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ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිකේන්ත  වු  ළු ලං
ශක් ේම   ලංවිරක්ෂයක් ලංරව  වප ලං

ගැතමී. 

 

දැක්ම 
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4 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

1.ප්රධාන කාර්යයන් 

ශ්රී ලංකා  ාර්ලිපම්න්තුපේ කටයුතු උ රිම පලස සිදු කිරීම සඳහා වි ක්ෂය විසින් කළ යුතු 

කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කිරීම වි ක්ෂ නායක කාර්යාලපේ ප්රධාන කාර්යය පේ

  ාර්ලිපම්න්තු රැස්වීම් සතිපව්යලට අනාළ 

 ාර්ලිපම්න්තු ව්යැඩසටහන් හා පව්යනත් 

අනාළ තීරණ නැන ගැනීම සඳහා 

 ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 

සභාපේ රැස්වීම්ව්යලට වි ක්ෂ නායක 

කාර්යාලය නිපයෝජනය කරමින් සහභාගී 

වීම හා එම රැස්වීම්ව්යලදී ගනු ලබන 

තීරණව්යල ව්යාර්තා තබා ගැනීම.  

  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 

සභාව්ය විසින් තීරණය කරනු ලබන 

 ාර්ලිපම්න්තු ව්යැඩසටහන භාෂාත්රපයන් 

සකස් කර, වි ක්ෂපේ සිය  ළුම ගරු 

මන්ත්රීව්යරුන්ට ලිපි, ෆැක්ස්, පකටි 

 ණිවුඩ, විනුත්  තැ ැල හා දුරකයනය 

මගින් නැනුම් දීම. 

  ාර්ලිපම්න්තු විව්යානව්යලට  වි ක්ෂය 

පව්යනුපව්යන් සහභාගී ව්යන කථිකයන්පේ 

නාම පේඛන සකස් කිරීම සහ ඔවුන්පේ 

කයා සඳහා කාලය පව්යන් කර දීම. 

 ගරු කයානායකතුමාපේ ප්රධානත්ව්යපයන් 

 ැව්යැත්පව්යන  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභාපේ රැස්වීම් 

 ැව්යැත්පව්යන දින හා පේලාව්යන් පිළිබඳව්ය 

වි ක්ෂපේ  ක්ෂ නායකයින් නැනුව්යත් 

කිරීම  

 හදිසි ප ොදු ව්යැනගත්කමකින් යුතු කරුණු 

සම්බන්ධව්ය ස්යාව්යර නිපයෝග 23/2 යටපත් 

වි ක්ෂපේ  ක්ෂ නායකයින් විසින් 

ඉදිරි ත් කරනු ලබන ප්රශ්න 

 ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම් පව්යත පයොමු 

කිරීම. 

 සභාව්ය කේතබන අව්යස්යාපේ පයෝජනා හා 

ප්රශ්න ඉදිරි ත් කිරීම සඳහා වි ක්ෂපේ 

 ක්ෂව්යලට පව්යන් කර ඇතිප  දින පිළිබඳ 

අනාළ වි ක්ෂ කණ්ඩායපම්   ක්ෂ 

නැනුව්යත් කර, සභාව්ය කේතබන 

අව්යස්යාපේ පයෝජනා හා ප්රශ්න ලබාපගන 

 ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම් පව්යත ඉදිරි ත් 

කිරීමට අනාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 

කීරීම. 

 ගරු අග්රාමාතයතුමාපගන් පිළිතුරු ලබා 

ගැනීම සඳහා වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් 

විසින් ඉදිරි ත් කරනු ලබන ප්රශ්න 

 ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම් පව්යත පයොමු 

කිරීම. 

  ාර්ලිපම්න්තුපේ ඡන්න විමසීම් සිදු කරන 

අව්යස්යාව්යන්හිදී වි ක්ෂපේ ගරු 

මන්ත්රීව්යරුන් කැඳවීමට අව්යශය කටයුතු  

කිරීම හා ගරු මන්ත්රීව්යරුන්පේ  ැමිමම 

පිළිබඳව්ය අව්යශය ව්යාර්තා තබා ගැනීම. 

 රැස්වීම්  ැව්යැත්පව්යන සෑම දිනකම පමම 

කාර්යාලපේ නිළධාරීන් පසේව්යා ව්යාර 

පේඛනයකට අනුව්ය වි ක්ෂ නායක 

පේකම් සඳහා පව්යන් කර ඇතිප 

නිලමැදිරිපේ රාජකාරි සඳහා පයොනව්යමින්, 

වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්ට අව්යශය 

සහාය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 

 

5 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

 

 එක් එක් රැස්වීම් සතිපව්යලදී විව්යානයට ගනු 

ලබන විෂයන්ට අනාළ  නත් පකටුම් ත්, 

ගැසට් නිපේනන, පරගුලාසි,  නත්ව්යලට 

කරනු ලබන සංපශෝධන යනාදිය ඇතුළත් 

ලිපිපගොනු සකස් කර ඒව්යා වි ක්ෂපේ 

 ක්ෂ නායකයින්පේ විමර්ශනය සඳහා 

ඉදිරි ත් කිරීම. 

 කැබිනට් අනුමැතිපයට අනුව්ය අය ව්යැය 

පතව්යනි ව්යර කියවීපම් විව්යානයට අනාළ 

කාරක සභා අව්යස්යාපේ ව්යැඩ සටහන 

භාෂාත්රපයන් සකස් කර, මුද්රණය කරවීම 

හා එහි මුද්රිත පිට ත් අනාළ රජපේ 

නිළධාරීන්ට  පබනා හැරීම සඳහා අව්යශය 

කටයුතු සිදු කිරීම.  

 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා 

වි ක්ෂපේ  ක්ෂ නායකයින් විසින් 

ඉදිරි ත් කරනු ලබන වි ක්ෂ 

මන්ත්රීව්යරුන්පේ නාම පයෝජනා 

 ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම් පව්යත පයොමු 

කිරිම. 

  ාර්ලිපම්න්තු ආංශික අධික්ෂණ කාරක 

සභා රැස්වීම් කාල සටහන් පිළිබඳ ගරු 

මන්ත්රීව්යරුන් පකටි  ණිවුඩ හා විනුත් 

තැ ෑල මගින් නැනුව්යත් කිරීම. 

 වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්පේ 

ප්රපයෝජනය සඳහා ආංශික අධික්ෂණ 

කාරක සභා රැස්වීම් ආව්යරණය කිරීම. 

 අන්තර්  ාර්ලිපම්න්තු සංගමය, ප ොදු 

රාජය මණ්ඩීයය  ාර්ලිපම්න්තු සංගමය, 

සාර්ක්   ාර්ලිපම්න්තු සංගමය සහ 

අපනකුත් අනාළ විපද්ශ සම්මන්ත්රණ, 

ව්යැඩමුළු සහ පුහුණු ව්යැඩසටහන් සඳහා 

ගරු වි ක්ෂ නායකතුමන් විසින් නිර්පද්ශ 

කරනු ලබන  වි ක්ෂපේ ගරු 

මන්ත්රීව්යරුන්පේ නාම පයෝජනා ඉදිරි ත් 

කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්පේ නිව්යා  

පයෝජනා (මාස 03 ඉකුත්වීමට ප ර) 

සකස් කර  ාර්ලිපම්න්තු අනුමැතිපය ලබා 

ගැනීම සඳහා  ාර්ලිපම්න්තුපේ මහ 

පේකම්ව්යරයා පව්යත ඉදිරි ත් කිරීම. 

 වි ක ්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්පේ ඉේීයම 

 රිදි ඔවුන්ට අව්යශය  ුබබිම් ව්යාර්තා, 

පතොරතුරු, හා අධිකරණ තීන්දු යනාදී 

පේඛන සැ යීම. 

 වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් විසින් 

ඉදිරි ත් කරනු ලබන ලිපි පේඛන 

අපනකුත් භාෂා පනකට  රිව්යර්තනය 

කරදීම.  

 වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් විපද්ශ 

ගතවීපම්දී ඉදිරි ත් කරනු ලබන 

අයදුම් ත්ර ගරු වි ක්ෂ නායකතුමාපේ 

අනුමැතිපය සඳහා ඉදිරි ත් කිරිම. 

  ාර්ලිපම්න්තුපේ ගරු වි ක්ෂ නායකතුමා 

සහභාගීව්යන සියලුම නිල රැස්වීම් සඳහා 

අව්යශය සහාය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

  ාර්ලිපම්න්තුපේ වි ක්ෂපේ සියළුම ගරු 

මන්ත්රීව්යරුන්පේ සන්නිපේනන පතොරතුරු 

ඇතුළත් නත්ත  ද්ධතිපයක් යාව්යත්කාීයනව්ය 

 ව්යත්ව්යා පගන  යාම. 

 ගරු වි ක්ෂ නායකතුමා හමුවීමට 

අපේක්ෂිත රාජය තාන්්රිකයන්ට විපද්ශීය 

දුත මණ්ඩලව්යලට හා ප්රභූ පුද්ගලයින්ට ඒ 



 

6 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

සඳහා අව්යස්යාව්ය සලසමින් රැස්වීම් 

සංවිධානය කිරීම හා අව්යශය සහාය 

ලබාදීමට කටයුතු කිරීම. 

 පද්ශීය හා විපද්ශිය ආයතනව්යලින් 

සහ පුද්ගලයින්පගන් ගරු වි ක්ෂ 

නායකතුමාපේ රාජකාරි කටයුතු 

සඳහා අව්යශය පතොරතුරු ලබා ගැනීමට 

සහාය වීම. 

 ගරු වි ක්ෂ නායකතුමාපේ සියලු 

පද්ශීය හා විපද්ශීය නිල සංචාර සඳහා 

අව්යශය සහාය ලබා දීම. 

 ගරු වි ක්ෂ නායකතුමාට ලැපබන 

මහජන  ැමිණිලි හා දුක් 

ගැනවිලිව්යලට සතුටුනායක ප්රතිපචාර 

ලබා ගැනීම සඳහා ඒව්යා අනාළ 

ආයතන පව්යත පයොමු කිරීම හා ඒ 

පිළිබඳව්ය  ුබ වි රම් කිරීම.  

 ගරු වි ක්ෂ නායක තුමාපේ උ පනස් 

 රිදි පුව්යත්  ත් සාකච්ඡා කැඳවීම හා 

නිපේනන නිකුත් කිරීම. 

 ගරු වි ක්ෂ නායකතුමා හා 

වි ක්ෂපේ ගරු ප්රධාන 

සංවිධායකතුමා විසින් කැනව්යනු ලබන 

වි ක්ෂපේ කණ්ඩායම් රැස්වීම් 

 ැව්යැත්වීම සඳහා අව්යශය සහාය 

ලබාදීම.  

  ාර්ලිපම්න්තුපේ වි ක්ෂ නායක 

කාර්යාලපේ හා පකොළඹ 00, මාකස් 

ප්රනාන්දු මාව්යපත් අංක 30 නරන 

ස්යානපේ ඇතිප වි ක්ෂ නායක 

කාර්යාලපේ සියළුම  රි ාලන හා 

මුලය කටයුතු සිදු කිරීම. 

 පකොළඹ 00, ස්ටැන්පමෝක්රසන්ට් 

මාව්යත, බී 12 හී පිහිටි වි ක්ෂ නායක 

නිල නිව්යපසහි අළුත්ව්යැඩියා හා 

නඩත්තු කටයුතු සඳහා අව්යශය සහාය 

ලබා දීම. 

 වි ක්ෂ නායක නිල නිව්යසට අව්යශය 

 හුබකම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

  ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම්ව්යරයාටත් 

ඔහුපේ කාර්යය මණ්ඩලයටත් සිය 

කාර්යයන් ඉටුකිරීපම්දී පමම 

කාර්යාලපයන් අපේක්ෂිත 

සහපයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම. 

 අමාතයාංශ, පන ාර්තපම්න්තු හා 

අපනකුත් රාජය ආයතන මගින් 

ඉේලා සිටිනු ලබන පතොරතුරු ලබා 

දීම. 

 ව්යැඩමුළු හා පුහුණු ව්යැඩසටහන් 

 ව්යත්ව්යමින් නව්ය තාක්ෂණික ක්රම 

හඳුන්ව්යා දී ආයතනික ඵලනායීතාව්යය 

ඉහළ නංව්යාීයමට අව්යශය පියව්යර 

ගැනීම.  
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2.වි ක්ෂ නායක කාර්යාලපේ සංයුතිපය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විපක්ෂ නායා 
ාා්යයාලය

පා්යලිමේ්තුමේ
පිහිටි විපක්ෂ නායා 

ාා්යයාලය

ප්යලිමේ්තු ාටයුතු 
අංශය

ගිණුේ අංශය පාලන අංශය

අංා 30 මාාස් 
ප්රනා්දු මාවමේ

පිහිටි විපක්ෂ නායා 
ාා්යයාලය

ගරු විපක්ෂ 
නායාතුමාමේ

මපෞද්ගලිා ාා්යයය 
මණ්ඩලය
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3.කාර්ය මණ්ඩල විස්තර 
 

3.1 ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*අමාතාංශ මේාේවරමයකු හා සම තේේවමේ තනතුරකි.

අනු 

අංාය 
තනතුරු නාමය මසේවය 

අනුමත 

මසේවා 

සංඛ්ාව 
1.  

පේකම් * 01 

2.  
පජයෂ්ස සහකාර පේකම් ශ්රී.ලං. .පසේ 1 ංතිපය 01 

3.  
සහකාර පේකම් ශ්රී.ලං. .පසේ 111  ංතිපය 01 

4.  
ගණකාධිකාරී ශ්රී.ලං.ග.පසේ 111  ංතිපය 01 

5.  
වි ක්ෂ නායක පේකම්පේ 
සම්බන්ධීකරණ පේකම් 

- 01 

6.  
 රි ාලන නිලධාරි රා.ක.පසේ. අධි  ංතිපය 01 

7.  
භාෂා  රිව්යර්තක භාෂා  රි. පසේ 1  ංතිපය 02 

8.  
රාජය කළමනාකරණ සහකාර රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර පසේව්යය 
12 

9.  
රියදුරු රියදුරු පසේව්යය 10 

10.  
කාර්යාල කාර්ය සහායක කාර්යාල පසේව්යක පසේව්යය 08 

එාතුව 38 
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3.2 ප ෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අනු 

අංාය 
තනතුරු නාමය 

අනුමත මුළු 

මසේවා සංඛ්ාව 

1.  ප ෞද්ගලික පේකම් 01 

2.  සම්බන්ධීකරණ පේකම් 02 

3.  මාධය පේකම් 01 

4.  මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී 01 

5.  ප ෞද්ගලික සහකාර 01 

6.  කළමනාකරණ සහකාර 13 

7.   රිගණක නත්ත සටහන් ක්රියාකරු 02 

8.  ඡායාරූ  ශිේපී 01 

9.  විඩිපයෝ කැමරා ශිේපී 01 

10.  රියදුරු 07 

11.  කාර්යාල කාර්ය සහායක 04 

12.  නිල නිව්යාස භාරකරු 02 

13.  මුරකරු 01 

14.  අරක්කැමි 02 

15.  සනී ාරක්ෂක කම්කරු 01 

එාතුව 40 
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3.3 සංවිධාන ව්යුහය 
 

පමම කාර්යාලපේ කටයුතු  ාර්ලිපම්න්තුපේ වි ක්ෂ නායකතුමාපේ උ පනස් හා විධානයන්  රිදි 

වි ක්ෂපේ ප්රධාන සංවිධායකතුමාපේ මග ප න්වීම මත වි ක්ෂ නායක පේකම් විසින් පමපහයව්යනු 

ලබයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසේ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

විපක්ෂමේ ගරු ප්රධාාන 
සංවිධාායා තුමා 

 
වි ක්ෂ නායක පේකම් 

පරිපාලන 

අංශය 

 සහකාර පේකම්  
[ශ්රී.ලං. .පසේ III] 

 

ගණකාධිකාරී 
[ශ්රී.ලං.ග.පසේ III] 

 
 රි ාලන නිලධාරී 

[රා .ක. පසේ 
(අධි  ංතිපය)] 

පා්යලිමේ්තු 

ාටයුතු අංශය 

ප්රධාන 
කළමනාකරණ 

සහකාර 
[රා.ක.පසේ] 

වි ක්ෂ නායක 

පේකම්පේ 

සම්බන්ධිකරණ

පේකම් 

භාෂා 

 රිව්යර්තක 

පජයෂ්ස සහකාර පේකම්  
[ශ්රී.ලං. .පසේ I] 

මාධය  
පේකම් 

ප ෞද්ගලික පේකම් 

සම්බන්ධීකරණ 
පේකම්  

කළමනාකරණ 
සහකාර 

[රා.ක.පසේ] 
 

ප ෞද්ගලික 
සහකාර 

ඡායාරූ   
ශිේපි 

විඩිපයෝ 
කැමරා 
ශිේපි 

රියදුරු හා 
කාර්යාල කාර්ය සහයක 

 [රියදුරු පසේව්යය හා කා.කා.පසේ] 

සහායක 
කාර්යය 
මණ්ඩලය 

රියදුරු හා 
කාර්යාල කාර්ය සහයක  

 ප්රධාන 
කළමනාකරණ 

සහකාර 
 [රා.ක.පසේ] 

 

ප්රධාන 
කළමනාකරණ 

සහකාර 
[රා.ක.පසේ] 

 
කළමනාකරණ 

සහකාර 
[රා.ක.පසේ] 

 

කළමනාකරණ 
සහකාර 

[රා.ක.පසේ] 
 

කළමනාකරණ 
සහකාර 

 

ගරු විපක්ෂ නායාතුමා 

ගිණුේ අංශය 

මහජන 
සම්බන්ධතා 
නිළධාරී 
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3.4 2017 දී කාර්ය මණ්ඩලපේ සිදු වු පව්යනස්වීම් 

3.4.1 ස්ථිර ාා්යය මණ්ඩලය 

නව පේකිරීේ 

3.4.2 මපෞද්ගලිා ාා්යය මණ්ඩලය 

නව පේකිරීේ  

 

 මසේවය අවස් කිරීේ 

 

  

අනු 

අංාය 
නම තනතුර මසේවය දිනය 

1.  එම්. ඩී.එම් ප පර්රා 
පමනවිය 

කාර්යාල කාර්ය සහායක කා.කා.පසේ III 2010.05.25 

2.  එස්. ප්රනව්යන් මහතා කාර්යාල කාර්ය සහායක කා.කා.පසේ III 2010.05.25 
 

අනු 

අංාය 

නම තනතුර දිනය 

1.  එන්. ුබනර්ශන් පිේපේ මහතා සම්බන්ධිකරණ පේකම් 2010.05.02 

2.  පී අරුපේන්ද්රා මහතා කළමනාකරණ සහකාර 2010.04.01 

3.  එස්.සංජීව්යන් මහතා මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී 2010.06.01 

4.  පේ. කනකාලි මිය සනී ාරක්ෂක කම්කරු 2010.00.01 

5.  එස්. අන්බලගන් මහතා කාර්යාල කාර්ය සහයක 2010.10.21 

6.  පක්. සම් න්නන් පමනවිය ප ෞද්ගලික සහකාර  2010.12.15 

අනු 

අංාය 

නම තනතුර දිනය 

1.  ඒ සිව්යඥානමනී මිය සනී ාරක්ෂක කම්කරු 2010.06.30 



 

12 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

4.කාර්ය සාධනය 

1.4  සාමානය කාර්ය  සාධනය

1.  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

මඟින් ගන්නා ලන තීරණව්යලට අනුව්ය, 

 ාර්ලිපම්න්තු ව්යැඩසටහන් සකස් කිරීමට 

කටයුතු කළ අතර ඒ අනුව්ය රැස්වීම් දින 

114කට අනාළ ව්යැඩසටහන් පිළිබඳව්ය 

වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් ලිපි ෆැක්ස්, 

විනුත් තැ ෑල, පකටි  ණිවුඩ හා දුරකයන 

මගින් නැනුව්යත් කර ඇත. 

2.  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 

රැස්වීම් 40ක්  ැව්යැත්වීමට නියමිතව්ය තිපබු දින 

හා පේලාව්යන් සම්බන්ධපයන් එම කාරක 

සභාව්ය නිපයෝජනය කළ වි ක්ෂපේ ගරු 

මන්ත්රව්යරුන් නැනුව්යත් කිරීමට කටයුතු කර 

ඇත. 

3.  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 

සභාපේ රැස්වීම් 40ක් සඳහා වි ක්ෂ 

නායකතුමාපේ කාර්යාලය නිපයෝජනය 

කරමින් නිලධාරීන්  සහභාගී වී ඇත. 

4.  ාර්ලිපම්න්තු රැස්වීම් ව්යාර  114ක් සඳහා 

වි ක්ෂය පව්යනුපව්යන් සහභාගීවූ 

කථිකයන්පේ නාම පේඛණය සකස් කිරීම 

සහ කතා පව්යනුපව්යන් කාලය පව්යන් කර 

දීමට කටයුතු කර ඇත. 

5. ස්යාව්යර නිපයෝග 23/2 යටපත් වි ක්ෂපේ 

ගරු  ක්ෂ නායකයින් විසින් ඉදිරි ත් කළ 

ප්රශ්න 01ක්  ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම් 

පව්යත පයොමු කර ඇත.   

6. වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් විසින් ඉදිරි ත් 

කරනු ලැබු සභාව්ය කේ තබන අව්යස්යාපේ 

පයෝජනා 28ක්  ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම් 

පව්යත ඉදිරි ත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

7. ගරු අග්රාමාතයතුමාපගන් ඇසීමට 

වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් විසින් ඉදිරි ත් 

කරන ලන ප්රශ්න 14ක්  ාර්ලිපම්න්තු 

මහපේකම් පව්යත ඉදිරි ත් කර ඇතිප අතර ඒ 

පිළිබඳව්ය ගරු මන්ත්රීව්යරුන් නැනුව්යත් කිරීමට 

කටයුතු කර ඇත. 

8. අන්තර්  ාර්ලිපම්න්තු සංගමය, ප ොදු රාජය 

මණ්ඩීයයීය  ාර්ලිපම්න්තු සංගමය හා 

සාර්ක්   ාර්ලිපම්න්තු සංගමය සඳහා ගරු 

වි ක්ෂ නායතකතුමා විසින් නිර්පද්ශ 

කරන ලන වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්පේ 

නාම පයෝජනා 33 ක්  හා විපද්ශ සංචාර 

සඳහා  නම් කරන ලන වි ක්ෂපේ ගරු 

මන්ත්රීව්යරයකුපේ නාම පයෝජනාව්යක් 

ඉදිරි ත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත . 

9. වි ක්ෂපේ ගරු මන්්රිව්යරුන්පේ කයාව්යලට 

අව්යශය කරුණු ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් 

විසින් ඉේලා සිටි  ුබබිම් ව්යාර්තා, පතොරතුරු 

හා පේඛන ලබා දී ඇත. 

10.  2018 අයව්යැය පතව්යනව්යර කියවීපම් කාරක 

සභා අව්යසය්ාව්යට අනාළ ව්යැඩ සටහන 

ඇතුළත් ප ොත භාෂාත්රපයන් සකස් කර එහි 

පිට ත් 4000ක් මුද්රණය කිරීමට කටයුතු 

කර ඇත. 

  



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 

 

13 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

 

11.  හත ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභා කමිටු හා අනු කමිටු රැස්වීම් කාල සටහන් පිළිබඳව්ය පකටි 

 ණිවුඩ මගින් වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් නැනුව්යත් කර ඇත. ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභා 

නිපයෝජනය කරන මන්ත්රීව්යරුන්ට අව්යශය අව්යස්යාව්යලදී ලබාදීම සඳහා එහි රැස්වීම් ව්යාර්තා තබා 

ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

 

 

 

  

අනු අංාය ආංශිා අධීක්ෂණ ාාරා සභාව පැවැේ වු වාර 

ගණන 

1 ආර්ථික සංව්යර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 6 

2 ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 7 

3 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 10 

4 තිපරසර සංව්යර්ධනය හා  රිසර සහ ස්ව්යභාවික සම් ත් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

4 

5 කාන්තා සහ ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාව්යය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය  

12 

6 අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

20 

7 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභ සාධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය 

20 

8 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 8 

9 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 12 

10 නනතිපක කටයුතු (දුෂණ විපරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

13 

11 තරුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය  

19 

12 ව්යයා ාර සහ ව්යානිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 5 

13 බලශක්තිප පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය  8 

14 නිෂ් ානන සහ පසේව්යා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 4 

15 අභයන්තර  රි ාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 9 

16 ප්රතිපසන්ධාන හා උතුර හා නැපගනහිර නැව්යත පගොඩනැඟීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය  

6 

එාතුව 154 
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14 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

12. ව්යයව්යස්යානායක සභාව්යට අනාළව්ය ගරු වි ක්ෂ 

නායකතුමා පව්යත  ැව්යරී ඇතිප කාර්යභාරය 

ඉටුකිරීම සඳහා අව්යශය සහපයෝගය ලබා දී 

ඇත. 

13. වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන් 23 පනනාපේ 

සන්නිපේනන පතොරතුරු යාව්යත්කාීයනව්ය 

 ව්යත්ව්යාපගන යන ලදී. 

14. 2010 ව්යසර තුළ  ැව්යැත්වුණු රැස්වීම් දින 

114කදී කාර්යාලයීය නිලධාරීන් 

 ාර්ලිපම්න්තුපේ වි ක්ෂ නායක පේකම් 

සඳහා පව්යන් කර ඇතිප නිල මැදිරිපේ රාජකාරි 

සඳහා පයොනව්යා, එමගින්  වි ක්ෂපේ ගරු 

මන්ත්රීව්යරුන්ට අව්යශය සහාය ලබා දීමට 

කටයුතු කර ඇත. 

15. රැස්වීම් සතිප 30කට අනාළ  ාර්ලිපම්න්තු 

ව්යැඩසටහන්ව්යලට අනුව්ය  ාර්ලි පම්න්තුව්යට 

ඉදිරි ත් කිරීමට නියමිත  නත් පකටුම් ත්, 

ගැසට්, පරගුලාසි හා  නත්ව්යලට කරනු 

ලබන සංපශෝධන යනාදිය ඇතුළත් 

ලිපිපගොනු සකස් කර ඒව්යා වි ක්ෂ 

කණ්ඩායපම්  ක්ෂ නායකයින්පේ 

විමර්ශනය සඳහා යැවීමට කටයුතු කර ඇත.   

16. වි ක්ෂපේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්  විසින් ඉදිරි ත් 

කරන ලන ලිපි පේඛන  රිගණක ගත 

කිරීමට හා අව්යශය පේඛන අපනකුත් භාෂා 

පනකට  රිව්යර්තනය කරදීමට කටයුතු කර 

ඇත. 

17. වි ක්ෂ පේ ගරු මන්ත්රීව්යරුන්පේ විව්යාන 

ඇතුළත් සංයුක්ත තැටි 523 ක් 2010 ව්යසර 

තුළදී නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

18. ගරු වි ක්ෂ නායකතුමා හමුවීමට අව්යස්යා 13 

කදී  ැමිණි රාජය තාන්්රිකයින්, විපද්ශීය 

දුත මණ්ඩල නිලධාරීන් සහ අමුත්තන් 50ක් 

සඳහා හමුවීම් සංවිධානය කර අව්යශය පසේව්යා 

ස යා ඇත. 

19. පද්ශීය හා විපද්ශිය ආයතනව්යලින් සහ 

පුද්ගලයින්පගන් ගරු වි ක්ෂ නායකතුමාට 

අව්යශය රාජකාරී පතොරතුරු ලබා ගැනීමට 

කටයුතු කර ඇත. 

20. මහජනතාව්ය විසින් ගරු වි ක්ෂ 

නායකතුමාට එව්යනු ලැබු  ැමිණිලි එතුමාපේ 

උ පනස්  රිදි අනාළ ආයතනව්යලට පයොමු 

කිරීමට පියව්යර පගන ඇත. 

21. ගරු වි ක්ෂ නායකතුමාපේ පුව්යත්  ත් 

සාකච්ඡා 02ක් කැනවීමට හා නිපේනන 65ක් 

නිකුත් කිරීමට අව්යශය කටයුතු කර ඇත. 

22. වි ක්ෂ නායක, ගරු ආර්. සම් න්නන් 

මැතිපතුමා අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුපේදී කරන 

ලන කයාව්යල එකතුව්යක් භාෂාත්රපයන් 

සම් ානනය කිරීපම් අරමුණින් එතුමාපේ 

කයා 33ක් සිංහල හා පනමළ භාෂාව්යන්ට 

 රිව්යර්තනය කරන ලදී. 

23.  ාර්ලිපම්න්තුපේ වි ක්ෂ නායක 

කාර්යාලපේ හා පකොළඹ 00, මාකස් 

ප්රනාන්දු මාව්යපත් පිහිටි අංක 30 නරන 

ස්යානපේ ඇතිප වි ක්ෂ නායක කාර්යාලපේ 

සියළුම  රි ාලන කටයුතු හා මුලය කටයුතු 

නිසි  රිදි සිදු කර ඇත. 

24. ශ්රී ලංකා නාවික හමුනාපේ සහාය ඇතිපව්ය 

වි ක්ෂ නායකතුමාපේ නිල නිව්යස අළුත් 

ව්යැඩියා කරන ලදී. 

25.  ාර්ලිපම්න්තු මහ පේකම්ව්යරයාටත් ඔහුපේ 

සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් සිය කටයුතු 

ඉටුකිරීපම්දී පමම කාර්යාලපයන් අව්යශය 

සහපයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. 
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2010 ව්යර්ෂය තුළ සිදු වු විපශේෂ කාර්යයන් 

 පකොළඹ 00, ස්ටැන්පමෝක්රසන්ට්, බී 12 හී පිහිටි නිල නිව්යස අළුත්ව්යැඩියා කර ගරු වි ක්ෂ 
නායකතුමා පව්යත භාර පනන ලදී.  

පුහුණු  ාසමාලා හා ව්යැඩමුළු 

මද්ශිය 

අනු 

අංාය 

පුහුණු පාඨමාලාව/ වැඩමුළුව සේපේ දායාේවය සහභාගීේවය දිනය 

01 පතොරතුරු නැනගැනීපම් 
 නපත් විධිවිධාන හා රාජය 
පසේව්යපේ ඇතිප උ පනස්ව්යලට 
අනුකූලව්ය කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳ ව්යැඩමුළුව්ය 

ඈන්  ප්රනාන්දු මහත්මිය 

පරේෂ්සාධිකරණ නීතිපඥ, 
බාහිර කථිකාචාර්ය 

ස්ථිර කාර්යය 
මණ්ඩලය 

2010.00.19 

02 රාජය පසේව්යපේදී ඇතිපව්යන 
නීතිපමය ගැටළු සම්බන්ධව්ය 
නැනුව්යත් කිරීපම් පුහුණු 
ව්යැඩමුළුව්ය 

එස් පව්යත්තමුණි මහතා 
(විරාමික) 

නීතිපඥ, ශ්රී ලංකා 
සංව්යර්ධන  රි ාලන 
ආයතනපේ පද්ශක 

ස්ථිර කාර්යය 
මණ්ඩලය 

2010.12.22 

අනු 

අංාය 

පුහුණු පාඨමාලාව/ වැඩමුළුව ආයතනය සහභාගීේවය ාාලය 

01  ශ්චාත් උ ාධි  ාසමාලාව්ය - 

“ Public Management” 

ශ්රී ලංකා සංව්යර්ධන 
 රි ාලන ආයතනය 

සි.පී. පලොකුගලේ ත්තිප 
මහතා 

2015-2010 

02  ශ්චාත් උ ාධි  ාසමාලාව්ය - 
“Conflict and Peace 
Studies” 

ශ්රී ලංකා පකොළඹ විශ්ව්ය 
විනයාලය 

නලිනි පකොපහොව්යල 
පමනවිය 

2016-2010 

03 ධාරිතා සංව්යර්ධන පුහුණු 
ව්යැඩසටහන 

ශ්රී ලංකා සංව්යර්ධන 
 රි ාලන ආයතනය 

නලිනි පකොපහොව්යල 
පමනවිය 

බී.එන්  තිපරත්න මහතා 

සි.පී. පලොකුගලේ ත්තිප 
මහතා 

2010.09.11-
2010.09.15 

2010.11.13-
2010.11.10 

විමද්ශිය 
අනු 

අංාය 

පුහුණු පාඨමාලාව/ වැඩමුළුව ආයතනය/රට සහභාගීේවය ාාලය 

01 සංව්යර්ධනය පව්යමින්  ව්යතිපන 
රටව්යල ජනගහනය, තිපරසර 
සංව්යර්ධනය හා දිළිඳුබව්ය අ  
කිරීම පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

ව්යානිජ කටයුතු 
අමාතයංශය, මහජන  
චීන සමුහාණ් ව්ය 

එස්. ඒ. ඩී එස් ුබබසිංහ 
මිය 

2010.06.06 
-

2010.06.21 
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1.4 මුලය කාර්යය සාධනය 

4.2.1 2017 වසර සඳහා ප්රතිපාදන සහ වියදේ ∶ 

ව්යැය ශීර්ෂය ∶ 19 ව්යැඩසටහන ∶ 01 ව්යයා ෘතිපය ∶ 01    

පුනරාව්යතන වියදේ 

විස්තරය 
2017 සඳහා 

මව් කිරීේ 

රු. 

පරිපුරා මව් 

මව් කිරීේ / 

66/66 යටමේ 

මාරු කිරිේ 

/+(-)  

රු. 

2017 සඳහා 

මුළු මව් 
කිරීේ 
රු. 

2017.12.31 

දිනට 

මුළුවියදම 
රු. 

ශුද්ධා 

ඉතුරුේ 
රු. 

පුද්ගල පඩිනඩි 53,000,000 - 53,000,000 43,665,332 9,334,668 

  ව්යැටුේ හා පේතන 52,000,000 - 25,000,000 17,608,879 7,391,121 

  
අතිපකාල දීමනා හා නිව්යා  
දින ව්යැටුේ 1,000,000 - 1,000,000 597,020 402,980 

  පව්යනත් දීමනා 27,000,000 - 27,000,000 25,459,433 1,540,567 

ගම් වියදේ 3,500,000 (300,000) 3,200,000 486,894 2,713,106 

  පද්ශීය 500,000 (300,000) 200,000 12,108 187,893 

  විපද්ශීය 3,000,000 - 3,000,000 474,786 2,525,214 

සැපයීේ 7,900,000 (1,234,000) 6,666,000 6,196,839 469,161 

  
ලිපිද්රව්යය හා කාර්යාීයය 
අව්යශයතා 1,500,000 - 1,500,000 1,197,122 302,878 

  ඉන්ධන 6,000,000 (1,374,000) 4,626,000 4,469,969 156,031 

  
ආහාර  ාන හා නිල 
ඇඳුම්  400,000 140,000 540,000 529,748 10,252 

නඩේතු වියදේ 6,800,000 (507,700) 6,292,300 5,103,890 1,188,410 

  ව්යාහන 6,100,000 (507,700) 5,592,300 4,842,175 750,125 

  
යන්ත්ර සහ 
යන්පත්රෝ කරණ 500,000 - 500,000 242,925 257,075 

  
පගොඩනැගිලි සහ ඉදි 
කිරීම් 200,000 - 200,000 18,790 181,210 

මසේවා 8,158,000 424,000 8,582,000 6,996,857 1,585,143 

  ප්රව්යාහන 2,000,000 424,000 2,424,000 2,423,387 613 

  තැ ැේ සහ සන්නිපේනන 1,988,000 - 1,988,000 1,428,592 559,408 

  විදුලිය සහ ජලය 1,500,000 - 1,500,000 916,111 583,889 

  
බදු කුලි සහ  ළාත් 
 ාලන ආයතන බදු 170,000 - 170,000 134,514 35,486 

  පව්යනත් 2,500,000 - 2,500,000 2,094,253 405,747 

මාරු කිරීේ 230,000 7,700 237,700 237,638 62 

  
රජපේ පසේව්යකයන් සඳහා 
පද් ල ණය ප ොළි 230,000 7,700 237,700 237,638 62 

මුළු පුනරාව්යතන වියදේ 79,588,000 (1,610,000) 77,978,000 62,687,450 15,290,550 
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මුලධාන වියදේ 

 

4.2.2 2017 වසර සඳහා වූ පුනරාව්යතන වියදේ සහ මූලධාන වියදේ පිළිබඳ සාරාංශය 

 4.2.3 2017 ව්යෂමේ රජමේ නිළධාාරී්ට අේතිාාරේ ”බී”  ගිණුම 
අේතිාාරේ ගිණුේ අංාය 01901 

වියදමේ උපරිම සීමාව 

රු. 

ලැබීේවල අවම සීමාව 

රු. 

හර මශේෂමේ උපරිම සීමාව 

රු. 

2,500,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00 

අේතිාාරේ 

ගිණුමේ නම 

ගිණුේ 

අංාය 

මදපා්යතමේ්තු මපොේ අනුව භාණ්ඩාගාර 

මපොේ අනුව 

2017.12.31 

දිනට මශේෂ 

රු. 

2017.01.01 

දිනට ආරේභා 

මශේෂය 

රු. 

ව්යෂය තුළ හර 

කිරීේ 

රු. 

ව්යෂය තුළ බැර 

කිරීේ 

රු. 

2017.12.31 

දිනට අවසාන 

මශේෂය 

රු. 

රජමේ 

නිළධාාරී්මේ 

අේතිාාරේ 

”බී” ගිණුම 

019011 
019012 

5,530,566.00 2,495,741.00 
214,950.15 

1,680,476.65 
133,006.00 

 
6,427,774.50 

 
6,427,774.50 

විස්තරය 

2017 
සඳහා 

මව් 

කිරීේ රු. 

පරිපුරා මව් 

මව් කිරීේ / 

66/66 යටමේ 

මාරු කිරිේ 

/+(-)  

රු. 

2017 සඳහා 

මුළු මව් 
කිරීේ 
රු. 

2017.12.31 

දිනට 
මුළු වියදම 

රු. 

ශුද්ධාඉතුරුේ 
රු. 

මුලධාන වේාේ 

පුනරුේථාපනය හා වැඩි 

දියුණු කිරීම 1,750,000 43,000,000 44,750,000 36,315,200 8,434,800 

  
පගොඩනැගිලි සහ ඉදි 
කිරීම් 500,000 43,000,000 43,500,000 35,990,443 7,509,557 

  ව්යාහන 1,250,000 - 1,250,000 324,757 925,244 

මුලධාන වේාේ අේපේ ාර 

ගැනීම 2,750,000 39,083,540 41,833,540 41,446,169 387,371 

  ව්යාහන - 37,473,540 37,473,540 37,473,532 8 

  
ගෘහ භාණ්ඩ හා 
කාර්යාීයය උ කරණ 2,000,000 1,610,000 3,610,000 3,599,413 10,587 

  
යන්ත්ර සහ 
යන්පත්රෝ කරණ 250,000 - 250,000 247,200 2,800 

  හැකියා ව්යර්ධනය 500,000 - 500,000 126,024 373,976 

මුළු මුලධාන වියදේ 4,500,000 82,083,540 86,583,540 77,761,369 8,822,171 

විස්තරය 
7102    සඳහා 

 මුළු ශුද්ධා මව්කිරීේ 

රු.  

7102    සඳහා 
මුළු වියදම 

රු. 

ශුද්ධා ඉතුරුේ 
රු. 

  පුනරාව්යර්තන වියනම් 77,978,000 62,687,450 15,290,550 

  මුලධන වියනම් 86,583,540 77,761,369 8,822,171 

මුළු  වියදේ 164,561,540 140,448,819 24,112,721 
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වි ක්ෂපේ  ගරු මන්ත්රීව්යරු 

විපක්ෂ නායාතුමා 

 

 

ගරු රාජවමරෝදයේ සේබ්ද් මැතිතුමා 

 

  

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංමායි තමිේ අරසුාච්චි 

මැතිවරණ 

දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 

්රිකුණාමලය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 
 පනව්යන ජාතිපක රාජය සභාව්ය 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ ප්රයම  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ තුන්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අට ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 
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විපක්ෂමේ ප්රධාාන සංවිධාායාතුමා 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගරු අනුර දිසානායා මැතිතුමා 

 

  

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනතා විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය 

/ ජාතිා ලැයිස්තුව 
පකොළඹ 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 
 ව්යරප්රසාන පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 
 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අට ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 

20 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

ඊලාේ ජනතා ප්රජාතා්්රවාදි පක්ෂය 

  
ගරු ඩේලස් මද්වාන්ද මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඊලාම් ජනතා ප්රජාතාන්ත්රව්යාදි  ක්ෂය 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

යා නය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 ව්යරප්රසාන පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 
 මහජන ප ත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 
  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 
 පත්රීම් කාරක සභාව්ය 
 ගෘහය කාරක සභාව්ය 
 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 
 තිපරසර සංව්යර්ධනය හා  රිසර සහ ස්ව්යභාවික සම් ත් පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 
 ප්රතිපසන්ධාන හා උතුර හා නැපගනහිර නැව්යත පගොඩනැඟීම 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 
 රජපේ මුනේ පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 
 විපද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිපව්යරණව්යල දී ඡන්නය 

 ාවිච්චි කිරීමට ඇතිප ඉඩකඩ සලසා දීපම් සහ ඊට අනුෂංගික 
කරුණු විමර්ශනය කර පියව්යර නිර්පද්ශ පකොට ව්යාර්තා කිරීම 
සඳහා ව්යන  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 බ්රසීලපයහි ශ්රී ලංකා තානා තිප කාර්යාලය සහ ඇමරිකා 
එක්සත් ජන නපයහි, නිේපයෝක් නුව්යර, එක්සත් ජාතීන්පේ ශ්රී 
ලංකා නිතය නිපයෝිතත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී 
ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව්ය විසින් එක් එක් ස්යානය 
පව්යනුපව්යන් පව්යන්පව්යන් ව්යශපයන් නරන ලන වියනම පිළිබඳ 
පසොයා බලා ව්යාර්තා කිරීම පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ 
කාරක සභාව්ය 

 2018 ව්යර්ෂපේ අයව්යැය ඇස්තපම්න්තුව්යලින් පතෝරාගත් 
අමාතයංශව්යල ව්යැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම පිණිස වූ 
 ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ තුන්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 
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පනමළ ජාතිපක සන්ධානය   

 ගරු අ්නාමමලයි නමේසු සිවශක්ති මැතිතුමා 

පද්ශ ාලන  ක්ෂය ද්ර විඩ ඊලාම් ජනතා විේලව්යව්යාදී විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ව්යන්නි 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 
 ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රතිපසන්ධාන හා උතුර හා නැපගනහිර නැව්යත පගොඩනැඟීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අට ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්යන් මැතිපතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය ද්රවිඩ ඊලාම් විමුක්තිප සන්ධානය 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ව්යන්නි 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 පත්රීම් කාරක සභාව්ය 

 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නනතිපක කටයුතු (දුෂණ විපරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් 
රයව්යාහන කළමණාකරණය පිළිබඳ අනු කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ තුන්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=167
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=159
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=157
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=168
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=191
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=191
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 ගරු ඊ. සරවනපව් මැතිතුමා 
මද්ශපාලන 

පක්ෂය 
ඉලංමායි තමිේ අරසු ාච්චි 

මැතිවරණ 

දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

යා නය 

සාමාජිාේවය 

දරන ාාරා සභා 

 ව්යරප්රසාන පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ආර්ථික සංව්යර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 ප්රතිපසන්ධාන හා උතුර හා නැපගනහිර නැව්යත පගොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 රජපේ මුනේ පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා ව්යන එක්සත් ජාතීන්පේ 2030 නයාය  ත්රය පිළිබඳ  ාර්ලිපම්න්තු 
විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 බ්රසීලපයහි ශ්රී ලංකා තානා තිප කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජන නපයහි, නිේපයෝක් 
නුව්යර, එක්සත් ජාතීන්පේ ශ්රී ලංකා නිතය නිපයෝිතත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම 
සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව්ය විසින් එක් එක් ස්යානය පව්යනුපව්යන් පව්යන්පව්යන් ව්යශපයන් නරන 
ලන වියනම පිළිබඳ පසොයා බලා ව්යාර්තා කිරීම පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය යටපත් පසෞඛය, ප ෝෂණ හා පද්ශීය නව්යනය කටයුතු පිළිබඳ අනුකාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතිපන්පේ 2030 නයාය  ත්රය සම්බන්ධපයන් 
 ාර්ලිපම්න්තු පත්රීම් කාරක සභාපේ හතර කණ්ඩායම - ( රිසරය සහ ස්යායීබව්ය) පිළිබඳ 
අනුකාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

   ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ගරු ඥානමුේතු ශ්රීම්ස් මැතිතුමා  
මද්ශපාලන 
 පක්ෂය 

ඉලංපකයි තමිේ අරුබකච්චි 

මැතිවරණ 

දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

මඩකලපුව්ය 

සාමාජිාේවය 

දරන ාාරා සභා 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නනතිපක කටයුතු (දුෂණ විපරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 විපද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිපව්යරණව්යල දී ඡන්නය  ාවිච්චි කිරීමට ඇතිප 
ඉඩකඩ සලසා දීපම් සහ ඊට අනුෂංගික කරුණු විමර්ශනය කර පියව්යර නිර්පද්ශ 
පකොට ව්යාර්තා කිරීම සඳහා ව්යන  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 බ්රසීලපයහි ශ්රී ලංකා තානා තිප කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජන නපයහි, 
නිේපයෝක් නුව්යර, එක්සත් ජාතීන්පේ ශ්රී ලංකා නිතය නිපයෝිතත කාර්යාලය සඳහා 
කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව්ය විසින් එක් එක් ස්යානය 
පව්යනුපව්යන් පව්යන්පව්යන් ව්යශපයන් නරන ලන වියනම පිළිබඳ පසොයා බලා ව්යාර්තා කිරීම 
පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 2018 ව්යර්ෂපේ අයව්යැය ඇස්තපම්න්තුව්යලින් පතෝරාගත් අමාතයංශව්යල ව්යැය 
ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

   ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=160
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=182
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=183
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=185
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=192
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=192
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=200
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=200
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=200
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=176
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=187
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=202
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=202
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23 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

 

 ගරු ඉ. චාේස් නි්යමලනාද් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන  

පක්ෂය 

ඉලංපකයි තමිේ අරුබකච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ව්යන්නි 

සාමාජිාේවය දරන ාාරා 

සභා 
 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය හා  රිසර සහ ස්ව්යභාවික සම් ත් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 2018 ව්යර්ෂපේ අයව්යැය ඇස්තපම්න්තුව්යලින් පතෝරාගත් 
අමාතයංශව්යල ව්යැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම පිණිස වූ 
 ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ගරු මක්. තුමරයිමරේනසිංහේ මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය ඉලංපකයි තමිේ අරුබ කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ජාතිපක ලැයිස්තුව්ය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 මහජන ප ත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ආර්ථික සංව්යර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 කාන්තා සහ ස්ත්රී පුරුෂ සමාජ භාව්යය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=169
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=173
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=174
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=202
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=202
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=202
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=164
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=166
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=171
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
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 ගරු ාවී්දිර් මාෝඩීස්වර් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය පනමළ ඊළාම් විමුක්තිප සංවිධානය  

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

දිගාම ේල 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය හා  රිසර සහ ස්ව්යභාවික සම් ත් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නිෂ් ානන සහ පසේව්යා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

   

 ගරු එේ. ඒ. සුම්තිර් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ඉලංපකයි තමිේ අරුබ කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

යාපනය 

තනතුරු  රජපේ මුනේ පිළිබඳ කාරක සභාපේ සභා තිප 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ස්යාව්යර නිපයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ආර්ථික සංව්යර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නනතිපක කටයුතු (දුෂණ විපරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 රජපේ මුනේ පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 විපද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිපව්යරණව්යල දී 
ඡන්නය  ාවිච්චි කිරීමට ඇතිප ඉඩකඩ සලසා දීපම් සහ ඊට 
අනුෂංගික කරුණු විමර්ශනය කර පියව්යර නිර්පද්ශ පකොට 
ව්යාර්තා කිරීම සඳහා ව්යන  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක 
සභාව්ය 

 පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

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

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ඉලංපකයි තමිේ අරුබ කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

යා නය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 පත්රීම් කාරක සභාව්ය 

 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 අභයන්තර  රි ාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රතිපසන්ධාන හා උතුර හා නැපගනහිර නැව්යත පගොඩනැඟීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 රජපේ මුනේ පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ පනව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය  

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ තුන්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය  

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
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 ගරු එස්. වියාමේ්දිර් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ද්රවිඩ ඊලාම් ජනතා විේලව්යව්යාදී විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

මඩකලපුව්ය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නනතිපක කටයුතු (දුෂණ විපරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 තරුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා ව්යන එක්සත් ජාතීන්පේ 2030 නයාය  ත්රය 
පිළිබඳ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතිපන්පේ 2030 නයාය  ත්රය 
සම්බන්ධපයන්  ාර්ලිපම්න්තු පත්රීම් කාරක සභාපේ පනව්යැනි 
කණ්ඩායපම් (මුීයක අව්යශයතා) 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ගරු සීනිතේබි මයෝමහේසව්ර් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ඉලංපකයි තමිේ අරුබ කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

මඩකලපුව්ය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

• රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 
• ගෘහය කාරක සභාව්ය 
• අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය 

• තරුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 ව්යයා ාර සහ ව්යානිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 බදුේල පනමළ බාලිකා විනයාලයපේ විදුහේ තිපපේ ගැටළුව්ය පිළිබඳ 
පසොයා බැීයම සඳහා අධයා න හා මානව්ය සම් ත් කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත්  ත්කළ අනු කාරක 
සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 
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 ගරු මසේවේ අවඩක්ාලනාද් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය  ද්රවිඩ ඊළාම් විමුක්තිප සංවිධානය 

මැතිවරණ 

දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 

 ව්යන්නි 

තනතුරු නිපයෝජය කාරක සභා තිපතුමා 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 ස්යාව්යර නිපයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ තුන්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
 

 ගරු ශා්ති  ස්ා්දරාසා මහේමිය 

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ඉලංපකයි තමිේ අරුබ කච්චි 

මැතිවරණ 

දිස්ත්රික්ාය / ජාතිා 

ලැයිස්තුව 

ජාතිපක ලැයිස්තුව්ය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 
 මහජන ප ත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ආර්ථික සංව්යර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 කාන්තා සහ ස්ත්රී පුරුෂ සමාජ භාව්යය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 අභයන්තර  රි ාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 
 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන  ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 

28 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

 

 ගරු එස් ශ්රීතර් මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ඉලංපකයි තමිේ අරුබ කච්චි 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

යා නය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය 

 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 අභයන්තර  රි ාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 විපද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිපව්යරණව්යල දී ඡන්නය  ාවිච්චි 
කිරීමට ඇතිප ඉඩකඩ සලසා දීපම් සහ ඊට අනුෂංගික කරුණු 
විමර්ශනය කර පියව්යර නිර්පද්ශ පකොට ව්යාර්තා කිරීම සඳහා ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 2018 ව්යර්ෂපේ අයව්යැය ඇස්තපම්න්තුව්යලින් පතෝරාගත් 
අමාතයංශව්යල ව්යැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම පිණිස වූ 
 ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය  

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ගරු )වවද( එස්. සිවමමෝහ් මැතිතුමා  

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ද්රවිඩ ඊලාම් ජනතා විේලව්යව්යාදී විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ව්යන්නි 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 මහජන ප ත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 බලශක්තිප පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නිෂ් ානන සහ පසේව්යා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 බලශක්තිපය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්තිපය පිළිබඳ අනු කාරක සභාව්ය 

 බ්රසීලපයහි ශ්රී ලංකා තානා තිප කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් 

ජන නපයහි, නිේපයෝක් නුව්යර, එක්සත් ජාතීන්පේ ශ්රී ලංකා නිතය 
නිපයෝිතත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්රී 
ලංකා මහ බැංකුව්ය විසින් එක් එක් ස්යානය පව්යනුපව්යන් 
පව්යන්පව්යන් ව්යශපයන් නරන ලන වියනම පිළිබඳ පසොයා බලා ව්යාර්තා 
කිරීම පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් කඳුරට නව්ය ගම්මාන, 
යටිතල  හුබකම් හා ප්රජා සංව්යර්ධන පිළිබඳ අනු-කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=161
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=162
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=172
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=175
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=181
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
http://www.parliament.lk/si/component/committees/commitee/showCommittee?id=186
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29 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

 

ජනතා විමුක්තිප ප රමුණ 

 

 

  

 

 

ගරු බිමේ රේනායා මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය 
ජනතා විමුක්ති මපරමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ජාතිපක ලැයිස්තුව්ය 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 මහජන ප ත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 තරුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය 

 ප්රතිපසන්ධාන හා උතුර හා නැපගනහිර නැව්යත පගොඩනැඟීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා ව්යන එක්සත් ජාතීන්පේ 2030 නයාය 
 ත්රය පිළිබඳ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 විපද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිපව්යරණව්යල දී ඡන්නය 
 ාවිච්චි කිරීමට ඇතිප ඉඩකඩ සලසා දීපම් සහ ඊට අනුෂංගික 
කරුණු විමර්ශනය කර පියව්යර නිර්පද්ශ පකොට ව්යාර්තා කිරීම 
සඳහා ව්යන  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 බ්රසීලපයහි ශ්රී ලංකා තානා තිප කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් 
ජන නපයහි, නිේපයෝක් නුව්යර, එක්සත් ජාතීන්පේ ශ්රී ලංකා 
නිතය නිපයෝිතත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම 
සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව්ය විසින් එක් එක් ස්යානය 
පව්යනුපව්යන් පව්යන්පව්යන් ව්යශපයන් නරන ලන වියනම පිළිබඳ 
පසොයා බලා ව්යාර්තා කිරීම පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ 
කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතිපන්පේ 2030 නයාය 
 ත්රය සම්බන්ධපයන්  ාර්ලිපම්න්තු පත්රීම් කාරක සභාපේ 
තුන්ව්යැනි කණ්ඩායපම්  (යුක්තිපය සහ සාධාරණත්ව්යය) පිළිබඳ 
අනුකාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 

30 පා්යලිමේ්තුමේ විපක්ෂ නායා ාා්යයාලය 

 

  

 ගරු )වවද( නලි්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනතා විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 
කළුතර 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 පත්රීම් කාරක සභාව්ය 

 අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා ව්යන එක්සත් ජාතීන්පේ 2030 
නයාය  ත්රය පිළිබඳ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 අධයා න හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් අධයා නය පිළිබඳ 
අනුකාරක සභාව්ය 

 පසෞඛය සහ මානව්ය ුබභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් පසෞඛය, 
ප ෝෂණ හා පද්ශීය නව්යනය කටයුතු පිළිබඳ අනුකාරක 
සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතිපන්පේ 2030 
නයාය  ත්රය සම්බන්ධපයන්  ාර්ලිපම්න්තු පත්රීම් 
කාරක සභාපේ හතර කණ්ඩායම - ( රිසරය සහ 
ස්යායීබව්ය) පිළිබඳ අනුකාරක සභාව්ය 

 2018 ව්යර්ෂපේ අයව්යැය ඇස්තපම්න්තුව්යලින් පතෝරාගත් 
අමාතයංශව්යල ව්යැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම 
පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 බදුේල පනමළ බාලිකා විනයාලයපේ විදුහේ තිපපේ 
ගැටළුව්ය පිළිබඳ පසොයා බැීයම සඳහා අධයා න හා මානව්ය 
සම් ත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව්ය යටපත්  ත්කළ අනු කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 
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 ගරු නිහාේ ගලප්පේති මැතිතුමා 
 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනතා විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

හම්බන්පතොට 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 මහජන ප ත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ගෘහය කාරක සභාව්ය 

 තිපරසර සංව්යර්ධනය හා  රිසර සහ ස්ව්යභාවික සම් ත් 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 අධයා නය හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 අභයන්තර  රි ාලනය හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 අධයා න හා මානව්ය සම් ත් සංව්යර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් අධයා නය පිළිබඳ 
අනුකාරක සභාව්ය 

 බදුේල පනමළ බාලිකා විනයාලයපේ විදුහේ තිපපේ ගැටළුව්ය 
පිළිබඳ පසොයා බැීයම සඳහා අධයා න හා මානව්ය සම් ත් 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 
යටපත්  ත්කළ අනු කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ තුන්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 
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ගරු සුනිේ හඳු්මනේති මැතිතුමා 

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනතා විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ජාතිපක ලැයිස්තුව්ය 

තනතුරු ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාපේ සභා තිප 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 ප ොදු ව්යයා ාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ආර්ථික සංව්යර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ප්රව්යාහනය සහ සන්නිපේනනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 ව්යයා ාර සහ ව්යානිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව්ය 

 රජපේ මුනේ පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 විපද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිපව්යරණව්යල දී ඡන්නය 
 ාවිච්චි කිරීමට ඇතිප ඉඩකඩ සලසා දීපම් සහ ඊට අනුෂංගික 
කරුණු විමර්ශනය කර පියව්යර නිර්පද්ශ පකොට ව්යාර්තා කිරීම 
සඳහා ව්යන  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 බ්රසීලපයහි ශ්රී ලංකා තානා තිප කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් 

ජන නපයහි, නිේපයෝක් නුව්යර, එක්සත් ජාතීන්පේ ශ්රී ලංකා 
නිතය නිපයෝිතත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම 
සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව්ය විසින් එක් එක් ස්යානය පව්යනුපව්යන් 
පව්යන්පව්යන් ව්යශපයන් නරන ලන වියනම පිළිබඳ පසොයා බලා 
ව්යාර්තා කිරීම පිණිස වූ  ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

 ව්යයා ාර හා ව්යානිජ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය යටපත් ශ්රී 
ලංකාපේ ජාතිපක බුද්ධිමය පද් ළ කාර්යාලය සම්බන්ධපයන් 
ගැටලු විසඳීම පිළිබඳ අනු කාරක සභාව්ය 

 2018 ව්යර්ෂපේ අයව්යැය ඇස්තපම්න්තුව්යලින් පතෝරාගත් 
අමාතයංශව්යල ව්යැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම පිණිස වූ 
 ාර්ලිපම්න්තු විපශේෂ කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හයව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හත්ව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ අටව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 



 වා්යෂිා ාා්යය සාධාන වා්යතාව 2017 
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ගරු විජිත මහේරේ මැතිතුමා  

මද්ශපාලන පක්ෂය ජනතා විමුක්තිප ප රමුණ 

මැතිවරණ දිස්ත්රික්ාය / 

ජාතිා ලැයිස්තුව 

ගම් හ 

තනතුරු කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ  
කාරක සභාපේ සභා තිප 

සාමාජිාේවය දරන 

ාාරා සභා 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 ස්යාව්යර නිපයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

  ාර්ලිපම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව්ය 

 පත්රීම් කාරක සභාව්ය 

 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 නනතිපක කටයුතු (දුෂණ විපරෝධී) සහ මාධය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 

 ජාතිපක ආරක්ෂාව්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ය 
යටපත් රයව්යාහන කළමණාකරණය පිළිබඳ අනු කාරක සභාව්ය 

පා්යලිමේ්තු 

ාාලපරිච්මේද 
 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ හතරව්යන 
 ාර්ලිපම්න්තුව්ය 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජව්යාදී ජනරජපේ  ස්ව්යන 
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