




1. කෘෂිකාර්මික අනු කිටුව  
 

අරමුණ 
 

▪ පවත්නා සම්පත් උපය ෝගී කරයෙන ප්රායේශී  මට්ටයම් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංවර්මධන  

කරින් ස්ව ංයපෝෂිත ආර්මික ක් යොඩනංවා ජනතාවයේ ජීවන තත්ත්ව  ඉහළ න ංවීම. 

විෂ  පථ   

 

▪ යත්, යපාල්, රබර්ම 

▪  අපන න ය ෝෙ 

▪ මධය හා මහා පරිමාණ කෘෂිකාර්මික යබෝෙ, වී හා ක්යෂ්ත්ර යබෝෙ ( එළවළු ,පළතුරු, යබෝෙ වර්මෙ 16 ) 

▪ වනජීවී  

▪ වන සංරක්ෂණ 

▪ ඉඩම් 

▪ ඉඩම් පරිහරණ  

▪ යොවිජන යස්වා  

▪ යපායහාර යබදාහ රීම 

▪ වාරිමාර්මෙ 

▪ පරිසර සංරක්ෂණ  
▪ කාබනික යපායහාර  ාවිත  ඉහළ න ංවීම 

▪ කෘෂි රසා නික හා කෘිනාශක  ාවිත  නි ාමන  කිරීම 

▪ කෘෂි නිෂ්පාදන අයෙවි  හා යොවියපාළ කළමනාකරණ  

▪ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන 
 
 

කිටු නිෙධාරීන්   
 

▪ ප්රායේශී  යල්කම්/ සහකාර ප්රායේශී  යල්කම් 

▪ සහකාර අධයක්ෂ  

▪ කොප  ාර සහකාර කෘෂිකර්මම අධයක්ෂ  

▪ යොවිජන සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ සමෘේි මූෙසථ්ාන කළමනාකරුවන් 

▪ සි ලුම ග්රාම නිෙධාරීන් 

▪ කෘෂිකර්මම පර්මයේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර  

▪ යපාල් සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ යත් පරීක්ෂක 

▪ රබර්ම සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ සුළු අපන න සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ කෘෂි උපයේශක 

▪ ජාතික යපායහාර යල්කම් කාර්ම ාෙයේ නිෙධාරීන් 

▪ පළාත් වාරිමාර්මෙ යදපාර්මතයම්න්තු නිෙධාරීන් 

▪ පරිසර නිෙධාරී 

▪ වන සංරක්ෂණ නිෙධාරී 

▪ වනජීවි සංරක්ෂණ නිෙධාරී 
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▪ ඉඩම් නිෙධාරී 

▪ ඉඩම් පරිහරණ ස ෙසුම් නිෙධාරී 

▪ ප්රායේශී  සම්බන්ීකරණ කිටුව විසින් 

තීරණ  කරනු ෙබන යවනත් නිෙධාරීන් 

 



2. ජීවන ෝපාය අනු කිටුව 
 

අරමුණ 
 

▪ ප්රායේශී  අනනයතාව න් සහිත ජීවයනෝපා න් ව ඩිදියුණු කිරීම තුළින් ප්රායේශයේ ජනතාවයේ 

ආර්මික  නඟා සිටුවීම  
 
 

විෂ  පථ   

▪ ෙෘහ ආර්මික කළමනාකරණ  

▪ කුඩා වයාපාර සංවර්මධන   

▪ වියේශ රැකි ා  

▪ පශු සම්පත්  

▪ සංචාරක 

▪   සමෘේි 

▪  මධය හා මහා පරිමාණ ීවර හා ජෙජීවී වොව  

▪ නිපුණතා සංවර්මධන 

▪ විදයා හා තාක්ෂණික කටයුතු  

▪ වයවසා කත්ව  

▪ මල් වොව 

▪ ග්රාම සංවර්මධන 

▪ ෙෘහසථ් කර්මමාන්ත හා ස්ව ං රැකි ා 

▪ ස්යේච්ඡා සංවිධානවෙ ආර්මික කටයුතු 

▪ නව නිප යුම් 

▪ ආහාර නිෂ්පාදන  
 

අදාෙ නිෙධාරීන්   
 

▪ ප්රායේශී  යල්කම්/ සහකාර ප්රායේශී  යල්කම් 

▪ සහකාර අධයක්ෂ  

▪ සමෘේි මූෙසථ්ාන කළමනාකරුවන් 

▪ ආර්මික සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ සමෘේි සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ මහජන යසෞඛ්ය පරීක්ෂක  

▪ විදාතා  නිෙධාරී 

▪ වියේශ රැකි ා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ වයවසා  සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ වනිතා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ ප්රජා වියශෝධන නිෙධාරී 

▪ යතාරතුරු හා සන්නියේදන තාක්ෂණ සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ නිපුණතා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ ජෙජීවී වයාප්ත නිෙධාරී 

▪ කුඩා වයාපාර සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ මානව සම්පත් නිෙධාරී 

▪ සංවර්මධන සම්බන්ීකාරක 

▪ ීවර පරීක්ෂක 

▪ සංවර්මධන නිෙධාරී ( පශු සම්පත්) 

▪ සත්ත්ව සංවර්මධන උපයේශක  

▪ ප්රායේශී  සම්බන්ීකරණ කිටුව විසින් 

තීරණ  කරනු ෙබන යවනත් නිෙධාරීන් 

 



3. යටිතල පහසුකම් අනු කිටුව 
 

අරමුණ 

 

▪ ජනතාවයේ ජීවන තත්ත්ව  ඉහළ න ංවීම සඳහා ප්රායේශී  වශය න් සංවර්මධන  කළ යුතු  ටිතෙ 

පහසුකම් හඳුනායෙන ආ තන අතර සම්බන්ීකරණ  තුළින් ඒවා ව ඩිදියුණු කිරීම 

 

විෂ  පථ   

▪ ග්රාමී  මාර්මෙ 

▪ ජෙ  

▪ විදුලි  

▪ වාරිමාර්මෙ 

▪ පුනර්මජනනී  බෙශක්ති  

▪ නිවාස  

▪ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

▪ යවරළ සංරක්ෂණ  

 

අදාෙ නිෙධාරීන්   

 

▪ ප්රායේශී  යල්කම් / සහකාර ප්රායේශී  යල්කම් 

▪ සහකාර අධයක්ෂ  

▪ පළාත් බඳ මාර්මෙ සංවර්මධන අිකාරියේ ව ඩ අිකාරී 

▪ ප්රායේශී  ඉංජියන්රු (ප්රායේශී  ඉංජියන්රු කාර්ම ාෙ ) 

▪ මාර්මෙ සංවර්මධන අිකාරියේ නිය ෝජිතය කු  

▪ නාෙරික සංවර්මධන අිකාරියේ නිය ෝජිතය කු 

▪ පහත්ිම් සංවර්මධන මණ්ඩෙයේ නිය ෝජිතය කු  

▪ නෙර ස ා / ප්රායේශී  ස ා යල්කම් / නාෙරික යකාමසාරිස් 

▪ පරිසර නිෙධාරී 

▪ නිවාස නිෙධාරී 

▪ සංවර්මධන නිෙධාරී ( ග්රාම සංවර්මධන) 

▪ ආපදා සහන යස්වා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ වාරිමාර්මෙ නිෙධාරී 

▪ යවරළ සංරක්ෂණ සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ ජන හා සංඛ්යායල්ඛ්ණ නිෙධාරී 

▪ ප්රජා ජෙ ස පයුම් යදපාර්මතයම්න්තුයේ ස්ථාන  ාර නිෙධාරී 

▪ ජාතික ජෙසම්පාදන හා ජොපවාහන මණ්ඩෙයේ නිය ෝජිතය කු 

▪ විදුලි අිකාරියේ නිය ෝජිතය කු  

▪ ඩියපෝ අිකාරියේ නිය ෝජිතය කු 

▪ ශ්රී ෙංකා යටලියකාම් ආ තනයේ නිය ෝජිතය කු  

▪ ප්රායේශී  සම්බන්ීකරණ කිටුව විසින් තීරණ  කරනු ෙබන යවනත් නිෙධාරීන් 

 
 

▪ ප්රවාහන 

▪ නාෙරික සංවර්මධන   

▪ ග්රාමී  යපාෙ 

▪ ප්රජා ශාො පළාත් පාෙන   ටයත් ප වරී ඇති කාර්ම  න්  

( කසළ කළමනාකරණ  හා ප්රතිචක්රිකරණ ) 

▪ යපර පාසල් 

▪ දුරකථන / විදුලි සංයේශ  

▪ ආපදා කළමනාකරණ  

 



4. සමාජ යටිතල පහසුකම් අනු කිටුව 
 

අරමුණ  

 

▪ ප්රායේශී  යල්කම් යකාට්ඨාස  තුළ සි ලු ජන යකාටස්වෙට අවශය ආහාර ද්රවය, යසෞඛ්ය යස්වා 

ඇතුළු සි ලු අතයවශය යසව්ා සම්පාදන  සහතික කිරීම 

 
 

විෂ  පථ   

▪ යසෞඛ්ය ( ප්රජා යසෞඛ්ය ද ඇතුළත්ව ) 

▪ මාතෘ සා න  

▪ අධයාපන   

▪ ග්රාමී  පාසල් 

▪ සමූපකාර 

▪ පාරිය ෝගික යස්වා 

▪ පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ  

▪ කො හා සංස්කෘතික 

 

අදාෙ නිෙධාරීන්   

▪ ප්රායේශී  යල්කම්/ සහකාර ප්රායේශී  යල්කම් 

▪ සහකාර අධයක්ෂ 

▪ සහකාර සමූපකාර යකාමසාරිස් 

▪ විවිධ යස්වා සමූපකාර සිති ස ාපති  

▪ යසෞඛ්ය වවදය නිෙධාරී 

▪ යේශී  ආයුර්මයේද වවදය  නිෙධාරී 

▪ කොප  / යකාට්ඨාස අධයාපන අධයක්ෂ 

▪ සංස්කෘතික සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ වනිතා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ මයනෝ උපයේශන සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ ප්රජා වියශෝධන නිෙධාරී 

▪ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක නිෙධාරී 

▪ යබෞේධ කටයුතු සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ ළමා ආරක්ෂණ නිෙධාරී 

▪ මහජන යසෞඛ්ය පරීක්ෂක 

▪ සමූපකාර පරීක්ෂක  

▪ ප්රායේශී  සම්බන්ීකරණ කිටුව විසින් තීරණ  කරනු ෙබන යවනත් නිෙධාරීන් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. මහජ  ආරක්ෂාව හා සමාජ සංවර්මධ  අනු කිටුව 
 

අරමුණ  

 

▪ ප්රායේශී  යල්කම් යකාට්ඨාස  තුළ ළමා, තරුණ හා ව ඩිහිටි න්යේ ආරක්ෂාව හා ආධයාත්ික 

සංවර්මධනය න් පරිපූර්මණ සමාජ ක් ිහි කිරීම සඳහා අවශය පහසුකම් ස ෙසීම 
 

 

විෂ  පථ   

▪ මහජන ආරක්ෂාව 

▪ මත්ද්රවය නිවාරණ  

▪ ක්රීඩා 

▪ ආකල්ප සංවර්මධන  

▪ දහම් අධයාපන  

▪ වියශ්ෂ අවශයතා සහිත ළමුන් 

▪ සමාජ සු සාධන  

▪ ග්රාමී  ප්රජා සංවිධාන 

▪ ආෙික මධයස්ථාන 

▪ ස්යේච්ඡා සංවිධාන 

▪ තාක්ෂණ, කාන්තා  හා ළමා සංවර්මධන  

▪ ජාතික ඒකාබේධතාව  
 

අදාෙ නිෙධාරීන්   

▪ ප්රායේශී  යල්කම්/ සහකාර ප්රායේශී  යල්කම් 

▪ සහකාර අධයක්ෂ  

▪ යපාලිස් ස්ථානාිපති 

▪ ක්රීඩා නිෙධාරී 

▪ මයනෝ උපයේශන නිෙධාරී 

▪ ඵෙදායිතා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ තරුණ යස්වා නිෙධාරී 

▪ සමාජ යස්වා නිෙධාරී 

▪ යබෞේධ කටයුතු සමාය ෝජක  

▪ මුල් ළමාවි  සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ ජාතික ඒකාබේධතා නිෙධාරී 

▪ ප්රජා වියශෝධන නිෙධාරී 

▪ සමථ නිෙධාරී 

▪ වනිතා සංවර්මධන නිෙධාරී 

▪ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක නිෙධාරී 

▪ පරිවාස නිෙධාරී 

▪ ජාතික ළමා රක්ෂක අිකාරියේ නිෙධාරී 

▪  ාෂා සම්බන්ීකාරක 

▪ සංස්කෘතික නිෙධාරී 

▪ ප්රායේශී  සම්බන්ීකරණ කිටුව විසින් තීරණ  කරනු ෙබන යවනත් නිෙධාරීන්  



 

   
 

 
ආර්ථික පුනර්ථීවනය හා දරිද්රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ථයසාධන බලකාය 

 
ජාතික සම්බන්ීකරණ අනු කමිටු 

       
         

 

 

2021 - අයවැය යයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම 

“ගම සමඟ පිළිසඳරක් - වැඩ සමඟ යළි ගමට” 

 

ජාතික 

සම්බන්ීකරණ 

අනුකමිටුව 

රැස්වන දිනය හා යේලාව 
පළමු රැස්ීයම් දිනය 

හා ස්ථානය 
ජාතික සම්බන්ීකරණ 

අනුකමිටු සභාපතිවරුන් 

ජාතික සම්බන්ීකරණ අනු කමිටු 

යේකම්වරුන් 

කාර්ථයසාධන බලකා 

සම්බන්ීකරණ යේකම්වරුන් හා 

සම්බන්ීකාරකවරුන් 

1. කෘෂිකාර්ථමික 

අනුකමිටුව 

සෑම මාසයකම යදවන 

සතියේ  

බදාදා දින  

යප.ව. 9.00 

2021.02.18 

ප.ව.5.00 

නිල මැදුර 

නාරායහන්්පිට 

ගරු චමේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඩි.එම්.අනුර දිසානායක මහතා 

(යේකම්, වාරිමාර්ථග අමාතාාංශය) 

ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
දු.අාංකය : 075 095 0531 
 

ආර්ථ.ඒ.එන්.ප්රියදර්ථශනී මිය 

දු.අාංකය : 071 812 4161  

2. ීවයනෝපාය 

අනුකමිටුව  

සෑම මාසයකම යදවන 

සතියේ  

බදාදා දින  

ප.ව. 2.00 

2021.02.17 

ප.ව.2.00 
 

මඟ නැගුම මහ මැදුර 

ගරු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා 

මැතිතුමා 

එම්.පි.ඩි.යු.යක්.මාපා පතිරණ මහතා 

(යේකම් , කම්කරු අමාතාාංශය) 

ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
දු.අාංකය : 075 095 0531 
 

තිලිණි පිරීස ්මිය 

දු.අාංකය : 071 849 2763 

3. යටිතල පහසුකම්  

    අනුකමිටුව 

සෑම මාසයකම යදවන 
සතියේ (පාර්ථලියම්න්තු 

යනාමැති)  අඟහරුවදා දින 
යප.ව.10.00 

2021.02.17 

ප.ව.2.30 

 

මඟ නැගුම  මහ මැදුර 

ගරු යජාන්ස්ටන් ප්රනාන්දු 

මැතිතුමා 

ආර්ථ.ඩබ්.ආර්ථ.යේමසිරි මහතා 
(යේකම්, මහාමාර්ථග අමාතාාංශය) 

නිහාේ යසෝමීර මහතා 

දු.අාංකය : 077 330 8644 

 

ආර්ථ.එේ.සුනීතා මිය 

දු.අාංකය : 071 288 6264 

4. සමාජ යටිතල 

පහසුකම් 

අනුකමිටුව 

සෑම මාසයකම පළමු 

පාර්ථලියම්න්තු සතියේ 

අඟහරුවදා දින 

ප.ව.2.30 

2021.02.23 

ප.ව.2.30 

අධාපන අමාතාාංශය 

ගරු මහාචාර්ථය ී.එේ.පීරිස ්

මැතිතුමා 

එස්.එච්. හරිස්චන්ද්ර මහතා  

(යේකම්, දහම් පාසැේ, පිරියවන් හා 

භික්ු අධාපන රාජ අමාතාංශය) 

නිහාේ යසෝමීර මහතා 

දු.අාංකය : 077 330 8644 

 

ඩබ්.එස්.එස්.ශානිකා ඒකනායක මිය 

දු.අාංකය : 071 3300371 

5. මහජන 

ආරක්ෂාව හා සමාජ 

සාංවර්ථධන 

අනුකමිටුව 

සෑම මාසයකම පළමු 
පාර්ථලියම්න්තු සතියේ 
සිකුරාදා දින 
ප.ව.2.30 

2021.02.25 
ප.ව.2.30 

රාජ යස්වා, පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතාාංශය 

ගරු ජනක බණ්ඩාර 

යතන්නයකෝන් මැතිතුමා 

යේ.යේ.රත්නසිරි මහතා 

(යේකම්, රාජ යස්වා, පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන අමාතාාංශය) 

එන්.සී.ෆර්ථඩිනැන්ු මහතා  

දු.අාංකය : 076 336 1589 
 

 

අයි.ආර්ථ.එම්.යකාසස්ින්න මිය 

දු.අාංකය : 071 848 2391 

 

ඇමුණුම - 02 



ජාතික සම්බන්ධීකරණ අනු කමිටු 

1. කෘෂිකාර්මික අනු කිටුව 

1. ගරු සී.බී.රත්නායක මැතිතුමා - වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්ය  
 

I. ගරු විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා - වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත් 
වැඩපිළිවවලවල් හා කැලෑ නැවත් වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 

 

2. ගරු චමල් රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා -වාරිමාර්මග අමාත්ය 
 

I. ගරු සිරිපාල ගමලත් මැතිතුමා - මහවැලි කලාප ආශ්රිත් ඇලවේලි හා ජ්නාවාස වපාදු යටිත්ල පහසුකම් 

සංවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 
 

II. ගරු අනුරාධ ජ්යරත්න මැතිතුමා -ග්රාමීය කුඹුරු හා ආශ්රිත් වැේ, ජ්ලාශ හා වාරිමාර්මග සංවර්මධන රාජ්ය 

අමාත්ය 
 

3. ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා - පරිසර අමාත්ය 
 

4. ගරු එස්.එම්.චන්රවස්න මැතිතුමා -ඉඩම් අමාත්ය 
 

 

5. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මැතිතුමා -කෘෂිකර්මම අමාත්ය 
 

I. ගරු වමාහාන් ද සිල්වා මැතිතුමා - වපාවහාර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික වපාවහාර හා 

කෘිනාශක භාවිත් නියාමන රාජ්ය අමාත්ය 
 

II. ගරු සත්ාසිවම් වියාවල්න්රන් මැතිතුමා -පසුගාමී ග්රාමීය ප්රවේශ සංවර්මධන සහ ගෘහාශ්රිත් සත්ත්ව පාලන 

හා සුළු ආර්මික වභෝග වගා ප්රවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 
 

III. ගරු ඩී.බී. වහ්රත් මැතිතුමා - පශු සම්පත්, වගාවිවපාළ ප්රවර්මධන හා කිරි හා බිත්ත්ර ආශ්රිත් කර්මමාන්ත් 

රාජ්ය අමාත්ය 
 

IV. ගරු ශෂීන්ර රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා - වී හා ධානය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, ිරිස්, ළූනු හා 

අර්මත්ාපල් වගා ප්රවර්මධන, බීජ් නිෂ්පාදන හා උසස් ත්ාක්ෂණික කෘෂිකර්මම රාජ්ය අමාත්ය 

 

6. ගරු රවම්ෂ ්පතිරණ මැතිතුමා -වැවිලි අමාත්ය 
 

I. ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මැතිතුමා -වපාල්, කිතුල් හා ත්ල් වගා ප්රවර්මධනය හා ආශ්රිත් කාර්මික භාණ්ඩ 

නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්ය අමාත්ය 
 

II. ගරු කනක වහ්රත් මැතිතුමා - සමාගම් වතු ප්රතිසංසක්රණ, වත් හා රබර්ම වතු ආශ්රිත් වභෝග වගා සහ 

කර්මමාන්ත්ශාලා නවීකරණය හා වත් හා රබර්ම අපනයන ප්රවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 
 

III. ගරු ජ්ානක වක්කුඹුර මැතිතුමා - උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්ිරිස,් කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා 

වැවිලි වභෝග වගා සංවර්මධනය, ආශ්රිත් කර්මමාන්ත් හා අපනයන ප්රවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 
 

 

ඇමුණුම - 03 



2. ජීවවනෝපාය අනු කිටුව 

 

1. ගරු මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා -මුදල් අමාත්ය 
 

I. ගරු වශහාන් වස්මසිංහ මැතිතුමා -සමෘේි, ගෘහ ආර්මික, ක්ුර මූලය, ස්වයං රැකියා හා 
වයාපාර සංවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 

II. ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා -මුදල් හා ප්රාේධන වවළඳපළ සහ රාජ්ය වයවසාය 
ප්රතිසංස්කරණ රාජ්ය අමාත්ය 

 

2. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා -කම්කරු අමාත්ය 
 

I. ගරු ප්රියංකර ජ්යරත්න මැතිතුමා -විවේශ රැකියා ප්රවර්මධන හා  වවළඳපළ විවිධාංගිකරණ රාජ්ය 
අමාත්ය 

 

3. ගරු මහාචාර්මය ජී.එල්.පීරිස් මැතිතුමා -අධයාපන අමාත්ය 
I. ගරු පියල් නිශාන්ත් ද සිල්වා මැතිතුමා -කාන්ත්ා හා ළමා සංවර්මධන, වපර පාසල් හා ප්රාථික 

අධයාපන, පාසල් යටිත්ල පහසුකම් හා අධයාපන වස්වා රාජ්ය අමාත්ය 
 

II. ගරු සීත්ා අ රවේවපාල මැතිතුිය -නිපුණත්ා සංවර්මධන, වෘත්ීය අධයාපන, පර්මවේෂණ හා නව 
නිපැයුම් රාජ්ය අමාත්ය 

 

4. ගරු ඩේලස් වේවානන්දා මැතිතුමා -ධීවර අමාත්ය 
 

I. ගරු කංචන විවේවස්කර මැතිතුමා -විසිතුරු මසුන්, ිරිදිය මත්සය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම, ධීවර 

වරාය සංවර්මධන, බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජ්ය අමාත්ය 
 

5. ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා -කර්මමාන්ත් අමාත්ය 
 

I. ගරු දයාසිරි ජ්යවස්කර මැතිතුමා -බතික්, අත්යන්ර වරදි හා වේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්ය 
අමාත්ය 

 

II. ගරු ප්රසන්න රණවීර මැතිතුමා  -වේවැල්, පිත්ත්ල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්රාමීය කර්මමාන්ත් ප්රවර්මධන 
රාජ්ය අමාත්ය 

 
 

III. ගරු වලාහාන් රත්වත්ත් මැතිතුමා - මැණික් හා ස්වර්මණාභරණ ආශ්රිත් කර්මමාන්ත් රාජ්ය අමාත්ය 
 

 

6. ගරු ප්රසන්න රණතුංග මැතිතුමා -සංචාරක අමාත්ය 
 

I. ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා - ගුවන් වස්වා හා අපනයන කලාප සංවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 
 

7. ගරු නාමල් රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා -ත්රුණ හා ක්රීඩා අමාත්ය 
 

I. ගරු වත්නුක විදානගමවේ මැතිතුමා -ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිත්ල පහසුකම් ප්රවර්මධන රාජ්ය 
අමාත්ය 

 
 



1. ගරු මහින්ද රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා -නාගරික සංවර්මධන හා නිවාස අමාත්ය  
 

I. ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මැතිතුමා -ග්රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා වගාඩනැගිලි රවය කර්මමාන්ත් 
ප්රවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය  

 

II. ගරු නාලක වගාඩවහ්වා මැතිතුමා -නාගරික සංවර්මධන, වවරළ සංරක්ෂණ, අපරවය බැහැරලීම හා 
ප්රජ්ා පවිරත්ා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය 

 

III. ගරු ජීවන් වත්ාන්ඩමන් මැතිතුමා- වතු නිවාස හා ප්රජ්ා යටිත්ල පහසුකම් රාජ්ය අමාත්ය 
 

2. ගරු මහාචාර්මය ජී.එල්.පීරිස් මැතිතුමා -අධයාපන අමාත්ය 
 

I. ගරු පියල් නිශාන්ත් ද සිල්වා මැතිතුමා -කාන්ත්ා හා ළමා සංවර්මධන, වපර පාසල් හා ප්රාථික 

අධයාපන, පාසල් යටිත්ල පහසුකම් හා අධයාපන වස්වා රාජ්ය අමාත්ය 
 

 

3. ගරු ජ්නක බණ්ඩාර වත්න්නවකෝන් මැතිතුමා -රාජ්ය වස්වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය 
 

I. ගරු වරාෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා - පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය 
 
 

4. ගරු චමල් රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා -වාරිමාර්මග අමාත්ය 
 

I. ගරු සිරිපාල ගමලත් මැතිතුමා -මහවැලි කලාප ආශ්රිත් ඇලවේලි හා ජ්නාවාස වපාදු යටිත්ල පහසුකම් 
සංවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 

 

II. ගරු අනුරාධ ජ්යරත්න මැතිතුමා -ග්රාමීය කුඹුරු හා ආශ්රිත් වැේ, ජ්ලාශ හා වාරිමාර්මග සංවර්මධන රාජ්ය 
අමාත්ය 

 
 

5. ගරු ඩලස් අලහප්වපරුම මැතිතුමා -විදුලිබල අමාත්ය 
 

I. ගරු දුින්ද දිසානායක මැතිතුමා -සූර්මයබල, සුළං හා ජ්ල විදුලිජ්නන වයාපෘති සංවර්මධන රාජ්ය 
අමාත්ය 

 

6. ගරු වජ්ාන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මැතිතුමා -මහාමාර්මග අමාත්ය 
 

I. ගරු නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා -ග්රාමීය මාර්මග හා අවවශෂ් යටිත්ල පහසුකම් රාජ්ය අමාත්ය 
 

7. ගරු වාසුවේව නානායක්කාර මැතිතුමා -ජ්ලසම්පාදන අමාත්ය 
 

I. ගරු සනත් නිශාන්ත් මැතිතුමා -ග්රාමීය හා ප්රාවේශීය පානීය ජ්ලසම්පාදන වයාපෘති සංවර්මධන රාජ්ය 
අමාත්ය 

 

9. ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා -බලශක්ති අමාත්ය 
 

10. ගරු වරෝහිත් අවබ්ගුණවර්මධන මැතිතුමා -වරාය හා නාවික අමාත්ය 
 

I. ගරු ජ්යන්ත් සමරවීර මැතිතුමා - ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා 
වබෝට්ටටු හා නැේ කර්මමාන්ත් සංවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 

 

 

3. යටිතල පහසුකම් අනු කමිටුව 

 



 

4. සමාජ යටිතල පහසුකම් අනු කමිටුව 

 

1. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා -කම්කරු අමාත්ය 
 

I. ගරු ප්රියංකර ජ්යරත්න මැතිතුමා -විවේශ රැකියා ප්රවර්මධන හා  වවළඳපළ විවිධාංගිකරණ රාජ්ය 
අමාත්ය 

 

2. ගරු මහාචාර්මය ජී.එල්.පීරිස් මැතිතුමා -අධයාපන අමාත්ය 
 

I. ගරු. සුසිල් වේමජ්යන්ත් මැතිතුමා -අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ, විවෘත් විශ්වවිදයාල හා දුරස්ථ 

අධයාපන ප්රවර්මධන රාජ්ය අමාත්ය 
 

II. ගරු විජිත් වබ්රුවගාඩ මැතිතුමා -දහම් පාසල්,පිරිවවන් හා භික්ු අධයාපන රාජ්ය අමාත්ය 
 

III. ගරු පියල් නිශාන්ත් ද සිල්වා මැතිතුමා -කාන්ත්ා හා ළමා සංවර්මධන, වපර පාසල් හා ප්රාථික 

අධයාපන, පාසල් යටිත්ල පහසුකම් හා අධයාපන වස්වා රාජ්ය අමාත්ය 
 

IV. ගරු සීත්ා අ රවෙවපාල මැතිතුිය -නිපුණත්ා සංවර්මධන, වෘත්ීය අධයාපන, පර්මවේෂණ හා නව 
නිපැයුම් රාජ්ය අමාත්ය 

 

3. ගරු පවිරා වේවී වන්නිආරච්චි මැතිතුිය -වසෞඛ්ය අමාත්ය 
 

I. ගරු සුදර්මශනී ප්රනාන්දුපුල්වල් මැතිතුිය - ප්රාථික වසෞඛ්ය වස්වා, වසංගත් වරෝග හා වකාවිඩ් 
වරෝග පාලන කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය 

 

II. ගරු සිසිර ජ්යවකාඩි මැතිතුමා -වේශීය වවදකම් ප්රවර්මධන, ග්රාමීය හා ආයුර්මවේද වරෝහල් සංවර්මධන 
හා ප්රජ්ා වසෞඛ්ය රාජ්ය අමාත්ය 

 

III. ගරු චන්න ජ්යසුමන මැතිතුමා -ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්ය අමාත්ය 
 

 

4. ගරු ගාිණි වලාකුවේ මැතිතුමා -ප්රවාහන අමාත්ය 
 

I. ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුම -වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්රවාහන වස්වා හා දුම්රිය මැදිරි හා වමෝටර්ම 
රථ කර්මමාන්ත් රාජ්ය අමාත්ය 

 
5. ගරු බන්දුල ගුණවර්මධන මැතිතුමා -වවළඳ අමාත්ය 

 

I. ගරු ලසන්ත් අලගියවන්න මැතිතුමා -සමුපකාර වස්වා, අවලවි සංවර්මධන හා පාරිවභෝගික 
ආරක්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය 

 

6. ගරු වකවහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා -ජ්නමාධය අමාත්ය 
 

7. ගරු විදුර වික්රමනායක මැතිතුමා -ජ්ාතික උරුම, ප්රාසාංග කලා හා ග්රාමීය කලා ශිල්පී ප්රවර්මධන කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්ය 
 



5. මහජන ආරක්ෂාව හා සමාජ සංවර්ධන අනු කමිටුව 

 

1. ගරු මහාචාර්මය ජී.එල්.පීරිස් මැතිතුමා -අධයාපන අමාත්ය 
 

I. ගරු විජිත් වබ්රුවගාඩ මැතිතුමා -දහම් පාසල්,පිරිවවන් හා භික්ු අධයාපන රාජ්ය අමාත්ය 

 

2. ගරු දිවන්ෂ් ගුණවර්මධන මැතිතුමා -විවේශ අමාත්ය 
 

3. ගරු ජ්නක බණ්ඩාර වත්න්නවකෝන් මැතිතුමා -රාජ්ය වස්වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය 
 

I. ගරු චමල් රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා - රාජ්ය ආරක්ෂක, ස්වවේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්ය 
අමාත්ය 
 

4. ගරු නාමල් රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා -ත්රුණ හා ක්රීඩා අමාත්ය 
 

I. ගරු වත්නුක විදානගමවේ මැතිතුමා -ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිත්ල පහසුකම් ප්රවර්මධන රාජ්ය 
අමාත්ය 

 
5. ගරු අලි සබ්රි මැතිතුමා -අිකරණ අමාත්ය 

 

I. ගරු වලාහාන් රත්වත්ත් මැතිතුමා -බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන 
කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය 

 

6. ගරු සරත් වීරවස්කර මැතිතුමා -මහජ්න ආරක්ෂක අමාත්ය 
 

7. ගරු විදුර වික්රමනායක මැතිතුමා - ජ්ාතික උරුම, ප්රාසාංග කලා හා ග්රාමීය කලා ශිල්පී ප්රවර්මධන කටයුතු 

රාජ්ය අමාත්ය 

 
 

8. ගරු ත්ාරක බාලසූරිය මැතිතුමා - කලාපීය සහවයෝගීත්ා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


