. ෙෞඛය, ෙඳෝණ වහ ෙේශීඹ 
වදය විඹඹ්වට ව II ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතනඹ්ව වහ යහජය ංසථහ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. සිඹලභ ෙයෝවල් වහ එභ 
ෙයෝවල්ර ෙේෙේ නියුක්ත 
කහ් ඹ භණ්ඩර කශභනහකයණඹ 
(ඳශහ්  බහ ඹටේ  න ඒහ 
වළය) 

3. වදය ව ඳරිපයක වදය 
ෙේහ්වහි ගුණහ් භකබහඹ ව 
කුරතහ ඉවශ නළංවීභ වහ 
අලය න පුහුණු අසථහ පුළුල් 
කිරීභ ්බඵ්වධ කටයුතු 

4. ශ්රී රංකහ වදය ෙේෙේ 
ඳරිඳහරනඹ වහ පිරිස 
කශභනහකයණඹ 

5. ජහතික ෙෞඛය යක්ණ 
ළඩටවනට අදහශ කටයුතු 

6. ෙඳෞේගිමක ෙයෝවල් ව වදය 
භධයසථහනර ගුණහ් භකබහඹ 
ප්රමිතිඹ වහ මිර ගණ්ව නිඹහභනඹ 
වහ අධික්ණ කටයුතු 

7. පුණයහධහය වදය ආඹතන 
නිඹහභනඹ වහ අධීක්ණඹ කිරීභ 

8. ංගත, ෙඵෝන ෙයෝග ව ෙඵෝ 
ෙනොන ෙයෝග ඳළතිරීභ 
ඳහරනඹ,ළශළක්වීභ ව 
නිහයණඹට අලය පිඹය ගළනීභ 

9. ජහතය්වතය නිෙයෝධහඹන ව 
නීඳහයක්ණඹට අදහශ නීතිරීති 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

10. භවජන ෙෞඛය ෙේහ්ව වහ 
අලය න ප්රතිඳ් ති වහ ප්රමිතී්ව 

• විරවු්ව, උඳකයණ ව ඖධ 
ඳනත (1980 අංක 27) 

• ෙෞඛය ෙේහ ඳනත (1952 අංක 
12) 

• වදය ආඥහඳනත  (1927 අංක 
26) 

• වදය අලයතහ ආඥහඳනත 
(1912 අංක 9) 

• භෙනෝෙයෝග ආඥහඳනත  (1870 
අංක 1) 

• ුන්බෙකොශ ව භධයහය පිළිඵ 
ජහතික අධිකහරිඹ ඳනත (2006 
අංක 27) 

• ජහතික ෙෞඛය ං් ධන අයමුදර 
ඳනත (1981 අංක 13) 

• හ් තු නිහ (නිඹහභනඹ) 
කිරීේබ ඳනත (1949 අංක 16) 

• වි ් ග, අබිං ව අ්වතයහඹක 
ඖධ ් ග ආඥහඳනත (1929 
අංක 17) 

• ෙඳෞේගිමක වදය ආඹතන 
(ිමඹහඳිනංිත කිරීේබ) ඳනත (2006 
අංක 21) 

• ශ්රී ජඹ් ධනපුය භව ෙයෝවල් 
භණ්ඩර ඳනත (1983 අංක 54) 

• ශ්රී රංකහ ෙවද බහ ඳනත  (1988 
අංක 19) 

• භනුය ඳටක ඵේධ කිරීේබ ඳනත 
(1987 අංක 48) 

• විජඹ කුභහයණතුංග අනුසභයණ 
ෙයෝවල් භණ්ඩර ඳනත  1999 
අංක 38) 

• ආයු් ෙ ද ඳනත (1961 අංක 31) 

• ෙවෝමිෙඹෝඳති ඳනත (1970 අංක 
7) 

• ජහතික ඖධ නිඹහභන අධිකහරි 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

21. ආයු් ෙ ද වදය බහ 

22. ආයු් ෙ ද විදයහර ව ෙයෝවල් 
භණ්ඩරඹ 

23. ආයු් ෙ ද ශික්ණ ෙයෝවල් 

24. ෙවෝමිෙඹෝඳති ෙයෝවර 
ළිමය 

25. ෙවෝමිෙඹෝඳති වදය බහ 

කස කිරීභ 

11. ෙඛෙව්  ් ග නිසඳහදනඹ, 
ආනඹනඹ ව ෙඛදහවළරීභ 
්බඵ්වධ කටයුතු 

12. ඳහල් ෙෞඛය කටයුතු ව ද්වත 
වදය ෙේහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

13. ෙඳොුන නීඳහයක්හ ව ුන්බරිඹ 
ෙේහ නීඳහයක්හ 

14. තු අංලෙේ ෙෞඛය කටයුතු 

15. ජහතික රුධිය ඳහයවිරඹන ෙේහ 
්බඵ්වධ කටයුතු 

16. උඳෙල්ඛනගත ශික්ණ 
ෙයෝවල්හි සිඹල ෙදඳහ් තේබ්වතු 
වහ ෙේහ්ව කශභනහකයණඹ වහ 
ංවිධහනඹ ව ආශ්රිත උස 
වදය අධයහඳන ආඹතනඹ්ව 
භග කටයුතු භහෙඹෝජනඹ 

17. ෙෞඛය ෙක්සත්රඹ තුශ ඳ් ෙේණ 
අසථහ පුළුල් කිරීභ වහ න 
උඳහඹභහ් ග වඳු්වහීමභ 

18. ත්රීෙඳෝ ෙඛදහවළරීේබ ළඩටවන 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

19. භවජනතහෙේ ෙෞඛය වහ 
ෙඳෝණ ත් ් ඹ ඉවශ නළංවීභ 
වහ අලය ළඩටව්ව 
්බඳහදනඹ වහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

20. ඳහය්බඳරික වදය ක්රභ 
ංයක්ණඹ ව ළඩිිනයුණු කිරීභට 
පිඹය ගළනීභ 

21. ආයු් ෙ ද, සිේධ, යුනහනි වහ 
ෙවෝමිෙඹෝඳති ඖධ නිසඳහදනඹ 

22. ආයු් ෙ ද, සිේධ, යුනහනි ව 
ෙවෝමිෙඹෝඳති වදය ක්රභරට 
අලය අමු වහ නිසඳහිනත ඖධ 
ආනඹනඹ,විකිණීභ වහ ෙඛදහවළරීභ 

23. ආයු් ෙ ද, සිේධ, යුනහනි ආින 
ෙේශීඹ වදය ක්රභ ළඩිිනයුණු 
කිරීභ වහ අදහශ ෙයෝවල්, 
ඳ් ෙේණ වහ පුහුණු ආඹතන ව 
ඖධ ෙශදළල් පිහිටුවීභ වහ 
කශභනහකයණඹ 

24. ඖධ ඳළරෆි  වහ කසකශ 
ආයු් ෙ ද, සිේධ වහ යුනහනි ඖධ 
අඳනඹනඹ නිඹහභනඹ කිරීභ 

25. ආයු් ෙ ද ඖධ නිසඳහදකඹ්ව 
නිඹහභනඹ කිරීභ 

ඳනත (2015 අංක 05) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

26. ඖධ ඳළරෆි  ගහ ප්ර් ධනඹ 
කිරීභ වහ ආශ්රිත යහඳෘති කටයුතු 

27. ආයු් ෙ ද නිසඳහදකඹ්ව, 
ආයු් ෙ ද වදය ෘ් තිකඹ්ව වහ 
ආයු් ෙ ද අතුරු වදය ෙේක 
පිරිස ිමඹහඳිනංිත කිරීභ 

28. ආයු් ෙ ද ෙයෝවල්, ආයු් ෙ ද 
ඳ් ෙේණ ආඹතන, පුහුණු 
ආඹතන ව ඔසුල් පිහිටුවීභ, 
ෙභෙවඹවීභ ව ප්ර් ධනඹ 

29. ෙේශීඹ වදය ෙේෙේ 
ඳරිඳහරනඹ ව පිරිස 
කශභනහකයණ කටයුතු 

30. ආයු් ෙ ද ෘ් තිකයි්ව වහ 
උස අධයහඳන අසථහ රඵහීමභ 

31. ආයු් ෙ ද, සිේධ, යුනහනි ව 
ෙවෝමිෙඹෝඳති වදය ක්රභ 
ං් ධනඹ වහ නිඹහභනඹ කිරීභ 

32. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

33. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

නිලාව ශා ඉදිකිරීේ 

1. නහගරික ජනහහ ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

2. ජහතික නිහ ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

3. වහධිඳතය කශභනහකයණ 
අධිකහරිඹ (ෙඳොුන ඳවසුක්බ 
භණ්ඩරඹ) 

4. නිහ ළරසු්බ ව 
ෙගොඩනළගිිම භධයසථහනඹ 

5. ෙගොඩනළගිිම ද්රය ංසථහ 

6.ෙගොඩනළගිිම ෙදඳහ් තේබ්වතු 

7. යජෙේ ක් භහ්වත ලහරහ 

8. ඉිනකිරී්බ ක් භහ්වත ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

9. යහජය ඉංජිේවරු ංසථහ 

10. යහජය ං් ධන වහ නි් භහණ 
නීතිගත ංසථහ 

11. සීභහහිත ෙඩ ෙකො ෙෝහ 
පුේගිමක භහගභ 

1. නිහ වහ ඉිනකිරී්බ පිළිඵ 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන යජෙේ ෙදඳහ් තේබ්වතු, 
යසථහපිත ආඹතනඹ්ව වහ යහජය 
ංසථහ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. යජෙේ නිර නිහ ව අෙනකු්  
ෙගොඩනළගිිම වහ ප්රමිති වහ 
ප්රතිභහන නිඹභ කිරීභ 

3. අඩු ආදහඹ්බරහභී්ව ව විෙලේෂිත 
ප්රජහ කණ්ඩහඹ්බද ඇතුල 
භවජනතහෙේ නිහ 
අලයතහඹ පුයහලීභ වහ 
නිහ ෙඹෝජනහ ක්රභ ව නිහ 
මුරයධහය ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

4. ඳරිය හිතකහමී ෙර විඹදභට 
රිරන ප්රතිරහබ ෙගන ෙදන නිහ 
තළනීේබ තහක්ණ ක්රභ ගළන ග්රහමීඹ 
ජනතහට භඟෙඳ්වවීභ 

5. ප්රධහන ලෙඹ්ව යජෙේ 
ආඹතනරට ඹහ්වත්රික ඉංජිේවරු 

• ජහතික නිහ ං් ධන අධිකහරිඹ 
ඳනත (1979 අංක 17) 

• නහගරික ජනහහ ං් ධන 
අධිකහරී ඳනත (2008 අංක 36) 

• ඵේධ නිහ අයිතිහසික්බ ඳනත 
(1973 අංක 11) 

• ඵේධ නිහ අයිතිහසික්බ 
(විෙලේ විධිවිධහන) ඳනත (1999 
අංක 4) 

• ෙඳොුන ඳවසුක්බ භණ්ඩර ඳනත 
(1973 අංක 10) 

• ඉිනකිරී්බ ක් භහ්වත ං් ධන 
ඳනත (2014 අංක 33) 

 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

12. ජහතික ඹ්වෙත්රෝඳකයණ 
ආඹතනඹ 

 

ෙේහ ළඳයීභ 

6. අදහශ නීති රීති වහ ප්රමිතී්වරට 
අනු ඉිනකිරී්බ ක් භහ්වත 
ක්ෙේත්රෙේ කටයුතු 
නිඹහභනඹ,ිමඹහඳිනංිත කිරීභ, 
විධිභ්  කිරීභ ව ප්රමිතිකයණඹ 

7. ඉිනකිරී්බ ක් භහ්වතඹට උඳෙේලන 
වහ නිඹහභන ෙේහ ළඳයීභ ව ඵය 
ඉිනකිරී්බ උඳකයණ ක්රිඹහ් භක 
කයවීභ වහ නඩ් තු පිළිඵ පුහුණු 

8. වහධිඳතය ෙේඳර 
කශභනහකයණඹ ව නිඹහභන 
කටයුතු  

9. භවජන වහධිඳතය 
ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ ව 
කහ් ඹක්භ ව කඩින්බ ෙර 
නිහර අයිතිඹ ඳළරීභ 

10. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

11. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

කඳුරට නල ගේමාන, යටිත් 

ඳශසුකේ ශා ප්රජා වංලර්ධන 

අමාත්ාංය 

1. ග්රහමීඹ ප්රජහ ං් ධන (ෙඹෞන 
ඵරගළ්වවීේබ) යහඳෘතිඹ 

2. තු අංලෙේ සඹං රැකිඹහ චක්රීඹ 
අයමුදර 

3. ළවිිම නිහ ං් ධන බහයඹ 

4. ෙෞභයමු් ති ෙතොණ්ඩභහ්ව 
අනුසභයණ ඳදනභ 

1. කඳුයට න ග්බභහන, ඹි තර 
ඳවසුක්බ වහ ප්රජහ ං් ධනඹ 
පිළිඵ විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ 

2. යජෙේ ව ෙඳෞේගිමක ළවිිම 
භහග්බර ෙේඹ කයන ඉඩ්බ 
අහිමි ජනතහ වහ නිහ වහ 
ඹි තර ඳවසුක්බ ං් ධනඹ 
කිරීේබ අයමුණි්ව න ග්බභහන 
ව නගය නි් භහණඹ කිරීභ 

3. තු අංලෙේ ප්රජහ විඵර ගළ්වවීභ 
වහ ජීෙනෝඳහඹ උ් ඳහදන 
යහඳෘති ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. තු අංලෙේ ප්රජහ ආ් ථීක, 
භහජයීඹ වහ ංසකෘතිකභඹ 
ලෙඹ්ව නගහ සිටුවීභ වහ මුිමක 
ඳවසුක්බ ඇතුල අෙනකු්  
අලයතහ ්බපු් ණ කිරීභට අලය 
පිඹය ගළනීභ 

5. ග්රහමීඹ තු අංලඹ්වහි ඹි තර 
ඳවසුක්බ ං් ධනඹ කිරීභ 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, 
ෙභහිIවහ II තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 
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ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කරනු ඇත්. 
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 8. ප්රලාශන ශා වන්නිවේෙන පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ 

වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

ප්රලාශන ශා වන්නිවේෙන පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළශළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති) 

ගරු ර්වත අරගිඹ්වන භවතහ 

ගරු තහයහනහ්  ඵසනහඹක භවතහ 

ගරු සුනිල් වඳු්වෙන් ති භවතහ 

ගරු එඩ්ඩ් ගුණෙේකය භවතහ 

ගරු භහව ෙෝ. ෙේනහධියහජහ භවතහ 

ගරු ෙේ. සී. අරතුර භවතහ 

ගරු ධ් භිමංග්බ සිේධහ් ථ්ව භවතහ 

ගරු අනුය සිඩ්නි ජඹය් න භවතහ 

ගරු රක්සභ්ව ආන්වද විෙේභහ්වන භවතහ 

ගරු කනක ෙවේය්  භවතහ 

ගරු නිම්ව ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 

ගරු අ. අයවි්වේ කුභහ්  භවතහ 

ගරු ආන්වද අලු් ගභෙේ භවතහ 

ගරු (වදය) නිම්වද ජඹතිස භවතහ 

ගරු ඉ. චහල්ස නි් භරනහද්ව භවතහ 

ගරු මුව්බභුන ඉේයහහි්බ මුව්බභුන භ්වස්  භවතහ 

ගරු ඉහක් යහුභහ්ව භවතහ 

ගරු ඥහනමු් තු ශ්රීේව්ව භවතහ 

ගරු එ්බ. එච්. එ්බ. ල්භහ්ව භවතහ 

 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ප්රලාශන ශා ිවවි්  ුවලන්  වවේලා 

1. ශ්රී රංකහ ුන්බරිඹ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ශ්රී රංකහ භධයභ ගභනහගභන 
භණ්ඩරඹ 

3. ජහතික ප්රහවන වදය 
ආඹතනඹ 

4. ෙභෝට්  යථ ප්රහවන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

5. ජහතික ප්රහවන ෙකොමි්ව 
බහ 

6. සිවිල් ගු්වෙේහ අධිකහරිඹ 

7. සීභහහිත ගු්ව ෙතොටුඳශ වහ 
ගු්වෙේහ (ශ්රී රංකහ) 
භහගභ 

 

1. ප්රහවන විඹඹට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. න තහක්ණඹ ෙඹොදහ ගනිමි්ව 
ඒකහඵේධ භගී ව බහණ්ඩ ුන්බරිඹ 
ප්රහවන ෙේහ කහ් ඹක්භ කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ ව 
ුන්බරිඹ ඹි තර ඳවසුක්බ 
ං් ධනඹ වහ ුන්බරිඹ ෙේහ 
ළඳයීභ 

3. භගී ෙතොටුඳර ෙේහ්ව ළඳයීභ 

4. ආයක්හකහරී ව විලසහනීඹ භගී 
ප්රහවන ෙේහක් ළඳයීභ 

5. ඳරිය හිතකහමී ප්රහවන 
ඳේධතිඹක් වුන්වහ ීමභ 

6. ෙඳෞේගිමක භගී ප්රහවන ෙේහ්ව 
නිඹහභනඹ කිරීභ 

7. න ුන්බරිඹ භහ් ග ඉිනකිරීභට 
අදහශ ඉඩ්බ ඳයහ ගළනීභ ව 
ඹි තර ඳවසුක්බ ං් ධනඹ 
ඇතුල සිඹල කටයුතු 

8. ෙභෝට්  යථ හවන ිමඹහඳිනංිත කිරීභ 
ව ඵරඳත්ර නිකු්  කිරීභ 

9. රිඹුනරු ඵරඳත්ර නිකු්  කිරීභ 

10. ෙභෝට්  යථහවනරට අදහශ 
නීතිරීති ව භහ් ෙගෝඳෙේල නිකු්  
කිරීභ ව නිඹහභනඹ කිරීභ  

11. ගු්ව ෙතොටුඳරල් ං් ධනඹ 
ව නිඹහභන කටයුතු සිුනකිරීභ 

12. ගු්වෙතොටුඳර භගි්ව ළරෙන 
ෙේහ්වර ප්රගතිඹ, ගහසතු ව 
ගුණහ් භකබහඹ නිඹහභනඹ කිරීභ 

13. ජහතය්වතය ගු්ව ගභ්ව පුළුල් 
කිරීභ වහ අෙනකු්  යටල් 
භග ගිවිසු්බරට එශඹීභ ඇතුල 
අෙනකු්  අලය පිඹය ගළනීභ 

14. ශ්රී රංකහෙ  ගු්ව ෙතොටුඳරල් 
විෙේල යටල් විසි්ව බහවිතහ 
කිරීභට අදහශ ප්ර් ධනඹ වහ 

 ුන්බරිඹ ඳනත (1950 අංක 18) 

• ශ්රී රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩර 
ඳනත (2005 අංක 27) 

 ජහතික ප්රහවන වදය ආඹතන 
ඳනත (1997 අංක 25) 

• ෙභෝට්  යථ ප්රහවන ඳනත (1951 
අංක 14) 

• ජහතික ගභනහගභන ෙකොමි්ව 
බහ ඳනත (1991 අංක 37) 

• ෙඳෞේගිමක (ඵසයථ) ෙේහ ඳනත 
(1983 අංක 44) 

• ශ්රී රංකහ සිවිල් ගු්ව ෙේහ 
අධිකහරී ඳනත (2002 අංක 34) 

• සිවිල් ගු්ව ෙේහ ඳනත (2010 
අංක 14) 

• ගු්ව ංතයණ (විෙලේ 
විධිවිධහන) ඳනත (1982 අංක 
02) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

නිඹහභනඹ 

15. පුේගිමක ගු්ව ගභ්ව ෙේහ 
අධීක්ණඹ ව නිඹහභනඹ 

16. ගු්වඹහනහ ිමඹහඳිනංිත කිරීභ 

17. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු  

18. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 

උස අධයහඳන* ශා මශාමාර්ග  

1. භහ් ග ං් ධන අධිකහරිඹ 
ව එහි ඳහිමත භහග්බ වහ 
ආශ්රිත භහග්බ 

2. භහ් ග නඩ් තු බහය අයමුදර 

 

* උස අධයහඳන වහ 
අධයහඳනඹ වහ භහන ්බඳ්  
ං් ධනඹ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

 

1. භවහභහ් ග විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. තුිමත ං් ධනඹක් ඇතින ෙර 
උස ත් ් ෙඹ්ව යුක්ත න 
ඳරිින ජහතික භවහභහ් ග ඳේධතිඹ 
ළඩිිනයුණු කිරීභ ව ප්රලසථ 
ත් ් ෙඹ්ව ඳ් හෙගන ඹහභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

3. අධිෙ ගී භහ් ග ඳරිවයණ ගහසතු 
නිඹභ කිරීභ, රැසකිරීභ ව 
නිඹහභනඹ කිරීභ 

4. ඳශහ්  බහ ව ඳශහ්  ඳහරන 
ආඹතනරට අඹ්  භහ් ග පිළිඵ 
ජහතික ප්රතිඳ් ති ඳදන්බ ෙකොටග්  
ළඩටව්ව වහ යහඳෘති කස 
කිරීභ, එභ ළඩටව්ව වහ යහඳෘති 
්බඵ්වධීකයණඹ වහ ෙභෙවඹවීභ. 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 

• ජහතික භංභහ්  ඳනත (2008 
අංක 40) 

• භහ් ග ං් ධන අධිකහරිඹ ඳනත 
(1981 අංක 73) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 

ලරාය ශා නාවුක 

1. ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ ව 
එහි ඳහිමත භහග්බ වහ ආශ්රිත 
භහග්බ 

2. සීභහහිත රංකහ නළ  
ංසථහ ව එහි ඳහිමත 
භහග්බ වහ ආශ්රිත භහග්බ 

1. යහඹ වහ නහවික කටයුතු 
විඹඹ්වට ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. අේමියහල්තිඹට අඹ්  ඒහ වළය 

• රංකහ නළ  ංසථහ ඳනත (1971 
අංක 11) 

• ඳවඹන තටහක වහ ෙප්ට්වට් ිනඹ්  
ආඥහඳනත (1908 අංක 5) 

• නළ  නිෙඹෝජිතයි්වට ඵරඳත්ර 
ීමේබ ඳනත (1972 අංක 10) 

• භහසට් ස ඇෙට්වඩ්වට් 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

3. ෙශ නහවික ෙල්ක්බ 
කහ් ඹහරඹ 

4. සිභහහිත නහවික වහ ගු්ව 
ෙේහ ෙතොයතුරු ඳ් ෙේණ 
පුේගිමක භහගභ 

අෙනකු්  යහඹ ෙතල් ටළංකි 
උඳකයණ, ප්රීමඳහගහය ව 
ප්රීමඳසථ්බබ ං් ධන ව 
ඳරිඳහරන කටයුතු 

3. නහවික ෙේහ ළඳයු්බකරු්ව වහ 
ඳරිවයණඹ කය්වන්ව අතය 
ආයවුල් ෙේරු්බකයණඹ 

4. නහවික ෙේහ්ව වහ තයඟ රීති 
භහරහ්ව ඳළනවීභ 

5. නහවික ළඳයු්බකරු්ව ව 
ඳරිවයණඹ කය්වන්ව අතය 
උඳෙේලහ් භක ්බඵ්වධීකයණඹ 
තවවුරු කිරීභ වහ වහඹ වීභ 

6. බු්ව ඹහත්රහ ව මුද්ර මුක්තහෙලේ 
බහයගළනීභ 

7. නහවික කටයුතු ං් ධන අයමුදර 
ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

8. නළ  ගහසතු වහ නහවික ෙේහ 
කටයුතු 

9. ෙයශහ්වන භගී ප්රහවනඹ 

10. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

11. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

ආඥහඳනත (1865 අංක 6) 

• ෙශ නළ  ඳනත (1971 අංක 
52) 

• ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ ඳනත 
(1979 අංක 51) 

. ෙඵෝට්ටු ආඥහඳනත (1900 අංක 
4) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
වහ II තීරුර ව්ව විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹල 
යසථහ්ව 

විදුලි වංවි ශා ඩිජිට්  යටිත් 

ඳශසුකේ  

1.ෙතොයතුරු වහ ්වනිෙ දන 
තහක්ණ නිෙඹෝජිතහඹතනඹ 

2. ශ්රී රංකහ ෙටිමෙකෝබ භහගභ 
වහ එහි ඳහිමත භහග්බ ව 
ආශ්රිත ආඹතන 

3. විුනිම ංෙේල 
ෙදඳහ් තේබ්වතු (ඈය 
කයමි්ව ඳතී) 

4. සිඹලභ ෙතොයතුරු තහක්ණ 
උදයහන 

1. විුනිම ංෙේල වහ ඩිජිටල් 
ඹි තරඳවසුක්බ විඹඹ්වට ව I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. නවින තහක්ණඹ ෙඹොදහ ගනිමි්ව 
ළභට විුනිම ංෙේල ඳවසුක්බ රඵහ 
ීමභට අලය පිඹය ගළනීභ 

3. යහජය අංලෙේ ෙේහ ළඳයිේබ 
පරදහයීතහඹ වහ 
කහ් ඹක්භතහඹ ඉවශ නළංවීභ 
වහ උිතත ෙතොයතුරු තහක්ණ 
විඳු්බ ෙඹොදහගළනීභට වහඹ වීභ 

4. ඳරිගණක හක්යතහ ඉවශ 
නළංවීේබ ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

5. ෙතොයතුරු වහ ්වනිෙ දන 
තහක්ණඹ බහවිතහ කිරීභ 

 •ෙතොයතුරු වහ ්වනිෙ දන 
තහක්ණ ඳනත (2003 අංක 27) 

 ඉෙරක්ෙට්රොනික් ගනුෙදනු ඳනත 
(2006 අංක 19) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති, ෙභහි 
I වහ II ළනි තීරුර ව්ව 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹල යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු 

වශ ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ිනරිගළ්වවීභ වහ ක්රෙභෝඳහඹ්ව 
ළකසීභ 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  
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විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 9. කතෂිකර්ම ශා ඉඩා ේ පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභාවේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

කතෂිකර්ම ශා ඉඩා ේ පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ ඳවත අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු විජිත ෙවේය්  භවතහ (බහඳති) 

ගරු සු්වත පුංිතනිරේබ භවතහ 

ගරු ෂයිහල් කහසි්බ භවතහ 

ගරු ඩුිමප් විෙේෙේකය භවතහ 

ගරු නිලහ්වත මුතුෙවට්ි ගභෙේ භවතහ 

ගරු ුනේවස ග්වක්වද භවතහ 

ගරු අෙලෝක් අෙේසිංව භවතහ 

ගරු ෙජෝවසට්ව ප්රනහ්වුන භවතහ 

ගරු ෙේ. එ්බ. ආන්වද කුභහයසිරි භවතහ 

ගරු ෙේ. සී. අරතුර භවතහ 

ගරු අ්වනහභෙරයි නෙඩ්සු සිලක්ති භවතහ 

ගරු (පජය) අතුයිමෙේ යතන හිමි 

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ 

ගරු එස. ශ්රීතය්ව භවතහ 

ගරු ආන්වද අලු් ගභෙේ භවතහ 

ගරු අෙලෝක ප්රිඹ්වත භවතහ 

ගරු කවී්විනය්ව ෙකෝඩීසය්ව භවතහ 

ගරු ෙභොෙවොභඩ් නවි භවතහ 

ගරු ෙක්. කහද්  භසතහ්ව භවතහ 

ගරු ෙවේහ්ව විතහනෙේ භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනුකමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරීභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ. 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

මශලැලි වංලර්ධන වහ ඳරිය * 

1. ශ්රී රංකහ භවළිම අධිකහරිඹ 
(සීභහහිත භවළිම 
රයි සෙටොක් එ්වටප්රයිස 
භහගභ වළය) 

2. ෙභොයගවක්වද ව කළුගඟ 
ජරහල යහඳෘතිඹ 

3. ෙ ිම ආයක්ණ ව ජර්බඳ්  
ළරසු්බ යහඳෘතිඹ 

4. භවළිම ඒකහඵේධ (කරහඳ බී 
පුනරු් ථහඳන) යහඳෘතිඹ 

5. උඩර ්බ ඉවුය යහඳෘතිඹ 

6. උභහ ඔඹ ං් ධන යහඳෘතිඹ 

7. ඉංජිේවරුභඹ කහ් ඹඹ්ව 
පිළිඵ භධයභ උඳෙේලක 
කහ් ඹහංලඹ වහ එහි ඳහිමත 
භහග්බ වහ ආශ්රිත භහග්බ 

* ඳරිය වහ තියය ං් ධන 
ව ඳරිය වහ සබහවික 
්බඳ්  පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

1. භවළිම ං් ධනඹ විඹට වහ I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු,යසථහපිත 
ආඹතනඹ්ව වහ යහජය ංසථහ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති 
ළඩටව්ව ව යඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ,ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. භවළිම ං් ධන ළඩටව්ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

3. භවළිම අධිකහරි ඳනත ඹටේ  
ව්ව කහ් ඹඹ්ව ව ඒ ඹටේ  
පිහිටුන රද ංවිධහන වහ 
්බඵ්වධිත කටයුතු 

4. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ 

 ශ්රී රංකහෙ  භවළිම අධිකහරිඹ 
ඳනත (1979 අංක 23) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ලැවිලි කර්මාන්ත් 

1. යඵ්  ං් ධන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජහතික ළවිිම කශභනහකයණ 
ආඹතනඹ 

3. ශ්රී රංකහ ේ  භණ්ඩරඹ 

4. කුඩහ ේ  තු ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

5. ේ  වහ යඵ්  තු (ඳහරනඹ 
කිරීේබ වහ කළඵිම කිරීේබ) 
භණ්ඩරඹ 

6. ේ  ලක්ති අයමුදර 

7. තුරුවිඹ අයමුදර 

8. ේ  ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

9. යඵ්  ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

10. ෙඳොල් ගහ කිරීේබ භණ්ඩරඹ 

11. ෙඳොල් ං් ධන අධිකහරිඹ 

1. ළවිිම ක් භහ්වත විඹඹට ව I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතන වහ යහජය ංසථහ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ළවිිම ෙඵෝගර පරදහ ඉවශ 
නළංවීභ වහ අලය හනුඵර ව  
අෙනකු්  ඳවසුක්බ ළරසීභ 

3. ළවිිම ක් භහ්වත ක්ෙේත්රෙේ 
පරදහයීතහඹ වහ අ්වත් ජහතික 
තයඟකහරි් ඹ ඉවශ නළංවීභ 

4. ළවිිම ෙඵෝග භත ඳදන්බ ව 
එකතුකශ ි නහකභ ළඩිකිරීභ 
්බඵ්වධ ක් භහ්වත නගහසිටුවීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

5. ේ  වහ යඵ්  ්බඵ්වධ ඵරඳත්ර 
නිකු්  කිරීභ 

6. ේ  අඳනඹනඹ වහ අය ඳත්ර 

 ජහතික ළවිිම කශභනහකයණ 
ආඹතනඹ ඳනත (1979 අංක 45) 

• රංකහ ේ  භණ්ඩරඹ ඳනත (1970 
අංක 15) 

• යඵ්  නළත ගහකිරීේබ 
වනහධහය ඳනත (1953 අංක 
36) 

• යඵ්  ඳ් ෙේණ භණ්ඩර 
ආඥහඳනත (1930 අංක 10) 

• යඵ්  ඳහරන ඳනත (1956 අංක 
11) 

• ේ  (ඵුන වහ අඳනඹන ඳහරනඹ) 
ඳනත (1959 අංක 16) 

• ේ  වහ යඵ්  තු (කළඵිම කිරී්බ 
ඳහරනඹ කිරීභ) ඳනත (1958 
අංක 2) 

• ේ  ඳහරන ඳනත (1957 අංක 51)  

• ේ  ලක්ති අයමුදර ඳනත 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

12. ෙඳොල් ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

13. උක් ඳ් ෙේණ ආඹතනඹ 

14. සීභහහිත කළුෙඵෝවිි ඹන ේ  
ක් භහ්වත ලහරහ 

15. ශ්රී රංකහ යඵ්  නිසඳහදන ව 
අඳනඹන ංසථහ 

 

නිකු්  කිරීභ 

7. ේ  වහ යඵ්  තු කළඵිම කිරීභ 
්බඵ්වධ ඵරඳත්ර නිකු්  කිරීභ 
ව ඳහරනඹ කිරීභ 

8. ඵහුෙඵෝග ගහ්ව ව ංගත 
ෙගොවිඳර ක්රභ තුළි්ව ළවිිම ඉඩ්බ 
ප්රලසථ භට්ටමි්ව ප්රෙඹෝජනඹට 
ගළනීභ ව එභගි්ව නිසඳහදනඹ වහ 
ෙේහ නියුක්තිඹ ළඩිකයලීභ 

9. ේ , යඵ්  ව ෙඳොල් ක් භහ්වත 
ං් ධනඹ, ප්ර් ධනඹ ව 
ඳ් ෙේණඹ්වට අදහශ කටයුතු 

10. I තීරුෙහි දක්හ ඇති 
යහඹ්ව වහ ූවහ් භක 
ෙනසක්බ වඳු්වහීමභ 

11. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

(2000 අංක 47) 

• කුඩහ ේ  තු ං් ධන 
ඳනත(1975 අංක 35) 

• ේ  ආධහය මුදල් ඳනත (1958 
අංක 12) 

• තුරුවිඹ අයමුදල් ඳනත (2000 
අංක 23) 

• ේ  ඳ් ෙේණ භණ්ඩර ඳනත 
(1993 අංක 52)  

• ෙඳොල් ගහකිරීේබ භණ්ඩර ඳනත 
(1971 අංක 46) 

• ෙඳොල් ං් ධන ඳනත (විෙලේ 
විධිවිධහන) (1984 අංක 45) 

• ෙඳොල් ං් ධන ඳනත (1971 
අංක 46) 

• ෙකොහු ෙකඳි ඳනත (1967 අංක 
17) 

 ෙඳොල් නිසඳහදන ආඥහඳනත 
(1935 අංක 13) 

• ෙඳොල් ඳ් ෙේණ භණ්ඩර ඳනත 
(1950 අංක 37) 

• උක් ඳ් ෙේණ ආඹතන ඳනත 
(1981 අංක 75) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

කතෂිකර්ම 

1. කෘෂික් භ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ෙගොවිජන ං් ධන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. ජහතික ෙඳොෙවොය ෙල්ක්බ 
කහ් ඹහරඹ 

4. කෘෂිකහ් මික වහ ෙගොවිජන 
යක්ණ භණ්ඩරඹ 

5. ජහතික කෘෂිකහ් මික 
විවිධහංගීකයණඹ වහ ජනහහ 
අධිකහරිඹ (වදබිභ) 

6. ශ්රී රංකහ ජහතික හගිනි නිවීේබ 
යහඳහය භණ්ඩරඹ 

7. භහංල ෙබෝග වහ ධහනය 
ඳ් ෙේණ ව නිසඳහදන 
අධිකහරිඹ 

1.කෘෂික් භ විඹඹට ව  I ළනි 
තීරුෙහි 
දළක්ෙනෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශප්රතිඳ් ති. 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. නවීන තහක්ණඹ ෙඹොදහගනිමි්ව 
කෘෂිකහ් මික නිසඳහදනඹ වහ 
පරදහයීතහඹ ළඩිිනයුණු කිරීභ 
වහ අලය න උඳහඹභහ් ග වහ 
ළරසු්බ කස කිරීභ 

3. ෙඵෝග විවිධහංගීකයණඹ භත 
ඳදන්බව කෘෂිකහ් මික නිසඳහදන 
ඉවශනළංවීභ වහ අලය පිඹය 
ගළනීභ 

4. විවිධ කෘෂිකහ් මික ක්ෙේත්රඹ්වහි 

 ෙගොවි කටයුතු ඳ් ෙේණ වහ 
පුහුණු ආඹතන ඳනත (1972 
අංක 5) 

 ඳළිෙඵෝධ නහලක ඳහරනඹ 
කිරීේබ ඳනත (1980 අංක 33) 

• ගස ෙවලීභ (ඳහරන කිරීභ) ඳනත 
(1951 අංක 9) 

• ජහතික හගිනි නිවීේබ යහඳහය 
භණ්ඩර ඳනත (1973 අංක 15) 

• ඳළශෆි  ආයක්හ කිරීේබ 
ඳනත(1999 අංක 35) 

• බීජ වී ඳනත (2003 අංක 22) 

• ඳහංශු ංයක්ණ ඳනත (1996 
අංක 24) 

• කෘෂික් භ ඳ් ෙේණ ප්රතිඳ් තිඹ 
වහ න ශ්රී රංකහ බහ ඳනත 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

8. ෙවක්ට්  ෙකොේඵෆකඩු ෙගොවි 
කටයුතු ඳ් ෙේණ වහ පුහුණු 
ආඹතනඹ 

9. ශ්රී රංකහ කෘෂිකහ් මික 
ඳ් ෙේණ ප්රතිඳ් ති බහ 

10. ඳලසචහ්  අසනු තහක්ණ 
ආඹතනඹ 

11. සීභහහිත රංකහ ෙඳොෙවොය 
භහගභ 

12. ෙකොශම ෙකොභ් ල් 
ෙඳොෙවොය භහගභ 

13. සීභහහිත ජනතහ ෂ් ි රයි්  
එ්වට් ප්රයිස 

14. සීභහහිත රංකහ ෙඳොසෙප්ට් 
භහගභ 

නිඹළෙර්වන්ව වහ විධිභ්  
පුහුණුක් රඵහීමභ, අධයඳන වහ 
ඳ් ෙේණ අසථහ පුළුල් කිරීභට 
ක්රභෙ ද ළකසීභ 

5. කෘෂි නිසඳහදන භත ඳදන්බ ව 
යහඹකයි්ව ිනරිගළ්වවීභ වහ 
ෙශෙඳොශ අසථහ පුළුල් කිරීභට 
පිඹය ගළනීභ 

6. ෙේශීඹ කෘෂි නිසඳහදනර 
ගුණහ් භක අගඹ ඳහරිෙබෝගික 
ප්රජහ ෙත වතික කිරීභ වහ 
අලය ක්රෙභෝඳහඹ්ව කස කිරීභ 

7.කුඹුරු ඉඩ්බ ්බඵ්වධ සිඹල 
කටයුතු ඉටුකිරීභ 

8. ෙගොවි ජනතහෙේ සුබහධනඹ 
ළරසීභ ව භහජ ආයක්ණ 
කටයුතු 

9. ගුණහ් භක ත් ් ෙේ ෙඳොෙවොය 
ආනඹනඹ කිරීභ වහ ෙඛදහවළරීභ 
තුළි්ව ෙඳොෙවොය වනහධහය 
ළඩටවන කහ් ඹක්භ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

10. ශ්රී රංකහ කෘෂික් භ ෙේෙේ 
ඳරිඳහරනඹ ව පිරිස 
කශභනහකයණඹ 

11. එක්්  ජහතී්වෙේ ආවහය වහ 
කෘෂික් භ ංවිධහනඹට ්බඵ්වධ 
කහ් ඹඹ්ව 

12. එශළු ං් ධන භණ්ඩරෙේ වහ 
ඳශතුරු ං් ධන භණ්ඩරෙේ 
් ක්බ වහ අෙනකු්  ්බඳ් රට 
අදහශ කටයුතු 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

14. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

(1987 අංක 47) 

• ෙඳොෙවොය විධිභ්  කිරීේබ ඳනත 
(1988 අංක 68) 

• ෙගොවිජන ං් ධන ඳනත (2000 
අංක 46) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ඉඩා ේ  

1.ඉඩ්බ ෙකොභහරිස ජනයහල් 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ඉඩ්බ ප්රතිංසකයණ ෙකොමි්ව 
බහ 

3. ඉඩ්බ නියවුල් කිරීේබ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

4. මිනු්බඳති ෙදඳහ් තේබ්වතු 

1.ඉඩ්බ විඹඹට වහ I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු 
වහයසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ. ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. යජෙේ ඉඩ්බ ඳරිඳහරනඹ, 
කශභනහකයණඹ වහ ඉඩ්බ 
ඳරිවයණ ළරසු්බකයණඹ 

 ඉඩ්බ අ් කය ගළනීේබ ඳනත 
(1950 අංක 9) 

• ඉඩ්බ ං් ධන ආඥහඳනත 
(1935 අංක 19) 

• ඉඩ්බ ආඳසු ඳයහ ගළනීේබ 
ආඥහඳනත (1942 අංක 61) 

• ඉඩ්බ නියවුල් කිරීේබ ආඥහඳනත 
(1931 අංක 20) 

• යහජය ඉඩ්බ ප්රදහන (විෙලේ 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

5. මිනි්වෙදෝරු ව සිතිඹ්බ 
ආඹතනඹ 

6. ඉඩ්බ භළනු්බ බහ 

7. ඉඩ්බ ඳරිවයණ ප්රතිඳ් ති 
ළරසු්බ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

8. ක්වතෙල් සීනි භහගභ 

3. ඉඩ්බ නියවුල් කිරීභ වහ ඉඩ්බ 
හිමික්බ ිමඹහඳිනංිත කිරීභට අදහශ 
කටයුතු 

4. යෙට් ං් ධනඹ වහ අලය 
්වනහ ව ඉඩ්බ අප්රභහද වහ 
නිඹභහනුකර රඵහීමභ 

5. ඉඩ්බ ප්රතිංසකයණ ෙකොමි්ව 
බහට ඳළරී ඇති ඉඩ්බ 
ඳරිඳහරනඹ වහ නීතයහනුකුර 
ෙඵදහීමභ 

6. ඉඩ්බ භළනීභ ව සිතිඹ්බගත කිරීභ, 
ඉඩ්බ ෙතොයතුරු ව අදහශ 
ෙේහ්ව රඵහීමභ 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

විධිවිධහන) ඳනත (1979 අංක 
43) 

• යජෙේ ඉඩ්බ ආඥහඳනත (1947 
අංක 8) 

• ඉඩ්බ ප්රතිංසකයණ ෙකොමි්ව 
බහ ඳනත (1972 අංක 1) 

• යජෙේ ඉඩ්බ (්වතකඹ ආඳසු 
රඵහගළනීේබ) ඳනත (1979 අංක 
7) 

• භළනු්බ ඳනත (2002 අංක 17) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ලාරිමාර්ග ශා ජ වේඳත් 

කෂමනාකරණ 

1. හරිභහ් ග ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජර්බඳ්  භණ්ඩරඹ 

3. ගංගහධහය උණ ගහ යහඳෘතිඹ 

1. හරිභහ් ග වහ ජර්බඳ්  
කශභනහකයණ විඹඹ්වට ව I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව වයහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. හරි භහ් ග වහ ජරහඳවන ඳේධති 
ඉිනකිරීභ, ක්රභ්  නඩ් තු භගි්ව 
කෘෂි ක් භහ්වතඹට අලය ජර 
ළඳයු්බ ක්රභහණුකර රඵහීමභ වහ 
ජර ගළලී්බ ඳහරන ෙඹෝජනහ ක්රභ 
තුළි්ව ජරහඳවන වහ ගංතුය 
ඳහරනඹ සිුනකිරීභට කටයුතු කිරීභ 

3. කෘෂිකහ් මික ං් ධනඹට අලය 
න හරි ඳවසුක්බ ප්රභහණ්  
අයුරි්ව ළඳෙඹන ඳරිින භනහ ජර 
කශභනහකයණඹක් ඳ් හෙගන 
ඹහභ 

4. ජර ෙඳෝක ප්රෙේල ව ගංගහ 
ෙද්රෝණි නිලසිතත ලෙඹ්ව නි් ණඹ 
කය ඒහ තියහය අයුරි්ව 
ංයක්ණඹ දවහ අලය 
ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ. 

5. ජර ූතණඹ ඳහරනඹ කිරීභ ව 
ජරෙේ ගුණහ් භකබහඹ ආයක්හ 
කිරීභ වහ ක්රෙභෝඳහඹ්ව කස 
කිරීභ 

6. හරි භහ් ග ං් ධන ළඩටව්ව 

 හරිභහ් ග ආඥහ ඳනත (1946 
අංක 22) 

 ජර ්බඳ්  භණ්ඩර ඳනත 
(1964 අංක 29) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

7. කයිනඹ ඵළවළය කිරීේබ 
ෙඹෝජනහක්රභ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

8. ගංගහ, ඇර, ෙදොශ, ළ  ආීම 
ජරමරහශ්ර ආශ්රිත ඳරිය ූතණඹ 
ළශළක්වීභ 

9. භුගත ජරමරහශ්ර ංයක්ණඹ කිරීභ 
වහ ළඩටව්ව වහ යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ 

10. ළසි ජර ංයක්ණඹ වහ 
අලය පිඹය ගළනීභ 

11. ඉංජිේවරු උඳෙේලන ෙේහ වහ 
ඉිනකිරී්බ කටයුතු 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක් රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  
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ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

 උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්. 
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 10. වනතික කටයුතු (දූණ විවරෝධී) ශා මාධ පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක 

වභාවේ අධීක්ණ වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

වනතික කටයුතු (දූණ විවරෝධී) ශා මාධ පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළශළසභ 
ඳවත අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු අජි්  භහ්වනප්ෙඳරුභ භවතහ (බහඳති) 

ගරු අජි්  පී. ෙඳේ යහ භවතහ 

ගරු ය්වජ්ව යහභනහඹක භවතහ 

ගරු නිභල් රහ්වහ භවතහ 

ගරු ඳහිමත කුභහය ෙතයප්ෙඳරුභ භවතහ 

ගරු තිරක් භහයඳන භවතහ 

ගරු විජිත ෙවේය්  භවතහ 

ගරු ඩරස අරවප්ෙඳරුභ භවතහ 

ගරු ධ් භිමංග්බ සිේධහ් ථ්ව භවතහ 

ගරු ිනළු්බ අමුණුගභ භවතහ 

ගරු ෙභොවහ්ව ප්රිඹද් ලන ද සිල්හ භවතහ 

ගරු එ්බ. ඒ. සුභ්වතිය්ව භවතහ 

ගරු භයිල්හගන්බ තිරකයහජහ භවතහ 

ගරු අංගජ්ව යහභනහද්ව භවතහ 

ගරු (ආචහ් ඹ) ජඹ්බඳති වික්රභය් න භවතහ 

ගරු ෙවේහ්ව විතහනෙේ භවතහ 

ගරු එස. විඹහෙල්්විනය්ව භවතහ 

ගරු ඥහනමු් තු ශ්රීේව්ව භවතහ 

ගරු එ්බ. එච්. එ්බ. ල්භහ්ව භවතහ 

ගරු විෙේඳහර ෙවට්ි ආයච්ිත භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනුකමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතුඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අධිකරණ 

1. නීතිඳති ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. නීති ෙකටු්බඳ්  
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. ණඹ වනදහඹක භණ්ඩලීඹ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

4. යජෙේ ය ඳරීක්ක 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

5. ෙශ්රේසඨහධිකයණෙේ ෙයජිසට්රහ්  
කහ් ඹහරඹ 

6. ශ්රී රංකහ නීති ෙකොමි්ව බහ 

7. උඳරිභහධිකයණ ංකී් ණ 
කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ  

8. ශ්රී රංකහ නීති ආධහය ෙකොමිභ 

9. භථ භණ්ඩර ෙකොමි්ව බහ 

10. නීති අධයහඳන බහ 

11. භවහ බහයකහය 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

12. ක්බකරු විනිලසචඹ බහ 
ෙල්ක්බෙේ කහ් ඹහරඹ 

13. අධිකයණභඹ ෙනොන 
නිරධහරී්ව පුහුණු කිරීේබ 
ආඹතනඹ 

14. ක්හසි අධිකයණඹ ව ක්හසි 
අභිඹහචන භණ්ඩරඹ 

15. ශ්රී රංකහ විනිලසචඹකරු්වෙේ 
ආඹතනඹ 

16. අගතිඹට ඳ්  පුේගරඹ්ව ව 
හක්ෂිකරු්ව ආයක්හ කිරීේබ 
අධිකහරිඹ 

1.යුක්තිඹ ඳසිලීභ ඳරිඳහරනඹ 
කිරීේබ ඹහ්වත්රණඹට අදහශ 
විඹඹ්ව ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු, 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භගි්ව 
ෙන්  කිසිෙකු ෙත ඳයහෙදනු 
ෙනොරළබ යුක්තිඹ ඳසිලීේබ 
අධිකයණඹ්වහි ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ 
කටයුතු 

3. භහජ අලයතහ්ව ව ෙගෝලීඹ 
ප්රණතහ්ව ළරකිල්රට ෙගන 
නීති ඳේධතිඹට අලය කයනු 
රඵන ප්රතිංසකයණ සිුනකිරීභ 

4. උහවි ඳේධතිඹ තුශ යුක්තිඹ 
ඳසිලීේබ ප්රභහදඹ්ව ළශළක්වීභ 
ඇතුල භසත ඳරිඳහරනඹට 
අදහශ සිඹල කටයුතු ක්රභ්  
කහ් ඹක්භ ඉටුකිරීභ 

5. යජඹ ෙනුේව අඳයහධ නඩු 
ඳළරු්බ වහ සිවිල් නීති කටයුතු 

6. යජඹට ව සිඹලභ යජෙේ 
ෙදඳහ් තේබ්වතුරට නීති උඳෙදස 
රඵහීමභ 

7. නීති ෙකටු්බඳ්  කිරීභ 

8. ඹ්බ යදකරුකුට නිඹභ කයනු 
රළබ දඬු්බ ්බඵ්වධෙඹ්ව භහ 
ීමභ, අඩු කිරීභ, ිමහිල් කිරීභ, 
ප්රභහදකිරීභ වහ අ් හිටුවීභ 
්බඵ්වධෙඹ්ව නි් ෙේල ඉිනරිඳ්  
කිරීභ 

9. භසත ක්හසි ඳේධතිෙේ 
පරදහයීතහ වහ කහ් ඹක්භතහ 
ඉවශ නළංවීභ පිණි සුුනසු 
ළඩපිළිෙරක් කස කිරීභ වහ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ වහ ඊට අදහශ 
අෙනකු්  කටයුතු 

10. ක්බකරු විනිලසචඹ බහ 
ඳරිඳහරනඹ ව ඊට අදහශ 
අෙනකු්  කටයුතු  

11. නීතිඹ නළත ෙල්ඛනගත කිරීභ 

 උඳරිභහධිකයණ ංකී් ණඹ 
කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ ඳනත 
(1987 අංක 50) 

• ජහතය්වතය ශභහ ඳළවළයෙගන 
ඹහභ පිළිඵ සිවිල් ක්ෙේත්රඹ්වට 
අදහශ ්බමුතිඹ ඳනත (2001 
අංක 10) 

• නීති අධයහඳන භණ්ඩර බහ 
ඳනත (1974 අංක 6)  

• ණඹ වන බහ ආඥහඳනත 
(1941 අංක 39) 

• විෙේල නඩු තී්වුන ඵරහ් භක 
කිරීේබ ආඥහඳනත (1956 අංක 
15) 

• ආණ්ඩුෙ  ය ඳරීක්ක (බහණ්ඩ 
ඵළවළය කිරීේබ) ඳනත  (1988 
අංක 69) 

• ඳශහ් ඵද භවහධිකයණ (විෙලේ 
විධිවිධහන) ඳනත (1990 අංක 
19) 

• භහඹතන නීතිඥ ආඹතන නීතිඹ 
(1978 අංක 33) 

• අධිකයණ ංවිධහන ඳනත (1978 
අංක 2) 

• උහවි බහහ ඳනත (1961 අංක 3) 

• නීති ෙකොමි්ව බහ ඳනත (1969 
අංක 3) 

• නීති ආධහය ඳනත (1978 අංක 11) 

• භථ භණ්ඩර ඳනත (1988 අංක 
72) 

• ංචහ ළශළක්වීේබ ආඥහඳනත 
(1840 අංක 7) 

• භහජ අඵරතහ ළශළක්වීේබ ඳනත 
(1957 අංක 21) 

• ප්රහථමික අධිකයණ ංවිධහන 
ඳනත (1979 අංක 44) 

• යහජය (සිවිල් යෙදහිරහ ගකී්බ) 
ඳනත (1969 අංක 22) 

• අඳයහධ ළශළක්විේබ ආඥහඳනත 
(1926 අංක 2) 

• ක්හසි අධිකයණ (ඳ් වී්බ රංගු 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

වහ ංග්රවගත කිරීභ 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

කිරීේබ) ඳනත (1965 අංක 11)  

• භවහ බහයකහය ආඥහඳනත (1922 
අංක 01) 

 හක්ෂිකරු්ව ව වි්විනතයි්ව 
ආයක්හ කිරීේබ ඳනත (2015 
අංක 4) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව  

ඳාර්ලිවේන්තු ප්රතිවංව්කරණ ශා 

ජනමාධ 

1. ප්රෘ් ති ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. යජෙේ මුද්රණ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. ශ්රී රංකහ පු් ඳ්  භණ්ඩරඹ 

4. ශ්රී රංකහ ගු්ව විුනිම ංසථහ 

5. ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහ 

6. සහධීන රඳහහිනී භහධය 
ජහරඹ 

7. යහජය මුද්රණ නීතිගත ංසථහ 

8. සීභහහිත රංකහ එක්්  
ප්රෘ් ති ඳත්ර භහගභ 

9. සීභහහිත රංකහ පු්  
ආඹතනඹ 

10. ළරසිේව රඳහහිනී 
ආඹතනඹ 

11. ක්රිෙේි   ෙවර්වකහ ිමමිටඩ් 

12. ජහතික ිතත්රඳට ංසථහ 

13. ශ්රී රංකහ රඳහහිනී අබයහ 
ආඹතනඹ 

14. භහි්වද යහජඳක් ජහතික 
ෙටිම- සිනභහ උදයහනඹ 
(ය්වමිහිතළ්වන) 

1. ඳහ් ිමේබ්වතු ප්රතිංසකයණ වහ 
ජනභහධය විඹට වහ I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතනඹ්ව වහ යහජය ංසථහ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති 
ළඩටව්ව ව යඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ඳහ් ිමේබ්වතුට ව ඳහ් ිමේබ්වතු 

භ්වත්රීරු්වෙේ කටයුතු රට අදහශ 
යජඹ විසි්ව ඉටුකශ යුතු කහ් ඹඹ්ව 

3. ඳහ් ිමේබ්වතු භ්වත්රීරු්වෙේ 
ආඹතනික ව විනඹ කරුණු 
්බඵ්වධ ්බඵ්වධීකයණ කටයුතු 

4. ඳහ් ිමේබ්වතු භ්වත්රීරු්වෙේ 
කහ් ඹභණ්ඩරරට ්බඵ්වධ 
ආඹතනික කටයුතු 

5. හිටපු ඳහ් ිමේබ්වතු 
භ්වත්රීරු්වෙේ වහ ඔවු්වෙේ 
ඳවුල්ර සුබහධන කටයුතු 

6. ඳහ් ිමේබ්වතු අධීක්ණ 
ප්රතිංසකයණරට අදහශ කටයුතු 

7. ජනතහ ආකල්ඳ ඹවඳ්  භහනඹ්ව 
කයහ ෙක්්වද්රගත කයමි්ව ආ් ථීක, 
හභහජීඹ, ංසකෘතික වහ 
ෙේලඳහරනභඹ ක්ෙේත්රඹ්වහි 
ප්රගභන කහයකඹක් ෙර 
ජනභහධයෙඹහි දහඹක් ඹ රඵහීමභ 
වහ අලය ක්රෙභෝඳහඹඹ්ව 
්බඳහදනඹ කිරීභ 

8. ජනතහ තුශ දළනුභ, ආකල්ඳ ව 
යඥතහඹ්ව ඇති කයලීභ උෙදහ 
ව ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

9. ජනතහෙේ නිළයින ෙතොයතුරු 
දළනගළනීේබ අයිතිඹ තවවුරු 

 ඇෙෝසිෙේටඩ් නිවුස ෙප්ඳ් ස 
ඔෂස සිෙරෝ්ව ිමමිටඩ් (විෙලේ 
විධිවිධහන ) ඳනත (1973 අංක 
28) 

• රංකහ ගු්වවිුනිම ංසථහ ඳනත 
(1966 අංක 37)  

• ප්රෘ් ති ඳත්ර ආඥහඳනත (1839 
අංක 5) 

• ශ්රී රංකහ ගු්වවිුනිම ංසථහ 
(විෙලේ විධිවිධහන) ඳනත (1996 
අංක 8) 

• ශ්රී රංකහ පු් ඳ්  භණ්ඩර ඳනත 
(1973 අංක 5) 

• ශ්රී රංකහ රඳහහිනී ංසථහ ඳනත 
(1982 අංක 6) 

• යහජය ිතත්රඳට ංසථහ ඳනත (1971 
අංක 47) 

• යහජය මුද්රණ ංසථහ ඳනත (1968 
අංක 24) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කිරීභට අලය ක්රිඹහභහ් ගඹ්ව 
ගළනීභ 

10. උස භහධය දහචහයඹක් ඇති 
කිරීභ වහ අලය ළඩටව්ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

11. යහජය නිර නිෙ දන වහ ප්රෘ් ති 
නිකු්  කිරීභට අලය පිඹය 
ගළනීභ 

12. ශ්රීරංකහ පිළිඵ අදහශ ෙතොයතුරු 
ෙේශීඹ වහ විෙේශීඹ ජනභහධය 
ආඹතනරට නිකු්  කිරීභ 

13. විෙේලඹ්වහි පිහිි  ශ්රී රංකහ ූතත 
භණ්ඩරරට අලය ෙතොයතුරු වහ 
ප්රචහයක ෙේහ ළඳයීභ 

14. ප්රකහලනරට අදහශ ජහතය්වතය 
ගිවිසු්බ වහ ්බමුති්ව ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

15. ෙදඳහ් තේබ්වතු ප්රකහලන වළය 
යජෙේ ප්රකහලන අෙරවිඹ, ගඵඩහ 
කිරීභ ව නිකු්  කිරීේබ කටයුතු  

16. ප්රෘ් ති, ිතත්රඳට වහ හ් තහභඹ 
ළඩටව්ව නිසඳහදනඹ වහ 
ප්රද් ලනඹ කිරීභ පිණි උිතත 
ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ 

17. හනිජ රඳහහිනී වහ ගු්වවිුනිම 
ප්රචහය ව විෙේල විකහලඹ්ව ඇතුළු 
ප්රචහයක කටයුතු 

18. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට අදහශ 
කටයුතු 

19. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
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යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 
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උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 11. ත්රුණ, ක්රීඩා ා, කා ශා උරුමයන් පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරකවභාවේ 

අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

වයෞලන, ක්රිඩා ා, කා ශා උරුමයන් පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු 
ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු සී. බී. ය් නහඹක භවතහ (බහඳති) 

ගරු රක්සභ්ව ෙෙනවිය් න භවතහ 

ගරු අමී්  අිම සිවහේින්ව භවතහ 

ගරු ඉ්විනක ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ගරු නිලහ්වත මුතුෙවට්ි ගභෙේ භවතහ 

ගරු බිභල් ය් නහඹක භවතහ 

ගරු ෙක්. ෙක්. පිඹදහ භවතහ 

ගරු ඒ. ඒ. විෙේතුංග භවතහ 

ගරු (පජය) අතුයිමෙේ යතන හිමි 

ගරු ටී. යංජි්  ද ෙොයිහ භවතහ 

ගරු සීනිත්බබි ෙඹෝෙවේසය්ව භවතහ 

ගරු ෙරොවහ්ව ය් ් ේ  භවතහ 

ගරු අ. අයවි්වේ කුභහ්  භවතහ 

ගරු අෙලෝක ප්රිඹ්වත භවතහ 

ගරු ගීතහ භ්වභලී කුභහයසිංව භව් මිඹ 

ගරු හිරුණිකහ ෙප්රේභච්වද්ර භව් මිඹ 

ගරු එස. එ්බ. භරික්කහ්  භවතහ 

ගරු මුජිබු්  යහුභහ්ව භවතහ 

ගරු ව් ණ යහජකරුණහ භවතහ 

ගරු එස. විඹහෙල්්විනය්ව භවතහ  

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

බුිධ ාවන 

1. ෙඵෞේධ කටයුතු 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. බුේධ ලහන අයමුදර 

3. ජහතය්වතය ෙඵෞේධ 
භධයසථහනඹ 

1. දහචහය ්බඳ්වන භහජඹක් 
ෙගොඩනළගීභ වහ ආගමික 
ි නහක්බ ජනතහ තුශ 
් ධනඹ කයනු පිණි I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතුෙහි ව 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. බුුනදවභ සුයක්ෂිතෙකොට 
ෙඳෝණඹ කිරීභ වහ 
ප්ර් ධනඹ උෙදහ ෙඹෝගය 
ළඩටව්ව වහ 
යහඳෘතී්වක්රිඹහ් භක කිරීභ 

3. බුේධ ලහනඹ සුයක්ෂිත 
ෙකොට ෙඳෝණඹ කිරීභ 
උෙදහ ෙඹෝගය ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘතී්ව ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

4. බුුනදවභ ්බඵ්වධෙඹ්ව න 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 
වහ ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 

5. පජහ භමි ළශසු්බකයණඹ වහ 
ං් ධනඹ කිරීභ 

6. උ් තරීතය අනුලහක 
භණ්ඩරෙේ අලයතහ ඉටු 
කිරීභ 

7. අ්වත්  ජහතික ලෙඹ්ව 
ෙථයහද බුුනදවභ ප්රචහයඹ 
කිරීභවහ කටයුතු කිරීභ 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු  

9. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතන 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

• බුේධ ලහන අයමුදර ඳනත 
(1990අංක35) 

•විවහය ෙේහරග්බ ආඥහඳනත 
(1931අංක19) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි 
I ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ක්රීඩා ා 

1. ක්රීඩහ ං් ධන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. සුගතදහ ජහතික ක්රීඩහ ංකී් ණ 
අධිකහරිඹ 

3. ජහතික ක්රීඩහ විදයහඹතනඹ 

1. ක්රීඩහ විඹඹට වහ I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති,ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

• ක්රීඩහ නීතිඹ (1973 අංක 25) 

•සුගතදහ ජහතික ක්රීඩහ ංකී් ණඹ 
අධිකහරී ඳනත (1999 අංක 17) 

•ක්රීඩහර ෙඹීමේබීම උ් ේ ජක 
ද්රය ගළනීභට එෙයහි ්බමුති 
ඳනත (2013 අංක 33) 

•ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

4. ජහතික ක්රීඩහ බහ 

5. ක්රීඩහ වදය ආඹතනඹ 

6. ශ්රී රංකහ උ් ේ ජක භ් දන 
නිෙඹෝජිතහඹතනඹ 

2. ක්රීඩහ කටයුතු ිනරිගළ්වවීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 
වහ ක්රීඩහ ක්ෙේත්රඹ තුශ 
අෙප්ක්ෂිත ඉරක්ක 
පුයහගළනීභ වහ අලය 
ඹි තර ඳවසුක්බ ් ධනඹ 
කිරීභ 

3. ක්රීඩහ අධයහඳනඹ ප්ර් ධනඹ 
කිරීභ 

4. ශ්රී රංකහෙ  ප්රතිරඳඹ 
අ්වත් ජහතික ලෙඹ්ව 
ෙගොඩනළඟීභ වහ ක්රීඩහ 
ෙඹොදහගළනීභට වළකින 
ෙර න ක්රෙභෝඳහඹ්ව 
්බඳහදනඹ වහ ළඩටව්ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

5. ෙඳොුන භවජනතහෙේ ලහරීරික 
සුතහඹ ළරසීභට අලය 
ඳවසුක්බ ප්ර් ධනඹ වහ 
්බඵ්වධීකයණඹ සිුනකිරීභ  

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි 
I ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

 

ංචහයක ං් ධන * වහ 
ක්රිව්තියානි ආගමික කටයුතු 

1. ක්රිසතිඹහනි ආගමික කටයුතු 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* ංචහයක ං් ධන වහ 
ජහතය්වතය ඵතහ පිළිඵ 
ආංශික අධීක්ණ කහයක 
බහ ඵර්වන. 

1. ක්රිසතිඹහනි ආගමික කටයුතු 
පිළිඵ විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. දහචහය ්බඳ්වන භහජඹක් 
ෙගොඩනළගීභ වහ ආගමික 
ි නහක්බ ජනතහ තුශ 
් ධනඹ කයනු පිණි 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව ව 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, 
ඳසු විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ  

3.ක්රිසතිඹහනි ආගමික කටයුතු 
්බඵ්වධෙඹ්ව න 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 
වහ ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 

4. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 

•ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

ඵ්වධනහගහය ප්රතිංසකයණ, * 
පුනරු් ථහඳන, නළත ඳිනංිත 
කිරීභ ** වහ හින්දු ආගමික 

කටයුතු 

1.හි්වුන ආගමික වහ ංසකෘතික 
කටයුතු ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* ඵ්වධනහගහය ප්රතිංසකයණ 
වහ ජහතික ආයක්හ 
පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ 
කහයක බහ ඵර්වන.  

** පුනරු් ථහඳන වහ නළත 
ඳිනංිත කිරී්බ වහ 
ප්රති්වධහන වහ උතුය 
නළෙගනහිය නළත 
ෙගොඩනළගීභ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

 

1. හි්වුන ආගමික කටයුතු 
විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්ව හි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. හි්වුන ආගමික වහ ංසකෘතික 
කටයුතු ්බඵ්වධෙඹ්ව න 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 
වහ ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 

3. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු  

4. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතන 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

• හි්වුන ංසකෘතික අයමුදර 
ඳනත (1985 අංක 31) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II තීරුර 
දක්හ ඇති විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලුභ යසථහ්ව 

 

තළඳළල්, තළඳළල් ෙේහ * වහ 
මුව්ලිේ ආගමික කටයුතු 

1. මුසිම්බ ආගමික වහ 
ංසකෘතික කටයුතු 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* තළඳළල්, තළඳළල් ෙේහ වහ 
අබය්වතය ඳරිඳහරන වහ යහජය 
කශභනහකයණ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන 

1. මුසිම්බ ආගමික කටයුතු 
විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු ර 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. මුසිම්බ ආගමික කටයුතු 
්බඵ්වධෙඹ්ව න 
ළඩටව්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 
වහ ඳසු විඳය්බ කිරීභ 

3. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු  

4. I තීරුෙහි දළක්ෙන ආඹතන 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

• මුසිම්බ ඳල්ිම ව මුසිම්බ 
පුණයහධහය බහයඹ්ව ෙවෝ කුෂස 
ඳනත (1956 අංක51) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

 

ජාතික ප්රතිඳත්ති ශා ආ් ිකක 
කටයුතු * 

1. ජහතික තරුණ ෙේහ බහ 

2. ජහතික ෙඹොවු්ව ෙේනහංකඹ 

3. ජහතික ෙඹෞන තිළිණ ප්රධහන 

1. ෙඹෞන කටයුතු විඹට අදහශ 
යහඳිති, ළඩටව්ව 
්බඳහදනඹ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. තරුණ ඳයපුය නිළයින 
ිනලහනතිඹකට ෙඹොමුකිරීභ 

 ජහතික තරුණ ෙේහ බහ ඳනත 
(1979 අංක 69) 

 ෙඹොවු්ව ෙේනහංක ඳනත (2002 
අංක 21) 

 ශභයි්ව ව තරුණ 
තළනළ් ත්ව පිළිඵ ආඥහ ඳනත 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අධිකහරිඹ 

4. සීභහහිත ජහතික තරුණ ෙේහ 
මඳකහයඹ 

5. නහඹක්  ං් ධන ජහතික 
භධයසථහනඹ 

* ආ් ිකක කටයුතු වහ ආ් ිකක 
ං් ධනඹ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

අයමුණු කයග්  ආකල්ඳ 
ං් ධන ළඩටව්ව 
්බඳහදනඹ කිරීභ ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

3. තරුණ ඳයපුය ෙක්්වද්ර කයග්  
අ්වත් ජහතික වෙඹෝගතහ 
ං් ධන ළඩටව්ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. රැකිඹහ වියහිත තරුණඹ්ව 
ෙක්්වද්ර ෙකොටග්  කුරතහ 
ං් ධන ළඩටව්ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

5. තරුණ ංවිධහන ්බඵ්වධ 
කටයුතු 

6. තරුණ ප්රජහ ඉරක්ක කයග්  
සෙ ච්ඡහ ළඩටව්ව 
්බඳහදනඹ 

7. I තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලුභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

(1939 අංක 48) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II තීරුර 
දක්හ ඇති විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලුභ යසථහ්ව 

 

අබය්වතය කටයුතු,* ඹම 
ං් ධන** වහ වංව්කතතික 

කටයුතු 

1.ංසකෘතික කටයුතු 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ජහතික ෙකෞතුකහගහය 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* අබය්වතය කටයුතු වහ 
අබය්වතය ඳරිඳහරන වහ යහජය 
කශභනහකයණ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

** ඹම ං් ධන වහ ආ් ිකක 
ං් ධනඹ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

1. ංසකෘතික කටයුතු 
විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු විඹඹ්වට 
අදහශ ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව 
ව යහඳෘති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ වහ 
ඇගයීභ 

2. ශ්රී රංකහෙ  ජහතික 
ංසකෘතිෙේ සිඹලුභ 
අංගඹ්ව අභි් ධනඹ කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

3. විෙේශීඹ යටල් භග 
ංසකෘතික ඵතහ 
ඳ් හෙගන ඹහභ 

4. ංසකෘතික වහ 
පුයහවිදයහ් භක උරුභඹ්වට 
වහනි ෙනොන ඳරිින 
ංසකෘතිඹ ඳදන්බ ව 
ංචහයක ළඩටව්ව ළඩි 
ිනයුණු කිරීභ වහ අලය 
වෙඹෝගඹ රඵහීමභ 

5. සිංවර විලසෙකෝඹ, සිංවර 
ලේද ෙකෝඹ වහ භවහංලඹ 
්බඳහදනඹ වහ අඛණ්ඩ 

• ංසකෘතික ෙේඳශ ඳනත 
(1988 අංක 73) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II තීරුර 
දක්හ ඇති විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලුභ යසථහ්ව 



74 
 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

අලය පිඹය ගළනීභ 

6. ජහතී්ව අතය වෙඹෝගඹ ඇති 
කිරීෙභහි රහ ංසකෘතිකභඹ 
දහඹක් ඹ ෙඹොදහ ගළනීේබ 
ප්රණතහඹ්ව වඳුනහගළනීභ 
ව ඒහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

අධයහඳන* 

1. පුයහවිදයහ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. ට් ෙවෝල් යඟවර ඳදනභ 

3. ප්රසිේධ රැුම්බ ඳහරක භණ්ඩරඹ 

4. ජහතික ප්රහංගික කරහ 
භධයසථහනඹ 

5. ජහතික කරහ භණ්ඩරඹ 

6. ග්රහෙභෝදඹ ජනකරහ ෙක්්වද්රඹ 

7. අෙප් ගභ 

8. ජහතික ෙල්ඛනහයක්ක 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

9. භධයභ ංසකෘතික අයමුදර 

* අධයහඳනඹ වහ අධයහඳනඹ 
වහ භහන ්බඳ්  ං් ධනඹ 
පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ 
කහයක බහ ඵර්වන. 

1.   ඓතිවහසික, පුයහවිදයහ් භක 
ව ංසකෘතික උරුභඹ්ව 
ංයක්ණඹ කිරීභ වහ 
අලය පිඹය ගළනීභ 

2. නවීන වහ ්බප්රදහයික කරහ 
නි් භහණ ප්ර් ධනඹට ව 
කරහ ශිල්පී්ව ිනරිභ්  කිරීභ 
වහ අලය පිඹය ගළනීභ 

3. නහටය, ංගීතඹ වහ න් තන 
ක්ෙත්රඹ්වෙේ අභි් ධනඹට 
අදහශ ක්රිඹහභහ් ග වඳුනහෙගන 
ක්රිඹහට නළංවීභ 

4. යහජය ෙල්ඛන විධිභ්  
කශභනහකයණඹ වහ 
ංයක්ණඹ කිරීභ 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

 ට් ෙවෝල් යඟවර ඳදනභ 
ඳනත (1978 අංක 1) 

 රංකහ කරහ භණ්ඩර ඳනත 
(1952 අංක 18) 

 සීගිරි උරුභඹ ඳදනභ ඳනත 
(1998 අංක 62) 

 පුයහසතු ආඥහ ඳනත (1940 
අංක 9)  

 ජහතික ෙල්ඛනහයක්ක ඳනත 
(1973 අංක 48)  

 භධයභ ංසකෘතික අයමුදර 
ඳනත (1980 අංක 57) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II තීරුර 
දක්හ ඇති විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලුභ යසථහ්ව 

 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  
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ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  
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3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 12. ලාඳාර වශ ලානිජ කටයුතු පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ 

වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

ලාඳාර වශ ලානිජ කටයුතු පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු ෙේයිඩ් අලී හහී්  භවුරහනහ භවතහ (බහඳති) 
ගරු රක්සභ්ව ්වත ෙඳේ යහ භවතහ 
ගරු නිලහ්වත මුතුෙවට්ි ගභෙේ භවතහ 
ගරු අරු්විනක ප්රනහ්වුන භවතහ 
ගරු එච්. එ්බ. එ්බ. වරීස භවතහ 
ගරුඑච්. ආ් . හයතී ුනසභ්වත භවතහ 
ගරු සුනිල් වඳු්වෙන් ති භවතහ 
ගරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ 
ගරු ෙක්. ෙක්. පිඹදහ භවතහ 
ගරු සීනිත්බබි ෙඹෝෙවේසය්ව භවතහ 
ගරු ශ්රිඹහනි විෙේවික්රභ භව් මිඹ 
ගරු ආන්වද අලු් ගභෙේ භවතහ 
ගරු අෙලෝක ප්රිඹ්වත භවතහ 
ගරු නහරක ප්රහේ ෙකොෙරෝවෙන භවතහ 
ගරු පිඹල් නිලහ්වත ද සිල්හ භවතහ 
ගරු ඉහක් යහුභහ්ව භවතහ 
ගරු ව් ණ යහජකරුණහ භවතහ 
ගරු චමි්වද වි ෙේසිරි භවතහ 
ගරු ෙවේහ්ව විතහනෙේ භවතහ 
ගරු ඉ්විනක අනුරුේධ ෙවේය්  භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ක් භහ්වත* වහ ලානිජ  

1. හනිජ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. භහග්බ ෙයජිසට්රහ්  
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

3. ශ්රී රංකහ බුේධිභඹ ෙේඳර 
කහ් ඹහරඹ 

4. ඳහරිෙබෝගික කටයුතු පිළිඵ 
අධිකහරිඹ 

5. සීභහහිත රංකහ ෙතො 

6. සීභහහිත රංකහ ෙජනයල් 
ෙේඩිං භහගභ 

7. මඳකහය ෙතොග ෙශ 
ංසථහ 

8. මිනු්බ ඒකක ප්රමිති ව ෙේහ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

9. ආවහය ෙකොභහරිස 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

10. මඳකහය ං් ධන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු (මඳකහය 
මිති ිමඹහඳිනංිත කිරීේබ 
ෙයජිසට්රහ් ) 

11. මුඳකහය ෙේක ෙකොමි්ව 
බහ 

12. අබය්වතය ෙශ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු  

13. ජහතික මඳකහය ං් ධන 
ආඹතනඹ 

14. ශ්රී රංකහ වසත ක් භහ්වත 
භණ්ඩරඹ (රක්ර) 

 

* ක් භහ්වත වහ නිලසඳහදන වහ 
ෙේහ පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ 
කහයක බහ ඵර්වන. 

1. හනිජ විඹඹ්වට වහ I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු යසථහපිත 
ආඹතන වහ යහජය ංසථහ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ ඳසුවිඳය්බකිරීභ 
වහ ඇගයීභ 

2. ෙශ ප්රද් ලණ ඳළළ් වීභ 

3. ෙේශීඹ ෙශෙඳොර තුශ 
ඳහරිෙබෝගික බහණ්ඩ ගුණහ් භක 
භට්ටෙභ්ව වහ හිඟඹකි්ව ෙතොය 
හධහයණ මිරකට ළඳයීභට අලය 
ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ 

4. 1949 අංක 6 දයන උකස ඳනෙතහි 
114 ළනි ග්වතිඹ ඹටේ  
ණඹෙදන ආඹතන අනුභතකිරීභ 

5. ඳහරිෙබෝගික බහණ්ඩ රට 
අදහශන ජහතික මිශ ප්රතිඳ් ති 
්බඳහදනඹ ව ක්රිඹහෙහි ෙඹදවීභ 

6. ඳහරිෙබෝගික ආයක්ණඹ වහ 
ක්රිඹහභහ් ග ගළනීභ 

7. ශ්රී රංකහෙ  වසත ක් භහ්වත 
නිසඳහදනඹ වහ ෙභෝසතය 
ං් ධනඹ වහ ප්රචිමත කිරීභ 

8. බුේධිභඹ ෙේඳර පිිමඵ 
ජහතය්වතය ්බමුතිඹ ඳරිඳහරනඹ 
කිරීභට අදහශ කහ් ඹඹ්වහි 
ප්රකහලන අයිතිඹ වහ ජග්  බුේධිභඹ 
ෙේඳර කහ් ඹහරෙඹහි ප්රකහලන 
අයිතිඹ ්බඵ්වධ කටයුතු 

9. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්වට 
ඳළරී ඇති අෙනකු්  සිඹලුභ 
විඹඹ්වට අදහශ කටයුතු 

10. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

• යහඳහය නහභ ඳනත (1987 අංක 
7) 

•භහග්බ ඳනත (2007 අංක 7)  

•බුේධිභඹ ෙේඳර ඳනත (2003 අංක 
36) 

•ෙශ ශකුණු ඳනත (1964 අංක 
30) 

•සීට්ටු ආඥහ ඳනත (1935 අංක 61) 

• ෙඳොුන ෙකෝවත්රහ්  ඳනත (1987 
අංක 3) 

• ඳහරිෙබෝගික කටයුතු අධිකහරි 
ඳනත (2003 අංක 9) 

• ඳහරිෙබෝගික ආයක්ණ ඳනත 
(1979 අංක 1) 

• මුඳකහය ෙතොග ෙශ ංසථහ 
ඳනත (1949 අංක 44) 

•මුඳකහය ෙේක ෙකොමි්ව බහ 
ඳනත (1972 අංක 12) 

• මුඳකහය මිති ඳනත (1972 
අංක 5) 

•ෙශඳු්වට ඵරඳත්රීමේබ ඳනත 
(1961 අංක 62) 

• මිනු්බ ඒකක ප්රමිති ව ෙේහ 
ඳනත (1995 අංක 35) 

• ජහතික මුඳකහය ං් ධන 
ආඹතන (ංසථහගත කිරීේබ) 
ඳනත (2001 අංක 1) 

• ශ්රි රංකහ අෙරවිකයණ ආඹතනඹ 
(ංසථහගත කිරීේබ) ඳනත 
(1980 අංක 41)  

 කිරු්බ වහ මිනු්බ ආඥහඳනත 
(1946 අංක 37) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි I 
ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  
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ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 13. බක්ති පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

බක්ති පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු ච්විනභ ගභෙේ භවතහ (බහඳති) 

ගරු රක්සභ්ව ෙෙනවිය් න භවතහ  

ගරු (ආචහ් ඹ) ව්  ද සිල්හ භවතහ  

ගරු ඉයහ්ව වික්රභය් න භවතහ 

ගරු නිභල් රහ්වහ භවතහ  

ගරු එච්. ආ් . හයතී ුනසභ්වත භවතහ  

ගරු හිම්වද ිනහනහඹක භවතහ  

ගරු ඵ්වුනර ගුණ් ධන භවතහ  

ගරු ෙකෙවිමඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ  

ගරු කුභහය ෙල්ගභ භවතහ  

ගරු ෙයෝහිත අෙේගුණ් ධන භවතහ  

ගරු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ  

ගරු එ්බ. එස. ෙතෞෆික් භවතහ  

ගරු (පජය) අතුයිමෙේ යතන හිමි  

ගරු අජි්  භහ්වනප්ෙඳරුභ භවතහ  

ගරු නිම්ව ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ  

ගරු නහරක ප්රහේ ෙකොෙරෝවෙන භවතහ  

ගරු ඉ්බයහ්ව භවරෂස භවතහ  

ගරු (භවහචහ් ඹ) ආශු භහයසිංව භවතහ  

ගරු (වදය) එස. සිෙභෝව්ව භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

විදුලිබ ශා රුනර්ජනනීය බක්ති  

1. රංකහ විුනිමඵර භණ්ඩරඹ ව 
එහි ඳහිමත භහග්බ 

2. රංකහ විුනිමඵර භහගභ 

3. සීභහහිත රංකහ ගල් අුමරු 
(පුේගිමක) භහගභ 

4. සීභහහිත එල්ටීඑල් 
ෙවෝල්ඩිංේස (පුේගිමක) 
භහගභ 

5. ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති 
අධිකහරිඹ 

6. ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති 
භණ්ඩරඹ 

7. ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති 
නිඹහභන බහ 

1. විුනිමඵර වහ පුන් ජනනීඹ 
ඵරලක්ති විඹඹ්වට ව I 
ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. විුනිමඵර ්බඳ්  ඳහරනඹ, 
නිඹහභනඹ වහ 
උඳෙඹෝගීකයණඹ උෙදහ 
උිතත විුනිමඵර ප්රතිඳ් තිඹක් 
්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. ජරඹ, තහඳඹ, ගල් අගුරු ව 
සුශං ඹන මරහශ්රඹ්ව භගි්ව 
විුනිම ඵරලක්තිඹ නිඳදවීභ 
්බඵ්වධ කටයුතු ගෙ ණඹ, 
ළරසු්බකයණඹ, අධීක්ණඹ 
ව ං් ධනඹ 

4. ග්රහමීඹ විදයුතනඹ 

5. ඵරලක්ති කහ් ඹක්භතහ 
ඇතින ඳරිින ඉල්ලභ 
කශභනහකයණඹ කිරීභ ව 
පුන් ජනනීඹ විුනිමඵර 
ං් ධනඹ කිරීභ 

6. පුන් ජනනීඹ ඵරලක්ති 
ං් ධනඹ 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

• ශ්රී රංකහ විුනිමඵර ඳනත (2009 
අංක 20) 

• ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති 
අධිකහරිඹ ඳනත (2007 අංක 
35) 

• ඵරලක්ති ංයක්ණ අයමුදර 
ඳනත (1985 අංක 2) 

 ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති 
ඳනත (2014 අංක 40) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ඛ්නිජ වත්්  වේඳත් වංලර්ධන  

1. රංකහ ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
ංසථහ 

2. සීභහහිත රංකහ ඛනිජ ෙතල් 
ගඵඩහ ඳ් ඹ්වතඹ 

3. ඛනිජ ෙතල් ්බඳ්  ං් ධන 
කහ් ඹහංලඹ 

4. සීභහහිත ෙඳොිමප්ෙටෝ රංකහ 
(පුේගිමක) භහගභ 

1. ඛනිජ ෙතල් ්බඳ්  ං් ධන 
පිළිඵ විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
යසථහපිත ආඹතනඹ්ව වහ 
යහජය ංසථහ්වහි විඹඹ්වට 
අදහශ ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව 
ව යහඳෘති ්බඳහදනඹ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ඛනිජ ෙතල් ආශ්රිත නිසඳහදන 
වහ සබහවික ගෆස ආනඹනඹ 
කිරීභ, පිරිඳවුන, ගඵඩහ කිරීභ, 

 රංකහ ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
ංසථහ ඳනත (1961 අංක 28) 

• ඛනිජ ෙතල් ්බඳ්  ං් ධන 
ඳනත (2003 අංක 26) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ෙඛදහවළරීභ ව අෙරවි කිරීභ 

3. ඛනිජ ෙතල් නිසඳහදනඹ ව 
පිරිඳවුන ්බඵ්වධ කටයුතු 

4. ඛනිජ ෙතල් ගෙ ණඹ වහ ඒ 
ආශ්රිත කටයුතු 

5. ඛනිජ ෙතල් නිසඳහදන 
ප්රබඹ්වෙග්ව ගෆස 
නිසඳහදනඹ වහ ෙඛදහවළරීභ 

6. ඉ්වධන ළඳයීභ වහ 
ෙඛදහවළරීභට අදහශ න 
ඹි තර ඳවසුක්බ ං් ධනඹ 
කිරීභ 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  
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ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 14. නි්ඳාෙන වශ වවේලා පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ 

වැැව්ම 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

නි්ඳාෙන වශ වවේලා පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු නිම්ව ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ(බහඳති) 

ගරු සු්වත පුංිතනිරේබ භවතහ 

ගරු ෂයිහල් කහසි්බ භවතහ 

ගරු රක්සභ්ව ්වත ෙඳේ යහ භවතහ 

ගරු ුනේවස ග්වක්වද භවතහ 

ගරු (වදය) අෙනෝභහ ගභෙේ භව් මිඹ 

ගරු එච්. ආ් . හයතී ුනසභ්වත භවතහ 

ගරු අේුනල්රහවස භවසරෂස භවතහ 

ගරු සිරිනහල් ද ෙභල් භවතහ 

ගරු ජඹ්වත භයවීය භවතහ 

ගරු ඳේභ උදඹලහ්වත ගුණෙේකය භවතහ 

ගරු තුහය ඉඳුනිල් අභයෙේන භවතහ 

ගරු කවී්විනය්ව ෙකෝඩීසය්ව භවතහ 

ගරු සිසිය ජඹෙකොඩි භවතහ 

ගරු සුජි්  ංජඹ ෙඳේ යහ භවතහ 

ගරු එස. ෙප්රේභය් න භවතහ 

ගරු තහයක ඵහරසරිඹ භවතහ 

ගරු ්වින්  භයසිංව භවතහ 

ගරු (වදය) එස. සිෙභෝව්ව භවතහ 

ගරු චතුය ංීමඳ ෙේනහය් න භවතහ 

 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹ බහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාං/ වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් ශා කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

කර්මාන්ත් වහ හනිජ * 

1.රංකහ කහ් මික ං් ධන 
භණ්ඩරඹ 

2. ශ්රී රංකහ ෙප්ක් භහ්වත වහ 
ඇඟල්බ ආඹතනඹ 

3. ෙප්ක් භහ්වත 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

4. කවටගව ග්රළෂයිට් 

5. රංකහ ෙල්ර්වඩ් ිමමිටඩ් 

6. රංකහ අෙලෝක් ෙල්ර්වඩ් 
ිමමිටඩ් 

7. සීභහහිත රංකහ සිෙභ්වති 
භහගභ 

8. ශ්රී රංකහ සිෙභ්වති ංසථහ 

9. භහ්වතහයි ෙෝල්ට් ිමමිටඩ් 

10. අිමභංකඩ ලුණු ෙල්හඹ 

11. රංකහ ෙටක්සටයිල් මිල්ස 
එ්බෙඳෝරිඹ්බ ිමමිටඩ් 

12. රංකහ ළුර ිමමිටඩ් 

13. ජහතික යහඹ ං් ධන 
අධිකහරිඹ 

14. ජහතික ශිල්ඳ බහ 

15. ජහතික ෙභෝසතය 
භධයසථහනඹ 

16. කුඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණ 
යහඹ ප්රහේධන භහගභ 

17. කුඩහ වහ භධයඳරිභහණ 
යහඹ අධිකහරිඹ 

18. සීභහහිත හිුමයහන සීනි 
ක් භහ්වත භහගභ 

19. සීභහහිත රංකහ සීනි 
(පුේගිමක) භහගභ 

20. සීභහහිත ජහතික කඩදහසි 
ංසථහ 

1. ක් භහ්වත විඹඹට වහ I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, යසථහපිත 
ආඹතන වහ යහජය ංසථහ්ව 
හි විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ක් භහ්වත ප්ර් ධනඹ ව 
ං් ධනඹ 

3. සීනි ක් භහ්වතඹට අදහශ යහජය 
්බඳ්  කශභනහකයණඹ වහ 
සුරැකීභ 

4. I තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලුභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

5. I තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

 

•ජහතික ශිල්ඳ බහ ඳනත (1982 
අංක 35) 

•ජහතික ශිල්ඳ බහ ව අනුඵේධ 
ආඹතන (විෙලේ විධිවිධහන) 
ඳනත (1996 අංක 4)  

•ජහතික යහඹ ං් ධන 
අධිකහරිඹ ඳනත (2006 අංක 17) 

•ශ්රී රංකහ ෙප්ක් භහ්වත වහ 
ඇඟල්බ ආඹතන ඳනත (2009 
අංක 12) 

 ෙයිනපිළි ඳංගු භණ්ඩර ඳනත 
(1996 අංක 33) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි 
I ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව  
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අමාත්ාං/ වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් ශා කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

21. රංකහ ඛනිජ ළිම භහගභ 

22. ඳය්වත්ව ෙකමිකල්ස 
ිමමිටඩ් 

* හනිජ වහ යහඳහය වහ 
හනිජ කටයුතු පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

ප්රාථමික කර්මාන්න 

1. අඳනඹන කෘෂික් භ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

1. ප්රහථමික ක් භහ්වත විඹඹට 
ව I ළනි තීරුෙහි 
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතුට 
අදහශ ප්රතිඳ් ති,ළඩටව්ව 
ව යහඳෘති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ වහ 
ඇගයීභ 

2. අගඹ එකතු කිරීභ, අඳනඹන 
ෙෙශෙඳොශ අසථහ 
ළඩිිනයුණු කිරීභ, ක් භහ්වත 
සුයක්ෂිතබහඹ ඇති කයමි්ව 
ෙගොවී්ව, ධීයයි්ව ව කුඩහ 
ඳරිභහණ කෘෂි යහඹකයි්ව 
ෙගෝලීඹ ආ් ථීකඹ ෙත 
ෙඹොමු කිරීභ වහ ප්රතිඳ් ති, 
උඳහඹභහ් ග ්බඳහදනඹ කිරීභ 

3. අගඹ එකතු කර නිසඳහදනඹ ද 
ඇතුල තියය ්බඳ්  
බහවිතඹ ව වජ 
ආයක්ණඹ ප්ර් ධනඹ වහ 
අලය ප්රතිඳ් ති ක්රිඹහ් භක 
කිරීභ 

4. කෘෂිකහ් මික ං් ධන කශහඳ 
ව ධීය අඳනඹන ං් ධන 
කශහඳ ්බඵ්වධ කටයුතු 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ 
කිරීභ 

 අඳනඹන කෘෂි ං් ධන ඳනත 
(1992 අංක 46) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති ෙභහි 
I ව II තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  
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ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 15.  අභන්ත්ර ඳරිඳාන ශා රාජ කෂමනාකරණ පිළිබ ආංශික අධීක්ණ 

කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

අභන්ත්ර ඳරිඳාන ශා රාජ කෂමනාකරණ පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ අධීක්ණ 
ළශළසභ අඩංගු ෙ . 

කහයක බහෙ  ංයුතිඹ 

ගරු ගහමිණී ෙරොකුෙේ භවතහ (බහඳති)  

ගරු අමී්  අිම සිවහේින්ව භවතහ  

ගරු ඉ්විනක ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  

ගරු ෂයිහල් කහසි්බ භවතහ  

ගරු අෙලෝක් අෙේසිංව භවතහ  

ගරු ච්වද්රසිරි ගජීමය භවතහ  

ගරු රකී ජඹ් ධන භවතහ  

ගරු නිවහල් ගරප්ඳ් ති භවතහ  

ගරු භහව ෙෝ. ෙේනහධියහජහ භවතහ  

ගරු අනුය සිඩ්නි ජඹය් න භවතහ  

ගරු ේ නුක විදහනගභෙේ භවතහ  

ගරු එස. ශ්රීතය්ව භවතහ  

ගරු ෙවක්ට්  අප්පුවහමි භවතහ  

ගරු සිසිය කුභහය අෙේෙේකය භවතහ  

ගරු තුහය ඉඳුනිල් අභයෙේන භවතහ  

ගරු ෙ ලු කුභහ්  භවතහ  

ගරු භිම්  ජඹතිරක භවතහ  

ගරු ෙක්. කහද්  භසතහ්ව භවතහ  

ගරු (ආචහ් ඹ) ජඹ්බඳති වික්රභය් න භවතහ  

ගරු ලහ්වති ශ්රීසක්වදයහහ භව් මිඹ  

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ් ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව තීයණඹ කයන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ව්ලවි කටයුතු  

1. සිඹලභ ිනසත්රික් ෙල්ක්බ 
කහ් ඹහර 

2. සිඹලභ ප්රහෙේශීඹ ෙල්ක්බ 
කහ් ඹහර 

3. ෙයජිසට්රහ්  ජනයහල් 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

1. සෙේල කටයුතු විඹඹට ව 
I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතුර 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. යහජය උ්  ංවිධහනඹ කිරීභ 

3. ග්රහභ යහජය ෙක්්වද්රඹ්වහි සීභහ 
නි් ණඹ කිරීභ 

4. ග්රහභ යහජය ෙක්්වද්ර භණ්ඩරඹ 
පිහිටුවීභ 

5. ිනසත්රික් ං් ධන 
්බඵ්වධීකයණ භණ්ඩරඹ 
පිහිටුවීභ 

6. උඳ් , විහව වහ භයණ 
ිමඹහඳිනංිතඹට අදහශ කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ කිරීභ  

• ඵරතර ඳළරීේබ (ප්රහෙේශීඹ 
ෙල්ක්බයඹ්ව) ඳනත (1992 
අංක 58) 

• උඳ්  වහ භයණ ිමඹහඳිනංිත 
කිරීේබ ආඥහඳනත (1951 
අංක 17) 

• උඩයට විහව වහ ිනක්කහද 
ඳනත (1952 අංක 44) 

• මුසිම්බ විහව වහ ිනක්කහද 
ඳනත (1951 අංක 13) 

• ෙනොතහරිස ආඥහඳනත (1907 
අංක 1) 

• ෙල්ඛන ිමඹහඳිනංිත කිරීේබ 
ආඥහඳනත (1927 අංක 23) 

• හභහනය විහව ිමඹහඳිනංිත 
කිරීේබ ආඥහඳනත (1907 
අංක 19) 

 නිහඩු ඳනත (1971 අංක 29) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව  

අභන්ත්ර කටයුතු, ඹම 
ං් ධන* වහ ංසකෘතික 
කටයුතු ** 

1. ආගභන වහ විගභන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. පුේගරයි්ව ිමඹහඳිනංිත කිරීේබ 
ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* ඹම ං් ධන වහ ආ් ිකක 
ං් ධනඹ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

** ංසකෘතික කටයුතු වහ 
තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ වහ 
උරුභඹ්ව පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

1. අබය්වතය කටයුතු, විඹඹ්වට 
ව I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතුර 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ආගභන වහ විගභන කටයුතු 

3. ශ්රී රහංකික පුයළසිබහඹට වහ 
උද් ඳණඹට අදහශ කටයුතු 

4. පුේගරයි්ව ිමඹහඳිනංිත කිරීභ 

5. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ කිරීභ  

 ආගහමික වහ විගහමික ඳනත 
(1948 අංක 20) 

 පුයළසි ඳනත (1948 අංක 18) 

 ඉ්වීමඹ ්බබඹක් ඇති 
තළනළ් ත්වට පුයළසිබහඹ 
ප්රදහනඹ කිරීේබ ඳනත (2003 
අංක 35) 

 ආෙේශික තළනළ් ත්වට 
පුයළසිබහඹ ප්රදහනඹ කිරීේබ 
ඳනත (1986 අංක 5) 

 ආෙේශිකයි්වට පුයළසිබහඹ 
ප්රදහනඹ කිරීේබ (විෙලේ 
විධිවිධහන) ඳනත (1988 අංක 
39) 

 උද් ඳණ නීතිඹ (1977 අංක 8) 

 පුේගරයි්ව ිමඹහඳිනංිත කිරීේබ 
ඳනත (1968 අංක 32) 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව  

රාජ ඳරිඳාන ශා 

කෂමනාකරණ 

1. ශ්රී රංකහ ං් ධන ඳරිඳහරන 
ආඹතනඹ 

2. ඩිසට්වස ර් නිං ේවට්  
ිමමිට්ඩ් 

3. විශ්රහභ ළටුප් ෙදඳහ් තේබ්වතු  

4. යහජය ෙේහ විශ්රහමිකඹ්වෙේ 
බහය අයමුදර 

5. පරදහයිතහ ෙල්ක්බ කහ් ඹහරඹ 

1. යහජය ඳරිඳහරන වහ 
කශභනහකයණ විඹඹ්වට 
ව I ළනි තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ඳවත ව්ව ෙේහ්වහි 
ඳරිඳහරනඹ වහ පිරිස 
කශභනහකයණඹ 

ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන ෙේඹ 

ශ්රී රංකහ ගණකහධිකහරී 
ෙේඹ 

ශ්රී රංකහ ක්රභ්බඳහදන 
ෙේඹ 

ශ්රී රංකහ ඉංජිේවරු ෙේඹ 

ශ්රී රංකහ විදයහ් භක ෙේඹ 

ශ්රී රංකහ හසතු විදයහඥ 
ෙේඹ 

ශ්රී රංකහ තහක්ණ ෙේඹ 

3. ඒකහඵේධ ෙේහ ඳරිඳහරනඹ 
කිරීභ 

4. ආඹතන ංග්රවඹ ඹටේ  න 
කහ් ඹඹ්ව  

5. යහජය ෙේහ පුහුණු 

6. ජහතික පරදහයීතහඹ ඉවර 
නළංවීභ පිණි ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව කස කිරීභ ව 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

7. විශ්රහභ ළටුප් ංග්රවඹ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

8. යජෙේ සිඹලභ විශ්රහභ ළටුප් 
ක්රභඹ ්බඵ්වධ කටයුතු 

9. අෙප්ක්ෂිත ං් ධන 
ඉරක්කඹ්ව හක්හ්  
කයගළනීභ පිණි යහජය 
ත්වත්රඹ තුශ ඹවඳහරනඹ 
ප්ර් ධනඹ කිරීභ 

• අනිහ් ඹ යහජය ෙේහ ඳනත 
(1961 අංක 70) 

• ශ්රී රංකහ ං් ධන ඳරිඳහරන 
ආඹතනඹ ඳනත (1982 අංක 
9) 

• ළ්වදඹු පුරු ව අන් දරු 
විශ්රහභ ළටුප් ඳනත   (1983 
අංක 24) 

• ළ්වදඹු ව අන් දරු විශ්රහභ 
ළටුප් ආඥහඳනත (1898 අංක 
1) 

• ළ්වදඹු පුරු ව අන් දරු 
විශ්රහභ ළටුප් ෙඹෝජනහ ක්රභ 
(්වනේධ වමුදහ) ඳනත 
(1998 අංක 60) 

• ළ්වදඹු වහ අන් දරු විශ්රහභ 
ළටුප් ෙඹෝජනහ ක්රභ 
(්වනේධ වමුදහ) ඳනත 
(1970 අංක 18) 

• යහජය ෙේහ විශ්රහමිකඹ්වෙේ 
බහය අයමුදර ඳනත (1999 
අංක 40) 

• යජෙේ නිහ (්වතකඹ 
ආඳසුරඵහගළනීභ) ඳනත 
(1969 අංක 7) 

• යහජය ෙේහ අ් ථ හධක 
අයමුදර ආඥහඳනත (1942 
අංක 18) 

• තෆගි පිරිනළමීේබ තයඟ ඳනත 
(1957 අංක 37) 

• ෙන්  අභහතයයෙඹක් ඹටතට 
නිලසිතත ඳයහ ෙනොභළති 
ෙභහි I ව II තීරුර දක්හ 
ඇති විඹඹ්වට අදහශ 
අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව  
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ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

10. නවීන ඹවඳහරන ංකල්ඳ 
වඳු්වහීමභ 

11. ජනතහ අෙප්ක්හ්වට 
මුල්තළන රඵහෙදන යහජය 
ෙේඹක් නි් භහණඹ කිරීභ 
වහ ප්රතිඳ් ති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ වහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

12. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

13. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ කිරීභ 

ත්ැඳැ් , ත්ැඳැ්  වවේලා වහ මුසිම්බ 
ආගමික කටයුතු* 

1. තළඳළල් ෙදඳහ් තේබ්වතු 

* මුසිම්බ ආගමික කටයුතු වහ 
තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ වහ 
උරුභඹ්ව පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

1. තළඳළල්, තළඳළල් ෙේහ කටයුතු 
විඹඹ්වට ව I ළනි 
තීරුෙහි දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතුර 
විඹඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳය්බ 
කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ෙේශීඹ වහ විෙේශීඹ තළඳළල් 
ෙේහ කටයුතු 

3. නතභ තහක්ණඹ ව 
කශභනහකයණ ක්රභෙ දඹ්ව 
බහවිත කයමි්ව විවිධ් ඹ 
තුිම්ව යහඳහය අයමුණු කය 
ග්  නවීන තළඳළල් ෙේඹක් 
රඵහීමභ ව එඹ කහ් ඹක්භ 
ෙර ඳ් හෙගන ඹහභ 

4. ෙන්  ෙදඳහ් තේබ්වතු දවහ 
නිෙඹෝජිත ෙගවී්බ කටයුතු සිුන 
කිරීභ 

5. රංකහ මුේදය කහ් ඹහංලඹ 
ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

6. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

7. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ කිරීභ 

• මුේදය ආඥහඳනත (1909 අංක 
22)  

• තළඳළල් කහ් ඹහර ආඥහඳනත 
(1908 අංක 11) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව  

ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන  

1. ඳශහ්  ඳහරනඹ පිළිඵ ශ්රී රංකහ 
ආඹතනඹ 

2. ෙේශීඹ ණඹ ව ං් ධන 
අයමුදර  

1. ඳශහ්  බහ වහ ඳශහ්  ඳහරන 
විඹඹ්වට ව I ළනි 
තිරුෙහි දළක්ෙන 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
අදහශ ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව 
ව යහඳෘති ්බඳහදනඹ 
කිරීභ, ඳසු විඳය්බ කිරීභ වහ 

• භවනගය බහ ආඥහ ඳනත 
(1956 අංක 29)(52 අධිකහරිඹ) 

• ප්රහෙේශීඹ බහ ඳනත (1987 
අංක 15) 

• ඳශහ්  ඳහරනඹ පිළිඵ ශ්රී රංකහ 
ආඹතන ඳනත (1999 අංක 
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ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ඇගයීභ 

2. ඳශහ්  බහරට අදහශ කටයුතු 
නිඹහභනඹ කිරීභ 

3. ඳශහ්  බහර භ්වත්රීරු්ව, 
නිරධහරී්ව වහ ෙේකයි්ව 
පුහුණු කිරීභ 

4. ඳශහ්  ඳහරන ආඹතනරට 
අදහශ යජෙේ ක් තයඹ්ව 

5. ෙඳොුන ඳවසුක්බ ං් ධනඹ 
වහ ඳශහ්  ඳහරන 
ආඹතනරට ණඹ ඳවසුක්බ 
රඵහීමභ 

6. ඳශහ්  ඳහරන ආඹතනඹ්වහි 
භංත්රීරු්ව, නිරධහරී්ව වහ 
ෙේකයි්ව පුහුණු කිරීභ 

7. ඳශහ්  බහ වහ ඳශහ්  ඳහරන 
ආඹතන ඳරිඳහරනෙඹහි ෆභ 
භහනඹක් ්බඵ්වධෙඹ්වභ 
ඳ් ෙේණ ඳළළ් වීභ 

8. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

9. I තීරුෙහි දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්ව අධීක්ණඹ කිරීභ 

31) 

• නගය බහ ආඥහඳනත (235 
අධිකහරිඹ) 

• ෙේශීඹ ණඹ ව ං් ධන 
අයමුදර ඳනත (1916 අංක 22) 

• ඳශහ්  බහ ඳනත (1987 අංක 
42) 

• ඳශහ්  බහ (ළටුප් වහ ීමභනහ 
ෙගවීේබ) ඳනත (1988 අංක 
37) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති විඹඹ්වට 
අදහශ අෙනකු්  සිඹලුභ 
යසථහ්ව  

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
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ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 

ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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 16. ප්රතිවන්ධාන ශා උතුර ශා නැවගනහිර නැලත් වගොඩා නැඟීම පිළිබ ආංශික 

අධීක්ණ කාරක වභා වේ අධීක්ණ වැැවම් 

ආංශික අධීක්ණ කමිටු න ක්රභඹ වුන්වහීමභ වහ 2015 ෙදළ්බඵ්  19 න ිනන ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  
්බභත ව ෙඹෝජනහ අනු, ඳවත ව්ව නයහඹ ඳත්රඹ තුර 8 න ඳහ් ිමේබ්වතු වහ ඳ්  කශ 

ප්රතිවන්ධාන ශා උතුර ශා නැවගනහිර නැලත් වගොඩා නැඟීම පිළිබ ආංශික අධීක්ණ කමිටුවේ 
අධීක්ණ ළරළසභ අඩංගු ෙ . 

කාරක වභාවේ වංයුතිය 

ගරු භහව ෙෝ. ෙේනහධියහජහ භවතහ (බහඳති) 

ගරු සු්වත පුංිතනිරේබ භවතහ 

ගරු (ආචහ් ඹ) ව්  ද සිල්හ භවතහ 

ගරු එච්. එ්බ. එ්බ. වරීස භවතහ 

ගරු කරුණහය් න ඳයණවිතහන භවතහ 

ගරු ඩේරස ෙේහන්වද භවතහ 

ගරු තිරක් භහයඳන භවතහ 

ගරු බිභල් ය් නහඹක භවතහ 

ගරු එ්බ. එස. ෙතෞෆික් භවතහ 

ගරු ෙේයිඩ් අලීහහී්  භවුරහනහ භවතහ 

ගරු විභරවීය ිනහනහඹක භවතහ 

ගරු අේුනල්රහවස භවසරෂස භවතහ 

ගරු අ්වනහභෙරයි නෙඩ්සු සිලක්ති භවතහ 

ගරු ඊ. යනඳ්ව භවතහ 

ගරු ෙක්. කහද්  භසතහ්ව භවතහ 

ගරු මුජිබු්  යහුභහ්ව භවතහ 

ගරු අංගජ්ව යහභනහද්ව භවතහ 

ගරු (ආචහ් ඹ) ජඹ්බඳති වික්රභය් න භවතහ 

ගරු (වදය) තුසිතහ විෙේභහ්වන භව් මිඹ 

ගරු කංචන විෙේෙේකය භවතහ 

ෙභභ ඳහ් ිමේබ්වතු කහර සීභහ තුර කමිටු වහ එහි අනු කමිටු විසි්ව අධීක්ණඹට රක් කශ යුතු 
ක්ෙේත්රඹ්ව අධීක්ණ ළරළසභට ඇතුශ්  ෙ . ෙභභ කමිටු, ඳහ් ිමේබ්වතුෙ  ෙන්  කහයක බහ 
රට අඹ්  ඵරසීභහ තුශ ඇති ෙභහි රළයිසතුගත කිසිඹ්බ ෙවෝ විඹඹ්ව ්බඵ්වධෙඹ්ව ෙන්  
ඳහ් ිමේබ්වතු කමිටු භඟ සුුනසු ඳරිින අදවස විභසීභ කයනු ඇත.  

ෙඹෝජනහෙ  ව්ව න අ්වදභට කහයක බහෙ  විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ නීති, යහඳෘති 
වහ ළඩටව්ව ඳහ් ිමේබ්වතු ඵර අධිකහරි් ඹට අනුකර ක්රිඹහට නං්වේව ද නංහ තිෙේ ද 
ඹ්වන තීයණඹ කිරීභ වහ ඒහ අඛණ්ඩ කයෙගනඹහභ, ලුහුඩු කිරිභ ෙවෝ ඉ්  කිරීභ කශ යුතු ද 
ඹ්වන ්බඵ්වධෙඹ්ව ගත යුතු මිමක පිඹය අධීක්ණ ළරළසෙභහි අඩංගු ෙ .  
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කමිටු විය ඳථයට අයත් අමාත්ාං වශ වලනත් ආයත්න 

භතු දළක්ෙන අභහතයහංල/ ෙදඳහ් තේබ්වතු ව ආඹතන ර කහ් ඹබහයඹ්ව ෙභෙවඹන නීති රීති 
ව කමිටුෙ  විඹ ඳථඹට අඹ් න විඹඹ්ව රට ඒහෙේ ඇති අදහශ් ඹ 

අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

ඵ්වධනහගහය ප්රතිංසකයණ,* 

රුනරුත්ථාඳන, නැලත් ඳදිංචි කිරීේ 

ශා හි්වුන ආගමික කටයුතු** 

1. නළත ඳිනංිතකිරීේබ අධිකහරිඹ 

2. තළනළ් ත්ව, ෙේඳර වහ ක් භහ්වත 
පුනරු් තහඳනඹ කිරීේබ අධිකහරිඹ 

3. පුනරු් තහඳන ෙකොභහරිස ජනයහල් 

4. තල් ං් ධන භණ්ඩරඹ 

5. ෙනෝ් ්  සී ිමමිටඩ් 

* ඵ්වධනහගහය ප්රතිංසකයණ වහ 
ජහතික ආයක්හ පිළිඵ ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහ ඵර්වන.  

** හි්වුන ආගමික කටයුතු වහ තරුණ, 
ක්රීඩහ, කරහ වහ උරුභඹ්ව පිළිඵ 
ආංශික අධීක්ණ කහයක බහ 
ඵර්වන. 

1. පුනරු් තහඳන වහ නළත ඳිනංිත 
කිරී්බ ව I ළනි තීරුෙ  
දළක්ෙන ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ 
යසථහපිත ආඹතනඹ්වහි 
විඹ්වට අදහශ ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ, ඳසුවිඳය්බ කිරීභ වහ 
අගළයීභ 

2. අ් බුද ෙවේතුේව අතළ්ව ව 
හභහනය ජනතහ නළත ඳිනංිත 
කිරීභ වහ ව ළඩටව්ව වහ 
යහඳෘති ක්රිඹහ් භක කිරීභ වහ 
ෙභෙවඹවීභ 

3. අ් බුද ෙවේතුේව ලහරීරික වහ 
භහනසික ආඵහධ රට රක්ව 
පුේගරයි්ව නළත ඳිනංිත කිරීභ 
වහ පුනරු් තහඳනඹ කිරීභට 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

4. ඹළි ඳිනංිත කයවීේබ කටයුතු රීම 
යජඹ ව ආධහය ෙදන නිෙඹෝජිත 
ආඹතනඹ්ව, යහජය ෙනොන 
ංවිධහන ව සිවිල් භහජඹ 
අතය කටයුතු ්බඵ්වධීකයණඹ 
කිරීභ 

5. අතළ්ව ව්ව වහ අතයහලය 
ෙේහ්ව ළඳයීභට අදහශ 
කටයුතු ්බඵ්වධීකයණඹ කිරීභ 

6. ගළටු්බ ිම්ව වහනිඹට ඳ්  ෙේඳර 
වහ තළනළ් ත්ව පුනරු් ථහඳනඹ 
කිරීභට අලය පිඹය ගළනීභ 

7. ත්රසතහීම ක්රිඹහ්වහි ෙඹීම සිි  
සිි  තළනළ් ත්ව නළත 
භහජගත කිරීභ වහ 
ක්රෙභෝඳහඹ්ව ක්රිඹහ් භක කිරීභ 

8. I ළනි තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතන ෙත ඳයහ ඇති 
විඹ්ව පිළිඵ කරුණු  

9. I ළනි තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතන අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

 නළත ඳිනංිත කිරීේබ අධිකහරි 
ඳනත (2007 අංක 9 ) 

 පුේගරඹ්ව, ෙේඳර වහ 
ක් භහ්වත පුනරු් තහඳනඹ 
කිරීේබ අධිකහරි ඳනත (1987 
අංක 29 දයන)  

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ජාතික ඒකාබිධත්ා වශ ප්රතිවන්ධාන 1. ජහතික ඒකහඵේධතහඹ ව  ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

1. ජහතික භගිඹ වහ ප්රති්වධහන වහ 
න කහ් ඹහරඹ 

ප්රති්වධහනඹ වහ න ඵහධක 
වඳුනහ ගළනීභ ව පිළිඹ්බ පිළිඵ 
අෙඵෝධෙඹ්ව යුතු ප්රතිඳ් ති, 
ළඩටව්ව ව යහඳෘති 
්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසුවිඳය්බ 
කිරීභ ව අගළයීභ 

2. ජහතික ඒකහඵේධතහ ව 
ප්රති්වධහනඹ වහ කටයුතු 
ෙකෙයන අභහතයහංල, 
ෙදඳහ් තේබ්වතු, ආඹතන භඟ 
වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කයමි්ව 
අ්වත්  අභහතයහංල වහ 
ෙදඳහ් තේබ්වතුභඹ ගළටලු 
ඇෙතෝ  ඒහ භනඹට 
ක්රිඹහකිරීභ 

3. ජහතික ඒකහඵේධතහ වහ 
ප්රති්වධහනඹ පිළිඵ දළනට 
ක්රිඹහ් භක ෙකෙයන ව ඹථහ 
කහරෙේීම ක්රිඹහ් භක කිරීභට 
නිඹමිත විවිධ උඳහඹ භහ් ග 
භහෙරෝචනඹ ව ගළටලු 
නියහකයණඹට භළිනව් වීභ 

4. උග්  ඳහඩ්බ වහ ප්රති්වධහනඹ 
ඳරීක්ණ ෙකොමි්ව බහෙ  
ෙඹෝජනහ ක්රිඹහ් භක කිරීභ 
පිළිඵ ෙකෙයන කටයුතු 
පිළිඵ අලය ව විට භළිනව්  වීභ 

ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 

ජාතික වශජීලනය, වංලාෙ ශා රාජ 

භාා 

1. යහජය බහහ ෙදඳහ් තේබ්වතු 

2. යහජය බහහ ෙකොමි්බ බහ 

3. ජහතික බහහ අධයහඳන වහ පුහුණු 
ආඹතනඹ 

4. යහජය ෙනොන ංවිධහන භවෙල්ක්බ 
කහ් ඹහරඹ 

1. ජහතික වජීනඹ, ංහද වහ 
යහජය බහහ විඹඹ්වට ව I 
ළනි තීරුෙ  දළක්ෙන 
ෙදඳහ් තේබ්වතු වහ යසථහපිත 
ආඹතනඹ්වහි විඹඹ්වට අදහශ 
ප්රතිඳ් ති, ළඩටව්ව වහ 
යහඳෘති ්බඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 
විඳය්බ කිරීභ වහ ඇගයීභ 

2. ජහතික බහහ ප්රතිඳ් තිඹ 
ක්රිඹහ් භක කිරීභ වහ ඒ වහ 
්බඵ්වධ කටයුතු  

3. ජහතී්ව අතය වෙඹෝගිතහ ව 
වජීනඹ ප්රතිසඨහඳනඹ වහ 
අලය ංහද ළඩටව්ව 
වඳු්වහ ීම ක්රිඹහට නළංවීභ 

4. ප්රධහන ජහතික බහහ්ව වහ 
්වධහන බහහ උඳෙඹෝගී 
කයගනිමි්ව ජහතී්ව අතය 
ංසකෘතික භහජභඹ වහ 
ආගමික ඳසුබිභ අෙනයෝනය 
ලෙඹ්ව අෙඵෝධ කයගළනීභට 
අලය ඳවසුක්බ ළඳයීභ 

 යහජය බහහ ඳනත (1956 
අංක 33) 

 යහජය බහහ ෙකොමි්බ ඳනත 
(1991 අංක 18 ) 

 ජහතික බහහ අධයහඳනඹ වහ 
පුහුණු ආඹතන ඳනත (2007 
අංක 26) 

 සෙ ච්ඡහ භහජ ංවිධහන 
(ිමඹහඳිනංිත කිරීභ වහ 
අධීක්ණඹ) ඳනත (1980 
අංක 31) 

 ෙන්  අභහතයයෙඹක් 
ඹටතට නිලසිතත ඳයහ 
ෙනොභළති ෙභහි I ව II 
තීරුර දක්හ ඇති 
විඹඹ්වට අදහශ අෙනකු්  
සිඹලුභ යසථහ්ව 
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අමාත්ාංය/වෙඳාර්ත්වේන්තු වශ 

ආයත්න 
කාර්යයන් වශ කර්ත්ලයන් ක්රියාත්මක කෂ යුතු නීති 

5. I තීරුෙ  දළක්ෙන 
ආඹතනඹ්වට ඳළරී ඇති 
අෙනකු්  සිඹලුභ විඹඹ්වට 
අදහශ කටයුතු 

6. I තීරුෙ  දළක්ෙන ආඹතනඹ්ව 
අධීක්ණඹ කිරීභ 

 

 

වඳොදු ක්රියාමාර්ග 

අ) කමිටු තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති විඹඹ්ව පිළිඵ ප් ණ අෙඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට්  එක් 
එක් ආඹතනෙේ ඉරක්ක වහ අයමුණු ෙකෙේ විඹ යුතු දළයි නිලසචඹ කය ගළනීභට්  එහි ඵරඳෆභ 
ඹටේ  ක්රිඹහ කයයි. 

ආ) III තීරුෙ  දක්හ ඇති ප්රධහන ඳහරන නීති රට අභතය, ෙන්  නීති රීති, ෙයගුරහසි, ප්රඥප්ති 
ව අධිකයණ ති්වුන ිම්ව තභ ආඹතනික ක්රිඹහකහරි් ඹ වහ කටයුතු රට එල්ර කයන ඵරඳෆභ 
තීයණඹ කය ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්වට අදහශ කමිටු ක්රිඹහ කයයි.  

ඇ) එක් එක් ආඹතන තභ විඹ ඳථඹ තුර කහ ඇති ව/ෙවෝ ක්රිඹහ් භක කශ ප්රධහන ළඩටව්ව 
වහ යහඳෘති කමිටු වඳුනහ ගළනීභට රක් ෙකෙයනු ඇත. 

ඈ) අභහතයයඹහ විසි්ව ඉටුකශ කහ් ඹබහයඹ්ව (II තීරුෙ  දක්හ ඇති) කමිටු භගි්ව අධීක්ණඹට 
රක් කය, ෙභභ කහ් ඹබහයඹ්ව ඉටු කිරීේබ ීම මුහුණ ුන්ව අභිෙඹෝග වුනනහ ගනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහෙ  43 (1) ව 44 (2) ඳරිච්ෙේද රට අනු ඔවු්ව ෙත ඳයහ ඇති කහ් ඹබහයඹ්ව 
ක්රිඹහට නළංවිභට අදහශ කමිටු නි් ෙේල රඵහ ෙදනු ඇත. 

ඉ) අභිෙඹෝග වහ ගළටළු වුනනහ ගළනීභ වහ තභ විඹ ඳථඹට/ ක්ෙේත්රඹට අදහශ න ප්රධහන නීතිරීති 
ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු අධීක්ණඹ කයනු ඇත.  

ඊ) ක්ෙේත්රඹට අදහශ දළනට ක්රිඹහ් භක නීති, ෙයගුරහසි, යසථහ ව අධිකයණ තී්වුන ිම්ව භහජඹට 
එල්ර කයන ඵරඳෆභ අනු ඒහ අඛණ්ඩ ක්රිඹහට නළංවිභ, ර ක කිරීභ ෙවෝ ඵළවළය කිරීභ කමිටු 
ඳරීක්හ කයන අතයභ, ඒහ ංෙලෝධනඹ කිරීභ ව ෙවෝ/ න නීති ඳළනවීේබ අලයතහඹ 
තීයණඹ කිරීභ කමිටු විසි්ව පිරික්නු ඇත.  

උ) අභහතයහංලඹ විසි්ව න නීති වහ ෙයගුරහසි ක්රිඹහට නළංවිභ කමිටු භනහ අධීක්ණඹ කයනු ඇති 
අතය, ඒහ ංෙලෝධන කිරීේබ ව ෙවෝ න නීති ඳළනවිේබ අලයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ඵරහෙඳොෙයෝ තු ෙ .  

ඌ) මීට අභතය, අභහතයහංලඹ භගි්ව ක්රිඹහ් භක කයන ඇතළ්බ ප්රධහන ළඩටව්ව වහ යහඳෘතිර 
අදහශ් ඹ, පරදහයි් ඹ, විනිවිදබහඹ වහ කහ් ඹක්භතහඹ තීයණඹ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ 
කමිටු විසි්ව සිුන ෙකෙයනු ඇත. 

උක්ත ක්රිඹහභහ් ග ක්රිඹහට නළංවිභ වහ තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  විඹ්ව පිළිඵ ිමත ත ෙතොයතුරු/ 
ෙල්ඛන කමිටු ඉල්රහ සිි භට් , නිතිඳතහ රැසවී්බ ංවිධහනඹ කිරිභට් , නිශධහරී්ව කළහ ප්රලසන 
කිරීභට් , අදහශ අභහතයයඹහ (රු්ව) ෙග්ව ප්රලසන කිරීභට් , ප්රවීනඹ්වෙේ වහ භවජන අදවස 
විභසීභට්  ව ක්ෙේත්ර චහරිකහ සිුන කිරිභට්  වළකිඹහ ඇත. සහධින ඳ් ෙේණ, විග්රවඹ්ව සිුන කිරීභ 
වහ අලය ඳරිින ෙකොමි්බ ඳ් ෙේණ වහ අධයඹන කමිටු සිුන කයනු ඇත.  

 

 

විවේෂිත් ක්රියාමාර්ග 
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ආඹතන ර ක්රිඹහකහරි් ඹ කමිටුෙ  ඳරීක්හට රක් ෙකෙයන අතය, ඒහ තභ ළඩටව්ව වහ 
ෙභෙවයු්බ සුුනසු භට්ටකි්ව විනිවිදඵවි්ව යුක්ත, ක්රිඹ වහ කහ් ඹක්භ සිුනනහ දළයි කමිටු 
ප්රභහණ්  ෙර අධීක්ණඹකට රක් ෙකේ .  

ආඹතනර කහ් ඹබහයඹ්ව, ගකී්බ, අයමුණු ව ඳයභහ් ථ රට ෙඹෝගයතහඹ තීයණඹ කිරීභට 
ආඹතනර ඳහරන ූවඹ වහ ඒහෙේ ක්රිඹ දහඹක් ඹ කමිටු භගි්ව ඳරීක්හ ෙකේ . 

 

රවේ ලත්මන් කටයුතු ලට ආයත්නල ලගකීේ  

ආඹතන ක්රිඹ භළිනව් විභ සිුන වීභ වහ තභ විඹ ඳථඹ ඹටේ  ඇති ් භ්ව ත් ඹ්ව රට ප්රතික්රිඹහ 
දළක්වීභ කමිටු ඳරීක්හ කයනු ඇත.  

 

ඳර්වේණ ක්රියාකාරකේ 

කමිටු තභ විඹ ඳථඹට අඹ්  ක්ෙේත්රඹ්වහි ඳ් ෙේණ වහ ඉිනරි දළක්භ සිුන කයනු ඇත. 

කමිටු රැසවී්බ  

1) අනුගභනඹ කයන ක්රභෙ ද වහ ක්රිඹහදහභ පිළිඵ ප්රලසන කිරීභ වහ අදහශ ආඹතනර 
නිරධහරි්ව කළනු ඇත. 

2) අදහශ කහ් ඹඹ ඉටු කයලීභ වහ අදහශ අභහතයයඹහ වබහගීවිභ සුුනසු ඹළයි කමිටුට 
වළෙඟන අසථහක ඇතළ්බ කහයක බහ රැසවී්බ වහ අදහශ අභහතයයඹහට කමිටු විසි්ව 
ආයහධනහ කයනු ඇත.  

3) කමිටු තීයණඹ කයන අසථහක කමිටු විසි්ව ජනතහ අදවස රඵහ ගනු ඇත. 

4) අලය ඹළයි වළෙඟන අසථහක ීම ක්ෙේත්ර චහරිකහ කමිටු විසි්ව ංවිධහනඹ ෙකේ . 

 

උඳවිනය ශා වශවයෝගිත්ාලය 

ෙභභ අධීක්ණ ළරළසභ ළකසීේබීම වහ ක්රිඹහට නළංවීේබීම කමිටු ෙන්  කමිටුර අදවස රඵහ 
ගළනීභ වහ ඒහ භඟ වෙඹෝගෙඹ්ව කටයුතු කිරීභ කයනු ඇත. 

 

කමිටුල ත්ම අධික්ණ වැැව්ම කාලීනල වංවෝධනය කරමින් ලැඩිදියුණු කිරීම කරනු ඇත්.  
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