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දළක්භ 

 යුක්තිඹ ඳලීදම් හර්ඹක්භ ක්රභඹක් 

 

 දෝලීඹ උන්නතීන්ට වහ ජනතහ අදප්ක්හන්ට රිරන ඳරිදි 

භහජීඹ අලතහඹන්ට ප්රතිචහය ලදඹන් නීති  

ප්රතිාංසයණඹ කිරීභ; 

 

 

දභදවය 

 හර්ඹක්භ වහ අර්ථව දර යුක්තිඹ ඳසිළීදම් අයමුණ 

ඇති ප්රතිඳවති ළරසුම් වහ  ළඩටවන් ම්ඳහදනඹ කිරීභ ව 

ක්රිඹහවභ කිරීභ; 

 පුයළසිඹන්දේ අයිතිහසිම් ඩහව දවොඳින් පිළිළනීභ 

ආයක්හ කිරීභ ව ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ නීති 

ප්රතිාංසයණඹ කිරීභ ; 
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 යුක්තිඹ ඳසිළීභ, ඳරිඳහරනඹ කිරීදම් ඹහන්ත්රණඹට අදහරන ප්රතිඳවති ළරසුම් වහ ළඩටවන් 

ම්ඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳයම් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 අදහශ අයමුණු පුයහ ළනීභ වහ ජහති ළරසුම් ඵරධහරීන් භ එඟවඹට ඳළමිණි 

හරසීභහ වහ අඹළඹ ත ම්ඳව ප්රභහණඹ තුශ ඉවත ප්රතිඳවති ළඩටවන් වහ හඳිති 

ක්රිඹහවභ කිරීභ වහ දභදවඹමභ. 

 ආණ්ඩුක්රභ සථහ භඟින් දනව කිසිදු ආඹතනඹක් දත ඳයහ දදනු දනොරළබ යුක්තිඹ 

ඳසිළීදම් අධියණඹන්හි ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ටයුතු. 

 භහජ අලතහන් ව දෝලීඹ ප්රණතහන් ළරකි්රට දන නීති ඳද්ධතිඹට අල යනු 

රඵන ප්රතිාංසයණ සිදු කිරීභ. 

 උහවි ඳද්ධතිඹ තුශ යුක්තිඹ ඳසිලීදම් ප්රභහදඹන් ළශළක්මභ ඇතුළු භසථ ඳරිඳහරනඹට අදහශ 

සිඹලු ටයුතු ක්රභව හර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ. 

 යජඹ දනුදන් අඳයහධ නඩු ඳළරුම්  වහ  සිවි් නීති  ටයුතු. 

 යජඹට ව සිඹලුභ යජදේ දදඳහර්තදම්න්තුරට නීති උඳදදස රඵහදීභ. 

 නීති දටුම්ඳව කිරීභ. 

 ඹම් යදරුකුට නිඹභ යනු රළබ දඩුම් ම්ඵන්ධදඹන් භහ දීභ, එභ දඬුම් අඩු කිරීභ, 

ලිහි් කිරීභ, ප්රභහද කිරීභ  වහ අවහිටුමභ ම්ඵන්ධදඹන් නිර්දද්ලඹන් ඉදිරිඳව කිරීභ. 

 භසථ ක්හසි ඳද්ධතිදේ පරදහයීතහඹ වහ හර්ඹක්භතහඹ ඉවශ නළාංමභ පිණි සුදුසු 

ළඩපිළිදරක් ස කිරීභ වහ ක්රිඹහවභ කිරීභ. 

 ම්රු විනිලසචඹ බහ ඳරිඳහරනඹට ව ඊට අදහශ අදනකුව ටයුතු. 

 නීතිඹ නළත ද්නත කිරීභ වහ ාංග්රවත කිරීභ. 

 නීති ලබ්ද භහරහ පිළිදඹර කිරීභ. 

 ශ්රී රාංහ නීති හර්තහ ඳරකිරීභ. 

 අභහතහාංලඹ ඹටදව ඇති දදඳහර්තදම්න්තු / ආඹතන අධීක්ණඹ ව එභ ආඹතනරට ඳළරී 

ඇති අදනකුව සිඹලුභ විඹඹන්. 

 අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් වට වඹ දීදම් ව ආයක්හ කිරීදම් ඳනතට අදහශ 

සිඹළුභ රුණු ම්ඵන්ධදඹන් ටයුතු කිරිභ. 

 2000 අාං 44 ශ්රි රාංහ හණිජ භථ භධසථහනඹ ඳනතට අදහර ටයුතු. 

02. අධියණ අභහතහාංලදේ හර්ඹඹන්       



අධියණ අභහතහාංලඹ Page 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධියණ 

අභහතහාංලඹ  

 

යජදේ ය ඳරීක් 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 

දරේසධහධියණදේ 

දයස්සහර්  

දදඳහර්තදම්න්තු 

ණඹ වනදහඹ 

භණ්ඩලීඹ 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 

නීති දොමින් බහ  

දදඳහර්තදම්න්තු 

 

නීතිඳති 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 

නීති දටුම්ඳව 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 

භවහ බහයහය 

දදඳහර්තදම්න්තු 

 

03. අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඳතින දදඳහර්තදම්න්තු වහ ආඹතන 

   

f     අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඳතින දදඳහර්තදම්න්තු 
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අධියණ 

අභහතහාංලඹ 

උඳරිභහධියණ 

ාංකීර්ණ 

ශභණහයණ 

භණ්ඩරඹ 

භථ භණ්ඩර 

දොමින් බහ 

 නීති ආධහය  

දොමින් බහ 

අධියණ දනොන 

නිරධහරින් පුහුණු  

කිරීදම් ආඹතනඹ 

හති අභිඹහචනහ 

භණ්ඩරඹ ව හති 

උහවි 

ම්රු විනිලසචඹ 

බහ ද්ම් 

හර්ඹහරඹ 

 

ශ්රී රාංහ 

විනිලසචඹහයරුන්දේ 

ආඹතනඹ 

අඳයහධඹ වින්දිතයින් ව 

හක්ෂිරුන් ආයක්හ කිරීභ වහ වූ 

ජහති අධිහරිඹ 

ශ්රී රාංහ හණිජ භථ 

භධසථහනඹ 

f     අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඳතින ආඹතන 
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 අභහතහාංලදේ හර්ඹඹන් ඳවත අාංල භගින් ක්රිඹහවභ යනු රඵයි. එනම්,  
 

                  i.  නීති අාංලඹ 

                  ii.  ආඹතන අාංලඹ 

                  iii.  ගිණුම් අාංලඹ 

                  iv.  ඹටිතර ඳවසුම් අාංලඹ 

  v.  ාංර්ධන අාංලඹ 

                 vi.  ළරසුම් අාංලඹ 

                  vii.  අබන්තය විණන අාංලඹ 

 
 

i.    නීති අාංලඹ 

යුක්තිඹ ඳසිලීභට අදහශ නීති දවහ ප්රතිඳවති ස කිරීභ, නීති හර්තහ ඳශකිරීභ, නීති ආධහය 

රඵහ දීභ, අඳයහධ, සිවි් ව හණිජ රුණු ම්ඵන්  ධදඹන් ව අන්තර් ජහති ශභහ අඳවයණඹ 

පිළිඵ සිවි් ඳළතිඩඹන් ම්ඵන්ධදඹන් අදනෝන වදඹෝගීතහඹ රඵහ දීභ වහ භධභ 

ඵරධහරිඹහ ලදඹන් ටයුතු කිරීභ, 1995 අාං 05 දයණ ඳනත ඹටදව සියරුන් භහරු කිරීභ, 

සථහයණඹ පිළිඵ ළිනන්  අනුහය බහ ඳළළවමභ, සියරුන්ට භහ ප්රදහනඹ කිරීභ 

පිළිඵ නිර්දද්  ලඹන් රඵහ දීභව නීති අාංලඹ භඟින් ක්රිඹහවභ යන රද ප්රධහන හර්ඹඹන් දේ.        

      

ii.  ආඹතන අාංලඹ 

අධියණ දේහ දොමින් බහ විසින් ඳවයන රද උඳද්නත යහජ නිරධහරීන්   වළය 

අධියණ ර අනිකුව සිඹලුභ නිරධහරීන්දේ ව අභහතහාංලඹ ඹටදව ඇති දදඳහර්තදම්න්තුර 

ඳරිඳහරන ටයුතු කිරීභ. 
 

iii. ගිණුම් අාංලඹ  

අභහතහාංලදේ වහ ට ඹටදව ඳතින දදඳහර්තදම්න්තුර ව අධියණර මර ළරසුම් 

ශභනහයණඹ ව ඳහරනඹ. 
 

iv. ඹටිතර ඳවසුම් අාංලඹ   

අධියණ ාංකීර්ණ ර දොඩනළගිලි, විනිලසචඹහයරුන්දේ නිර නිහ ව ම්රු විනිලසචඹ 

බහ ව හර්ඹහර දොඩනළඟිලි ඉදිකිරීභ, ළඩි දියුණු කිරීභ ව නඩවතු කිරීභ. 
 

v.  ාංර්ධන අාංලඹ 

ාංර්ධන අාංලඹ භඟින් අධියණ අභහතහාංලඹ වහ ට ඹටදව ඇති ආඹතනඹන්හි ාංර්ධන 

හර්ඹඹන් ඉටු කිරිභ වහ ම්ඵන්ධීයණඹ සිදු යනු රඵයි. 
 

vi. ළරසුම් අාංලඹ  

අභහතහාංලදේ වහ එඹ ඹටදව ඳතින දදඳහර්තදම්න්තුර ටයුතු පිළිඵ හඳිති ළරසුම් 

ස කිරීභ, ප්රති ඳහරනඹ ව සුඳරීක්ණඹ. 
 

vii.අබන්තය විණන අාංලඹ 

අභහතහාංලදේ වහ එඹ ඹටදව ඳතින දදඳහර්තදම්න්තුර ව අධියණර ගිණුම් විණනඹ. 

 

 

  04.  අධියණ අභහතහාංලදේ එක් එක් අාංලඹන්දේ හර්ඹඹන් 

ාංක්ෂිප්ත 
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5.1.1 2016 ර්දේ ජනහරි 01 සිට දදළම්ඵර් 31 න විට අධියණ අභහතහාංලඹ 

ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳව ය ම්භත ය න්නහ රද ඳනව ව ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳව 

කිරීභට දඹෝස්ත ඳනව දටුම්ඳව 

 

 

 
 

01. හරහදයෝධ (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත 

1983 භළයි භ 01 දිදනන් ආයම්බ ම 2009 භළයි භ 18 දිදනන් අන් න හරසීභහ තුශ ඳළති 

ඹම් ටන්හමී ත්රසතහදී ණ්ඩහඹම් ක්රිඹහහයම් දවේතු දොට දන අධියණදේ දී ඉඩම් ඇතුළු 

ඹම් නිලසචර දද්ඳරක් ආඳසු රඵහ ළනීභ වහ සිඹ අයිතිහසිම් ක්රිඹහවභ ය ළනීභට දනොවළකි 

වූ තළනළවතන් ම්ඵන්ධදඹන් විදලේ  නීතිභඹ විධිවිධහන ළරළසමභ වහ ප්රතිඳහදන රහ ඇති 

ඳනතකි.  දභඹ 2016 අාං 05  දයන හරහදයෝධ (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත දර 2016.04.26 දින 

ම්භත දොට  දන ඇත. 

 

02. භථ භණ්ඩර දොමින් බහ (ාංදලෝධන) ඳනත. 

භථයණඹ වහ ආයවුරක් භථ භණ්ඩරඹ දත ඉදිරිඳව ශ වළකි නිමිවදව ටිනහභ දර 

ඳළති රුපිඹ් දදරක් ඳනසදව දනුට එභ ටිනහභ රුපිඹ් රක් 5 දක්හ ඉවශ දළමීභ වහ 

භථ භණ්ඩර ඳනතට යන රද ාංදලෝධනඹ 2016 අාං 09 දයන භථ භණ්ඩර (ාංදලෝධන) 

ඳනත ලදඹන් 2016 .07.08 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුදේ දී ම්භත යන රදී. 

 

03. අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රව (ාංදලෝධන) ඳනව දටුම්ඳත. 

අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රව ඳනදව 431 සිට 432 න්ති ඹටදව නඩු රට අදහශ නඩු බහණ්ඩ දර 

අධියණඹ දත ඉදිරිඳව යනු රඵන දද්ඳශ ඵළවළය කිරීභ වහ වු ප්රතිඳහදන ඹටදව හිමිම් 

දනොඳෆ නඩු බහණ්ඩ දන්දද්සි කිරීභ භඟින් ඵළවළය කිරීදම් දී භදවේසත්රහව විසින් ට ම්ඵන්ධදඹන් 

දළන්මම් ශ දින සිට නඩු බහණ්ඩ වහ හිමිම් ඳෆදම් හරඹ දර වන් භහ 06 හර සීභහ 

භහ 02 දක්හ අඩු කිරීභ ව එභ නඩු බහණ්ඩ ම්ඵන්ධ පුවඳවර ඳර ශ යුතු දද්ඳදරහි 

ටිනහභ රු.2500 සිට රු.100,000 දක්හ ළඩි කිරීභට දභභ ාංදලෝධනඹ භඟින් ප්රතිඳහදන රයි.  

එඹ 2016.10.04 දින ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ම්භත විඹ. 

 

04. 1969 අාං 03 දයණ නීති දොමින් බහ ඳනත ාංදලෝධනඹ. 

දභභ ඳනත ඹටදව පිහිටුහ ඇති නීති දොමින් බහදේ ටඹක් ලදඹන් ඳව යනු රඵන 

හභහස්යින්ට අභතය නිර ඵරදඹන් හභහස්යින් ඳව කිරීභ වහ දභභ දලෝධනඹනදඹන් 

ප්රතිඳහදන රහ ඇත. ට අනු අධියණ විඹ ඳයහ ඇති අභහතයඹහදේ අභහතහාංලදේ 

ද්ම්යඹහ දවෝ දජසධ වහය ද්ම්යඹකුදේ ධයඹට අඩු දනොන ඔහුදේ නහමිඹකු, 

නීතිඳතියඹහ විසින් නම් යනු රඵන අතිදර් දොලිසිටර් ජනයහ්යඹකුදේ ධයඹට අඩු දනොන 

ධයඹක් දයනු රඵන නිරධයඹකු ව නීති දටුම්ඳව ම්ඳහදයඹහ දවෝ දජසධ වහය නීති 

දටුම්ඳව ම්ඳහදයඹකුදේ ධයඹට අඩු දනොන ධයඹක් දයනු රඵන ඔහුදේ නහමිඹකු ඳව 

කිරීභ  වහ දභභ ාංදලෝධනඹ ඉඩඩ රහ ඇත. දභකී ඳනත 2016.10.04 න දින 

ඳහර්ලිදම්න්තුදේ දී ම්භත ය නනහ රදී. 

5.1 නීති අාංලඹ 

 

05. අධියණ අභහතහාංලදේ එක් එක් අාංලඹන්හි ප්රතිඹ 
 

5.1.1.1    ම්භත ය න්නහ රද ඳනව 
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01. අඳයහධ යද කීම් දළරීදම් අභ ඹස සීභහ ඉවශ නළාංමභ 

 

a. දණ්ඩ නීති ාංග්රවඹ ාංදලෝධන ඳනව දටුම්ඳත. 
 

දභභ දඹෝස්ත ාංදලෝධනදඹන් ඹ අවු.12 ට අඩු ශභඹකු යනු රඵන කිසික් යදක් දනොන 

ඵට ප්රතිඳහදන  රහ ඇත.  ත ද ඹ අවු.12ට ළඩි ව 14ට අඩු ශභඹකු ම්ඵන්ධ න විදට 

එභ ශභඹහ විසින් සිදු යන රද දදෝහදයෝපිත අඳයහධඹ ම්ඵන්ධදඹන් ප්රභහණව දතතනහක් දවෝ 

අදඵෝධඹක් දයහ ළනීභට වළකිඹහක් ඇති විචහයණ දම්රු බුද්ධිඹක් එභ ශභඹහට තිදබ් ද ඹන්න 

තීයණඹ කිරීභට භදවේසත්රහවයඹහට අභිභතඹ ප්රදහනඹ කිරීභට ප්රතිඳහදන ළරදේ.  දභභ ාංදලෝධනඹ 

2016.10.24 අභහත භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳව ය ඇත. අදහශ  අභහත භණ්ඩර තීයණඹ 2016.11.01 

දින රඵහදී ඇත. ට අනු ාංදලෝධන ඳනව දටුම්ඳත ළ්  ඳත්රදේ ඳරකිරීභ වහ ව 

ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳව කිරීභ දවහ නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ නීරීක්ණ වහ ඉදිරිඳව ය 

ඇත.   
 

b. අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රවඹ ාංදලෝධන ඳනව දටුම්ඳත. 
 

ඉවත වන් දණ්ඩ නීති ාංග්රවඹ ාංදලෝධන ඳනව දටුම්ඳතට ආනුහාංගි ලදඹන් භදවේසත්රහව 

යඹහට ශභඹහට ප්රභහණව විචහයණ, දම්රු බුද්ධිඹක් ඇති දළයි කිඹහ තීයණඹ  කිරීභට වදඹෝඹ 

දීභට වදයඹකු දත ශභඹහ දඹොමු කිරීභ වහ ප්රතිඳහදන ළරළසමභ පිණි දභභ ාංදලෝධනඹ 

ඉදිරිඳව දේ.  දභකී දටුම්ඳත දටුම්ඳව යමින් ඳතී. 

 

02. ශභහ ආයක්හ පිළිඵ ඳනව දටුම්ඳත. 
 

ශ්රී රාංහ විසින් ශභහ අයිතිහසිම් පිළිඵ එක්ව ජහතීන්දේ ප්රඥප්තිඹ අඳයහනුභත කිරීභව භඟභ 

ශමුන්දේ රැයණඹ ව ශභහ අධියණ ඳද්ධතිඹ ආයක්හ කිරීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඳතින 

අඩුඳහඩුරට ඉක්භන් ව දිගුහලීන ප්රතිචහය දළක්මදම් අලතහඹ උද්ත වුණි.  ර්තභහනදේ දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් 1939 අාං 48 දයන ශභයින් වහ තරුණ තළනළවතන් පිළිඵ ආඥහ ඳනත අදහශ දේ.  

එකී අයමුණු හක්හව ය ළනීභ පිණි එභ විඹඹට අදහශ අභහතහාංල, ඳරිහ වහ ශභහ ආයක් 

දදඳහර්තදම්න්තු ව ශ්රී රාංහදේ UNICEF ාංවිධහනඹ, දඳොලිසිඹ, අධියණ වද නිරධහරීන් 

ව යහජ දනොන ාංවිධහන ආදී ප්රධහන දඳද් දේහ ඳඹන්නන් භඟ ඳවන රද හතඡහන් 

ඳදනම් ය දන ඉවත ආඥහ ඳනදව I, II, V ව VI ඹන ඳරිතදේද ඳරිතස්න්න කිරීභටව ශභහ 

අයිතිහසිම් පිළිඵ එක්ව ජහතීන්දේ ප්රඥසඳතිදේ අඩාංගු ප්රමිතීන් ඇතුශව ය ජහතන්තයඹ 

පිළිව ඳනව දටුම්ඳතක් ස කිරීභට ළිනන්  භණ්ඩරඹ 2015.02.18 දින අනුභළතිඹ රඵහ දදන 

රදී.  ට අනු තදුයටව ජහතන්තය ප්රමිතීන් අනු අධියණභඹ ක්රිඹහලිඹට ඇතුශව න ශභඹකු 

ම්ඵන්ධදඹන් නීතිභඹ ටයුතු ඉටු ශ යුතු ආහයඹ පිළිඵ දභභ ඳනව දටුම්ඳත භඟින් 

විධිවිධහන රයි.  දම් අනු නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද විසින් දටුම්ඳව යන රද නීති දටුම්ඳත 

නීතිඳතිදේ සථහනුකරබහඹ පිළිඵ වතිඹ වහ ඉදිරිඳව ය ඇත. 

 

03. අබ ප්රහලන ඳනව දටුම්ඳත. 
 

අබ ප්රහලන රට අදහශ ර්තභහන නීතිඹ  1883 ව1995 ඳනවලින් ාංදලෝධිත 1927 අලසශීර 

ප්රහලන ආඥහ ඳනදව ද අන්තර්ත දේ. දභභ නීති ප්රඥප්ති දදදහි අන්තර්ත වනති 

විධිවිධහන ර්තභහනදේ විදලේදඹන්භ ශමුන් ම්ඵන්ධදඹන් අඳයහධ භළඩලීභට ප්රභහණව දනොදේ. 

දභභ තවවඹ භළඩ ඳළළවමභ වහ අල නීති ම්ඳහදනඹ කිරීදම් අලතහ විදලේදඹන්භ 

5.1.1.2    දඹෝස්ත ාංදලෝධන ඳනව දටුම්ඳව  
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ඳරිණ උඳදඹෝගී ය දන ශමුන්ට එදයහි සිදු යන අඳයහධ පිළිඵ ටයුතු කිරීභ ඳහද 

යව ඳනව දටුම්ඳතක් දනොභළති මභ රහ ඵරහ දභකී ඳනව දටුම්ඳත ම්ඳහදනඹ කිරීභට 

ළිනන්  භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2016.03.09 න දින රඵහ දදන රදී.  ට අනු ඳරිණ අඳයහධ පිළිඵ 

ඳනව දටුම්ඳත ම්ඵන්ධදඹන් තදුයටව දතොයතුරු තහක්ණි නිදඹෝස්තහඹතනඹ (ICTA) ව 

ශ්රී රාංහ වදිසි ප්රතිචහය ාංඹ (CERT) භඟ හතඡහ ය එභ නිරීක්ණඹ ඇතුරව ය 

දටුම්ඳත එමභ වහ නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දත ඹහ ඇත. 

 

 

04. 1979 අාං 15 දයන අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රව ඳනත ාංදලෝධනඹ. 
 

2016.08.15 න දින ළ්  ඳත්රදේ ඳර යන රද දටුම්ඳව විඳක්දේ විදයෝධඹ භත ඉව ය 

ළණිනි. ඉන්ඳසු අධියණ අභහතයඹහ විසින් ඳවයන රද රු නීතිඳතිතුභහදේ බහඳතිවදඹන් 

යුව මිටු විසින් 2016.08.15 න දින ළ්  ඳත්රදේ ඳර යන රද දඹෝස්ත ඳනව දටුම්ඳත 

අවහිටුමභටව අඳයහධ (විදලේ විධිවිධහන) ාංග්රව ඳනතට ාංදලෝධනඹන්දන ටභටව දඹෝජනහ 

යන රදී. 

ට අනු සියබහයඹට නු රළබු තළනළවතන් දනුදන් නීතිඥයඹකුට දඳනී සිටීදම් නීතිඥයඹහදේ 

අයිතිහසිම් ලක්තිභව යමින් අඳයහධ නඩු  (විදලේ විධිවිධහන) ාංග්රව ඳනතට ාංදලෝධන ඉදිරිඳව 

යමින් ට වහ අභහත භණ්ඩර ාංදද්ලඹක් 2017.01.06 දින දඹොමු යන රදී. 

 

 

05. අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් දත වහඹ වහ ආයක්හ ළරසමදම් ඳනතට           

දඹෝස්ත ාංදලෝධන. 
 

2015 අාං 04 දයණ අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් වට වහඹ වහ ආයක්හ 

ළරළසමදම් ඳනදව මලි ඳයභහර්ථඹක් න අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් දත වහඹ 

වහ ආයක්හ ළරළසමභ තදුයටව හප්ත කිරීභ වහ 2016.07.05 න දින රද අභහත භණ්ඩර 

අනුභළතිඹ ප්රහය දනව යට සිටින හක්ෂිරුකුට ශ්රී රාංහට දනොඳළමිණ අදහශ යදටහි පිහිටි 

දභයටට අඹව තහනහඳති හර්ඹහරඹ සිට නිසි ක්රභදේදඹට ඹටව ව හක්ෂිදඹහි නියද ඵ 

ආයක්හන ඵ තවවුරු දමින් හක්ෂි රඵහ දීදම් වළකිඹහ රඵහ දීභට දභභ ාංදලෝධනඹ භඟින් 

දඹෝස්තඹ. දභඹට අදහශ අහන දටුම්ඳත නීති දටුම්ඳව දදඳහර්තදම්න්තු විසින් 2016.12.14 

දින රඵහ දී ඇත. ළ්  ය ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳව කිරීභට ළිනන්  භණ්ඩරඹ දත ඉදිරිඳව ය 

ඇත. 

 

 

06. මුසලිම් විහව වහ දික්හද (ාංදලෝධන) ඳනත වහ ාංදලෝධන. 
 

රු අධියණ අභහතතුභහ විසින් 2016.10.08 න දින ඉදිරිඳව යන රද අභහත භණ්ඩර 

ාංදද්ලඹට අනුකර රද අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත මුසලිම් විහව ව දික්හද ඳනත 

ාංදලෝධනඹ කිරීභ රහ ඵළලීභ වහ අභහත භණ්ඩර අනුහය බහක් ඳව ය ඇත.  එකී 

අභහත භණ්ඩර අනුහය බහ විසින් දභභ ඳනත ාංදලෝධනඹ කිරීභ පිළිඵ රහ ඵරනු ඇත. 

 

 

07. ඇදටෝර්නි ඵරඳව (ාංදලෝධන) ඳනව දටුම්ඳත. 
 

ඉඩම් ආශ්රිත ාංචහ සිදුමම්ර සිදු ම ඇති ප්රහභහණි ළඩිමම් ළරකි්රට දන එකී ළටළු රට ඳහද 

න මලි ඳනදව ඌනතහ වඳුනහදන එකී ඌනතහ භඟවළයමභට ජීමිති අවන් බහවිතඹ ව 

ඇදටෝර්නි ඵරඳත්රඹ දීභනහරුදේ ව රළබුම්රුදේ ඡහඹහරඳඹක් ළඳයීදම් අලතහඹක් 

ඇතුශව කිරීභ ආදී ලදඹන් ාංදලෝධන දභභ දටුම්ඳතට ඇතුශව ය ඇත. දභභ ාංදලෝධනඹට 

අදහශ අභහත භණ්ඩර ාංදද්ලඹ අධියණ අභහතහාංලඹ ව සදද්ල ටයුතු අභහතහාංලඹ විසින් 

එක් ඉදිරිඳව දොට අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2016.05.31 දින රඵහ ඇත.  ට අනු නීති 
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දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තු විසින් න රද මලි දටුම්ඳත සදද්ල ටයුතු බහය 

අභහතහාංලඹ දත දඹොමු ය ඇත. ට අනු දයස්සහර් ජනයහ්යඹහ දඹෝස්ත න්ති ාංදලෝධනඹ 

ම්ඵන්ධදඹන් 2016.11.09 දින එඟතහ ප්රහල ය ඇත. සදද්ල ටයුතු අභහතහාංලදේද 

එඟතහ රළබී ඇත.  

 

08. පර් නඩු විබහ හර්ඹඹ ඳටිඳහටිඹ වහ විධිවිධහන ළරසීභ පිණි සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹ 

ාංදලෝධනඹ කිරීභ. 
 

නඩු කීදම් දී අවවිඳීභට සිදුන අධි ප්රභහදඹ, භවජනතහ විසින් අධියණ ඳද්ධතිඹ දදයහි 

දොඩනහදන ඇති විලසහඹ ගිලිහී ඹහභ, එභඟින් භවජනතහට මුහුණ දීභට සිදුන දළඩි ආර්ථි 

දුසයතහන් ඹන්න ළරකි්රට දන නඩු විබහ දේව කිරීභ වහ අල විධිවිධහන රහ 

දදමින් පර් නඩු විබහ හර්ඹඹ ඳටිඳහටිඹ වඳුන්හ දීභ පිණි සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹට 

ාංදලෝධනඹක් සිදු ය ඇත. 

එභඟින් නඩු විබහ ඩිනමින් අන් කිරීභ වහ ඹම් නිලසචිත ක්රිඹහභහර් රට අතීර්ණ මභ 

අයමුණු දොට දන පර් නඩු විබහ හර්ඹඹ ඳටිඳහටිඹ භඟින් පර් නඩු විබහ විනිසුරුතුභන්ට 

ටයුතු කිරීභට විධිවිධහන රහ ඇත.  ට අනු එභ ක්රිඹහභහර්ඹ වහ රුණු ව ද්න රට 

පිළිළනීභක් රඵහ ළනීභ භඟින් අනල ඔප්පු කිරීම් ව ප්රභහදඹන් ළරළක්මභව, විබහ න නඩු 

දදක් දවෝ කීඳඹක් ටහඵද්ධ කිරීභව, අදහශ නඩු ඩිනමින් ව අඩු විඹදමින් විබහ ය අන් 

කිරීභට දහඹ න දනව ඹම් යභ වූ දවෝ හයණහක් අනුභනඹ කිරීභව ම්ඵන්ධදඹන් 

ප්රතිඳහදන ඇතුශව දේ. 

ඊට අදහශ ඳනව දටුම්ඳත සථහයණඹ පිළිඵ ළිනන්  අනුහය බහ දත ඉදිරිඳව ය 

එහි නිර්දද්ල දටුම්ඳතට ඇතුශව යමින් නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද විසින් අදහශ දටුම්ඳත 

ඉදිරිඳව කිරීදභන් ඳසු, සථහනුකරබහඹ පිළිඵ නීතිඳතිදේ වතිඹ රඵහ දන ඇත. එභ 

ඳනව දටුම්ඳත ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳව කිරීභ වහ ළිනන්  භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇති 

අතය ආාංශි අධීක්ණ මිටු දත 2016.04.04 දින ඉදිරිඳව යන රදී. 

 

 

09. අඳයහධ ළරළක්මදම් ආඥහ ඳනත වහ යන ාංදලෝධනඹ. 
 

1926 අාං 02 දයන අඳයහධ ළරළක්මදම් ආඥහ ඳනත භඟින් අඳයහධරුන් වඳුනහ ළනීභ වහ 

අධීක්ණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ නීති ාංදලෝධනඹ කිරීභට ව ටහඵද්ධ කිරීභට මලි ලදඹන් ද, 

අඳයහධඹට දචෝදනහ රඵන තළනළවතන්දේ ඇඟිලි රකුණු නඩු විබහඹට දඳය රඵහ ළනීභ 

වහව විධිවිධහන ඇත. 

දදේ දතව 1926 අාං 02 දයන ආඥහ ඳනත ඳළනමදභන් ඳසුහලීන ඇතළම් හඳයහධී ක්රිඹහ 

නිභනඹ ව ඳහරනඹ කිරීභ වහ විධිවිධහන රමින් න නීති ඳහර්ලිදම්න්තු විසින් වඳුන්හ දී 

ඇති අතය එළනි හඳයහධී ක්රිඹහ /අඳයහධ සිදු යනු රඵන ඵට දචෝදනහ රඵන තළනළවතන්දේ ඇඟිලි 

රකුණු රඵහ ළනීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඳතින අඳයහධ ළරළක්මදම් ආඥහ ඳනත ඹටදව විධිවිධහන 

ළරසීභ දඹෝස්ත ාංදලෝධන භඟින් අදප්ක්හ දදර්. 

ට අනු ඇඟිලි රකුණු රඵහ ළනීභට අල ඵට ආඥහ ඳනදව 2 න න්තිදේ උඳද්නදේ 

දළක්දන අඳයහධ රළයිසතු පුළු් කිරීභ ප්රධහන ලදඹනුව 5 න න්තිඹක් ඇතුශව කිරීභ භඟින් 

එහි I න උඳ න්තිඹ ඹටදව අඳයහධ යදට යදරු දොට අවහිටවූ සිය දඬුභක් නිඹභ යන 

රද තළනළවදතකුට දඬුභ ක්රිඹහවභ න හරඹ අන් න තුරු දඳොලිස අධීක්ණඹ ඹටදව 

තළබීභට අධියණඹට නිදඹෝ කිරීදම් ඵරඹ රඵහ දීභට දඹෝස්ත ාංදලෝධන භඟින් අදප්ක්හ දදර්.  

ාංදලෝධිත ඳනව දටුම්ඳත රු නීතිඳතිතුභන් දත නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද විසින් 2016.09.30 

න දින නිරීක්ණ ව සථහනුකරබහඹ පිළිඵ වතිඹ රඵහ ළනීභ වහ ඉදිරිඳව ය ඇත. 
 

 



අධියණ අභහතහාංලඹ Page 12 

 

10. දඵදුම් ඳනතට දඹෝස්ත ාංදලෝධන. 
 

ඳයදේණි නිරහයඹහට දඵදුම් නඩුක් දවෝ ඳාංගුට අඹව ඉඩභක් ම්ඵන්ධදඹන් නඩුයඹක් දන 

ටභට වළකි න ඳරිදි දඵදුම් ඳනත ාංදලෝධනඹ කිරීභ දභභඟින් අයමුණු යයි. දභඹ විබහ දමින් 

ඳතින සිඹලු නඩු ආයණඹ න දර අතීතඹට ඵරඳහන ඳරිදි ාංදලෝධනඹ කිරීභට නිඹමිතඹ. ට 

අනු ස යන රද ාංදලෝධිත ඳනව දටුම්ඳත නීතිඳති දත දඹොමු ය ඇති අතය මීට අදහශ 

ළඩිදුය හතඡහ සිදු යමින් ඳතී. 

 

 

11. අරාංගු ශ දනොවළකි තෆගි ඔප්පු අරාංගු කිරීභ පිළිඵ (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත. 
 

අභහත භණ්ඩරඹ විසින් 2015.11.11 න දින රඵහ දදන රද අනුභළතිඹ ප්රහය „„අරාංගු ශ 

දනොවළකි තෆගි ඔප්පු” නිසි ඵරඹ ඇති අධියණඹක් විසින් යන නිදඹෝඹක් භත ඳභණක් අරාංගු 

කිරීභ වහ විධිවිධහන මලි ලදඹන් රන රද දභභ ාංදලෝධනඹ උදදහ දටුම්ඳතක් න 

රද අතය 2016.09.09 දින ඉදිරිඳව යන රද අභහත භණ්ඩර ාංදද්ලඹ ප්රහය 2016.10.04 දින 

රද අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත ඵරව අිතඥතහඹ භත අරාංගු ශ වළකි තෆගි ඔප්පු නිසි 

අධියණඹ නිඹභඹ භඟින් ඳභණක් අරාංගු ශ වළකි ඵට ප්රතිඳහදන රසහ ඇත. 

දභභ ඳනතට අදහශ ළ්  ඳත්රඹ මු්රණඹ වහ  2016.12.21 දින යජදේ මු්රණහරඹ දත දඹොමු ය 

ඇත. 
 

 

12. බහය ආඥහ ඳනත. 
 

1917 අාං 09 දයන බහය ආඥහ ඳනදව ප්රතිඳහදන භඟින් මුද් විශුද්ධියණඹ ව ත්රසතහදඹට මුද් 

ළඳයීදම් අධහනභ අභ කිරීභ පිණි දභභ ඳනදව විඹ ඳථඹ පුළු් දොට ජහතන්තය ප්රමිතීන්ට 

අනුකරන ඳරිදි ාංදලෝධනඹ කිරීදම් අලතහඹ ආසිඹහ ලහන්තිය ණ්ඩහඹභ විසින් ඳවන 

රද ඇයීම් භඟින් ව මර බුද්ධි ටඹ භඟින් දඳන්හ දී ඇත. එභ රුණු රහ ඵරහ ඉදිරිදේ දී 

බහය ආඥහ ඳනත ාංදලෝධනඹ කිරීභට දභභ අභහතහාංලදඹන් ඉදිරිඳව යන රද ාංදද්ලඹට 

2016.03.30 න දින අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දදන රදී. නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද විසින් 

ස යන රද දටුම්ඳත නීතිඳතිතුභහදේ සථහනුකරබහඹ පිළිඵ වතිඹ වහ ඉදිරිඳව 

ය ඇත. 

 

 

13. ඡන්ද හිමිඹන් ලිඹහඳදිාංචි කිරීදම් (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත. 
 

2013 අාං 27 දයන ඡන්ද හිමිඹන් ලිඹහඳදිාංචි කිරීදම් (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටදව දටුම්ඳත 

අබන්තය යුද්ධඹ දවේතුදන් දියිදන් උතුරු ඳශහදතන් ඳරහ ඹහභට ඵර කිරීභ දවේතුදන් සකීඹ 

ම් ිනම් ව දද්ඳශ අතවළය දභහ දියිදන් දසු ප්රදද්ලර තහහලි හසථහන ව නහතළන් ර 

රළඟුම් න්නහ රද අතළන් වූ තළනළවතන්දේ ඡන්ද ප්රහල කිරීදම් අයිතිඹ රඵහ දීභට ටයුතු ය 

ඇත. දභභ ඳනත දන එන රද්දද් ය දද හරඹටඹ. 

එභ 2013 අාං 27 දයන ඳනත ර් 2015 ජුනි භ සිට ඵර යහිත ඇති ඵළවින් එභ ඳනත ඹටදව 

රඵහ දදන රද ඡන්ද අයිතිඹ ආයක්හ කිරීභ වහ ප්රභහණව විධිවිධහන දනොභළත ඹන රුණ 

ළරකි්රට ළනීභව අනතුරු අභහත භණ්ඩරඹ විසින් දඹෝස්ත දටුම්ඳත ස කිරීභට නීති 

දටුම්ඳව ම්ඳහද දත අනුභළතිඹ රඵහ දදන රදී. 
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14. දනොතහරිස ආඥහ ඳනත (ාංදලෝධන) ඳනව දටුම්ඳත. 
 

හජ දර ද්න ලිඹහ වති කිරීභ, හජ ද්න භත ඉඩම් විකිම භ ළනි ාංචහ වත ඉඩම් 

නුදදනු ඵහුර දර ඳළතීභ දවේතුදන් එභ ටයුතු අභ කිරීභ වහ දනොතහරිස ආඥහ ඳනත 

ාංදලෝධනඹ කිරීභ වහ ළිනන්  අනුභළතිඹ රළබී ඇත.  ට අනු ඔප්පුට අවන් තඵන අසථහදේ 

දී ජීමිති අවන් උඳදඹෝගී ය ළනීභ වහව ාංචහ ළරළක්මභ වහව ප්රතිඳහදන අන්තර්ත 

යමින් ස යන රද ඳනව දටුම්ඳත සථහයණඹ පිළිඵ අභහත භණ්ඩර අනුහය 

බහ විසින් අනුභත යන රදී. 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහදදේ අන් දටුම්ඳත 2016.11.01 දින රළබී ඇති අතය, නීතිඳතිදේ 

නීරික්ණ රළබීභට නිඹමිතඹ. 

 

 

15. හඳයහධී හයණහර දී අදනෝන වදඹෝගීතහ දළක්මදම් (ාංදලෝධන) ඳනත. 
 

2002 දර් දී ම්භත යන රද 2002 අාං 25 දයන හඳයහධී හයණහර දී අදනෝන 

වදඹෝගීතහ දළක්මදම් ඳනතට අදහශ ආසිඹහ ලහන්තිය ණ්ඩහඹදම්, ටක්ව ජහතීන්දේ 

දුණඹට එදයහි ම්මුතිදේ නිර්දද්ල ව බුඩහදඳස්  ම්මුතිඹට අදහශ ජහතන්තය ඵළඳීම් 

ළරකි්රට දන දභභ ඳනත ාංදලෝධනඹ කිරීභ වහ අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ අදප්ක්හ 

යමින් ාංදද්ලඹක් 2016.11.11 දින ඉදිරිඳව ය ඇති අතය අනුභළතිඹ 2016.11.22 දින රළබී ඇත. 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද විසින් දටුම්ඳත ස යමින් ඳතී. 

 

 

 

5.1.2.1    ඵන්ධනහහය ර තදඵදඹ ළශළක්මභ පිණි පිහිටුන රද හර්ඹඹ හධන ඵරහඹ 
 

ඵන්ධනහහය තදඵදඹට ඵරඳහනු රඵන නීතිභඹ වහ අධියණ හයණහ දොඹහ ඵළලීභ වහ හර්ඹඹ 

හධන ඵරහඹ සථහපිත ශ අතය, ට වහ අධියණ අභහතහාංලදේ ද්ම්තුභහ ව ඵන්ධනහහය 

ප්රතිාංසයණ පුනරුවථහඳන නළත ඳදිාංචි කිරීම් වහ හින්දු ටයුතු අභහතහාංල ද්ම්තුභහදේ භ 

බහඳතිවදඹන් දභදවඹ නු රඵන අතය, ට ම්ඵන්ධදඹන් අධියණ දේහ දොමින් බහ, 

නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු, යජදේ ය ඳරීක් දදඳහර්තදම්න්තු, ප්රජහ විදලෝධන 

දදඳහර්තදම්න්තු, නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තු, දඳොලිස දදඳහර්තදම්න්තු, 

විනිලසචඹරුන් පුහුණු කිරීදම් ආඹතනඹ, නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හ කිරීදම් අභහතහාංලදේ 

නිදඹෝජනඹ ද භඟ දභභ ඵරහඹ ටයුතු යනු රඵයි.   

 ජහතන්තය යතු කුරු ාංවිධහනඹ විසින් දභභ හර්ඹඹ හධන ඵරහඹ දත ඳවසුම් 

ළඳයීභ සිදු යන අතය, ඵන්ධනහහය ඳද්ධති ප්රතිාංසයණඹ කිරීභට නිර්දද්ශිත ජහතන්තය 

ප්රමිතීන් පිළිඵ භඟ දඳන්නු රඵයි.  දභහි දී ඵන්ධනහහය තදඵදඹ අඩු කිරීභ වහ ප්රතිාංසයණඹ ද 

ඇතුළු ඵන්ධනහහය ආශ්රිත අාංල ාංර්ධනඹ කිරීභට සුදුසු ළරළසභක් ස කිරීභ හර්ඹඹ හධන 

ඵරහදේ විඹ දක්සත්රදඹහි දක්හ ඇති අයමුණු ශඟහ ය ළනීභට ක්රිඹහහරී ළරළසභක් ස 

කිරීභ ව ක්රිඹහට නළාංමභ දභහි මලි අයමුණු දේ. 

 ට අනු හර්ඹඹ හධන ඵරහදේ විධිවිධහනඹන්ට අනු ඵන්ධනහහය තදඵදඹ අභ ය 

ළනීභ වහ භහර්දෝඳදද්ලනඹන් වහ ාංදලෝධන දඹෝජනහ කිරීභට ඵරහදඳොදයොවතු දේ. 

නීති ප්රතිාංසයණඹට ව ඵන්ධනහහය තදඵදඹට ඵරඳහනු රඵන නීතිභඹ ව අධියණභඹ දවේතු 

දොඹහ ඵරන හර්ඹ හධන ඵරහදේ ඳශමු හර්තහ ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳව ය ඇත. 

5.1.2 ජහතන්තය ම්මුතීන් ක්රිඹහවභ කිරීභ. 

 



අධියණ අභහතහාංලඹ Page 14 

 

 

5.1.2.2   විදද්ලඹන්හි දී ලිඹවිලි වහ සිතහසි බහය දීභ ම්ඵන්ධ ටයුතු 
 

2000 අාං 39 දයන සිවි් වහ හණිජ හයණහරදී අදනෝන වදඹෝඹ දළක්මදම් ඳනත ව 2002 

අාං 25 දයන හඳයහධී හයණහර දී අදනෝන වදඹෝඹ දළක්මදම් ඳනත ඹන ඳනව භඟින් ඳඹහ 

ඇති ප්රතිඳහදන ඹටදව උහවි ලින් නිකුව යන රද සිතහසි 379ක් ඳවත දක්හ ඇති ඳරිදි විදද්ල 

ටයුතු අභහතහාංලඹ වයවහ විවිධ උහවි රට බහය දී ඇත.  

 

යට නිකුව යන රද 

සිතහසි ාංහ 

යට නිකුව යන රද සිතහසි 

ාංහ 

ඕසදේලිඹහ 19 භරඹහසිඹහ 08 

ඵවදර්න් 05 භහරදියින 03 

ඵාංලිදද්ලඹ 02 දභෝ්ටහ - 

ළනඩහ 16 මුරිසිඹ - 

චීනඹ 04 දනදර්රන්තඹ 01 

යිප්රස  05 නසීරන්තඹ 05 

දඩන්භහර්ක් 03 දනෝර්දේ 01 

දදෝවහ ටහර් 15 ඕභහනඹ 04 

පින්රන්තඹ - ඳකිසථහනඹ 05 

ප්රාංලඹ 10 පිලිපීනඹ 01 

ජර්භනිඹ 04 රුසිඹහ 08 

ඉන්දිඹහ 17 සිද්ස - 

ඉන්දුනීසිඹහ 01 සිාංප්පරු 02 

අඹර්රන්තඹ - සඳහඤසඤඹ 01 

ඊරහරඹ 06 සමඩනඹ 01 

ඉතහලිඹ 58 සවිසටර්රන්තඹ 05 

ජඳහනඹ 12 එක්ව අයහින එමීර් යහජ 22 

දජෝර්දහනඹ 09 එක්ව යහජධහනිඹ 61 

දොරිඹහ 07 ඇභරිහ එක්ව ජනඳදඹ 16 

වුදි අයහිනඹ 12 විඹ් නහභඹ 02 

කුදේ් ඹ 19 දරඵනනඹ 02 

දඵ්ස්ඹභ 02 දචදොසදරොළකිඹහ 02 

ේ රීසිඹ 01 රක්ම්ඵර්ේ 02 

එතු 379 
 

ත ද 2000 අාං 39 දයන සිවි් වහ හණිජ හයණහර දී අදනෝන වදඹෝඹ රඵහ දීදම් ඳනත 

ඹටදව ලිඹවිලි බහය දීභට අදහශ ඉ්ලීම් 72 ක් විදද්ල යටලින් දභයටට රළබී ඇත.  2002 අාං 25 

දයන හඳයහධී හයණහර දී අදනෝන වදඹෝඹ රඵහ දීදම් ඳනත ඹටදව විදද්ල යටලින් 

දභයටට රළබුණු ඉ්ලීම් ප්රභහණඹ 51 ක් දේ.  

 

5.1.2.3   අඳයහධ රුණු ම්ඵන්ධදඹන් අදනෝන වඹ දළක්මදම් ගිවිසුම් 
 

 අඳයහධ රුණු ම්ඵන්ධදඹන් අදනෝන නීති උඳහය කිරීදම් අයමුණින් චීනඹ, එක්ව 

අයහින එමීර් යහජ, ඉන්දිඹහ, තහයිරන්තඹ, දඵරහරස, ඳකිසථහනඹ, රුසිඹහ ඹන යට් භඟ ශ්රී 

රාංහ ජනයජඹ ගිවිසුම් රට එශම ඇත.  විභර්ලනඹ, දචෝදනහ ඉදිරිඳව කිරීභ, නඩු විබහ කිරීභ ව 

එහි ප්රතිපරඹ දර ඇති න නීති ිතඹන් ඇතුළු හඳයහධී හයණහරදී එක් එක් ඳහර්ලඹ දත 

අදනෝන වනති වදඹෝගීතහ රඵහ දීදම් අදප්ක්හදන් ඉවත යට් ව ශ්රී රාංහ 
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ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ දභභ අදඵෝධතහ ගිවිසුම්රට එශම ඇත.  ශ්රී රාංහ දභන්භ එභ 

යහජඹන්ට ද ප්රතිරහබ අවය දදන ආහයදඹන් ව දභභ යහජඹන්ර නීති ව යහජඹන් දද 

විසින් පිළිදන ඇති දවෝ අවන් ය ඇති ජහතන්තය ගිවිසුම් රට අනුකර න ආහයදඹන්, 

දදයදටහි නීති ඳද්ධතිඹ, ආඹතන ව සථහ ාංර්ධනඹ කිරීභ ආශ්රිත ඳවනහ ළටළු 

ම්ඵන්ධදඹන් වනති යහමු සරඳඹක් න්නහ වදඹෝගීතහක් ඇති කිරීභට ක්රිඹහ කිරීභ ශ්රී 

රාංහ ව ට ට යහජ අතය ඇති ය න්නහ අදඵෝධතහ ගිවිසුම් භඟින් අදප්ක්හ යයි. 

 ත ද 2015.05.28 න දින රුසිඹහ භඟ එශඹි ගිවිසුභට අදහශ  2002 අාං 25 දයන 

ඳනදව දදන න්තිඹ ඹටදව නිකුව යන රද අාං 1926/46 ව 2015.08.06 දිනළති නිඹභඹ 

2016.07.08 දින ඳහර්ලිදම්න්තුදේ දී ම්භත ය න්නහ රදී.  

යුක්දර්නඹ ව ශ්රී රාංහ අතය දභළනිභ අදඵෝධතහ ගිවිසුභක් 2016.06.25 න දින අවන් ය 

ඇති අතය, ඊට අදහශ ඳනදව 02 න්තිඹ අනු නිකුව යන රද අාං 1992/78 ව 2016.11.11 

දිනළති නිඹභඹ ඳහර්ලිදම්න්තුදේදී ම්භත ය ළනීභට නිඹමිතඹ.   

 

5.1.2.4  භයණ දඬුභ ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුභක් දර ලිහි් කිරීභ පිණි නිර්දද්ල  

ඉදිරිඳව  කිරීභට රු අධියණ අභහතතුභහ විසින් ඳව ශ මිටු 
 

2013.09.26 දින න විට සිඹළු නඩු වහ අභිඹහචන අන් භයණ දඬුභ රඵහ දී ඇති සියරුන් 

ම්ඵන්ධදඹන් රහ ඵරහ ඔවුන් දත ඳනහ ඇති භයම ඹ දණ්ඩනඹ ජීවිතහන්ත සියදඬුම් ඵට 

ඳව කිරීභ දභභ මිටු භඟින් සිදුදේ. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ දත ආණ්ඩුක්රභ සථහදේ 34 න සථහ භඟින් ඳයහ ඇති ඵරතර 

භත භයණ දඬුභ නිඹභ සිටි සියරුන්ට ඳවත ඳරිදි හය 03දී ජීවිත භහ රඵහ දී ඇත. 

 

දිනඹ සියරුන් ණන 

2015.12.11 34 

2016.04.20 83 

2016.05.20 70 

එතු 187 

 

5.1.2.5   2001 අාං 10 දයන ජහතන්තය ශභහ ඳළවළය දන ඹහභ පිළිඵ ඳනත. 
 

2001 අාං 10 දයන ඳනත ඹටදව, ශභහ අඳවයණඹ පිළිඵ අඹදුම්ඳව 05ක් අධියණ අභහතහාංලඹ 

දත රළබී ඇත.  ට අතුරින් එක් සිද්ධිඹට අදහශ භේපිඹ දදඳහර්ලසදේ එඟවඹ භත දරුහ 

සුපුරුදු හසථහනඹ දත රැදන ඹන රදී.  අදනකුව සිද්ධීන්ට අදහශ නඩු ඳළරීභ වහ නීතිඳති 

දදඳහර්තදම්න්තු දත දඹොමු ය ඇත. ත ද මීට දඳය ර්ර දඹොමු යන රද අඹදුම්ඳව 

දදට අදහශ ජඳහනදඹන් රැදන එන රද දරුදක් ව ඕසදේලිඹහදේ සිට රැදන ආ දරුන් 

දදදදනකු නඩු ඳළරීදභන් දතොය නළත එභ යටරට ඹළමභට වළකි විඹ. 

5.1.2.6   යදරුන් හුභහරු කිරීභ. 
 

ශ්රී රාංහ තුශදී යදක් ය ළයදිරුදකු ඵට ඳව වූ දනව යට පුයළසිඹකු එයටට බහය දීභ 

ව දනව යටදී යදරුකු වූ  ශ්රී රහාංකි පුයළසිඹකු ශ්රී රාංහට බහය දීභ ම්ඵන්ධදඹන් 

1995 අාං 05 දයන දභභ ඳනත භඟින් ක්රිඹහවභ දේ. ට අනු ඉන්දීඹ ජහති යදරුන් 23 
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දදදනකු, ඳකිසථහනු ජහති යදරුන් 50 දදදනකු ව භහරදියින් යදරුදකු එභ යටරට 

බහය දී ඇත.  භහරදියිදන් සිටින ශ්රී රහාංකි සියරුන් 10 දදදනකු රාංහට දන එන රද අතය 

ඔවුන් ශ්රී රාංහදේ ඵන්ධනහහය ත ය ඇත.  බ්රිතහන සිය දඩුම් විදි ශ්රී රහාංකි සියරුන් 

දදදදදනකු ද රාංහදේ ඵන්ධනහහය තුශ ඉතිරි දඬුම් හරඹ දමභ පිණි රැදන එන රදී.  ශ්රී 

රාංහදේ දී දඬුභට රක් වූ ඉන්දිඹහනු ජහතිඹන් තුන්දදදනකු ද නළත ඉන්දිඹහදේ දී දඬුම් හරඹ 

දමභ වහ එභ යටට ඹළමභට අධියණ අභහතතුභන්දේ අනුභළතිඹ රළබී ඇත. 

 

5.1.2.7   මිනිස ජහහයභට එදයහි ජහති හර්ඹ හධ ඵරහඹ 
 
 

2010 ර්දේදී, අධියණ අභහතහාංලඹ විසින් මිනිස ජහහයභට එදයහි ජහති හර්ඹ හධ 

ඵරහඹ පිහිටුන රද අතය, ශ්රී රාංහ තුශ මිනිස ජහහයභට එදයහි සිදුයන ක්රිඹහහයම් 

ම්ඵන්ධදඹන් උඳදදස රඵහ දීභ ව එභ ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ පිණි දභභ හර්ඹ හධ 

ඵරහඹ ජහති ම්ඵන්ධීයණ ආඹතනඹ ලදඹන් ටයුතු යනු රඵයි.  නඩු ඳළරීභ දේව 

කිරීභව ව වින්දිතඹන්දේ ආයක්හ දළඩි කිරීභව පිණි යජදේ ප්රධහන ඳහර්ලසරුන් අතය 

ම්ඵන්ධීයණඹ, විඵර ළන්මභ දභභ ජහති හර්ඹ හධ ඵරහදේ අයමුණයි.  යට තුශ සිදුන 

මිනිස ජහහයම්රට විඳුම් ළඳයීභ ම්ඵන්ධදඹන් කි යුතු ආඹතන ලදඹන් වඳුනහ න්නහ රද 

සිඹළුභ යහජ ආඹතනඹන්හි නිදඹෝස්තරුන්දන් දභභ ජහති හර්ඹ හධ ඵරහඹ භන්විත 

දේ. 
 

මිනිස ජහහයභට දොදුරු වූ වින්දිතයින් වඳුනහළනීභ, උඳදදස වහ දඹොමු කිරීභ ව ඔවුන්දේ 

ආයක්හ නාංහලීභ ව ළඩි ආයක්හ නාංහලීභ ම්ඵන්ධදඹන් ම්භත දභදවයුම් හර්ඹ ඳටිඳහටි, 

හර්ඹ හධ ඵරහඹ විසින් ළඩි දියුණු යන රදී.  එඹ අභහත භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත ය ඇති 

අතය, 2015 භහර්තු භහදේදී ක්රිඹහවභ යන රදී. 
 

හර්ඹ හධ ඵරහඹ විසින් මිනිස ජහහයභ පිළිඵ භවජනතහ ව යහජ නිරධහරීන් දනුදන් 

ඳවනු රඵන දළනුව කිරීදම් ළඩටවන්ර දී හභහස් ආඹතනඹ අධීක්ණඹට රක් යයි. 

තද ශ්රී රාංහ දඳොලීසිඹ වහ ලතහ ර්ධන පුහුණු ළඩටවන් ඳළළවමභ දදයහි හර්ඹ හධ 

ඵරහදේ විදලේ අධහනඹ දඹොමු ම ඇත.  මිනිස ජහහයභ ම්ඵන්ධ නඩු ඩිනම් කිරීභ, ට වහ 

විදලේ දඳොලිස ටඹක් පිහිටුමභ, දළනුව කිරීදම් ළඩටවන් පුළු් කිරීභ ආදී අාංල ණනහක් 

ඔසදේ හර්ඹ හධ ඵරහඹ ටයුතු යමින් සිටී. 

 

5.1.2.8   11thSenior Officials Meeting of the Bali Process Ad hoc group. 
 

ඵහලි දප්රොදසහි 11 න දජසධ නිරධහරීන්දේ මුළු 2016.11.15 ව 16 ඹන දදදින ශ්රී රාංහදේ 

දී ඳවන රදී. ඵහලි දප්රොදස ආයම්බ හභහස්ඹකු ලදඹන් ශ්රී රාංහ මිනිස දශහභ වහ මිනිස 

ජහහයභට එදයහි න්නහ රද පිඹයක් ලදඹන් ද ට වහ අන්තර්ජහති වදඹෝගීතහ ර්ධනඹ 

ය ළනීදම් අයමුණින් දභභ මුළු ඳළළවවිණි. 

 

5.1.2.9  Eighth session of the Conference of Parties to the UNTOC 
 

ඕසට්රිඹහදේ විඹහනහ නුය 2016.10.17 දින සිට 2016.10.21 දක්හ ඳවන එක්ව ජහතීන්දේ 

අන්තර් ජහති ාංවිධහනහවභ අඳයහධ පිළිඵ මුළුට භහමී ඳහර්ලසමඹ ළඩටවනක් ලදඹන් 

අන්තර් ජහති ාංවිධහනහවභ අඳයහධ භළඩලීභ වහ අන්තර්ජහති වදඹෝගීතහ (International 

Cooperation on Combating Translational Organized Crime) ඹන භහතිහ ඹටදව 

ළඩටවනක් ඳළළවවිනි.දභභඟින් අන්තර්ජහති ාංවිධහනහවභ අඳයහධ භළඩලීභ වහ ශ්රී රාංහ 

දන ඇති පිඹය අන්තර් ජහති වදඹෝගීතහ රඵහ ළනීභ ආදී පුළු් ක්දේත්රඹක් ආයණඹ 
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දරිණි. නීතීඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ අතිදර් දොලිසිටර් ජනයහ්යඹකු ඇතුළු, දඳොලීසිඹ, 

විදද්ල දේහ නියුක්ති හර්ඹහාංලඹ, ආභන විභන දදඳහර්තදම්න්තුදේ දජසධ නිරධහරීන් පිරික් 

මීට වබහගි විඹ. 

 

 

 

5.1.3.1  සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹ ාංදලෝධනඹට අධියණ අභහතතුභන් විසින් ඳවයන රද 

මිටු. 
 

සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹ රහ ඵරහ හරහනුරපී අන්තර්ජහති නීති ප්රමිතිරට අනුකර න 

දර එඹට අල ාංදලෝධන ඉදිරිඳව යන දර දන්හ දරේසධහධියණ විනිලසචඹහය රු 

ප්රිඹහව දඩප් භළතිතුභහදේ ප්රධහනවදඹන් මිටුක් ඳවය ඇත. දභභ මිටු සිවි් ක්දේත්රදේ 

දජසධ නීතිඥරුන්, අධියණ අභහතහාංලදේ නිරධහරීන්, නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු නිරධහරීන්, 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරීන් ව ිවතීඹ නීතිඥඹන්දන් ළදුම්රව 

මිටුකි. මිටු හර්තහ ඉදිරි හරඹ තුශ දී රඵහ දීභට අදප්ක්හ යයි. 

 

5.1.3.2  අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රව ඳනත ව දණ්ඩ නීති ාංග්රවඹ ාංදලෝධන වහ අධියණ   

අභහතතුභන් විසින් ඳව යන රද මිටු. 
 

අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රවඹ ඳනතට වහ දණ්ඩ නීති ාංග්රවඹට හරහනුරපී ව අන්තර්ජහති 

ප්රමිතිරට අනුකර න දර අල ාංදලෝධන නිර්දද්ල යන දර දන්හ රු අධියණ 

අභහතතුභහ විසින් දරසධහධියණ විනිසුරු රු බුදන අළුවිවහදර් භළතිතුභහදේ ප්රධහනවදඹන් 

මිටුක් ඳව ය ඇත. එඹ අධියණ අභහතාංල නිරධහරීන්, අඳයහධ නීති ක්දේත්රදේ ප්රමනඹන්, 

නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරීන් ව දජසධ දඳොලිස නිරධහරීන්දන් භන්විත දේ. 

දභකී මිටු දම් න විට අතුරු හර්තහ 2 ක් රු අධියණ අභහතතුභහ දත ඉදිරිඳව ය ඇත.  

 

5.1.3.3   සථහ ම්ඳහදනඹ පිළිඵද අභහත භණ්ඩර අනුහය බහ 
 

අභහත භණ්ඩරඹ දත ඉදිරිඳව යන දඹෝස්ත සථහ ව ප්රතිඳවති හර්තහ ම්ඵන්ධදඹන් 

අධඹනඹ කිරීභ ව ට ම්ඵන්ධදඹන් අභහත භණ්ඩරඹ දත නිර්දද්ල ඉදිරිඳව කිරීභ වහ රු 

අධියණ අභහතතුභහදේ බහඳතීවඹ ඹටදව සථහ ම්ඳහදනඹ පිළිඵ අභහත භණ්ඩර 

අනුහය බහ ඳව යන රදී. 

අභහත භණ්ඩර අනුහය බහ ඹටදව නිරධහරීන්දේ මිටුක් ඳව යන රද අතය එභ නිරධහරී 

මිටු විසින් සථහ ම්ඳහදනඹ පිළිඵ අධඹනඹ දොට සිඹ නිර්දද්ල අභහත භණ්ඩර 

අනුහය බහ දත හර්තහ යනු රළදබ්. අධියණ අභහතහාංලදේ ද්ම්යඹහ සථහ 

ම්ඳහදනඹ පිළිඵ අභහත භණ්ඩර අනුහය බහදේ ළවුම්රු න අතය සථහ ම්ඳහදනඹ 

ම්ඵන්ධදඹන් නිරධහරී භ් ටදභන් විලසද්ණ ව නිර්දද්ල සිදුයනු රඵන්දන් අධියණ 

අභහතහාංලදේ දී ඹ.  දඵොදවෝ විට දභභ නිර්දද්ල සථහ දටුම්ඳතක් ආහයදඹන් ක්රිඹහවභ 

දදර්. 

අනතුරු, අභහත භණ්ඩර අනුහය බහ විසින් නිරධහරීන්දේ මිටුදේ නිර්දද්ල කිඹහ ඵරහ 

අනුහය බහදේ නිර්දද්ල ටවන් යනු රඵයි. අධියණ අභහතහාංලඹ විසින් දභභ නිර්දද්ල 

ාංග්රව දොට අල ටයුතු වහ අදහශ අභහතහාංලඹ දත ඹනු රළදබ්. අභහත භණ්ඩර 

අනුහය බහ දත ඉදිරිඳව දදයන සිඹලු ඳනව දටුම්ඳව ව ප්රතිඳවති හර්තහ ස ය 

නිර්දද්ල ඩිනමින් ඹළමභට ටයුතු ය ඇත. 

5.1.3 අදනකුව ටයුතු 
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5.1.3.4  නීති ඳර්දේණ ටඹක් පිහිටු මභ. 
 

දීර්ක හරඹක් මුළු්ද් නීති ක්දේත්රදේ ඳළති නීති ඳර්දේණර අඩුඳහඩු දවේතුදන් නීති 

ම්ඳහදනදඹහිරහ අල දතොයතුරු රඵහළනීභ ප්රභහණව දනොමභ යද්  නීති ක්දේත්රදේ ප්රභනඹට 

ඹම් ළටළුදහඹ තවවඹක් ඵළවින්  ප්රජහට ඵරඳහනු රඵන නීති ළටළු වඳුනහදන යුක්තිඹ 

ඳසිලීදම් හර්දඹහිරහ ඩහව ළදව න නීති දතොයතුරු ක්දේත්රඹන් වඳුනහදන නීති ඳර්දේණ 

ටයුතු දියුණු කිරීභ වහ අධියණ අභහතහාංලදේ මලිවදඹන් දොශම විලස විදහරදේ නීති 

පීධඹ භඟ ටහඵද්ධ නීති ඳර්දේණ ටඹක් පිහිටුමභට 2016 අඹළඹ දඹෝජනහ ඹටදව මර 

ප්රතිඳහදන රඵහ දදමින් ටයුතු ආයම්බ ය ඇත. ට අනු ඊට අදහශ අදඵෝධතහ ගිවිසුභ 2016.10.06 

දින අවන් යන රද අතය ඳර්දේණ ටඹ 2017 ජනහරි භදී සථහපිත කිරීභට නිඹමිත ඇත. 

 

5.1.3.5   ශ්රී රාංහ නීති හර්තහ ඳර කිරීභ 
 

ශ්රි රාංහ නීති හර්තහ ඳරකිරීභ නීති අාංලඹ භඟින් සිදු යයි. දරේසධහධියණඹ ව 

අභිඹහචනහධියණඹ විසින් රඵහදුන් ඉතහ ළදව නඩු තීන්දු ඇතුශව යමින් ෆභ යභ දළුම් 

දදක් මු්රණඹ යනු රඵයි.  2016 ය තුශ දී 2012 -1 දළුභ, 2013- 1 දළුභ ම්පර්ණ ය 

ඇති අතය 2 දළුභ ව 3 දළුභ මු්රණඹ ආයම්බ ය ඇත.  2014 ශ්රී රාංහ නීති හර්තහ 1 දළුභ 

මු්රණඹ ආයම්බ ය ඇත. 

 

5.1.3.6   ජහතන්තය දබ්රුම්යණ භධසථහනඹ පිහිටුමභ. 
 

දභභ භධසථහනඹ භගින් හණිජ ආයවු් විඳීභ වහ ජහති ව අන්තර්ජහති භහම් දත 

අසථහ උදහ යනු ඇත. ශ්රී රාංහ, දභභ රහඳදේ පිහිටි ජහතහන්තය දබ්රුම්යණ 

දක්න්්රසථහනඹ ඵට ඳව කිරීභ යජදේ අදප්ක්හයි. දරෝ දශ භධසථහනඹ හඳහරි 

දක්න්්රසථහනඹක් භධදේ පිහිටහ තිබීභව, තරු ඳන්තිදේ දවෝටර ව ආඳනලහරහ දභන්භ ාංචහය 

ආර්ලනීඹ සථහනරට ඉතහ මීඳ මභව, ජහතන්තය දබ්රුම්යණඹ වහ අල අදනකුව 

ඳවසුම් රට ආන්න මභව නිහ දභභ දබ්රුම්යණ භධසථහනඹ දරෝ දශ භධසථහනදේ 

22 න භවද් සථහපිත ය ඇත. 

දභභ භධසථහනඹ 2015 භහර්තු භහදේ විිත යන රදී. දභඹ ඳවහදන ඹහභ වහ  

භහභක් සථහපිත ය ළනීභ පිණි අල පිඹය දන ඇත.  භහදම් ාංමි සථහලිඹ 

අන් ලදඹන් ස ය දබ්රුම්යණ ටයුතු ව දබ්රුම්යණඹ පිළිඵ දළනුව කිරීදම් 

ළඩටවන් ඳළළවමභ, දබ්රුම්රුන් පුහුණු කිරීභ ළනි දබ්රුම්යණඹ ආශ්රිත අදනකුව 

ක්රිඹහහයම් දවහ ද දබ්රුම්යණ භධසථහනඹ දම් න විට විිත ඇත. භධසථහනදේ 

සථහලිඹ අනුභළතිඹ වහ භහම් දයස්සහර් ජනයහ්යඹහ දත ඉදිරිඳව ය ඇත. 

 

5.1.3.7   හණිජ භථ භණ්ඩරඹ පිහිටුමභ 
 

හණිජ ආයවු් විඳීභ වහ දබ්රුම් කිරීභ වහ භථ කිරීභ වහ භඟි කිරීභ පුළු් දර පිළිළනීභ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ට වහ ඳහර්ලසඹන් දිරි ළන්මභ ඇතුළු භථයණදඹන් හණිජ ආයවු් 

විඳීභ අයමුණු ය නිමින් 2000 අාං 44 දයන ශ්රී රාංහ හණිජ භධසථහන ඳනත (2005 අාං 37 

දයන ඳනතින් ාංදලෝධිත) ක්රිඹහවභ දේ.  ට අනු දභභ ඳනත ඹටදව පිහිටුවිඹ යුතු ශ්රී රාංහ 

හණිජ භථ භධසථහනඹ 2016 අදෝසතු භ 08 න දින ව අාං 1979/18 දයන අතිවිදලේ 

ළ්  නිදේදනඹ භඟින් අධියණ අභහතහාංලදේ විඹ ඳථඹ ඹටදව අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 

ප්රහලඹට ඳව ය ඇත.   
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ට අනු ශ්රී රාංහ හණිජ භථ භධසථහනඹ පිහිටු මභ වහ දම් න විට ටයුතු යමින් ඳතින 

අතය, ඳනදව 5 න න්තිඹ ප්රහය භධසථහනදේ ටයුතු ඳරිඳහරනඹ ව ශභනහයණඹ 

දනුදන් පිහිටුනු රඵන ශභනහයණ භණ්ඩරඹ ඳව කිරීභ වහ ටයුතු ය ඇත.  

 

5.1.3.8   භව්ර නිහයණ ළඩටවන  
 

එක්ව ජහතීන්දේ ාංර්ධන ළඩටවන ඹටදව අභහතහාංලඹ දත රළබී ඇති අයමුදලින්  භව්ර 

ළටලීම් රදී විභර්ලඹහදේ හර්ඹබහයඹ පිළිඵ දඳොලිස නිරධහරීන්, දර්ගු නිරධහරීන් වහ ආභන 

විභන නිරධහරීන් දළනුව කිරීදම් ළඩමුළුක් 2016.04.26 න දිනද, ජහතන්තය දුම්ළටි විදයෝධී 

දිනඹ වහ භව්ර නිහයණ භහඹ දනුදන් අභහතහාංලඹ ඹටදව ඳතින සිඹලුභ දදඳහර්තදම්න්තු 

වහ ආඹතන වබහගී යහ නිමින් 2016.06.21 න දින ද ළඩමුළුක් ඳවන රදී. දම් වහ 

ජනහධිඳති භව්ර ළඩටවදන් නිරධහරීන් දදදදදනකු ම්ඳවදහඹයින් ලදඹන් ටයුතු යන 

රදී. 

 2016 දනොළම්ඵර් භදී ශ්රී රාංහ දඳොලිසිඹ, දර්ගු නිරධහරීන් ඇතුළු භව්ර නිහයණ 

ළඩටවන ඹටදව න නිරධහරීන් 145 දදදනකුදේ වබහගීවදඹන් තව එක් දින ළඩමුළුක් 

ඳවන රදී. 

 

 

5.1.4.1  CSI.ROL/USAID හඳිති 
 

දභභ හඳිතිඹ ඹටදව ක්රිඹහහයම් සිදු කිරීභ ඳවසු කිරීභ වහ 2016.05.26 න දින දී අධියණ 

අභහතහාංලඹ ව එක්ව ජනඳදදේ අන්තර්ජහති ාංර්ධන ළඩ ටයුතු වහ ශ්රී රාංහ තුශ 

පිහිටුහ ඇති නිදඹෝස්ත ආඹතන අතය, අදඵෝධතහ ගිවිසුභක් අවන් යන රදී.   

ට අනු ඳවත හර්ඹඹන් හඳිතිඹ ඹටදව සිදු යන රදී. 

1. ශ්රී රාංහදේ නඩු විඳීදම් දී සිදු න ප්රභහදඹන් ළශළක්මභ වහ නඩු ටයුතු ශභනහයණ 

ඇයීම් හර්තහක් නඩු ශභනහයණ ව න සඹාංක්රීඹ ක්රභදේදඹක් ළරසුම් කිරීභට අල 

නිර්දද්ල ඇතුශව දොට අධියණ අභහතහාංලඹ දත රඵහ දීභ. 

2. ශ්රී රාංහදේ අධියණ ඳද්ධතිදේ දේදේ දඹදදන ර ල ද්රුන් වහ න පුහුණුමම් 

ළඩිදියුණු කිරීභට අධියණ දනොන නිරධහරීන් පුහුණු කිරීදම් ආඹතන ඹටදව පුහුණු 

ළඩටවන් ඳළළවමභට වදඹෝඹ ව මර ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ. 

3. අධියණභඹ දනොන නිරධහරීන් පුහුණු කිරීදම් ආඹතනඹ භඟින් රඵහ දදන අධියණ දනොන 

පුහුණු ළඩටවන් දීර්ක කිරීභට වඹ රඵහ දීභ. 

4. ඳවනහ අධියණ දනොන පුහුණු ඳහධභහරහ පිළිඵ ඇයීම් හර්තහක් රඵහ දීභ. 

5. නීති ජහරඹ ව අධියණ අභහතහාංල දබ් අඩවි නිර්භහණඹ ව ළඩි දියුණු කිරීභට වදඹෝඹ 

රඵහ දීභ. 
 
 

5.1.4.2   නීතිඹ ඵරහවභ කිරීභ, යුක්තිඹට ප්රදේල මභ ලක්තිභව කිරීභ ව භහජ ටහඵද්ධතහ 

ළඩටවන. (SELAJSI/UNDP) 
 
 

 

a. නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු තුශ දොඩනළගී ඇති නඩු ටයුතු ඩිනම් කිරීභ. 
 

නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ දොඩ ළසී ඇති නඩු ප්රභහණඹ අන් ය ළනීභට වඹ මභක් 

ලදඹන් භව්ර ව ශභහ අඳචහය නඩු වහ වහඹ මභට නීතිඥරු 8 දදනකු දනුදන් 

5.1.4 අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ක්රිඹහවභ න විදලේ හඳිති 
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හඳිතිඹ ප්රතිඳහදන රඵහ දදන රදී. දම් භඟින් විලහර නඩු ප්රභහණඹක් අන් ය ඇති අතය, 

ඉක්භනින් නඩු වඳුනහළනීදම් ක්රභදේදඹක් ද වඳුන්හ දී ඇත. 

 

b. නීති ආධහය පිළිඵ ජහති ප්රතිඳවතිඹ 
 

නීති ආධහය පිළිඵ ජහති ප්රතිඳවතිඹ ක්රිඹහහරී ළරළසභක් දර ස දොට එඹ අදහශ අාංල දත 

ඉදිරිඳව දොට ඔවුන්දේ ද නිරීක්ණ හිත  විධිභව ළරළසභක් දර ස යන රද අතය,  ට 

වහ ළිනන්  භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2016.03.31 න දින රඵහ දදන රදී. 
 

 යුක්තිඹ ඳසිලීදම් ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ ආඹතන තුශ එභ ටයුතු නිසි ක්රභදේදඹට අනු 

ශභනහයණඹ ය ළනීභ වහ ඇති අභිදඹෝ වඳුනහළනීභට අධඹනඹක් දම් භඟින් සිදු යන 

රදී.  දභභ අධඹන හර්තහ 2016 08.08 න දින ඵණ්ඩහයනහඹ ම්භන්ත්රණ ලහරහදේ දී 

ඳවන රද හතඡහදේ දී රු අධියණ අභහතතුභහ දත ව රු නීතිඳතිතුභහ දත පිළින්නු 

රළබීඹ. 

 

c. අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් ආයක්හ කිරීදම් අධිහරිඹ වහ වහඹ රඵහ දීභ. 
 

ඉවත අධිහරිඹ භඟින් යන රද ඉ්ලීභට අනු එභ අධිහරිදේ ඳරිඳහරන ටයුතු විධිභව ය 

ළනීභ වහ ශභනහහය උඳදද්ලයඹකුදේ වඹ රඵහ ළනීභට හඳිතිඹ මර දහඹවඹ 

රඵහ දී ඇත.  මීට අභතය දඳොලිස නිරධහරීන් 200 දදදනකුට 2016.11.03 ව 04 ඹන දිනඹන්හි 

පුහුණු ළඩමුළුක් ඳළළවමභට ාංවිධහනඹ ය ඇත. 

 

d. සියරුන් වහ නීති ආධහය රඵහ දීභ පිළිඵ විධිභව පිඹය ළනීභ. 
 

දභභ හඳිතිඹ භඟින් ඳ්ද්ළද් ව මයවිර එළිභවන් සියවුරුර දී සත්රී පුරු බහඹ ඳදනම් 

යව ප්රචණ්ඩවඹ වහ ම්ඵන්ධ වනති ම්ඵන්ධඹන් පිළිඵ  දළනුව කිරීදම් ළඩටවන් 

සිදු කිරීභට වදඹෝඹ රඵහ දදන රදී.  නීති ආධහය දොමින් බහදේ, නීතිඥ ාංභදේ ව විඹ 

පිළිඵ උනන්දුක් දක්න අදනකුව පුද්රඹන්දේ වබහගිවදඹන් දතෝයහව නීති භහතිහ 

පිළිඵ රඳහහිනී ව ගුන් විදුලි හතජහ භහරහක් ඳළළවමභ ම්ඳව දහඹවඹ රඵහ දදන 

රදී. 
 

e. ප්රධහන නීති ප්රඥප්ති ව ඳනව ටහඵද්ධ කිරීභ ව ඳරිර්තනඹ කිරීභ. 
 

ටහඵද්ධශ දණ්ඩ නීති ාංග්රවඹ, අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රවඹ ඳනත, හක්ෂි ආඥහ ඳනත ව 

අධියණ ාංවිධහන ඳනත (බහහ තුදනන්භ) මු්රණඹ වහ යජදේ මු්රණහරඹට දඹොමු ය ඇත.  දම් 

අසථහදේ දී සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹ ටහඵද්ධ යමින් ඳතී. 
 

f. ශ්රී රාංහදේ ඳතින දණ්ඩ නීති ක්රභ පිළිඵ විසතීර්ණ අධඹනඹ. 
 

නඩු ටයුතු ම්ඵන්ධදඹන් දිස්රික් 8 ඇති භවහධියණ ර ව අභිඹහචනහධියණ  

ම්ඵන්ධදඹන් සිදු යන රද අධඹනදේ තීයණ, අදහශ ප්රනතහන් ව ඳරිචඹන් වඳුනහ ළනීභ 

පිණි ප්රභහණහවභ ව ගුණහවභ දෝණදඹන් ර් ය විලසද්ණඹ යමින් ඳතී.  දණ්ඩන 

භරඳතහක් අලතහඹ ඉදිරිඳව කිරීදම් අදවසින් යුතු  භවය දණ්ඩන ඳරිචඹන්ර සුදුසුබහඹ 

දභභ අධඹනඹ  භඟින් රහ ඵරනු ඇත. 

 

 

 

 



අධියණ අභහතහාංලඹ Page 21 

 

5.1.4.3   යුනිදෂස  වදඹෝගිතහ ශභහ ආයක්හ ව යුක්තිඹ පිළිඵ ළඩටවන 

 

a. දඳොලිස ශභහ වහ හන්තහ දෝ ධහලදේ නිශධහරින් පුහුණු කිරීභට දඳොලිස විඹ භහරහක් 

භවහචහර්ඹ යමන්්ර ප්රනහන්දු භවතහ විසින් ස යන රද අතය එභ විඹ භහරහ බහහත්රදඹන්භ 

මු්රණඹ කිරීභ සිදු ය ඇත. 
 

b. යුනිදෂස  වදඹෝගිතහ ඹටදව ක්රිඹහවභ න  ශභහ ආයක්හ ව යුක්තිඹ පිළිඵ  

ළඩටවන ඹටදව, “දිස්රික් ාංර්ධන ළඩටවන වහ වදඹෝඹ” (SDDP)ඹන 

ළඩටවදන් විඹ භහරහ උඳදඹෝගී ය නිමින් දඳොලිස නිශධහරින් පුහුණු කිරීදම් ළඩමුළු 

අනුයහධපුයඹ, වුනිඹහ, භන්නහයභ, භඩරපු, අම්ඳහය, දභොණයහර, පුවතරභ ඹන 

දිස්රික් වත පිහිටි දඳොලිස ඵර ප්රදද්ලර ක්රිඹහවභ යන රදී. 
 

c. ශභහ ආයක්හ ව යුක්තිඹ පිළිඵ ළඩටවන ඹටදව යුනිදෂස ාංවිධහනදේ වදඹෝඹ 

ඇති ශ්රී රාංහ ඳදනම් ආඹතනදේ වදඹෝගීතහදන් යුතු අභතය උඳහය දඳොලිස පුහුණු 

භහරහක් ඳවන රදී. එහිදී උඳදද්ලන භදනෝ විදහ ව ශභහ ආයක්හ ම්ඵන්ධ 

ිවතිඹට එහි ඇති ළදවභ දදයහි අධහනඹ දඹොමු විඹ. 
 

d. අඳයහධඹ කීභ දළරීදම් අභ ඹස සීභහ පිළිඵ ාංදලෝධන -  අඳයහධඹ කීභ දළරීදම් 

අභ ඹස සීභහ තීයණඹ කිරීදම් රැසමභක් ඳළති අතය,  එහි දී අභ ඹස සීභහ 12  දක්හ 

ඉවශ නළාංමභට තීයණඹ යන  ළිනන්  ඳ්රිහ ස ය 09.11.2016 දින ට වහ 

ළිනන්  අනුභළතිඹ රඵහ ඇත. 
 

 

e. ශභහ  ආයක්හ  ව  යුක්තිඹ  පිළිඵ  ළඩටවන  භගින් අනුයහධපුයඹ, භන්නහයභ, අම්ඳහය, 

දභොණයහර ව පුවතරභ ඹන දිස්රික්ර ඇති උහවි ඩහ ශභහ හිතහමී උහවි ඵට 

ඳවකිරීදම් අයමුණින් යුතු ප්රදද්ල ඳව උහවිර නමයණ ටයුතු කිරීභට තීයණඹ යන 

රද අතය 2016 ර්ඹ තුශ ඉන් කිහිඳඹ නමයණ ටයුතු සිදු යන රදී. 
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අධියණ, අධියණ අභහතහාංලඹ වහ අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඇති දදඳහර්තදම්න්තු ව 

ආඹතනර ආඹතන ටයුතු ආඹතන අාංලඹ භඟින් සිදු යනු රඵයි. පුහුණු වහ හර්ඹක්භ භහන 

ම්ඳතක් රඵහ දීභ වති කිරීභ, යුක්තිඹ ඳසිලීදම් ර්තදඹහිදී අල ඳවසුම් ළඳයීභ වහ 

අදනකුව ම්ඵන්ධීයණ ටයුතුද දභභ අාංලදඹන් සිදු යයි. ට ඹටදව අල යන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ අනුභත යහ ළනීභ, ඵහ ළනීදම් ඳටිඳහටි ස කිරීභ, සුදුසන් දතෝයහ ළනීභ, ඵහ 

ළනීභ, පුහුණු කිරීභ, සථහන භහරු කිරීභ, උස කිරීභ වහ විනඹ ඳහරන ටයුතු, අතිහර භන් 

විඹදම්, ණඹ අවතිහයම් රඵහ දීභ, නඩු බහණ්ඩ නිසහණඹ කිරීභට අල  ම්ඵන්ධීයණ 

ටයුතු, අල අසථහන්හිදී චක්රද් නිකුව කිරීභ දභභ අාංලදඹන් ඉටු යනු රඵයි. 
 

අධියණ අභහතහාංල හර්ඹ භණ්ඩරදේ 263 දේ ව අධියණ දේහ දොමින් බහ විසින් 

ඳව යන රද උඳද්නත නිරධහරීන් දනොන අධියණ ර දේදේ නියුතු 3,819 දේ සිඹළු 

ආඹතන ටයුතු දභභ අාංලදඹන් ඉටු දේ.  
 

උක්ත හර්ඹඹන් අබන්තය ඳරිඳහරන අාංලඹ, අධියණ ඳරිඳහරන අාංලඹ, හභ විනිසුරු අාංලඹ, වදිසි 

භයණ ඳරීක් වහ අධියණ වද නිරධහරී අාංලඹ, හභ විනිසුරු වහ නිර දනොරව භදවේසත්රහව වහ 

දිවුරුම් දොභහරිස අාංලඹ, දිවුරුම් දුන් බහහ ඳරිර්ත අාංලඹ, ප්රහවන අාංලඹ වහ දදඳහර්තදම්න්තු 

අාංලඹ ඹන අාංල භඟින් ක්රිඹහට නාංනු රඵයි. 
 

 

5.2.1 අබන්තය ඳරිඳහරන අාංලඹ 
 

5.2.1.1 න තනතුරු ඇති කිරීභ 

 න අතිදර් ද්ම් තනතුයක් ඇති කිරීභ 
 

 

5.2.1.2 ඵහ ළනීම් ඳටිඳහටි ස ය අනුභත ය ළනීභ 
 

දියින පුයහ පිහිටි අධියණ 183 සිඹළුභ නඩවතු ටයුතු අධියණ අභහතහාංලදේ ඹටිතර 

ඳවසුම් අාංලඹ භඟින් සිදු දදර්. නඩවතු ටයුතු ඩහව හර්ඹක්භ වහ පරදහයී යදන ඹහභ 

වහ ඩු හර්මි, දඳදදර්රු වහ ම්රුන්දන් භන්විත නඩවතු ටඹක් පිහිටනු රළබ 

අතය ට වහ න ඵහළනීම් ඳටිඳහටි සය අනුභත යහදන ඇත. 
 

- ඩු හර්මි, දඳදදර්රු ඵහ ළනීම් ඳටිඳහටිඹ 

- ම්රු ඵහළනීදම් ඳටිඳහටිඹ 
 

 

5.2.1.3 ඵහ ළනීම් 
 

   තනතුරු 10ක් වහ ඵහ ළනීම් සිදුය ඇත. 

තනතුය විධහඹ තිතියි ද්මතීඹ ප්රහථමි එතු 

අතිදර් ද්ම් (විනිසුරු) 01 - - - 01 

වහය ද්ම් (නීති) 01 - - - 01 

තහක්ණ නිරධහරී - - 02 - 02 

ජරනර හර්මි - - - 03 03 

විදුලි හර්මි - - - 03 03 

එතු 02 - 02 06 10 

           (ගු අාං 01) 

5.2 ආඹතන අාංලඹ 
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 මීට අභතය ජරනශ හර්මි 03, විදුලි හර්මි 03, ඩු හර්මි 05 වහ දඳදදර්රු 05ක් වහ 

ඵහ ළනීභට අඹදුම්ඳව රළබී ඇත. අදහර ිවතීඹ ඳරීක්ණඹ ඳළළවමභට ටයුතු දදයමින් 

ඳතී.  
 

  
5.2.1.4   පුහුණුමම් වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ 

 

අධියණ අභහතහාංලදේ දේඹ යනු රඵන භහණ්ඩලි නිරධහරීන්දේ සිට සුළු දේයින් දක්හ 

සිඹලුභ දේ දරේණි ආයණඹ න ඳරිදි ඳවත දළක්දන අයුරින් පුහුණුමම් රඵහ දදන රදී. 
 

5.2.1.4.1   දද්ශීඹ පුහුණු 

පුහුණුදේ සබහඹ නිරධහරී 

ාංහ 

ළඹශ මුළු 

ප්රතිඳහදන (රු) 

ඳලසචහව උඳහධි ඳහධභහරහ (විනිසුරුරුන් වහ නීතිඹ පිළිඵ ලහසත්රඳති 

උඳහධිඹද ඇතුරව) 
24 8,597,700 

බහහ පුහුණු 16 226,500 

දදභශ බහහ ඳහධභහරහ 

II න භ් ටභ 

III න භ් ටභ 

 

97 

60 

44,000 

පරදහයීතහ ප්රර්ධනඹ  වහ ඳරිණ පුහුණු 06 30,000 

නහඹව පුහුණු 46 6,252,500 

විඹහනුඵද්ධ පුහුණුමම් 05 783,500 

ළටුප් ශභනහයණඹ (PRAG ආඹතනඹ) 02 12,000 

තහක්ණ නිරධහරීන්දේ පුහුණු (CHPB ආඹතනඹ) 11 38,500 

ජරනර වහ විදුලි හර්මි ශි්පීන්දේ පුහුණු(CHPB ආඹතනඹ) 6 18,000 

තහක්ණ නිරධහරීන්දේ දතදින පුහුණු (DLC ආඹතනඹ) 18        300,000  

තහක්ණ දේදේ නිරධහරීන්දේ හර්ඹක්භතහ ඩඉභට අල 

ඳහධභහරහ 

2 

 

35,000 

රාංසු ළමභ, රාංසු ලිඹවිලි ස කිරීභ පිළිඵ පුහුණු 2 12,000 

ප්රම්ඳහදන ටයුතු පිළිඵ ඩිප්දරෝභහ ඳහධභහරහ (මිදරෝදහ ආඹතනඹ) 4 400,000 

භහණ්ඩලි නිරධහරීන් දනුදන් ඳළති ප්රම්ඳහදන ටයුතු පිළිඵ 

පුහුණු  

50 360,000 

 

E – Filling හඳිතිඹ 21   780,000 

එතු 370 17,889,700 

 
 

 මීට අභතය යජඹට අනුඵද්ධිත ිවතීඹ පුහුණු ආඹතන භඟින් භහ 06 ප්රහදඹෝගි පුහුණු 

වහ දඹොමුයන  පුහුණු රහභීන් 28ක් දදදනක් වහ ප්රහදඹෝගි පුහුණු රඵහ දී අන් අතය 

දම්න විට තව 28 දදදනකුට ප්රහදඹෝගි පුහුණු රඵහ දදමින් ඳතී.  
 

5.2.1.4.2   විදද්ශීඹ පුහුණු 
 

පුහුණුදේ සබහඹ නිරධහරී ාංහ ළඹ ශ මුළු ප්රතිඳහදන (රු) 

විනිසුරුරුන් - පුහුණු වහ ම්භන්ත්රණ 177 92,059,054 

අභහතහාංල නිරධහරීන් - ම්භන්ත්රණ 11 4,395,896 

අභහතහාංල නිරධහරීන් - පුහුණු  07 4,525,795 

එතු 195 100,980,745 
             

           (ගු අාං 03) 

        (ගු අාං 02) 
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5.2.1.5  විනඹ ඳරීක්ණඹ 

2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දක්හ මලි විභර්ණ 30ක් ආයම්බ ය ඇති අතය, ඉන් මලි 

විභර්ලණ 09 ක් අන් ය ඇත. ළඹට ඳහත්ර වු නිරධහරිඹහට එදයහි විනඹහනුකර ක්රිඹහකිරීභට 

තයම් ප්රභහණව දචෝදනහක් ඵළල ඵළ්භට දවළිදයේ දනොන ඵළවින් මලි විභර්ණ 04 ක් 

අන් ය ඇති අතය, අදහශ සිදුමභ වහ කි යුතු අදඹකු නිලසචිත දවළිදයේ දනොන ඵළවින් 

මලි විභර්ලණ 04 ක් ද, අහද ය ලිපි නිකුව කිරීදභන් අනතුරු එක් මලි විභර්ලණඹක්ද 

අන් ය ඇත. 

 

5.2.1.6  ණඹ අනුභත කිරීභ 
 

ණඹ ර්ඹ නිරධහරීන් ාංහ මුදර (රු) 

දද්ඳශ/ නිහ 08 10,757,460 

ආඳදහ 123 10,171,613 

උව 191 2,030,000 

විදලේ 68 272,000 

ඳහඳළදි 03 18,000 

එතු 405 23,249,073 
                      (ගු අාං 04) 

5.2.2 අධියණ ඳරිඳහරන අාංලඹ 
 

5.2.2.1   න තනතුරු ඇති කිරීභ 
 

අලුතින් ආයම්බ ය ඇති අධියණ වහ නිසධ දේ හර්ඹ භණ්ඩර 108ක් ශභනහයණ 

දේහ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් අනුභත යහදන ඇත.  
 

5.2.2.2    ඵහළනීම් ඳටිඳහටි ස ය  අනුභත ය ළනීභ 
 

- සිතහසි දඵදන්නහ වහ ඇසකීසි ක්රිඹහවභ යන්නහ වහ අධියණ දකෝ ප්රදේල වහ න 

ඵහළනීදම් ඳටිඳහටිඹ 
- අධියණ ආයක්, පිස් පිඹන්, පිස් බහයහය භහතහ වහ න ඵහළනීදම් ඳටිඳහටිඹ 

 
 

 
 

 

5.2.2.3   ඵහ ළනීභ 
 

තනතුරු 290ක් වහ ඵහළනීම් සිදුය ඇත 

 

තනතුය විධහඹ තිතියි ද්මතීඹ ප්රහථමි එතු 

හ.දේ.දේ. - - - 115 115 

පිස් පිඹන් - - - 61 61 

පිස් (බහයහය භහතහ) - - - 28 28 

අධියණ ආයක්    86 86 

එතු - - - 290 290 

            (ගු අාං 05) 

 මීට අභතය සිතහසි දඵදන්නහ වහ ඇසිකීසි ක්රිඹහවභ යන්නහ, අධියණ දකෝ වහ ප්රදේල 

තනතුරු 341ක් ඵහ ළනීභට ටයුතු දදයමින් ඳතී. 
 

5.2.2.4  යහජන්ත යන රද බහණ්ඩ දන්දද්සි කිරීභ 
 

යහජන්ත යනු රඵන වහ හිමිම් දනොඳහන නඩු බහණ්ඩ දන්දද්සි කිරීභ ම්ඵන්ධීයණඹ දභභ 

අාංලඹ භඟින් සිදු දදර්.  ට අනු දන්දද්සි භඟින් රව ආදහඹභ ඳවත ඳරිදි දේ. 
 

දන්දද්සි ාංහ ආදහඹභ (රු.) 

155 38,972,747 
            (ගු අාං 06) 
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තද යහජ න්ත යන රද ළලි වහ දළ ආමි සිද්ධසථහන වහ යහජ ආඹතන දත වන මිරට 

නිකුව කිරීභ වහ අධියණ අභහතහාංලඹ චක්රද් 05/2016 නිකුව යන රද අතය ට ඹටදව ළලි 

නිකුව කිරීභ වහ ඵරඳත්ර 379ක් දම් න විට නිකුව ය ඇත. 

 

5.2.2.5  හති අධියණ 

හති විනිසුරුරුන්දන් ඉදිරිඳව වූ ඉ්ලීම් රහ ඵරමින් හති විනිසුරුරුන්දේ දීභනහ ළඩි 

කිරීභට ඉදිරිඳව ශ අභහත භණ්ඩර ාංදද්ලඹ වහ අාං අභඳ/16/2269/731/043 වහ 

2016.11.30 දිනළති අභහත භණ්ඩර තීයණඹ භගින් අනුභළතිඹ රළිනණි.  

ට අනු, ඳවත ඳරිදි දමම් ාංදලෝධනඹ යන රදි. 
 

දීභනහ 
2007 සිට දනු රඵන 

දීභනහ 

2016.12.01දින 

සිට දනු රඵන දීභනහ 

හති විනිසුරුරුන් වහ රු.6,000.00 රු7,500 

වඹ දේහන් වහ ලිපි ්ර වහ රු.5,000.00 රු.6,250 

එතු රු.11,000.00 රු.13,750 
   (ගු අාං 07) 

5.2.2.6  අධියණ ව  විනිසුරුරුන් වහ ඳවසුම් ළඳයීභ 
 

5.2.2.6.1  න්නිදේදන ඳවසුම් ළඳයීභ 
 

 අධියණ 16ට අබන්තය දුයථන ඳද්ධති රඵහදීභ ඇතුළු න්නිදේදන ඳවසුම් 

ළඳයීභ වහ රු.2,818,548 ප්රතිඳහදන දන්ය දී ඇත. 
 

 උඳරිභහධියණ විනිසුරුරුන්දේ න්නිදේදන දීභනහ ළඩි කිරීභට අදහශ 

අධියණ අභහතහාංලයීඹ චක්රද් 03/2016 නිකුව ය ඇත. 
 

තනතුය 

යහජහරී හර්ඹහරයීඹ 

දුයතන 

යහජහරී නිහ, ජාංභ දුයතන වහ 

අන්තර්ජහර ඳවසුම් වහ දීභනහ 

දඳය (රු) ඳසු (රු) දඳය (රු) ඳසු (රු) 

දරේසධහධියණ විනිසුරුරුන් 5,000.00 1,500.00 15,000.00 18,500 

අභිඹහචනහධියණ විනිසුරුරුන් 5,000.00 1,500.00 15,000.00 18,500 

           (ගු අාං 08) 
 

5.2.2.6.2  ග්රන්ථ දීභනහ 
 

භවහධියණ විනිසුරුරුන් වහ සිඹළුභ මු් අසථහ අධියණ විනිසුරුරුන් වහ රු.20,000.00 

භහසි ග්රන්ථ දීභනහක් රඵහ ළනීභට අල අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දන වහ අධියණ 

අභහතාංලයීඹ චක්රද් අාං 07/2016 නිකුව ය ඇත.  
 

 

5.2.3 හභ විනිසුරු අාංලඹ 
 

අාං 1954/34 දයණ වහ 2016.02.18 දිනළති අතිවිදලේ ළ්  ඳත්රඹ භඟින් ග්රහභ නිරධහරීන් අදහශ 

ප්රහදද්ශීඹ ද්ම් දෝ ධහල තුර නිර ඵරදඹන් හභ විනිසුරුරුන් දර ප්රහලඹට ඳව යන රදී. 
 

 දභභ ය තුර හභ විනිසුරුරුන් ඳව කිරීභ 

ඳවමම් සබහඹ ාංහ 

මුළු දියිනටභ ඵර ඳළළවදන ඳරිදි 3,793 

අධියණ රහඳඹට ඵරඳළළවදන ඳරිදි 1,576 

නිර ඵරදඹන් (ග්රහභ නිරධහරීන්) 14,022 

එතු 19,391 
             (ගු අාං 09) 

 හභ විනිසුරු වළඳුනුම්ඳව 1,897 ක් නිකුව ය ඇත.  
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5.2.4 වදිසි භයණ ඳරීක් වහ අධියණ වද නිරධහරී අාංලඹ 

 දියින පුයහ වදිසි භයණ ඳරීක් දෝ ධහ 674ක් ආයණඹ න ඳරිදි වදිසි භයණ 

ඳරීක්රු 564ක් දේදේ දඹදී සිටින අතය දෝ ධහ 16 ක් ආයණඹ න ඳරිදි වදිසි 

භයණ ඳරීක්රුන් 16ක් දභභ ය තුර ඳව ය ඇත. තව දිස්රික් 04 පුයප්ඳහඩු 

පියමභට අල මලි ටයුතු න පුයප්ඳහඩු දන් ය ළනීභ වහ ළ්  කිරීභ ආදී ටයුතු 

සිදුය ඇත. 
 

 විදලේඥ අධියණ වදරුන් විසින් ඉදිරිඳව වූ ඉ්ලීම් රහ ඵරහ විදලේඥ අධියණ 

වද දීභනහ ළඩි කිරීභ දනුදන් අධියණ අභහතහාංලඹ චක්රද් අාං 4/2016 නිකුව 

යන රදී. 

දීභනහ 

ඳළති දමම් න දමම් 

විදලේඥ 

අධියණ වද 

නිරධහරීන් වහ 

විදලේඥ දනොන 

අධියණ වද 

නිරධහරීන් වහ 

විදලේ 

අසථහ 

විදලේ 

දනොන 

අසථහ 

ඳලසචහව භයණ අධීක්ණ වහ - - රු.1,000 රු.750 

I ) භදවේසත්රහව නිදඹෝඹ භත 

සිදු දදයන ඳලසචහව භයණ 

ඳරීක්ණඹක් වහ 

II) වදිසි  භයණ  ඳරීක්ණදේ  

ඉ්ලීභ භත සිදු දදයන 

භයණ ඳරීක්ණ වහ 

- 

 

- 

 

රු.3,000 

 

 

රු.1500 

 

 

- - රු.2000 රු.1000 

භහසි ඉන්ධන දීභනහ ලීටර් 140 නළත. ලීටර් 170 නළත. 

අධියණ වද හර්තහ 

ළඳයීභ 
රු.250 රු.250 රු.500 රු.500 

 

5.2.5 හභ විනිසුරු වහ නිර දනොරව භදවේසත්රහව වහ දිවුරුම් දොභහරිස අාංලඹ 
 

 ිවතිදේ ය 15 දේහ හරඹක් පුයහ ඇති නීතීඥරු 67ක් හභ විනිසුරු වහ නිර දනොරව 

භදවේසත්රහවරු දර දභභ ය තුර ඳව ය ඇත. 
 

 දරේසධහධියණදේ දිේරුම් දුන් නීතිඥරුන් 722ක් දිවුරුම් දොභහරිසරුන් දර ඳව ය 

ඇත.  

 

5.2.6 දිවුරුම් දුන් බහහ ඳරිර්ත 
 

දළනට දිවුරුම් දුන් බහහ ඳරිර්තයින් 1,663ක් දියින පුයහ විසිරී සිටින අතය දිවුරුම් දුන් බහහ 

ඳරිර්තඹන් විසින් ඳරිර්තනඹ යනු රඵන ද්න වති කිරීභ වහ දභභ අභහතහාංලඹ 

දත ඳළමිණිභට විලහර පිරිට සිදු වු අතය, එඹ භවජනඹහට විලහර අඳවසුතහක් වූ ඵළවින් විදද්ල 

ටයුතු අභහතහාංලඹ භඟ හතඡහ දොට සිාංවර, ඉාංග්රීසි වහ දදභශ බහහ වහ දිවුරුම් දුන් බහහ 

ඳරිර්තඹන් විසින් ඳරිර්තනඹ යනු රඵන ද්න විදද්ල ටයුතු අභහතහාංලදේදීභ නහථ ය 

ළනීභට අසථහ රහ ඇත. 

 

5.2.7 ප්රහවන අාංලඹ 
 

 

සිඹළුභ භවහධියණ විනිසුරුරුන් ව අධියණ නිරධහරීන් වහ ප්රහවන ඳවසුම් ළඳයීභ, 

හවන යක්ණ කිරීභ වහ සිඹළුභ හවන නඩවතු ටයුතු දභභ අාංලඹ භඟින් සිදු දදර්. 
 

 

(ගු අාං 10) 
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5.2.7.1   නිර යථ යක්ණඹ කිරීභ 
 

 

ආඹතනඹ නිර යථ ාංහ මුදර (රු.) 

අභහත හර්ඹ භණ්ඩරඹ   19 (පර්ණ) 1,745,951 

අධියණ නිරධහරීන්දේ නිර යථ 149 (පර්ණ) 6,896,126 

අභහතහාංලදේ නිර යථ 
46 (පර්ණ) 1,759,411 

01 (තුන්න ඳහර්ල) 745 

එතු  215  10,402,234 
                                 (ගු අාං 11)

       

 

 දශ තීරු ඵදු වහ ආදඹෝජන ප්රතිඳවති චක්රද් අාං 01/2016 ඳනත ඹටදව දභෝටර් යථ 

ආනඹනඹ/ මිරදී ළනීභ වහ අධියණ නිරධහරීන් 78ක් වහ ඵරඳත්ර රඵහදදන රදී.  
 

 ජහති අඹළඹ චක්රද් 01/2016 දභදවයුම් වහ ්ඵදු ක්රභඹ ඹටදව භවහධියණ 

විනිසුරුරුන් වහ අධියණ නිරධහරීන් වහ හවන 24ක් රඵහ ළනීභට ටසුතු යමින් ඳතී. 

නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුට හවන 89ක් රඵහ ළනීභටව අනුභළතිඹ වහ ජහති අඹළඹ 

දදඳහර්තදම්න්තුට දඹොමු ය ඇත. 
 

 

 නිරයථ රඵහ දනොන්නහ භවහධියණ විනිසුරුරුන් වහ අධියණ නිරධහරීන්ට දනු රඵන 

භහසි ප්රහවන දීභනහ භවහධියණ විනිසුරුරුන් ව විදලේ දරේණිදේ අධියණ නිරධහරීන් 

වහ රුපිඹ් 60,000 ක් දරද අදනකුව මු් අසථහ ර අධියණ නිරධහරීන් වහ රුපිඹ් 

50,000 ක් දරද අධියණ අභහතහාංලයීඹ චක්රද් 08/2016 භඟින් ළඩි ය ඇත.  
 

 ජහති අඹළඹ චදක්ර් අාං 01/2016 දභදවයුම් ්ඵදු ක්රභඹ ඹටදව හවන රඵහ ළනීදම්දී 

ඵහහිය ඳහර්ල දනු රඵන මුදර තභ දඳෞද්ලි හවන බහවිතහ යන භවහධියණ 

විනිසුරුරුන් වහ විදලේ දරේණිදේ අධියණ නිරධහරීන්වට භහසි රු.200,000 දර වහ 

අදනකුව අධියණ නිරධහරීන් වට රු.135,000න් දර ළඩි කිරීභ පිළිඵද රහ ඵළලීභට 

ජනහධිඳති ද්ම් දත දන්හ ඹහ ඇත. 

 
 

5.2.8 දදඳහර්තදම්න්තු අාංලඹ 
 

 

5.2.8.1 න තනතුරු ඇති කිරීභ 

 

 

ආඹතනඹ විධහඹ තිතියි ද්මතීඹ ප්රහථමි එතු 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තු - - 02 - 02 

ආණ්ඩුදේ ය ඳරීක් දදඳහර්තදම්න්තු 01 - - - 01 

අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් 

ආයක්හ කිරීභ වහ වූ ජහති අධිහරිඹ 
08 22 10 12 52 

එතු 09 22 12 12 55 

                      (ගු අාං 12) 

5.2.8.2 ඵහළනීම් ඳටිඳහටි අනුභත කිරීභ 
 

- නිදඹෝජ භවහබහයහය තනතුය වහ න විධහඹ දේහ ණඹ වහ න ඵහ ළනීම් 

ඳටිඳහටිඹ අනුභත ය ඇත. 

- ආණ්ඩුදේ ය ඳරීක් දදඳහර්තදම්න්තුදේ අධීක්ණ ශභනහයණ වහය තහක්ණි 

දේහ ණඹ වහ න ඵහ ළනීදම් ඳරිඳහටිඹ අනුභත ය ඇත. 

- නීතී දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තුදේ අතිදර් නීතී දටුම්ඳව ම්ඳහද තනතුය වහ 

න ඵහ ළනීදම් ඳරිඳහටිඹ අනුභත ය ඇත. 

- ශ්රී රාංහ විනිලසචඹහයරුන්දේ ආඹතනදේ ඳර්දේණ නිරධහරී තනතුය වහ වූ ඵහ ළනීදම් 

ඳටිඳහටිඹ අනුභත ය ඇත. 
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- උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභනහයණ භණ්ඩරඹ වහ අනුභත තනතුරු වහ න ඵහ 

ළනීදම් වහ උස කිරීදම් ඳටිඳහටි ඳවත ඳරිදි අනුභත ය ඇත. 

 ප්රහථමි - ශි්පීඹ දනොන 

 ප්රහථමි - ශි්පීඹ 

 ශභනහයණ වහය (තහක්ණි දනොන) 

 ණිසධ ශභනහහය 

 ශභනහහය 

 

5.2.8.3  ඳව කිරීම් 

ආඹතනඹ තනතුය තනතුරු ාංහ 

නිතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු යජදේ අධිනීතීඥ  17 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තු වහය නීති දටුම්ඳව 

ම්ඳහද 
05 

ම්රු විනිලසචඹ බහ ද්ම් හර්ඹහරඹ වහය ද්ම් 21 

භථ භණ්ඩර දොමින් බහ භථ පුහුණු නිරධහරීන් 14 
              (ගු අාං 13) 

 

 නීති දොමින් බහ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ද්ම් තනතුය දවහ අඹදුම්ඳව ළදහ මලි      

සුදුසුම් පිර අඹදුම්රුන් දදදදදනකු දවහ ම්මු ඳරීක්ණ ඳළළවවූ නමුව එභ 

දදදදනහ එභ තනතුයට ඳව කිරීභට සුදුසුම් පුයහ දනොභළති ඵට ම්මු ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹ 

විසින් තීයණඹ යන රදි. 
 

 ණඹ වනදහඹ භණ්ඩරයීඹ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ද්ම් තනතුදයහි පුයප්ඳහඩු දවහ සීමිත 

ඳදනමින්, විිත ඳදනමින් වහ අභහත භණ්ඩර තීයණඹක් ප්රහය තුන්තහක් අඹදුම්ඳව 

ළදනු රළබුව එදු අඹදුම්ඳතක්ව ඉදිරිඳව ම දනොභළත. 
 

 නීති දටුම්ඳව දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිදඹෝජ නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද තනතුයට එක් 

නිරධහරිදඹකු තනතුදර් උස කිරීභක් සිදු ය ඇත. 
 

 නිති දොමින් බහ දදඳහර්තදම්න්තුදේ වහය ද්ම් තනතුරු 02 පුයප්ඳහඩු පියමභ වහ 

අඹදුම්ඳව ළදන රද අතය, අඹදුම්ඳව 31 ක් රළබී ඇත. ම්මු ඳරීක්ණඹ ඳළළවමභ දවහ 

දිනඹක් නිඹභ ය ළනීභට ටයුතු යමින් ඳතී. 
 

 ම්රු විනිලසචඹ බහදේ බහණ ඳරිර්ත තනතුරු 07 පුයප්ඳහඩු පියමභට ළදවූ  අඹදුම්ඳව 

ලින් සුදුසුම් ම්පර්ණ යන රද අඹදුම්රුන් 584 ක් ඇත. 
 

 ම්රු විනිලසචඹ බහදේ ර ල ද් තනතුරු 17 ව ණඹ වනදහයී භණ්ඩරයීඹ 

දදඳහර්තදම්න්තුදේ ර ල ද් තනතුරු 03 පුයප්ඳහඩු පියමභ වහ 2016 දදළම්ඵර් 05, 06 

වහ 07 දිනඹන්හි ිවතීඹ ඳරීක්ණඹ ඳවහ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 



අධියණ අභහතහාංලඹ Page 29 

 

 

 

 

අධියණ අභහතහාංලදේ ගිණුම් ටයුතුර හර්ඹක්භතහඹ වහ පරදහයීතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ 

පිණි අභහතහාංල ඳහරන වහ අධියණ ඳහරන ළඹ ශීර්ඹන් ඹටදව ඳවත  වන් ඳරිදි ගිණුම් 

විධිභව කිරීදම් ටයුතු 2016 ර්දේ සිදුය ඇත.  

දම් වහ භවහ බහණ්ඩහහයඹ විසින් ඳවත ආහයදඹන් ප්රතිඳහදන රඵහ දදනු රළදබ්. 

1. රු අභහතතුභහදේ හර්ඹහරඹ. 

2. අභහතහාංල ඳරිඳහරනඹ.  

3. අධියණ ඳරිඳහරනඹ. 

4. භථ භණ්ඩර දොමින් බහ. 

5. නීති ආධහය දොමින් බහ / ශ්රී රාංහ විනිලසචඹහයරුන්දේ ආඹතනඹ 

 

 

5.3.1 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ප්රතිඹ 

 

5.3.1.1  අභහතහාංල  ඳරිඳහරන  ශීර් 110  - 1, 2 , 3      

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2 අධියණ ඳරිඳහරන  228  -  1, 2  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විසතයඹ 
ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

විඹදභ 

(රු.මි.) 

පුනයහර්තන විඹදම්  841.49  746.63 

ප්රහේධන විඹදම් 505.50 320.25 

මුළු එතු 1,346.99 1,066.88 

විසතයඹ 
ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

විඹදභ 

(රු.මි.) 

පුනයහර්තන විඹදම් 5,433.03 5,267.03 

ප්රහේධන විඹදම් 1,454.65 1,213.86 

මුළු එතු 6,887.68 6,480.89 

5.3 ගිණුම් අාංලඹ 
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අධියණ අභහතහාංලදේ ඹටිතර ඳවසුම් අාංලඹ භගින් අධියණ ඳද්ධතිඹ වහ අල න අධියණ 

ාංකීර්ණ වහ විනිලසචඹහයරුන්දේ නිර නිහ ඉදිකිරීභ, අලුව ළඩිඹහ කිරීභ, නඩවතු ටයුතු ළනි ළදව 

හර්ඹබහයඹන් යහශිඹක් ඉටු යනු රඵයි. 
 

අභහතහාංලඹ භගින් සිදුයනු රඵන හඳිති ප්රධහන ලදඹන් තුන් ආහයඹට ක්රිඹහවභ දේ. එනම්, 

 භවහ ඳරිභහණ ඉදිකිරීම් 

 සුළු ඳරිභහණ ඉදිකිරීම් 

 ප්රතිාංසයණ  හඳිති 

 

දභභ දර් හඳිති හයහාංලඹ ඳවත ඳරිදි දේ. 
 

5.4.1 භවහ ඳරිභහණ ඉදිකිරීම් හඳිති 
 

 
 

විසතයඹ 

ඇසතදම්න්තු 

මුදර (රු.මි.) 

2016 ය 

වහ  

ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

2016.12.31 දිනට 

මර ප්රතිඹ 
2016.12.31 
දිනට 

දබෞති 

ප්රතිඹ 
අඹ 

(රු.මි) 

% 

හ්ර අධියණ ාංකීර්ණඹ 822.15 45.12 45.12 100% 44% 

දවෝභහභ අධියණ ාංකීර්ණඹ 470.81 212.44 212.44 100% 100% 

වතර අධියණ ාංකීර්ණඹ (අදිඹය I) 194.11 63.70 58.82 92% 94% 

වතර අධියණ ාංකීර්ණඹ (අදිඹය II) 170.54 22.70 22.70 100% 10% 

රදදය අධියණ ාංකීර්ණඹ 70.11 34.64 34.64 100% 90% 

භහතය අධියණ ාංකීර්ණඹ 1119.55 229.63 229.63 100% 12% 

මුළු මුදර 2847.27 608.23 603.35   

(ගු අාං 01) 

5.4.2 සුළු ඳරිභහණ ඉදිකිරීම්  හඳිති 

විසතයඹ 
2016. ය වහ  

ප්රතිඳහදන (රු.මි.) 

2016.12.31 දිනට මර ප්රතිඹ 

අඹ (රු.මි.) ප්රතිලතඹ 

සුළු ඳරිභහණ ඉදිකිරීම් හඳිති 158.88 158.53 100% 

(ගු අාං 02) 

5.4.3 ප්රතිාංසයණ හඳිති 
 

(ගු අාං 03) 

විසතයඹ 

2016. ය වහ  

ප්රතිඳහදන (රු.මි.) 
2016.12.31 දිනට මර ප්රතිඹ 

අඹ (රු.මි.) ප්රතිලතඹ 

 

ප්රතිාංසයණ හඳිති 200.00 197.46 99% 

5.4 ඹටිතර ඳවසුම් අාංලඹ 
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5.4.4 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ඉදිකිරීම් ක්රිඹහවභ දමින් ඳතින භවහ 

ඳරිභහණ හඳිති 

1. හ්ර අධියණ ාංකීර්ණඹ 

    

2. වතර අධියණ ාංකීර්ණඹ 

  
 

3. රදදය අධියණ ාංකීර්ණඹ 

   

4. භහතය අධියණ ාංකීර්ණඹ 
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5.4.2 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ඉදිකිරීම් අන් ය ඇති භවහ ඳරිභහණ හඳිති 

දවෝභහභ අධියණ ාංකීර්ණඹ 

         

5.4.5 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ඉදිකිරීම් අන් ය ඇති  සුළු ඳරිභහණ හඳිති 

 හඳිතිඹ 

ඇ

සත
ද
ම්
න්
තු
 

මු
දර
 (
රු
.මි
.)

 2016 

ය 

වහ 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි.) 

1 මතර් දිහ/භදවේසත්රහව අධියණදේ ඉදිකිරීභ 37.14 20.08 20.08 

2 පුවතරභ භදවේසත්රහව අධියණදේ දඹෝස්ත දොඩනළගි්ර වහ 

ශමුන්ට ක්රීඩහ කිරීභ වහ සථහනඹක් ස කිරීභ 

2. 28 1.59 1.50 

3 භවනුය දඵෞද්ධ අධියණදේ දොඩනළගි්ර ඉදිකිරීභ ව දිහ 

අධියණදේ ද්ණහහයඹ ඉදිකිරීභ 

4.35 3.99 3.76 

4 ඵදු්ර අධියණ ාංකීර්ණදේ හර්ඹහරඹ වහ ආඳන ලහරහ 

ඉදිකිරීභ 

8.50 3.35 2.47 

5 ෆ්ර සිවි් අභිඹහචනහ භවහධියණදේ දදන භවශ ඉදිකිරීභ 12.80 3.33 1.47 

6 ්පිටිඹ ාංචහය භදවේසත්රහව අධියණ දොඩනළගි්ර ඉදිකිරීභ 22.67 2.62 0.41 

7  නිළයටිඹ භදවේසත්රහව අධියණදේ න ද්ණහහය වහ 

නඩු බහණ්ඩ හභයඹ ඉදිකිරීභ 

 ්මු භදවේසත්රහව අධියණදේ න ද්ණහහය වහ නඩු 

බහණ්ඩ හභයඹ ඉදිකිරීභ 

 ආනභඩු භදවේසත්රහව අධියණදේ න ද්ණහහය වහ නඩු 

බහණ්ඩ හභයඹ ඉදිකිරීභ 

 දව් ටිදඳොශ භදවේසත්රහව අධියණදේ ද්ණහහය වහ නඩු 

බහණ්ඩ හභයඹ ඉදිකිරීභ 

95.15 50.65 44.83 

8 ළ්රහඹ අධියණදේ ද්නහහයඹ ඉදිකිරීභ 19.16 5.92 1.31 

9 ඇඹිලිපිටිඹ න භදවේසත්රහව අධියණඹ වහ තහප්ඳඹ, නිර නි 

ඉදිකිරීභ 

68.57 22.98 26.27 

10 ම්ඳව භවහධියණඹ, දිහ අධියණඹ ව භදවේසත්රහව 

අධියණඹ ඉදිකිරීභ වහ අදනකුව අලුවළඩිඹහ හඳිතිඹ 

3.61 3.21 - 

11 මිනුන්දොඩ දිහ භදවේසත්රහව අධියණදේ මුයකුටිඹ වහ 

ඹතුරුඳළදි නතහ තළබීදම් සථහනඹ ඉදිකිරීභ වහ දයස්සහර් හභයඹ 

දඵදහ දන්කිරීභ 

0.92 0.83 0.08 

12 යින්දභදුරු හති අධියණඹ ඉදිකිරීභ 5.39 0.91 0.57 

(ගු අාං 04) 
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5.4.6  2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ඉදිකිරීම් ක්රිඹහවභ දමින් ඳතින සුළු 

ඳරිභහණ හඳිති 

 හඳිතිඹ 

ඇ

සත
ද
ම්
න්
තු
 

මු
දර
 (
රු
.මි
.)

 

2
0
1
6
 

ය
 



ව
හ 

ප්ර
ති
ඳ
හද
න
  

(රු
. 
මි
.)

 

2
0
1
6
.1
2
.3
1
 

දි
න
ට
 වි
ඹ
දභ

 

(රු
.මි
.)

 

ද
බ
ෞති

  

ප්ර

ති
ඹ

 

1 රන්චිකුඩි අධියණදේ න 

ද්නහහයඹ වහ නඩු බහණ්ඩ 

හභයඹ ඉදිකිරීභ 

20.96 12.07 3.9 79% 

2 හ්ර දිහ අධියණදේ තහප්ඳඹ වහ 

ෆභ හභයඹ ඉදි කිරීභ 

6.69 3.27 0.75 60% 

3 තිසභවහයහභ දිහ/භදවේසත්රහව 

අධියණදේ ද්නහහයඹ ඉදි කිරීභ 

12.03 7.04 5.41 98% 

4 ඇ්පිටිඹ අධියණදේ හර්ඹහරඹ 

ඉදිකිරීභ 

10.73 8.73 7.86 83% 

5 ඇඹිලිපිටිඹ ව ළ්රහඹ 

භදවේසත්රහව අධියණඹන්හි 

ද්නහහය වහ නඩු බහණ්ඩ හභය 

වහ යහක් ඳඹහ වි කිරීභ 

9.15 6.75 0.76 40% 

6 දප්දුරුතුඩු දිහ/භදවේසත්රහව 

අධියණදේ ද්නහහයඹ ඉදිකිරීභ 

22.75 12.84 5.10 85% 

7 

 

දඳොදශොන්නරු භවහධියණ 

විනිසුරු නිර නි ඉදිකිරීභ 

ිනිනර භදවේසත්රහව නිර නි 

ඉදිකිරීභ 

32.98 10.69 7.82 ිනිනර 

45% 

දඳොදශොන්

නරු 53% 

8 ළසඵෆ දිහ/භදවේසත්රහව 

අධියණදේ ද්නහහයඹ වහ නඩු 

බහණ්ඩ හභයඹ ඉදිකිරීභ 

25.63 14.60 13.52 98% 

9 අම්ඳහය භදවේසත්රහව අධියණදේ 

දඹෝස්ත දොඩනළගි්ර වහ ශමුන්ට 

ක්රීඩහකිරීභ වහ සථහනඹක් ස 

කිරීභ 

4.67 1.06 - 

 

20% 

(ගු අාං 05) 
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5.4.7 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ හරඹ තුශ සිදුය ඇති ප්රතිාංසයණ 

හඳිති 
 

 

 ප්රතිාංසයණ හඳිති ක්රිඹහවභ ශ 

ආඹතනඹ 
2016 ය 

වහ 

ප්රතිඳහදන  

(රු.මි.) 

හඳිති ාංහ 2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි.) 

1 අධියණ අභහතහාංලදේ ඹටිතර 

ඳවසුම් අාංලඹ  
31.57 15 31.57 

2 දොශම භවහධියණඹ 12.96 34 12.96 

3 ළුතය භවහධියණඹ 11.34 44 11.19 

4 හ්ර භවහධියණඹ 4.05 23 4.05 

5 භහතය භවහධියණඹ 1.42 09 1.28 

6 භඩරපු භවහධියණඹ 6.94 10 6.94 

7 ඹහඳනඹ භවහධියණඹ 6.43 18 6.43 

8 මීමු භවහධියණඹ 0.60 05 0.60 

9 ම්ඳව භවහධියණඹ 1.81 14 1.73 

10 කුරුණෆර භවහධියණඹ 4.62 29 4.62 

11 භවනුය භවහධියණඹ 5.64 24 5.64 

12 අවිසහදේ්ර භවහධියණඹ 1.99 05 1.99 

13 යවනපුය භවහධියණඹ 9.10 32 8.84 

14 ඵදු්ර භවහධියණඹ 1.44 15 1.43 

15 අනුයහධපුය භවහධියණඹ 8.66 22 8.61 

16 ෆ්ර භවහධියණඹ 13.90 26 13.30 

17 වරහත භවහධියණඹ 0.67 09 0.67 

18 වුනිඹහ භවහධියණඹ 1.80 14 1.80 

19 අම්ඳහය භවහධියණඹ 0.57 09 0.57 

20 ්රිකුණහභරඹ භවහධියණඹ 3.78 30 3.78 

21 නුයඑළිඹ භවහධියණඹ 0.26 08 0.26 

22 දභොණයහර භවහධියණඹ 3.31 10 2.97 

23 දඳොදශොන්නරු භවහධියණඹ 3.85 04 3.85 

24 ්මුදණ් භවහධියණඹ 0.19 06 0.19 

25 තාං්ර භවහධියණඹ 9.02 21 9.02 

26 දොඩනළඟිලි දදඳහර්තදම්න්තු භගින් 

සිදුශ ප්රතිාංසයණ 
51.15 09 50.51 

27 දනව දදඳහර්තදම්න්තු භගින් සිදුශ 

ප්රතිාංසයණ 
2.79 02 2.66 

  200.00 447 197.46 
(ගු අාං 06) 
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5.5.1 ාංර්ධන අාංලඹ භගින් 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ හර සීභහ තුශ ඉටු ශ 

හර්ඹඹන් 

 

5.5.1.1 අධියණ අභහතහාංලඹ තු ඉඩම් ර  නියවු් බහඹ තවවුරු කිරීභ 

 

ඉඩම් නියවු් කිරීභට අදහශ  ාංර්ධන අාංලඹ භගින් 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දින දක්හ සිදු 

ශ හර්ඹඹන්. 

 

1. න අධියණ පිහිටුමභට, නිර නිහ  ඉදිකිරීභට වහ ාංචහය උහවි වහ සථිය දොඩනළගිලි  

ඉදිකිරීභට සුදුසු  ඉඩම් ඳඹහ ළනීභට ටයුතු කිරීභ. 

 

a. දොශම න අධියණ පිඹ ඉදිකිරීභ වහ බී.සී.සී.රාංහ ආඹතනඹට අඹව භමිදඹන් අක්ය 

6  (දවක්දටඹහය 1.80618 ) ප්රභහණඹක් රඵහ ළනිභ දවහ අාං: අඳභ/16/0597/731 වහ 

2016.04.20 දිනළති අභහත භණ්ඩර තියණඹ අනු අනුභළතිඹ රඵහදී ඇත. ඉඩභ ඳයහළනීභ 

ම්ඵන්ධදඹන් ඉදිරි ටයුතු සිදු යමින් ඳතී. ඉඩම් ඳයහ ළනිභ ම්ඵන්ධදඹන් භහයිම් 

නිරඳනඹ දවහ භළනුම් අධිහරි දත භළනුම් ඉ්ලීභ දඹොමුය ඇත. 

b. හ්ර අධියණ ාංකීයණඹ ඉදි කිරීභ වහ බස ප්රදද්ලදේ ශ්රී රාංහ යුද්ධ වමුදහ වහ නහවි 

වමුදහ භුක්ති විඳින ඉඩම් ලින් ප්රභහණව ිනම් දොටක් රඵහ ළනීභ දවහ අාං: 

අඳභ/16/0787/731/023 වහ 2016 ජුනි භ 15 න දිනළති අභහත භණ්ඩර තීයණඹ අනු 

අනුභළතිඹ රඵහදී ඇත. ඉඩභ ඳයහළනීභ ම්ඵන්ධදඹන් භහයිම් නිරඳනඹ වහ භළනුම් අධිහරි 

දත භළනුම් ඉ්ලීභ දඹොමුය ඇත.  
  

2. දළනට අධියණ පිහිටුහ ඇති ඉඩම් නියවු් කිරීභ වහ දතොයතුරු රැස කිරීභට ටයුතු කිරීභ 

 

a. ඉඩම් නියවු් කිරීභ වහ සිඹළු අධියණඹන් භගින්  දතොයතුරු ළන රද අතය දළනට 

දතොයතුරු දඹොමුය ඇති අධියණ 56  ඉඩම් පිළිඵද දතොයතුරු එක්රැස ය ද්නඹක් ස 

ය ඇත. 2017.03.31 දින නවිට සිඹලුභ අධියණර දතොයතුරු ඇතුශව දොට ඉඩම් 

දතොයතුරු ද්ණඹ ම්පර්ණ කිරීභට නිඹමිතඹ.  

 

3. ඉඩම් නියවු් ය ළනීදම්දී ප්රහදද්ශීඹ ද්ම්රුන්දන් ඉටු විඹ යුතු හර් ඹඹන් ඩිනමින් ඉටු 

ය ළනීභ වහ අල වහඹ රඵහ ළනීභට  2016.07.14 වහ 15 දදදින තුර ඳළති දිස්රික් 

ද්ම් මුළුදේදී  දිස්රික්  ද්ම් රුන් දළනුව කිරීභට ටයුතු යන රද අතය දිස්රික් 

ද්ම් රුන් 14 දදදනකු දත ඉඩම් නියවු් කිරීභට  අල වහඹ රඵහ ළනීභ වහ ඉ්ලීම් 

දඹොමු යන රදී.   

 

a. ට අනු 2016.12.31 දින න විට  දිස්රික් ද්ම්රු 11   දදදනකු විසින්  ප්රහදද්ශිඹ ද්ම් 

රුන්   22  දදදනකු  දත ඉඩම් නියවු් කිරීභ ම්ඵන්ධදඹන් අදහශ උඳදදස  දඹොමු ය ඇත. 

5. 5 ාංර්ධන අාංලඹ 
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දිස්රික් 

ද්ම් 

අදහශ ඉඩභ පිහිටි ප්රහදද්ශිඹ 

ද්ම් දෝ ධහඹ 

2016.12.31 දිනට ප්රතිඹ 

දොශම දේ්රමදිඹ, දොශම - 

ම්ඳව භවය දිස්රික් ද්ම්දේ ප්රධහනවදඹන් 2016.11.09 

දින  දම් පිළිඵ හතඡහක් ඳවන රදී.. 

දභොණයහර බුවතර 2016.08.26 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

ෆ්ර රුන්ළ්ර 2016.08.23 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

ඵදු්ර ිනිනර ඉඩම් ඳයහදිදම් ටයුතු ඩිනම් ය දදන දර 

ඉ්ලිභ 2016.10.28 

 තණභ්විර - 

කුරුණෆර කුලිඹහපිටිඹ-ඵටහිය,  - 

කුරුණෆර, - 

රිදීභ, දඵෞද්ධ ටයුතු දොභහරිස දතින් ඉ්ලීභක් 

ඹහ ඇත. ඳයහදීභ වහ ළභළවත ප්රහල ය 

ඇත.2016.10.05 

දඳෝවදර - 

නුයඑළිඹ රඳදන් 2016.08.26 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

වඟුයන්දත 2016.08.26 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

වළටන් 2016.08.26 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

දොවභද් 2016.08.26 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

භවනුය තුම්ඳදන් දභභ රදදය ාංචහය භදවේසත්රහව අධියණඹ  

පිහිටි ඉඩභ අධියණ අභහතහාංලඹ දත ඳයහදිභ 

දවහ අදහශ ද්න භධභ ඳශහව ඉඩම් 

දොභහරිස ජනයහ් දත දඹොමුය ඇත. 

2016.11.10  

දද්දතොට   දද්දතොට ප්රදද්ශිඹ ද්ම් දෝ ධහලඹ තුර 

දභභ අභහතහාංලඹ තු ඉඩභක් දනොභළති ඵ 

හර්තහ ය ඇත. 2016.11.10 

භඩරපු හරත ද  හරතදතන  - 

දරු් - 

අම්ඳහය දඳොතුවි් 2016.08.08 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

අම්ඳහය 2016.09.14 සුදුසු ඉඩභක් දනොභළති ඵ දන්හ 

ඇත. 

රහහුර 2016.11.03 සිහි ළමම් දඹොමුය ඇත. 

හ්ර හික්ඩු  2016.08.10 වහ 2016.09.22 අදහශ උඳදදස 

දඹොමුය ඇත. 

ඵද්දද්භ 2016.08.10 වහ 2016.09.22 අදහශ උඳදදස 

දඹොමුය ඇත. 

තරභ 2016.10.28 ජහති දොඩනළගිලි ඳර්දේණ 

ආඹතනදඹන්   උඳදදස ඉ්රහ ඇත. 

යවනපුය ඇඹිලිපිටිඹ 2016.08.18 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

යවනපුය 2016.08.18 අදහශ උඳදදස දඹොමුය ඇත. 

ළුතය ළුතය ඉඩම් අභහතහාංලඹ විසින් අවඳව අයමුණ 

ාංදලෝධනඹ දවහ නිර්දද්ල ළහ ඇත.  

ඵණ්ඩහයභ - 

භහතය මුරටිඹන 2016.08.03 අදහශ උඳදදස දඹොමු ය ඇත. 
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5.5.1.2 අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඇති ආඹතන ව විනිසුරුරුන් දවහ නිර නිහ වහ 

දොඩනළඟිලි ඵදු දවෝ කුලී ඳදනභ භත රඵහ ළනීභ. 

 

1. අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඇති ආඹතන දවහ දොඩනළඟිලි ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ළනීභ  
 

a. ජහතන්තය දබ්රුම්යණ භධසථහනඹ දරෝ දශද භධසථහනදේ 22 න භවද් පිහිටුමභ 

වහ අාං අභඳ/16/0765/731/022 වහ 2016.05.18 දිනළති අභහත භණ්ඩර තීයණදඹන් රද 

අනුභළතිඹ ප්රහය 2016.08.19 දින ඉදිරි ය 03 හරඹක් වහ ඵදු ගිවිසුභ අවන් තඵහ 

ඇත.    

 

2. ම්රු විනිලස චඹ බහ ඳවහදන ඹහභ වහ දොඩනළඟිලි ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ළනීභ 
 

a. 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ වූ හරඹ තුශ යවභරහන, වතර භහතය වහ තරළද්  

ම්රු විනිලසචඹ බහ වහ දොඩනළඟිලි කුලී ඳදනභ භත රඵහ ළනීභට ඵදු ගිවිසුම් 04ක් 

අලුතින් ස ය ඇත.  

 

3. විනිසුරුරුන් වහ නිර නිහ ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ළනීභ 
 

a. දම් නවිට ක්රිඹහවභ ඳතින ඵදු ගිවිසුම් 94 ක් ඳතින අතය 2016.01.01 සිට 2016.12.31 

දක්හ හර සීභහ තුශ නිර නිහ 74ක් දනුදන් ඳවත ඳරිදි ඵදු ගිවිසුම් ස ය ඇත.  

 

 

 

 

දිස්රික්ඹ ස ය ඇති ඵදු ගිවිසුම් ප්රභහණඹ 

භවහධියණ/සිවි් 

අභිඹහචනහ 

භවහධියණ විනිසුරු 

නිර නිහ 

දිහ 

විනිසුරු/අතිදර් 

දිහ විනිසුරු නිර 

නිහ 

භදවේසත්රහව/ 

අතිදර් 

භදවේසත්රහව 

නිර නිහ 

එතු 

දොශම 2 7 6 15 

යවනපුය 3 4 2 9 

කුරුණෆර 1 - 3 4 

භවනුය - 2 - 2 

නුය එළිඹ   1 2 2 5 

ඵදු්ර - - 1 1 

භහතය 2 3 3 8 

හ්ර 3 3 1 7 

අනුයහධපුය 1 - 1 2 

දඳොදශොන්නරු - 1 - 1 

ළුතය 1 1 3 5 

පුවතරභ 1 3 2 6 

දභොණයහර 1 - 1 2 

අම්ඳහය 1 1 - 2 

්රිකුණහභරඹ - - 1 1 

ෆ්ර - 2 1 3 

භහතද් - - 1 1 

 17 29 28 74 
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5.5.1.3  අධියණ දොඩනළගිලි විිත කිරීභ 
 

2016.07.29 න දින මුතර් දිහ භදවේසත්රහව අධියණ දොඩනළගි්ර විිත කිරීභ 

  
 

2016.09.13 න දින ආණභඩු භදවේසත්රහව අධියණ හර්ඹහර දොඩනළගි්ර විිත කිරීභ. 

  
 

2016.09.13 න දින නිෆයටිඹ දිහ/භදවේසත්රහව අධියණ හර්ඹහර දොඩනළගි්ර විිත කිරීභ. 

  
 

2016.09.13 න දින ්මු භදවේසත්රහව අධියණදේ හර්ඹහර දොඩනළගි්ර විිත කිරීභ. 
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2016.05.27 න දින ඹහඳනඹ ම්රු බහ විිත කිරිභ. 
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ළරසුම් අාංලඹ භගින් අධියණ අභහතහාංලඹ, ට ඹටදව ඇති දදඳහර්තදම්න්තු  ව ආඹතන රට 

අදහර ළරසුම් ස කිරීභ, හඳිති ර ඳසු විඳයම් ටයුතු දභන්භ ඳවත වන් හර්ඹඹන් ඉටු 

යනු රළදබ්. 

 අභහතහාංලඹ වහ හර්ෂි මරධන  අඹළඹ ඇසතදම්න්තු පිළිදඹර කිරීභ. 

 හර්ෂි ක්රිඹහහරී ළරළසභ ස කිරීභ. 

 ඊට අදහශ  ප්රති භහදරෝචනඹ. 

 ප්රති හර්තහ, හර්ෂි හර්ඹඹ හධන හර්තහ ව හර්ෂි හර්තහ ඳහර්ලිදම්න්තු දත 

ඉදිරිඳව කිරීභ.  

 නඩු ම්ඵන්ධ ාංහ ද්න රැස කිරීභ ව නඩු පිළිඵ හර්ෂි හර්තහ පිළිදඹර කිරීභ. 

 හඳිති හර්තහ පිළිදඹර කිරීභ ව ජහති ළරසුම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිර්දද්ලඹන් රඵහ 

ළනීභට ටයුතු කිරීභ. 

 අධියණ අභහතහාංලඹ භගින් ක්රිඹහවභ යනු රඵන දිස්රික් භ් ටදම් ව ප්රහදද්ශීඹ භ් ටදම් 

ාංර්ධන ටයුතු දිස්රික් ද්ම් හර්ඹහර වහ ප්රහදද්ශීඹ ද්ම් හර්ඹහර භ 

ම්ඵන්ධීයණඹ කිරීභ. 

 ඳහර්ලිදම්න්තු උඳදද්ල හය බහ, ආාංශි අධීක්ණ මිටු ව ඳහර්ලිදම්න්තු ප්රලසන 

ම්ඵන්ධදඹන්  ම්ඵන්ධීයණ ටයුතු සිදුකිරීභ. 

 දතොයතුරු තහක්ණ ටදේ ටයුතු අධීක්ණඹ. 
 

 

 

 
 

5.6.2.1   අඹ ළඹ ඇසතදම්න්තු ඉදිරිඳව කිරීභ  
 

2017 ර්ඹ වහ අධියණ අභහතහාංලදේ මරධන විඹදම් ඇසතදම්න්තු 2016.08.15 දින ජහති 

අඹළඹ දදඳහර්තදම්න්තුට ඉදිරිඳව යන රදී. 
 

5.6.2.2 ක්රිඹහහරී ළරළසභ ඉදිරිඳව කිරීභ 
 

a. 2016 ර්දේ මුරධන විඹදම් වහ අභහතහාංලදේ ක්රිඹහහරි ළරළසභ ජනහධිඳති ද්ම් 

හර්ඹහරඹට, අග්රහභහත ද්ම් හර්ඹහරඹට, ජහති ප්රතිඳවති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතහාංලඹට ව ජහති අඹළඹ දදඳහර්තදම්න්තුට 2016.01.20 දින ඉදිරිඳව යන රදී. 
 

b. 2016 අඹළඹ දඹෝජනහ වහ ක්රිඹහහරී ළරළසභ 2016.04.07 න දින ජහති අඹළඹ 

දදඳහර්තදම්න්තුට ඉදිරිඳව යන රදී. 

c. 2017 අඹළඹ ඇසතදම්න්තු වහ හර්ෂි ක්රිඹහහරී ළරළසදම් දටුම්ඳත ස යන 

රදි. 

5. 6 ළරසුම් අාංලඹ 

 

5.6.2 ප්රතිඹ 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ  

 

 

 

 

  5.6.1 වළඳින්මභ 
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5.6.2.3 ප්රති භහදරෝචනඹ  
 

රුණ ාංහ 

මරධන විඹදම් වහ හර්තුභඹ ලදඹන් ස ර ප්රති හර්තහ ණන  04 

ාංර්ධන හඳිති වහ භහසි ස ර ප්රති හර්තහ ණන 

(භවහ ඳරිභහණ හඳිති 05, සුළු ඳරිභහණ 21 ව ප්රතිාංසයණ හඳිති 447) 

 12 

ඳළළවවූ ප්රති භහදරෝචන රැසවිම් ණන  04 

ඳසු විඳයම් ර ාංර්ධන හඳිති ණන 473 

 

 

5.6.2.4  ප්රති හර්තහ ඉදිරිඳව කිරීභ 

හර්තහ ආඹතනඹ 

ජහති අඹළඹ චක්රද් 6 /2015 

අනු ාංර්ධන හඳිති ර මුර 

වහ දබෞති ප්රතිඹ 

ජහති අඹළඹ දදඳහර්තදම්න්තුට මර ප්රතිඹ 

දදතිඹට යක් ව දබෞති ප්රතිඹ භහසි හර්තහ 

ය ඇත 

ජහති අඹළඹ චක්රද් 6 /2015 

අනු අදනකුව මුරධන විඹදම් ර 

ප්රතිඹ 

ජහති අඹළඹ දදඳහර්තදම්න්තුට භහසි හර්තහ ය 

ඇත  

 

දද්ශීඹ වහ විදද්ශීඹ ාංර්ධන 

හඳිති ව අඹළඹ දඹෝජනහර 

ප්රතිඹ 

a. හඳිති ශභනහයණ වහ අධික්ණ 

දදඳහර්තදම්න්තුට,  ජනහධිඳති ද්ම් 

හර්ඹහරඹට වහ යජදේ ප්රිවති 

දදඳහර්තදම්න්තුට හර්තුභඹ ලදඹන් හර්තහ 

ය ඇත 

b. ශ්රී රාංහ භව ඵළාංකුදේ හර්ෂි හර්තහ වහ 

දතොයතුරු ඉදිරිඳව ය ඇත 

දිස්රික් ම්ඵන්ධීයණ මිටු 

වහ ප්රති හර්තහ ඉදිරිඳව කිරීභ 

ෆ්ර, යවනපුය, ම්ඳව, වම්ඵන්දතොට දිස්රික් 

ද්ම් හර්ඹහර දත හර්තහ ඉදිරිඳව යන රදි 

 

5.6.2.4.1 හඳිති ශභනහයණ වහ අධික්ණ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් ාංර්ධන හඳිති 

අධීක්ණඹ වහ ඳවහ දන ඹන දබ් අඩවිඹ 2015 ර්දේ අන් හර්තු ව 

2016 ර්දේ ඳශමු හර්තු තුන වහ ඹහවහලීන ය ඇත. 
 

5.6.2.5 හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳව කිරිභ 

ආඹතනඹ හර්තහ ප්රතිඹ 

ශ්රි රාංහ 

විනිලසචඹහයරුන්දේ 

ආඹතනඹ 

2013 හර්ෂි හර්තහ 2016.04.25 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 

2014 හර්ෂි හර්තහ 2016.12.09 න දින අභහත 

භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳව යන රදි 

අධියණ අභහතහාංලඹ 2015 හර්ඹ හධන හර්තහ 2016.05.26 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 

යජදේ ය ඳරීක් 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2015 හර්ඹ හධන හර්තහ 2016.06.16 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 

භවහ  බහයහය 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2015 හර්ඹ හධන හර්තහ 2016.07.05 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 

නීති දොමින් බහ 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2015 හර්ඹ හධන හර්තහ 2016.07.05 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 

නීතිඳති 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2014/2015 හර්ඹ හධන 

හර්තහ 

2016.08.02 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 

නීති දටුම්ඳව  

දදඳහර්තදම්න්තු 

2012, 2013, 2014 ව 

2015 හර්ඹ හධන හර්තහ 

2016.08.10 න දින ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඉදිරිඳව යන රදි 
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5.6.2.6 ඳහර්ලිදම්න්තු ප්රලසන ව ආාංශි අධීක්ණ මිටුට අදහශ ප්රතිඹ 
 

රුණ ාංහ 

පිළිතුරු ළඳයු ඳහර්ලිදම්න්තු ප්රලසන ණන 13 

ඳළළවවු වනති ටයුතු (දණ විදයෝධී) වහ භහධ පිළිඵ ආාංශි අධීක්ණ 

මිටු රැසමම් ණන 
08 

 

5.6.2.7 නඩු ම්ඵන්ධ ාංහ ද්ණ ඳවහ දන ඹහභ 
 

2016 නඩු ම්ඵන්ධ හර්ෂි ාංහ ද්ණ හර්තහ ස ර අතය එහි හයාංලඹ ඳවත දළක්දේ. 

අධියණ 2015 

ර්දඹන් 

ඉදිරිඹට 

දනහ නඩු 

ාංහ 

2016 ර්ඹ තුශ 

දක්හ දොනු 

ර නඩු 

ාංහ 

2016 ර්ඹ තුශ 

අන් යනු රළබු 

නඩු ාංහ 

2016.12.31 දිනට 

විඳීභට ඇති නඩු 

ාංහ 

දරේසධහධියණඹ  3,589 1,863 1,886 3,566 

අභිඹහචනහධියණඹ 4,681 1,296 1,140 4,837 

හණිජ භවහධියණඹ 2,783 1,590 615 3,758 

ඳශහවඵද සිවි් අභිඹහචනහ 

භවහධියණ 

6,403 2,601 3,031 5,973 

භවහධියණ (අඳයහධ) 16,259 9,265 9,158 16,366 

දිහ අධියණ  133,382 53,787 44,420 142,749 

භදවේසත්රහව අධියණ 520,314 311,951 296,621 535,644 

ම්රු විනිලසචඹ බහ   5,031 2,281 2,281 5,031 

හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ  189 97 98 188 

හති උහවි 7,153 8,743 8,064 7,832 

එතු 699,784 393,474 367,314 725,944 

 

5.6.2.8 හඳිති හර්තහ ඉදිරිඳව කිරිභ  

 හඳිතිඹ  ඉදිරිඳව ර ආඹතනඹ දිනඹ 

01 ම්දඳොශ, රුන්ළ්ර, මුරතිවු                   

දිහ / භදවේසත්රහව අධියණ ව ඳසය 

භදවේසත්රහව අධියණඹ ව භහන්කුරම්, 

වටසදිගිලිඹ වහ භළදතචිඹ ාංචහය 

භදවේසත්රහව අධියණ ව ්මුදණ් හර්ඹහර 

දොඩනළගි්ර ඉදිකිරිභ 

ජහති ක්රභ ම්ඳහදන 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2016.08.10 

02 ජහති නීති භධසථහනඹක් පිහිටුමභ KOICA ආඹතනඹ 2016.05.13 

03 යජදේ අධිනීතිඥරුන් වහ දෞවහරි විදහ 

පුහුණු ඳහධභහරහ 

KOICA ආඹතනඹ 2016.06.02 

04 අධියණ පිඹ ඉදිකිරිභ විදද්ල ම්ඳව 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2016.06.09 

05 අධියණ ඳද්ධතිදේ ඹටිතර ඳවසුම් 

ාංර්ධනඹ කිරීභ 

විදද්ල ම්ඳව 

දදඳහර්තදම්න්තු 
2016.10.14 

06 අධියණ ඳද්ධතිදේ ඹටිතර ඳවසුම් 

ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ  පර් ලතහ හර්තහ 

විදද්ල ම්ඳව 

දදඳහර්තදම්න්තු 

2016.08.30 

07 අධියණ ක්දේත්රදේ ධහරිතහ ඉවශ නළාංමභ ආසිඹහනු ාංර්ධන 

ඵළාංකු 

2016.09.20 
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5.6.2.9 අභහත භණ්ඩර ඳ්රිහ ඉදිරිඳව කිරිභ 

 රුණ අනුභත වූ දිනඹ 

01 දොශම න අධියණ පිඹ ඉදිකිරීදම් ළරසුම් ස කිරීභ දවහ 

උඳදද්ලන දේහ රඵහ ළනීභ. 
2016.05.31 

02 අධියණ වහ න ඹටිතර ඳවසුම් ඉදිකිරීභ (ම්දඳොශ, 

රුන්ළ්ර, භහන්කුශභ, මුරතිේ, ඳසය අධියණ දොඩනළඟිලි 

ඉදිකිරීභ) 

2016.08.16 

5.6.2.10 යජදේ ාංර්ධන ළඩටවන් වහ ප්රදර්ලන ම්ඵන්ධීයණඹ 
 

a. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහදේ ප්රධහනවදඹන් 2016.07.30 න දින දඳොදශොන්නරුදේ යහජකීඹ 

විදහරදේ ඳවන රද නිර දභදවය ජාංභ දේදේ අධියණ අභහතහාංලඹ වහ ඊට අඹව 

ආඹතන දනුදන් ප්රදර්ලන කුටිඹක් ඳළළවවිභ. 

b. හ්ර දිස්රික්දේ නිර දභදවය ජනඳති ජනතහ දේදේ ළඩටවන් ඳළළවමභ. 

 
5.6.2.11 දතොයතුරු තහක්ණ ටයුතු 
 

අධියණ අභහතහාංලදේ දබ් අඩවිඹ ව lawnet දබ් අඩවිඹ ප්රති නිර්භහණඹ යන රදි.  

 අධියන අභහතහාංල න දබ් අඩවිඹ – www.moj.gov.lk 

 න නීති දබ් අඩවිඹ   – www.lawnet.gov.lk 
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අභහතහාංලඹ වහ ට ඹටදව ඳවනහ දදඳහර්තදම්න්තු, උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභනහයණ 

භණ්ඩරඹ,  විනිසුරු පුහුණු ආඹතනඹ ව නීති ආධහය දොමින් බහ  ඹන සථහපිත ආඹතන 

තුනව, අභහතාංල ඳරිඳහරන ළඹ විදේ වහඹ හඳිතිඹක් ලදඹන් ක්රිඹහවභ න භථ 

භණ්ඩර දොමින් බහව,  අධියණ ඳරිඳහරන ළඹ විදේ වහඹ හඳිතිඹක් ලදඹන් 

ක්රිඹහවභ න ම්රු විනිලසචඹ බහ ද්ම් හර්ඹහරඹව අධියණ ඳරිඳහරන ළඹ ශීර්ඹ 

ඹටදව න භවහධියණ, සිවි් අභිඹහචනහ භවහධියණ,  දිහ අධියණ ව භදවේසත්රහව අධියණ 

ර ගිණුම් විණනඹ කිරීභ අබන්තය විණන අාංලඹ විසින් යනු රළදබ්.  
 

අබන්තය විණන අාංලදේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ ප්රධහන අබන්තය විණ, මුර වහය  නිරධහරින් 

05 ක්, ාංර්ධන නිරධහරින් 05ක්, ව ශභනහයණ වහය නිරධහරින් 03 දදදනකුදන් 

භන්විත දේ. දභභ නිරධහරින් ක්රභ විණනඹ දදයහි විදලේ අධහනඹකින් යුක්ත ඉවත වන් 

ආඹතනර අබන්තය විණන ටයුතු සිදුයනු රඵන අතය 2016 ජනහරි 01 දින සිට 2016 

දදළම්ඵර් 31 දින දක්හ භවහධියණ 09 ක්, දිහ/භදවේසත්රහව අධියණ 09 ක්, දිහ අධියණ 10 

ක්, භදවේසත්රහව අධියණ 11 ක්, ම්රු විනිලසචඹ බහ 01 ක් සිවි් අභිඹහචන භවහධියණ 01 ක්,   

දදඳහර්තදම්න්තු ව අදනකුව ආඹතනර විණන ඳරීක්ණ21 ක් ව විදලේ විභර්ලණ 16 ක් ආදී 

ලදඹන් ම්පුර්ණ විණන ඳරික්ණ 78 ක්  සිදුය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5.7 අබන්තය විණන අාංලඹ 
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දළක්භ 
 

ශ්රි රාංහ දනුදන් ව එහි ස්වන සිඹලුභ ජනතහ දනුදන් යුක්තිඹ වහ හධහයණවඹ ඉසධ 

කිරිභ වහ පරදහයි දර ප්රතිචහය දළක්විදම් ක්රිඹහලිදේ ප්රමුතභ යහජ ආඹතනඹ දර ටයුතු 

කිරිභ. 

 

 

දභදවය 
 

 ශ්රි රාංහදේ අදප්ක්හන් පුයහලීභ උදදහ, දෞයනීඹව, අභිභහනව දරව, අාං 

දරව ටයුතු කිරිභ ව අඳදේ උඳරිභදඹන් ශ්රි රහාංකි ජනතහට දේඹ කිරිභ.  

 

 හභහජීඹ ව ආර්ථි දෞබහඹ, භ අසථහන් ව භහන දඹහ දිරිළන්විදම් ප්රඹවනදේ දී  

ශ්රි රහාංකීඹ ජනතහ උදදහ හධහයණවඹ, ආයක්හ ව සහධීනවඹ තවවුරු යනු ස, 

අඳක්ඳහතී ව හධහයණ දර ශ්රි රාංහදේ නීතින් ක්රිඹහවභ කිරිභට නීතිඳති 

දදඳහර්තදම්න්තු ප්රඹවන දළරීභ.  

 

අයමුණ 
 

  ශ්රි රාංහ යජඹ ව යජදේ ආඹතන, ාංසථහ ව සථහපිත  භණ්ඩර වහ අල සිඹලු 

වනති දේහන් ව නීති උඳදදස  දනොඳභහ ළඳයීභ ව යජදේ පුළු් අයමුණු හප්ත 

කිරීදම් ක්රිඹහලිදේ දී  සුවිදලේෂි දභදවයක් ඉටු කිරිභ. 

 
 

6.1.1 වළඳින්මභ 
 

ශ්රී රාංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ දනුදන් දඳනී සිටින ප්රධහන නීති නිරධහරිඹහ 

නීතිඳතියඹහ න අතය දදඳහර්තදම්න්තු ප්රධහනිඹහ වහ ණන් දීදම් නිරධහරිඹහ ලදඹන් නීතිඳතිතුභහ 

ටයුතු යයි. “ට” දරේණිදේ දදඳහර්තදම්න්තුක් න නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු ශ්රී රාංහ 

ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජදේ අාං 1933/13 දයණ 2015.09.21 දිනළති ළ්  ඳත්රඹ අනු 

අධියණ අභහතහාංලඹ බහයදේ ඳතී. 

 

නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු, භධභ යජඹට, ඳශහව බහරට යජදේ දදඳහර්තදම්න්තු රට, 

සථහපිත භණ්ඩර වහ අදනකුව අර්ධ යහජ ආඹතන රට නීතිභඹ වහඹ රඵහ දදයි. එකී වහඹ 

රඵහ දීදම්දී දදඳහර්තදම්න්තුදේ නීති නිරධහරීන් විසින් ප්රධහන ලදඹන් සිවි්, අඳයහධ, ආණ්ඩුක්රභ 

සථහ ව හණිජ ඹන හයණහ ම්ඵන්ධදඹන් යජඹට ව යජඹට අඹව ආඹතන රට උඳදදස 

දීභව, දියිදන්  දරේසධහධියණදේ ව අදනකුව අධියණ ර වහ ම්රු විනිලසචඹ බහර 

ඳයහ ඇති නඩු රදී යජඹ ව යහජ ආඹතන නිදඹෝජනඹ කිරීභව සිදු යනු රළදබ්. 

 

06. අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඇති දදඳහර්තදම්න්තු ව ආඹතන 

 

6.1 නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු 
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සිවි් අාංලඹ, අඳයහධ නඩු අාංලඹ වහ යහජ නීතිඥ අාංලඹ ලදඹන් ප්රධහන අාංල තුනක් භගින් 

දදඳහර්තදම්න්තුදේ සිවි් වහ අඳයහධ නඩු රට අදහර ටයුතු ඉටු යනු රඵන අතය ඳරිඳහරන 

ටයුතු දභදවඹමභ දවහ ආඹතන අාංලඹ වහ ගිණුම් අාංලඹ සථහපිත ය ඇත. දභභ අාංල රට 

අභතය දදඳහර්තදම්න්තුදේ ටයුතු හර්ඹක්භ වහ පරදහයී දර ක්රිඹහවභ කිරීභට ාංසථහ 

අාංලඹ, වදිසි අසථහ නිදඹෝ වහ ත්රසතහදඹ ළශළක්මදම් ඳනත ඹටදව ඳයන නඩු ම්ඵන්ධ 

ටයුතු යන ඊඊආර් ටඹ, ශභහ අඳචහය නඩු ටඹ, ආභන වහ විභන ටඹ, භවජන 

ඳළමිණිලි ටඹ, දරේසධහධියණ ටඹ ඹන ට නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු තුර ක්රිඹහවභ 

ඳතී. 

 

 

 
 

 

 

 

නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර්ඹ බහයඹ ඳවත ඳරිදි ාංක්ෂිප්ත දළක්විඹ වළ. 

 සිවි්, අඳයහධ, ආණ්ඩුක්රභ සථහ, හණිජ ඹන හයණහ, ජහතන්තය නීති ටයුතු ව එක්ව 

ජහතින්දේ භහන හිමිම් දොමිභට අදහර හයණහ ම්ඵන්ධදඹන් යජඹට ව යජඹට අඹව 

ආඹතනරට උඳදදස දීභ. 
 

 දියිදන් දරේසධහධියණදේ ව අනිකුව අධියණර වහ ම්රු විනිලසචඹ බහර ඳයහ ඇති 

නඩු රදී යජඹ ව යහජ ආඹතන නිදඹෝජනඹ කිරීභ. 
 

 න නිති ම්භත කිරීදම්දි වහ ඳතින නීති ාංදලෝධනඹ කිරීදම්දි අල වනති උඳදදස 

රඵහදීභ. 

 

ඉවත හර්ඹඹන් ඉටු කිරීදම්දී, දදඳහර්තදම්න්තුදේ ඳවත දක්හ ඇති අාංල නීති හර්ඹ භණ්ඩරඹට 

වහඹ දයි. 

 අඳයහධ නඩු අාංලඹ 

 සිවි් අාංලඹ  

 යහජ නීතිඥ අාංලඹ  

 දරේසධහධියණ ටඹ 

 ාංසථහ අාංලඹ  
 

තද දදඳහර්තදම්න්තුදේ ටයුතු හර්ඹක්භ වහ පරදහයි දර ක්රිඹහවභ කිරීභට විදලේ ලදඹන් 

වඳුනහව කීම් ඳයහ ඇති විදලේ ට ද ක්රිඹහවභදේ. 

එභ ට න්දන්; 
 

 භවජන දඳවම් ටඹ (භවජන දඳවම් ම්ඵන්ධදඹන් ටයුතු යන්දන් දභභ 

අාංලඹයි) 

 ශභහ අඳචහය නඩු ටඹ (ශමුන් අඳචහයරට රක් කිරීභට අදහර නඩු පිළිඵ ක්රිඹහකිරීභ 

පිණි පිහිටුහ ඇත) 

 ඊඊආර් ටඹ (වදිසි අසථහ  නිදඹෝ ව ත්රසතහදඹ ළශළක්මදම් ඳනත ඹටදව  ඳයන 

නඩු ම්ඵන්ධ ටයුතු යයි) 

 ආභන ව විභන ටඹ (ආභන වහ විභන ඳනත ඹටදව ඳයන නඩු ම්ඵන්ධ 

ටයුතු යයි) 
 

6.1.2 නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර්ඹ බහයඹ 
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නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදන් ඉටුවිඹ යුතු ප්රධහන හර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ වහ ඉවත කී අාංල ව 

ට ටයුතු යනු රඵන අතය, නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තුදේ ඳරිඳහරන ටයුතු දභදවඹමභ වහ 

ආඹතන අාංලඹ වහ ගිණුම් අාංලඹ සථහපිත ය ඇත. 
 

6.1.3 එක් එක් අාංලඹන්හි 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ  හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදි 

ාංක්ෂිප්ත දොට දළක්විඹ වළකිඹ. 
 

ලහහ 

විිත ර 

ලිපිදොනු 

ාංහ 

අධි දචෝදනහ 

ඹළවූ දොනු 

ාංහ 

උඳදදස 

දුන් දොනු 

ාංහ 

නිදවස 

ර දොනු 

ාංහ 

ළඩ අන් 

ර දොනු 

ාංහ 

*සිවි් අාංලඹ 2,933 - 184 - 301 

අඳයහධ නඩු අාංලඹ 4,812 2,495 1,364 333 4,192 

*යහජ නීතිඥ අාංලඹ 219 - - - 2,473 

දරේසධහධියණ ටඹ 493 - - - 138 

ාංසථහ අාංලඹ 2,202 - - - 1,750 

හන්තහ වහ ශභහ අඳචහය 

නඩු ටඹ 
3,651 1,374 463 517 2,354 

භවජන දඳවම් අාංලඹ 690 - - - 258 

එතු 15,000 3,869 2,011 850 11,466 

  * සිවි් අාංලඹ භඟින් විිත යනු රඵන දොනු ලින් ඵහුතය ාංහක් යහජ නීතිඥ අාංලඹ වයවහ 

ටයුතු යනු රඵන ඵ රන්න. 

 

6.1.4 නීතිඳති දදඳහර්තදම්න්තු විසින් ක්රිඹහවභ යන ාංර්ධන හඳහති ර ප්රතිඹ  
 

හඳිතිඹ ඇසතදම්න්තු 

ත මුළු පිරිළඹ 

(රු.මි.) 

2016 

ර්ඹට 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.)  

2016.12.31ට මුර 

ප්රතිඹ 

2016.12.31 

දිනට 

දබෞති 

ප්රතිඹ  
අඹ 

(රු.මි.) 

 % 

න හර්ඹහර දොඩනළගි්ර ඉදිකිරීභ  1,182.00 530.00 234.55 44% 15% 

භන්නහයභ නිර නිහඹ ඉදිකිරීභ 26.50 20.00 4.55 23% 30% 

වුනිඹහ නිර නිහඹ ඉදිකිරීභ 26.50 10.80 3.91 36% 80% 

එතු 1,235.00 560.80 243.01 43%  

 

 

6.1.5 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ මර ප්රතිඹ 
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම් 671.14 657.42 98% 

ප්රහේධන විඹදභ 606.30 286.56 47% 

එතු 1,277.44 943.98 74% 
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දළක්භ 
 

ඹවඳව යහජ ඳහරනඹක් ඇති කිරිභ වහ දනොදඹකුව යහජ ප්රතිඳවතින් නීතිඹ ඵට ඳරිර්තනඹ 

යමින් ශ්රි රාංහ ජනයජඹට වහඹ මභ. 
 

දභදවය 
 

යහජ ප්රතිඳවතින්, නීතිඹ ඵට ඳරිර්තනඹ කිරිදම් දී ආණ්ඩුක්රභ සථහට අනුකර, ඊට අදහශ 

ඳනව සිාංවර, දදභශ ව ඉාංග්රිසි බහහ තුදනන්භ ම්ඳහදනඹ කිරීභ 

 
6.2.1 වළඳින්මභ 
 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තු "ට" දරේණිදේ යහජ දදඳහර්තදම්න්තුකි. දභභ 

දදඳහර්තදම්න්තු ශ්රී රාංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජදේ අාං 1933/13 දයණ 2015.09.21 

දිනළති ළ්  ඳත්රඹ අනු අධියණ අභහතාංලඹ බහයදේ ඳතී. 
 

නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තුදහි ප්රධහන හර්ඹබහයඹ නුදේ, අභහත භණ්ඩරඹ 

විසින් අනුභත යන රද තීයණ අනු, ආණ්ඩුක්රභ සථහට අනුකර, විවිධ විඹන් පිළිඵ යහජ 

ප්රතිඳවතීන් ලිිතත නීතිඹ ඵට ඳරිර්තනඹ කිරිභ ඹ. එදේ යහජ ප්රතිඳවතීන් නීතිඹ ඵට 

ඳරිර්තනඹ කිරිදම් ක්රිඹහලිදේ දී දදඳහර්තදම්න්තු විසින්, න ඳනව දටුම්ඳව ම්ඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳවනහ නීති ාංදලෝධනඹ කිරිදම් ඳනව දටුම්ඳව ම්ඳහදනඹ කිරීභ ව අදහශ අභහතහාංල 

ලින් ඉදිරිඳව යන අනු නීති  ප්රති දලෝධනඹ කිරීභ සිදු යයි. ඳනව දටුම්ඳව පිළිඵ හතඡහ 

කිරීභ වහ  ඳහර්ලිදම්න්තු දවරිම් හය බහ රැසවිම්රට වබහගි මභ ව ඳනව දටුම්ඳව 

විහදඹට ළනීදම්දි ඳහර්ලිදම්න්තු භඟ ම්ඵන්ධීයණඹ ඳවහ නිමින් අල ටයුතු සිදු 

කිරීභ දදඳහර්තදම්න්තුට ඳළරි ඇති යහජහරී ටයුතු දේ. දභභ  දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් සිඹලු 

යහජ ාංසථහ වහ සථහපිත භණ්ඩර ද ඇතුළු ෆභ අභහතහාංලඹක් වහ දදඳහර්තදම්න්තුක් දතභ 

දේහ රයි. ඳනව දටුම්ඳව ව අනු නීති ළසීභ ම්ඵන්ධදඹන් දනොදඹකුව අභහතහාංල වහ 

යහජ දදඳහර්තදම්න්තු රට වනති උඳදදස රඵහදිභ ද, දදඳහර්තදම්න්තු විසින් ඉටු යනු රඵන 

තව යහජහරිඹකි.  

 

6.2.2 ඳනව දටුම්ඳව ම්ඳහදනඹ කිරීභට අදහශ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ර්ත 

(1) න නීති ඳළනමභ  වහද ඳවනහ නීති ාංදලෝධනඹ කිරීභ වහ ද බහහත්රදඹන් ඳනව 

දටුම්ඳව ම්ඳහදනඹ කිරීභ 

(2) අනු නීති බහහත්රදඹන් ප්රතිදලෝධනඹ කිරීභ ව (අල අසථහර දී) අනු නීති 

දටුම්ඳව කිරීභ 

(3) සථහ ම්ඳහදනඹ වහ ම්ඵන්ධ ඳහර්ලිදම්න්තු යහජහරි ටයුතු ඉටු කිරීභ 

(4) ඳශහව බහ වහ ප්රඥප්ති දටුම්ඳව කිරීභ 

(5) දඳෞද්ලි භන්ත්රීන්දේ ඳනව දටුම්ඳව (ාංසථහත කිරීදම් ඳනව දටුම්ඳව ) 

බහහත්රදඹන් ප්රතිදලෝධනඹ කිරීභ 

 

ඳනව, උඳහය නීති, ඳශහව බහ ප්රඥප්ති ව දඳෞද්ලි භන්ත්රී ඳනව දටුම්ඳව කිරීදම්දී ට 

ම්ඵන්ධ අල න වනති උඳදදස රඵහ දීභද දභභ දදඳහර්තදම්න්තු භගින් සිදු යනු රළදබ්. 
 

6.2 නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තු 
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දභභ දදඳහර්තදම්න්තුදේ විදලේ රක්ණඹ න්දන් එඹටභ සීභහ වූ ළඩටවනක් දනොතිබීභයි. 

අභහත භණ්ඩරඹ විසින් නිඹමිත ප්රතිඳවති අනුභත කිරීදභන් ඳසු යජදේ  අභහතහාංලර වහ එභ 

අභහතහාංල ඹටදව ඇති දදඳහර්තදම්න්තුර සථහ ම්ඳහද අලතහ භත දදඳහර්තදම්න්තුදේ 

ළඩටවන සම තිබීභ ඊට දවේතුයි. එඵළවින් නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද දදඳහර්තදම්න්තුදේ 

හර්ඹහධනඹ, ඹම් නිලසචිත ර්ඹක් මුළු්ද් ප්රහථමි නීති, නීති ාංදලෝධන වහ උඳහය නීති 

වහ අදහශ දර්ඛීඹ අභහතහාංලඹ විසින් ඉදිරිඳව යනු රඵන ඉ්ලීම් වහ එභ ඉ්ලීම් හර්ථ නිභ 

කිරීභ ඹන ඳදනභ භත ස ම ඇත. දදඳහර්තදම්න්තුදේ මලි හර්ඹබහයඹ න නීති ම්ඳහදනදඹහි 

විඹ ඳථඹට ඇතුශව න ය ආහයඹ දවෝ වූ නීති, එඹ ඉ්රහ සිටින අභහතහාංලඹට දවෝ 

දදඳහර්තදම්න්තුට මුදහ වළරීභට දඳය බහහ තුදනන් භ ම්පර්ණ යනු රළිනඹ යුතුඹ.  
 

 

6.2.3 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ  ප්රතිඹ 

 

6.2.3.1 ළඩ නිභ ය ඇති දොනුර විසතය - 2016 
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ඳනව දටුම්ඳව කිරීභ (මලි 

වහ ාංදලෝධන නීති)  
194 73 267  54 54 138 21 

නිදඹෝ ාංදලෝධන කිරීභ 

(උඳහය නීති) 
124 132 256 119 01 119 17 

ඳරහව බහ ප්රඥප්ති   23   03  26    01 -   23  02 

එතු 341 208 549 174 55 280 40 

 
6.2.3.2 ළඩ නිභ ය ඇති දොනුර විසතය - 2016 

අණ ඳනව දටුම්ඳව කිරීභ - මලි වහ ාංදලෝධන නීති   

(බහහත්රදඹන් ඹහ ඇති ව ම්භත වූ ඳනව) 

ම්භත වූ ඳනව 

24 

ළඩ අන් ය ඇති ඳනව 27 

එතු 51 

 

* අභහත භණ්ඩර අනු හය බහදේ උඳදදස ඳරිදි දඳෞද්ලි භන්ත්රී (ාංසථහත කිරීදම්) ඳනව 

දටුම්ඳව ම්ඵන්ධ ටයුතු තහහලි නතය ය ඇත. 

 

 

6.2.3.3 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දිනට අන් ය ඳහර්ලිදභන්තුදේ ම්භත යන රද 

ඳනව 

01 ඳශහව ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 50/2015 

02 ධීය වහ ජරජ ම්ඳව (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 46/2015 

03 දේයින්දේ ජහති අභ දේතන ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 51/2015 
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04 දේයින්දේ අඹළඹ වන දීභනහ ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 27/2015 

05 හරහදයෝධ (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 21/2010 

06 ක්ෂු්ර මුර ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 32/2012 

07 
ආසිඹහනු ඹටිතර ඳවසුම් ආදඹෝජන ඵළාංකු ගිවිසුභ 

(අඳයහනුභත කිරීදම්) ඳනත 

එ්.ඩී.ඕ. 04/2016 

08 පුද්රඹන් ලිඹහඳදිාංචි කිරීදම් (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 33/2013 

09 භථ භණ්ඩර (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 60/2015 

10 දවෝමිදඹෝඳති ඳනත එ්.ඩී.ඕ.  46/2005 

11 ශ්රි රාංහ ජහති ඳර්දේණ බහ ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 28/2014 

12 දතොයතුරු දළනළනීදම් අයිතිහසිභ පිළිඵ ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 04/2015 

13 මුර ශභණහයණ (කීභ) (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 16/2016 

14 
අතුරුදවන් වූ තළනළවතන් පිළිඵ හර්ඹහරඹ (පිහිටුමභ, 

ඳරිඳහරනඹ කිරීභ, ර්තඹ ඉටුකිරීභ) ඳනත 

එ්.ඩී.ඕ.  32/2016 

15 ව ආවහය ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 60/2006 

16 
භයණ ලිඹහඳදිාංචි කිරීදම් (තහහලි විදලේ ) ාංදලෝධන 

ඳනත 

එ්.ඩී.ඕ. 41/2015 

17 විලස විදහර (ාංදලෝධන) ඳනත  එ්.ඩී.ඕ. 35/2013 

18 අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රවඹ (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 44/2015 

19 නිති දොමින් බහ (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 52/2015 

20 එතු ශ අඹ භත ඵදු (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 27/2016 

21 
යහඹ වහ ගුන් දතොටුඳශ ාංර්ධන ඵදු (ාංදලෝධන) 

ඳනත 

එ්.ඩී.ඕ. 50/2016 

22 ජහතිඹ දොඩනළගීදම් ඵදු (ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 28/2016 

23 විර්ජන ( ාංදලෝධන) ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 34/2016 

24 විර්ජන ඳනත එ්.ඩී.ඕ. 53/2016 

 

6.2.3.4  2016.12.31 දිනට ළඩ අන් ශ ඳනව දටුම්ඳව 

25 විදද්ල විනිභඹ ඳනත 

26 ඵරතර ඳළරිදම් (ප්රහදද්ශිඹ ද්ම්යඹන්)  (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත 

27 ඳඩි ඳහර බහ (ාංදලෝධන) ඳනත 

28 ශ්රී රාංහ අධිදේගී භවහ භහර් අධිහරීඹ ඳනත 

29 වද (ාංදලෝධිත) ආඥහ ඳනත 

30 ශ්රි රාංහ ඉාංස්දන්රුරුන්දේ බහ පිහිටුවිභ 

31 දථේයහදි භික්ඛු තිහව (ලිඹහඳදිාංචි කිරිදම්) ඳනත 

32 දඵෞද්ධ විවහය දද්හර (ාංදලෝධන) ඳනත 

33 බුද්ධිභඹ දද්ඳර (ාංදලෝධන) ඳනත 

34 ජහති ළවිලි ශභනහයණ  ආඹතන  (ාංදලෝධන) ඳනත 

35 ජහති විණන ඳනත 

36 ඳශහව බහ ඡන්ද විභසීම්  (ාංදලෝධන) ඳනත 

37 ව නිසඳහදන ව දෞ අධක් (තනතුරු නහභ දනස කිරීභ ) පිළිඵද ඳනත 

38 ඳශහව ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම්  (ාංදලෝධන) ඳනත 

39 සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹ (ාංදලෝධන) ඳනත 

40 ඉඩම් (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත 

41 අරාංගු ශ දනොවළකි තෆගි ඔප්පු ඵරව අිතඥතහ භතඅරාංගු කිරීදම් ඳනත 
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42 ඡන්ද හිමිඹන් ලිඹහඳදිාංචි කිරීදම් (විදලේ විධිවිධහන ) ඳනත  

43 දිවි නළගුභ ඳනත  

44 ශ්රි රාංහ තියහය ාංර්ධන ඳනත 

45 අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රවඹ (ාංදලෝධන) ඳනත 

46 ඵරවවහයදඹන් අතුරුදවන් කිරීම් ලින් සිඹලු තළනළවතන් ආයවහ කිරිභ දවහ වු 

ජහතන්තය ම්මුති ඳනත 

47 ඉඩම් (න්තඹ ඳළරීභ සීභහ කිරීදම්) (ාංදලෝධන) ඳනත 

48 ජහති භනහභන දොමින් බහ  (ාංදලෝධන) ඳනත 

49 ධීය ව ජරජ ම්ඳව (ාංදලෝධන) ඳනත 

50 දණ්ඩ නීති ාංග්රවඹ (ාංදලෝධන) ඳනත 

51 ාංර්ධන (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත 

 

6.2.3.5 දදඳහර්තදම්න්තුදේ ඳවනහ පුයප්ඳහඩු පියමභ වහ දන ඇති ක්රිඹහභහර් 

දජසධ භ් ටභ 

 නිදඹෝජ නීති දටුම්ඳව ම්ඳහද තනතුය වහ අඹදුම්ඳව ළමභට අල ටයුතු සිදු 

කිරීභ. 

තිතීඹ භ් ටභ 

 ඳරිඳහරන නිරධහරී තනතුය පියමභ වහ ටහඵද්ධ අධක් ජනයහ් දත දන්හ ඇත. 

 බහහ ඳරිර්ත නිරධහරීන් 23 ක් ඵහ ළනීභට අදහශ විබහඹ 2016 ළප්තළම්ඵර් 4 දින 

විබහ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් ඳවන රද විබහඹ අනු සුදුසුම් රළබ 16 දදනහ අතරින් 

13 දදදනකු ඳභණක් ළඩ බහය දන ඇත. 

ද්විතීඹ භ් ටභ 

 ාංර්ධන වහය නිරධහරී දදදදදනකු රඵහ දදන දර 2016.10.11 දිනළති ටහඵද්ධ 

දේහ අධක් ජනයහ් දත දන්හ ඇත. 

 ද්ණ වහය තනතුය වහ නිරධහරීන් 08 ක් වහ ාංසහය තනතුය වහ නිරධහරීන් 

08ක්  2016.09.15 දින ඵහ න්නහ රදි. 

ප්රහථමි භ් ටභ 

 රිඹදුරු දේදේ ඳතින පුයප්ඳහඩු ව හර්ඹහර හර්ඹ දේදේ ඳතින පුයප්ඳහඩු පියමභ 

වහ ටහඵද්ධ දේහ අධක් ජනයහ්ට දන්හ ඹහ ඇත. 

 

6.2.3.6 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ මුර ප්රතිඹ 
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

මුර ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදභ 86.56 76.90 89% 

ප්රේධන විඹදභ 31.30 15.87 51% 

එතු 117.86 92.77 79% 
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1969 අාං 3 දයණ නීති දොමින් බහ ඳනත ඹටදව ශ්රී රාංහදේ නීති දොමින් බහ පිහිටුන 

රද අතය, ශ්රී රාංහදේ නීති දොමින් බහ  නීති ප්රතිාංසයණ නිර්දද්ල යනු රඵන යජදේ 

ප්රධහනභ ආඹතනඹ දේ. ඳරිඳහරනඹ වහව, ඳර්දේණ වහ වදඹෝඹ රඵහදීභ වහව, නීති 

දොමින් බහ දදඳහර්තදම්න්තු සථහඳනඹ යන රදී. 
 

දළක්භ 
 

ඹවඳහරනඹ උදදහ නීතිදේ ප්රතිාංසයණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

දභදවය 
 

නීති ප්රතිාංසයණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ 1969 අාං 3 දයන නීති දොමින් බහ ඳනදව දක්හ 

ඇති හර්ඹඹන් ක්රිඹහදේ දඹදමභ. 

 

6.3.1 අයමුණු ව හර්ඹඹන් 
 

නීති දොමින් බහදේ ප්රධහන අයමුණ නුදේ, නීති ප්රතිාංසයණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ දේ. එළනි 

ප්රර්ධන අයමුණු ය නිමින් නීති දොමින් බහ භගින් ඳවත දක්හ ඇති හර්ඹඹන් ක්රිඹහට 

නාංනු රඵයි. 

I. නීතිඹ ාංග්රව ත කිරීභ. 

II. නීතිදේ විභතහ නළති කිරීභ. 

III. වයඹහවභ නීතිඹ දභන්භ හර්ඹ ඳටිඳහටි නීතිඹද ක්රභහනුකර ාංර්ධනඹ කිරීදම් ව 

ප්රතිාංසයණඹ කිරීදම් අදවසින් භහදරෝචනඹ කිරීභ ව ඳවහදන ඹහභ. 

IV. හදරෝචිත දනොන ව අනල ඳනව ඉව කිරීභ. 

V. නීතිඹ යර කිරීභ ව නමයණඹ කිරීභ. 

VI. නීති ප්රතිාංසයණඹ වහ න දඹෝජනහ බහයදන ටහ රහ ඵළලීභ. 

VII. ප්රතිාංසයණඹ කිරීදම් අදවසින් නීතිදේ විවිධ අාංල ඳරීක්හ කිරීභ වහ න ළඩටවන් 

ලින් රට සදොට අභහතයඹහ දත ඉදිරිඳව කිරීභ. 

VIII. දනව යටර නීති ක්රභ පිළිඵ දතොයතුරු රඵහ ළනීභ. 

IX. අනු නීති භනහ පිළිව සිද්ධහන්ත රට වහ නීතිදේ  භහිභඹට අනුකර න ඵ සුයක්ෂිත 

කිරීදම් අදවසින්, ඳහර්ලිදම්න්තු දනොන දනව භණ්ඩර විසින්, අනු නීති ෆදීදම් ඵරඹ 

ක්රිඹහවභ කිරීභ නියන්තයදඹන් භහදරෝචනඹ කිරීභ. 

X. නඩුකීභ වහ ම්ඵන්ධ ඳරිඳහරනහවභ සබහදේ හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ඇතුළු නීති හර්ඹ 

ඳටිඳහටි තර්හඳණඹ කිරීභ වහ යර කිරීභ වහ ළඩටවන් ක්රභහනුකර ස කිරීභ. 

XI. සිාංවර බහහදන්, දමිශ බහහදන් වහ ඉාංග්රීසි බහහදන් නීතිඹ ාංග්රව ත කිරීභ වහ 

ළඩටවන් ස කිරීභ. 

 

6.3 නීති දොමින් බහ දදඳහර්තදම්න්තු 
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6.3.2 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ  නීති නිර්දද්ශිඹන්දේ ප්රතිඹ 

 

1. ත්රසතහදී ඳනදතන් ජහති ආයක්හ සුරැකීභ 

ඳසුිනභ ත්රසතහදී ක්රිඹහ වඳුනහළනීභ, කීම් ආහය, අවඅඩාංගුට 

ළනීදම් ඵරඹ, ඇතුළු මදම් ඵරඹ, දෝදිසි කිරීම් ව අ්රහ 

ළනීදම් ඵරඹ, රැයණ නිදඹෝ, නඩු විබහ ඳටිඳහටිඹ, 

ඳහදඳොතචහයණ, නඩු විබහ ව අභිඹහචනහ වහ ප්රමුවඹ, 

ටහඵද්ධ කීභ, නිරධහරීන් ආයක්හ කිරීභ ඹනහදිඹ. 

වභන් තවවඹ අහන යන රද ඳනව දටුම්ඳත රු අධියණ අභහතයඹහ 

දත 2016.02.17 දින ඉදිරිඳව යන රදී. ඊට අදහශ විදලේ 

උනන්දුක් ඇති ඳහර්ලඹන් භඟ රැසමභක් අභහතහාංලදේදී 

ඳවන රද අතය ආයක් අභහතහාංලඹ භඟ එක් දනභභ 

ඳනව දටුම්ඳතක් ෆදීභට තීයණඹ යන රදී. අධියණ 

අභහතහාංලදේ ද්ම් ද මිටුදේ හභහස්දඹකි. 

2. දළනට ඳතින දික්හදඹ, බහයහයවඹ ව දික්හද දීභනහ නීතිඹ වහ ාංදලෝධන 

ඳසුිනභ පිළිය යත දනොවළකි විහව ිනළටීම් ම්ඵන්ධදඹන් 

න්නහ වූ, දික්හදඹ, දික්හද දීභනහ ව බහයහයවඹ 

පිළිඵ දළනට ඳතින නීති ව ආඥහ ඳනව, එභ රුණු 

ඳවසුදන් අදඵෝධ ය ත වළකි දර ක්රභහනුකර හ එභ 

නීති ව ආඥහ ඳනව සිඹ්රභ එට එතු ය එක් ආඥහ 

ඳනතක් දර ාංග්රවත කිරීභ. 

 දඳොදු එඟතහක් ඇති අසථහක්. 

 එක් ඳහර්ලඹට දික්හදඹ අල දනොන්නහ වූ ඵළවින් 

අදනෝන එතහඹක් දනොභළති අසථහක් 

බහයහයවඹ: දරුහදේ ඹවඳත දනුදන්. 

දික්හද දීභනහ: හධහයණ ව යුක්ති වත අධියණ ඵරඹ. 

නඩවතු: අධියණ ඵරඹ භදවේසත්රහව අධියණඹට දනො 

දිසව රික් අධියණඹට ඳළරිඹ යුතු අතය ඊට ඌණ පය 

එතු ශ ඵරඹ ක්රිඹහවභ කිරීභ ප්රභහණව කිරීභ ව දඬුම් 

පිණි න ඵරඹ දිස්රික් අධියණඹ දත ඳළරිඹ යුතුඹ. 

වභන් තවවඹ 2016.11.18 දිනදී නීති දොමින් බහ විසින් ඉවත දක්න රද 

ඳනව දටුම්ඳත අහනහවභ ම්භත යන රදී. 

3. 2001 අාං 10 දයන ජහතන්තය ශභහ ඳළවළයදන ඹහභ පිළිඵ සිවි් ක්දේත්රඹන්ට අදහශ 

ම්මුතිඹ ඳනතට ව විදලේදඹන්භ එහි 11 න න්තිඹ ාංදලෝධන. 

නිර්දද්ශිතඹ 2001 අාං 10 දයන ජහතන්තය ශභහ ඳළවළයදනඹහභ පිළිඵ 

සිවි් ක්දේත්රඹන්ට අදහශ ම්මුතිඹ ඳනතට ව විදලේදඹන්භ 

එහි 11 න න්තිඹට ාංදලෝධන. 

ඳසුිනභ ජහතන්තය ශභහ ඳළවළයදන ඹහභ ම්ඵන්ධ නීතිඹට අදහශ 

ආයක්හහරී පිඹය ඉදිරිඹට ඳළනමභ වහඹ. 

වභන් තවවඹ 2016.09.08 න දින ඳළති නීති දොමින් බහ රැසමදම්දී, 

2001 අාං 10 දයන ජහතන්තය ශභහ ඳළවළයදන ඹහභ පිළිඵ 

සිවි් ක්දේත්රඹන්ට අදහශ ම්මුතිඹ ඳනදව 11 (1) න්තිඹ 

ප්රතිාංසයණඹ කිරීභ වහ ඳවත දක්හ ඇති දඹෝජනහ නීති 

දොමින් බහ විසින් දඹෝජනහ යන රදී. 
 

1. “ (ආ) ට ශභඹහ ආඳසු ඹළමදභන් ට ශභඹහ ලහරීරි දවෝ  

භහනසි පීඩහට බහජනඹ මදම් දවෝ අනහහයඹකින් 

ඉසිඹ දනොවළකි තවවඹට  ඳවමදම් ඵයඳතර 

අධහනභක් ඇති ඵට” ඹන විධිවිධහනඹ  ඉවදොට, ඊට 
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“ (ආ) ශභඹහ ආඳසු ඹළමභ ළන ශභඹහදේ ළඩි 
ළභළවතක් දනොභළති නම්” ඹන විධිවිධහනඹ එතු කිරීභ ; 
දවෝ 

 
2. (අ) ව (ආ) එදරභ තඵහදන, “ (ඇ) ශභඹහ ආඳසු 

ඹළමභ ළන ශභඹහදේ ළඩි ළභළවතක් දනොභළති නම්” 
ඹන දර ඇතුශව කිරීභ ; දවෝ 

 
3. “(ආ)  ශභඹහ ආඳසු ඹළමභ ළන ශභඹහදේ ළඩි 

ළභළවතක් දනොභළති නම් දවෝ ට ශභඹහ ආඳසු ඹළමදභන් 
ට ශභඹහ ලහරීරි දවෝ  භහනසි පීඩහට බහජනඹ මදම් 

දවෝ අනහහයඹකින් ඉසිඹ දනොවළකි තවවඹට  

ඳවමදම් ඵයඳතර අධහනභක් ඇති ඵට” ඹනහදී 

ලදඹන් කිඹළදන ආහයඹට එභ (ආ) න්තිඹ 

ාංදලෝධනඹ කිරීභ. 
 

2016.11.18 න දිනදී, නීති දොමින් බහ විසින් ඉවත දක්න 

රද ඳනව දටුම්ඳත අහනහවභ දර ම්භත යන රදී. 

4. අවඅඩාංගුට ළනීභ ම්ඵන්ධ  වභන් නීතිඹ ව අල ාංදලෝධන පිළිඵ රහ 

ඵළලීභ. 

නිර්දද්ශිතඹ අවඅඩාංගුට ළනීභ ම්ඵන්ධ  වභන් නීතිඹ ව අල 

ාංදලෝධන පිළිඵ රහ ඵළලීභ. 

ඳසුිනභ දළනට ඳතින අවඅඩාංගුට ළනීදම් ඳටිඳහටි ාංදලෝධනඹ කිරීභ 

වහඹ. 

වභන් තවවඹ ජනහධිඳති නීතීඥ ාංජී ජඹර්ධන භවතහ විසින් දනව අධියණ 
ඵර ප්රදද්ලර අවඅඩාංගුට ළනීදම් ඳටිඳහටි ඹන භළදඹන් ස 
යන රද ඳර්දේණ ඳනව දටුම්ඳත, රැසමදම්දී බහත යන 

රදු හතඡහ යන රදී. 
 

එඹ 2016.10.27 න දින ඳළති නීති දොමින් බහ රැසමදම්දී, 

ඉන්දිඹහදේ අඳයහධ යුක්ති ාංග්රවඹ (Criminal Justice Code of 

India)ව ඉන්දිඹහනු නඩු නීතිඹ (Indian Case Law)   

ළරකි්රට නිමින් හතඡහ යන රදී. 
 

2016.11.18 දින ඳළති නීති දොමින් බහ රැසමදම්දී, නීති 

දොමින් බහ විසින් ඉවත දළක්වූ ඳනව දටුම්ඳත 

අහනහවභ දර ම්භත යන රදී. 

 

 

6.3.3 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ   මර ප්රතිඹ  

 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

මුර ප්රතිඹ 

  පුපුනයහර්තන විඹදභ 14.63 12.14 83% 

         ප්රහේධන විඹදභ 2.03 1.43 71% 

     එතු 16.66 13.57 81% 
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දළක්භ 

දළක්භ 
 

හධහයණ ව නීති රු භහජඹක් දොඩනළගීභ. 

දභදවය 

අධියණ, නීතිඹ ක්රිඹහවභ කිරීදම් ආඹතන ව දනව ආඹතනරට අධියණ විදහ ව ආවහය 

විදහ ක්දේත්රඹන් ම්ඵන්ධ විලසද්ණ, විදලේඥ ව උඳදද්ල දේහන් ළඳයීභ. 

 

6.4.1 හර්ඹඹන් 
 

 

ආණ්ඩුදේ ය ඳරීක් දදඳහර්තදම්න්තු අධියණ විදහ අාංලඹ ව ආවහය විදහ අාංලඹ ඹන ප්රධහන 

අාංල දදකින් භන්විත න අතය එඹ රාංහදේ ඇති එභ අධියණ විදහ යහඹනහහයඹ දේ. 

ආවහය විදහ අාංලඹ, ආවහය වහ භධහය, කිරි ව ජරඹ ඹනුදන් වූ අාංල  වතයකින් ද භන්විත දේ. 

අධියණ විදහ අාංලඹ, ගිණි අවි ආවහය වහ ප්රක්ෂිප්ත විදහ, පුපුයණ ්ර ව ගිණි විභර්ලන, භව්ර 

අාංලඹ, භසතු විදහ වහ DNA, අධියණ ධුර විදහ ව ළ ටයුතු ද්න වහ  ඩිස්ට් අඳයහධ 

විභර්ණ අාංලඹ, විවිධ නඩු අාංලඹ  ඹනුදන් ප්රධහන  අාංල වතකින්ද භන් විත දේ. 
 

දභඹ දේහන් වහ දන්වූ දදඳහර්තදම්න්තුක් න අතය උහවි, දඳොලිස, දර්ගු, සුයහඵදු, ඳශහව 

ඳහරන ආඹතන, දෞ, යහඹ, දනව යජදේ දදඳහර්තදම්න්තු ව සථහපිත ආඹතන භගින් 

දඹොමු යනු රඵන නඩු බහණ්ඩ විදහවභ ඳරීක්ණඹන්ට රක් කිරීභ ව ටහ පිළිඵ හර්තහ නිකුව 

කිරීභ යනු රළදබ්. මීට අභතය විවිධ යහජ, දදඳහර්තදම්න්තු ව යහජ අනුග්රවඹ රඵන ආඹතන 

භඟින් ඉදිරිඳව යනු රඵන ආවහය, භවඳළන්, කිරි වහ ට ආශ්රිත නිසඳහදන ආදර්ල ර තවඹ පිළිඵ 

ඳරීක්හ යනු රඵන අතය ශ්රි රාංහ දර්ගු දඹොමු යන ආදර්ල තවවඹ ව තීරුඵදු ර්ගීයණඹ 

ඹන රුණු දදභ උදදහ ඳරීක්හ යනු රඵයි. තද අධියණ භඟින් ඉදිරිඳව යනු රඵන ළ 

හිත ද්ණ ඳරීක්හ කිරීභ වහ හර්තහ කිරීභද ළටයුතු ද්ණ අාංලඹ භගින් යනු රඵයි. 
 

 

ඳරීක්ණ වහ ඉදිරිඳව යනු රඵන සිඹපභ නඩු බහණ්ඩ දවෝ දනව ආදර්ල, ආවහය වහ ඖධ 

ඳනත, ජහති ඳහරිරි ඳනත, සුයහඵදු ආඥහ ඳනත, දුම්දොශ වහ භධහය පිළිඵ ජහති අධිහරී 

ඳනත, සු විරවුන් උඳයණ වහ ඖධ ඳනත, ඳළිදඵෝධ නහල ඳහරනඹ කිරීදම් ඳනත, ගිණි අවි 

ආඥහ ඳනත, පුපුයණ ්ර ඳනත, වි ර්, අිනාං ව අන්තයහඹහය ඖධ ඳනත, තවනම් පිහි ඳනත, 

දභෝටර් හවන ඳනත, අඳයහධ නඩු විධහන ාංග්රවඹ, සිවි් නඩු විධහන ාංග්රවඹ, හක්ෂි ආඥහ ඳනත 

ළනි විවිධ අණ ඳනව ඹටදව ඳරීක්ණඹන්ට බහජනඹ ය හර්තහ නිකුව කිරීභ දභභ 

දදඳහර්තදම්න්තුදන් සිදු දදර්. 
 

 

තද දියිදන් සිදුන දඩි තළබීම්, භහය රිඹ අනතුරු ආදී දරුණු ණදේ සිදුමම් ම්ඵන්ද අඳයහධ 

සථහන විභර්ණඹ වහ නිශධහරීන්දේ විදලේඥ වඹ දඳොලිස දදඳහර්තදම්න්තුට රඵහ දද්. 
 

අධියණදේ විදලේඥ හක්ෂිරුන් යඳරීක් දදඳහර්තදම්න්තු භගින් නිකුව යනු රඵන 

හර්තහ ම්ඵන්දදඹන් අඳ නිරධහරීන් අධියණ ර හචි හක්ෂි රඵහ දීභ සිදු යනු රඵයි. 
 

තද දභළනි දේහ ළඳයීභට අභතය දභභ දදඳහර්තදම්න්තුදේ  සිටින විවිධ ක්දේත්රර නිපුණතහ 

රඵහ ඇති විදහඥයින් විසින් යහජ අනුග්රවඹ රඵන ආඹතනරට විදහවභ උඳදද්ලනඹන්ද රඵහදීභ 

සිදු යයි. විදලේදඹන්භ ශ්රි රාංහ ප්රමිති ආඹතනදේ විවිධ ප්රමිති පිරිවිතය ෆදීදම්දී දභභ 

නිරධහරීන්දන් විලහර දහඹවඹක් රළදබ්. ආයක් අභහතහාංලඹට අල ආයුධ වහ උඳයණ 

මිරදී ළනීම් රදී තහක්ණි මිටු රට විදලේඥ වහඹ රඵහදීභද දභභ නිරධහරීන් විසින් සිදුයනු 

රළදබ්. 

6.4 ආණ්ඩුදේ ය ඳරීක් දදඳහර්තදම්න්තු 
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6.4.2 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ විලසද්ණ හර්තහ ප්රතිඹ 

අාංලඹ 

2016.01.01 

දින ඉතිරි නඩු 

ාංහ 

රළබී ඇති 

නඩු ාංහ 

හර්තහ ර 

නඩු ාංහ 

2016.12.31 දක්හ 

හර්තහ  දනොර 

නඩු ාංහ 

භව්ර අාංලඹ 617 8,041 7,448 1,210 

ප්රක්ෂිප්ත විදහ අාංලඹ 379 520 507 392 

පුපුයණ ්ර වහ ගිනි විභර්ලන අාංලඹ 162 406 373 195 

අධියණ ධුර විදහ අාංලඹ 1,065 2,186 2,218 1,033 

අධියණ භසතු විදහ අාංලඹ 1,284 1,384 1,091 1,577 

ළ ටයුතු ද්ණ අාංලඹ 266 770 735 301 

අධියණ විදහ විවිධ අාංලඹ 147 342 340 149 

ප්රධහන හර්ඹහරඹ (භවඳළන්) 01 2,151 2,102 50 

භධහය වහ දුම්දොශ 23 2,355 2,375 3 

කුරුණෆර  (භවඳළන්) 0 2,675 2,675 0 

ආවහය ඳනත ඹටදව ආවහය හම්ඳර 07 8,606 8,582 31 

විවිධ ආවහය 04 1,336 1,337 3 

එතු 3,955 30,772 29,783 4,944 

 

 
 

 

6.4.3 යහඹනහහය ප්රතීයණඹ 
දදඳහර්තදම්න්තු. විදහහය සිඹ්ර වහභ ISO 17025 අන්තර් ජහති ප්රතීතන වතිඹ 2016 

දනොළම්ඵර් භහදේදී  ශ්රී රාංහ ප්රතීතන භණ්ඩරඹ විසින් රඵහ දදන රදී. ට අනු, ර්තභහනදේදී එභ 

විදහහය ලින් නිකුව යනු රඵන ප්රතීතනඹ රඵහ ව ඳරීක්ණ රට අදහර හර්තහ අන්තර් 

ජහති පිළින්නහ හර්තහ ඵට ඳව ඇත.  

 

6.4.4 වළකිඹහ  ර්ධනඹ 
 

 නිරධහරීන් දදදදදනකු සදෝ රන්තදේ Strathclyde විලස විදහරදේ අධියණ විදහ පිළිඵ 

ඳලසචහව උඳහධිඹ භව ඳළමිණ ඇති අතය එක් නිරධහරිදඹකු අධියණ ප්රක්ශිප්ත විදහ පිළිඵ 

එක්ව යහජධහනිදඹහි Cranfield විලස විදහරදේ  ඳලසචහව උඳහධිඹ වදහයමින් සිටියි. 

 තව නිරධහරිනිඹන් දදදදදනකු සදෝ රන්තදේ Strathclyde විලස විදහරදේ ඖධ 

විලසද්ණඹ පිළිඵ ඳලසචහව උඳහධිඹ වදහයමින් සිටියි. 
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 දද්ශීඹ පුහුණු ළඩටවන් වහ භහණ්ඩලි නිරධහරීන් 24 දදදනකුද භහණ්ඩලි දනොන 

නිරධහරීන්  32 දඹොමු ය ඇත. විදද්ශීඹ පුහුණු වහ ම්භන්ත්රන වහ නිරධහරීන් 23 දදදනකු 

වබහගි න රදි.    

 

6.4.5  ඩිස්ට්  අඳයහධ විභර්ලන විදහහයඹ 

 KOICA හඳිතිඹ ඹටදව පිහිටුන රද ඩිස්ට් අඳයහධ විභර්ලන විදහහයඹ ව ළඩි                  

දියුණයන රද  DNA විදහහයඹ 2016.12.19 දින විිත යන රදී. 

 

6.4.6 DNA යහඹනහහයදේ විලසද්ණ ඳරියඹ පුළු් කිරීභ  

DNA යහඹනහහයඹ භඟින් දභදතක් සිදු ශ විලසද්ණඹන්ට අභතය භයිටදොන්ඩ්රිඹහ  

DNA  ව දව, අසථි ව මර යහිත දස ළනි ආදර්ල විලසද්ණඹ කිරීභට අල ක්රභදේද 

දියුණු යත වළකි මභ තුලින් ඕනෆභ ර්දේ DNA විලසද්ණඹක් සිදුකිරීභට වළකිඹහ රළබී 

ඇත. 

 

DNA විදහහයඹට රඵහ දදන රද උඳයණ අතය DNA ම්ඳ් 96 ක් එය නිසහයණඹ 

ශවළකි Real time PCR උඳයණඹද හම්ඳ් 24ක් එය විලසද්ණඹ  ශ වළකි. Genetic 

Analyser උඳයණඹද දදඳහර්තදම්න්තු තුවිභ භත දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර්ඹක්භතහඹ 

ඉවශ නාංහ ළනිභට වළකිඹහ රළින ඇත. 

6.4.7  ICT හඳිතිඹ  

ICTA ආඹතනඹ භඟින් රඵහ දදන රද රු.මිලිඹන 18 හඳිතිඹ වයවහ දදඳහර්තදම්න්තුදේ 

සිඹළු විදහහය ව ඊට අනුකර ආඹතන අාංලඹ භඟින් සිදුයනු රඵන ටයුතු ජහරත කිරීභට 

අදහර අදඵෝධතහ ගිවිසුභ 2016 භළයි භහදේදී අවන් යන රදී. එහි මුලි හර්ඹඹන් දම් න 

විට සිදු යමින් ඳතින අතය 2017 ර්දේදි හඳිතිඹ නිභකිරීභට අදප්ක්ෂිතඹ.  
 

6.4.8 ඳශතුරු එශළු ර ඳලිදඵෝධ නහල දලේ විලසද්ණඹ  
නිඹමු අධිඹයක් දර දඹු්ර ප්ර දද්ලදඹන් එශළු දන්හ විලසද්ණ ටයුතු සිදු ශ අතය 

එඹට අදහශ ඳශමු හර්තහ 2016.11.24 දින නිකුව යන රදී.   

 
 

6.4.9   2016.01.01  සිට  2016.12.31 දක්හ  මර ප්රතිඹ 

  

විසතයඹ ප්රතිඳහදන  

(රු.මි.) 

විඹදභ   

(රු.මි.) 

2016.12.31 

දිනට ප්රතිඹ 

(%) 

ප්රහේධන විඹදම් දොරිඹහනු 

හඳිති 
342.00 296.47 85% 

 
       

 

 

 
 

 

 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන  

(රු.මි.) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ  

(රු.මි.) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදභ 248.25 244.65 99% 

ප්රහේධන විඹදභ 70.25 69.23 98% 

එතු 318.50 313.88 98% 
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දළක්භ 
 
 

ඳරිතහශීලි දහනඳතිඹන් විසින් භවහ බහයහය තළන දදයහි තඵන රද විලසහඹ අනු විවිධ 

හර්ඹඹන් වහ දඹදමභට ඳරිතහ යන රද මුද් / දද්ඳශ අදහශ සථහඳරුන්දේ ද 

දතසතදම්න්තුරුන් දේ ද දඳොදු භවජනතහ දේ ද අභිරහඹන් ව අලතහඹන් පිදයන 

ඳරිද්දදන් වනති යහමුක් තුශ ළභට උඳරිභ ඳ රතිරහබඹක් රමින් විලසහනීඹ බහයරුදකු 

ලදඹන්  රඹහ කිරීභ. 
 

දභදවය 
 
 
 

දදඳහර්තදම්න්තු දත දඹොමු යන රද දද්ඳශ, බද්, න්දි ව මුද් ිවතීභඹ දළනීභ ව 

නිපුණතහඹ භත ඳරිඳහරනඹ, ශභනහයණඹ ව ආදඹෝජනඹ යමින් ටහදේ අර්ථරහභීන්/ 

උරුභරුන් / ඹළදඳන්නන් වහ රඵන්නන් වට විලසහනීඹ, හර්ඹක්ෂභ ව පරදහයී දේහක් 

රඵහදීභ. 

 

6.5.1 හර්ඹබහයඹ  
 

භවහ බහයහය ආඥහ ඳනත, සිවි් නඩු විධහන ාං රවඹ, අධියණ ාංවිධහන ඳනත ව දනව ලිිතත 

නීති භත ඳවත හර්ඹබහයඹන් භවහ බහයහය තළන දත ඳළරී ඇත. 
 

1. හභහන බහයරුකු, රැයණ බහයරුකු දවෝ ආයක්ෂ බහයරුකු දර ටයුතු කිරීභ. 

2. දද්ඳශ රැස කිරීදම් නිදඹෝ ඹටදව දද්ඳශ රැස කිරීභ. 

3. ඵහරඹස රුකු දේ දද්ඳශ බහයරු දවෝ වඹ මිත රඹහ (ආයක්ෂ ශභනහරුකු) දර 

ටයුතු කිරීභ (දිහ අධියණඹ භඟින් ඳයන රද අසථහ). 

4. සිහිවි් පුද්රඹකු දේ දද්ඳශ ශභනහරුකු දර ටයුතු කිරීභ (දිහ අධියණඹ භඟින් 

ඳයන රද අසථහ). 

5. නිලසචර දද්ඳශ ගිවිසුම්ත ශභනහරුදකු දර ටයුතු කිරීභ. (ආයක්ෂ බහයරුකු දර 

දඳනී සිටින අසථහර දී එභ බහයඹන්හි ඳවය ඇති  “බහයහය භණ්ඩරඹ” භඟින් ලින් රට 

නු රඵන තීයණ  රඹහවභ කිරීභට ඳභණක් ආයක්ෂ බහයරු ඵළඳී සිටී).  

6. විදද්ලත වූ ල ර රහාංකිඹකු දේ ඇටර්නි ඵරරු දර ඔවුන්ට අඹවිඹ යුතු මුද් රඵහදීභ දවෝ 

දමභ වහ ටයුතු කිරීභ. 

7. සිවි් නඩු විධහන ාං රවඹ ඳනදව ඳ රතිඳහදන ඹටදව රු අධියණඹ භගින් දද්ඳශ ම්ඵන්ධ 

ව අදනකුව රුණු ම්ඵන්ධ ටයුතු කිරීභ.  

8. රු අධියණඹ භඟින් ඳයන අසථහර දී අන්තිභ ළභති ඳත රඹක් යහිත පුද්රඹකු දේ 

අද්මිනිසත රහසිරුදකු දර ටයුතු කිරීභ.  

9. යදට සියත වූකු දේ දද්ඳශ ශභනහරුදකු දර ටයුතු කිරීභ.  

10. ඕනෆභ පුද්රදඹකු දේ අන්තිභ ළභති ඳත රඹක් සුය්ෂිත තළන්ඳව ය තඵහන්දනකු දර 

ටයුතු කිරීභ.  

11. විවහයසථ දද්ඳදශහි බහයරු ලදඹන් ටයුතු කිරීභ.   

 

6.5 භවහ බහයහය දදඳහර්තදම්න්තු 
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6.5.2 උක්ත හර්ඹඹන් වළය දනව ක්දේත්ර දදයහි භවහ බහයහය තළන දේ 

භළදිවවමභ 
 

භවහ බහයහය ආඥහ ඳනතට ඳසු යන රද ාංදලෝධනඹන් අනු ව දනව ලිිතත නීති අනු 

ඳළරී ඇති දනව හර්ඹඹන්. 
 

 1988 අාං 61 දයණ ඳනත භඟින් ාංදලෝධිත භවහ බහයහය ආඥහ ඳනදව 10 (අ) න්තිඹට 

ඳ රහය දේහ නියුක්තිඹ වහ විදද්ලත න්නන්, විදද්ලඹ දී මිඹ ගිඹ දවොව ඔවුන් 

දනුදන් රළදඵන න්දි මුද් ඹළදඳන්නන් ව / දවෝ නීතහනුකර උරුභරුන් අතය දඵදහ 

දීභ හර්ඹක්ෂභ ව නිළයදි දර සිදු කිරීභ ව එකී හර්ඹඹ ඳවසු කිරීභ වහ අදහශ දේහ 

නියුක්තිඹන් ලිඹහඳදිාංචි කිරීභ. 

 1944 අාං 42 දයණ විවහය ඉඩම් (න්දි) ආඥහ ඳනත  රඹහවභ කිරීභ.  

 1981 අාං 42 දයණ ඳනතින් ාංදලෝධිත 1931 අාං 19 දයණ දඵෞද්ධ විවහය දද්හරම් ඳනත 

ඹටදව ඳළරී ඇති හර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ.  

 1973 අාං 28 දයණ එක්ව ඳ රිවති ඳත ර භහදභහි දොටස ර බහයහයවඹ යජඹ 

දනුදන් දළරීභ. 

 

6.5.3 භවහ බහයහය තළන දන් ළරදන දේහන් 
 

 

දභභ දදඳහර්තදම්න්තුදහි පිහිටුහ ඇති බහයර අයමුණු අනු / අන්තිභ ළභති ඳත රර ඇති අයමුණු 

අනු / අධියණ නිදඹෝ භත ඳවත විඹඹන්හි ටයුතු යමින් ජනතහට දේඹ යනු රඵයි. 
 

 අධහඳනඹ වදහයන මරභඹ අතින් ඉතහභව දුසයතහ ඇති දරුන් දිරිභව කිරීභ වහ 

ශිව රඵහ දීභ.  

 අයණ ව වදිසි ඳ රතිහය අල දයෝගීන්ට වද ඳ රතිය රඵහ ළනීභ වහ වදධහය 

රඵහ දීභ. 

 ආමි සිද්ධසථහන නඩවතු කිරීභ වහ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ පිහිටුහ ඇති බහයර අයමුණු 

අනු මරහධහය ළඳයීභ.   

 පුණහධහය ටයුතු. 

 විවිධ දවේතුන් නිහ ජීවමභට අඳවසු අයණ පුද්රඹන්ට ව එළනි පුද්රඹන් සිටින 

ආඹතන රට ආධහය කිරීභ. 

 විවහය දද්හරම් ඳනත ඹටදව යජඹට ඳයහන්නහ රද නිලසචර දද්ඳශ වහ හිමින න්දි 

මුද්, දඵෞද්ධ ටයුතු දොභහරිස ජනයහ්යඹහදේ නිර්දද්ල භත  දඵදහවළරීභ. 

 බහය / බද් දද්ඳශ ශභනහයණඹ කිරීභ.  

 සීභහහිත එක්ව ඳ රිවති ඳත ර භහදම් දොටසර බහයහයවඹ යජඹ දනුදන් දයමින් 

එභ භහදම් ටයුතු දභදවඹමභ වහ අධීක්ණඹ. 

 විදද්ල න්දි දර රළදඵන මුද් ඹළදඳන්නන් දවෝ නීතහනුකර උරුභ රුන් අතය දඵදහ 

දීභ. 

 යහජ ආඹතනඹක් ලදඹන් උඳඹන ආදහඹමින් ඳ රතිලතඹක් යහජ බහණ්ඩහහයඹ දත 

රඵහදීභ.  
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6.5.4 බහය ව බද් ාංහ 
 

 

 ර්ඹ  රඹහවභ යන බහය ාංහ  රඹහවභ යන බද් ාංහ 

2012    999 126 

2013 1,019 130 

2014 1,034 134 

     2015 1,044 137 

   2016 1,067 140 

 

 

6.5.5 යහජ බහණ්ඩහහයඹ දත දඹොමු ය ඇති මුද් ඳ රභහණඹ 

භවහ බහයහය දදඳහර්තදම්න්තු දත ඳයහ ඇති ව පිහිටුහ ඇති බහය වහ බද් රට අදහර භවහ 

බහයහය ආඥහ ඳනත ඹටදව අඹ යනු රඵන මරධන, ආදඹෝජන, ආදහඹම් හසතු වහ දනව හසතු 

ඳවත ඳරිදි යහජ බහණ්ඩහහයඹ දත දඹොමු ය ඇත. 
 

ර්ඹ මුදර (රු:) 

2011 3,783,187.40 

2012 6,543,360.52 

2013 6,396,102.51 

2014 6,675,487.77 

     2015 10,188,334.08 

     2016 14,986,797.37 

 

6.5.6 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ මර ප්රතිඹ 
 

විසතයඹ 
2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදභ 45.02 44.47 99% 

ප්රහේධන විඹදභ 2.35 2.31 98% 

එතු 47.37 46.78 99% 
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දළක්භ 
 

නිලසචර දද්ඳර ම්ඵන්ධදඹන් වූ ණඹ නුදදනු ලින් පීඩහට ඳවවු භවජනඹහට ණඹ ඵරින් නිදවස 

මභට වනදහයී ළඩ පිළිදශක් රහ දීභ.   
 

දභදවය 
 

උසයඹක්, දඳොදයොන්දු සින්නක්යඹක් දවෝ හුදදක් ණඹ නුදදනුක් වහභ සින්නක්ය 

ඔප්පු ම්ඵන්ධ ව ණඹ මුදරක් වහ ඇඳඹට ඵළඳී ඇති ිෂිහර්මි දවෝ දේ දදොය ඉඩඩම් 

ආදි වූ නිලසචර දද්ඳර ණඹ වනදහයි අන්දභට හරි භඟින් වහ අඩු දඳොලී අනුඳහතඹට දහ නිදවස 

ය ළනීභට ණඹ රුන්ට අල නීතිභඹ රැයණඹ වහ වන රසහ දීභ.    
 
 

 

 

අයමුණ 
 

නිලසචර දද්ඳර ම්ඵන්ධදඹන් උසය, දඳොදයොන්දු සින්නක්ය වහ හුදදක් ණඹ නුදදනුක් 

වහභ ලිඹන රද සින්නක්ය වහ අදනකුව ඵළඳීම් දදයහි  අඹ විඹ යුතු ණඹ පිළිඵ ම්මුති 

රට ඳහර්ලඹන් ඳළමිණමභ. 
 

6.6.1 වළඳින්මභ 
 

1941 අාං 39 දයණ ණඹ වනදහඹ  අඥහ ඳනත ඹටදව දභභ දදඳහර්තදම්න්තු පිහිටුහ ඇත.  

දභභ භණ්ඩරදේ ක්රිඹහහරීවඹ භඟින් මුද් හිමිඹන් විසින් අවතදනෝභති දර ණඹ ළතිඹන් 

හනු රළබීභට ඇති ඉඩඩ අසුයනු රඵයි. භණ්ඩරදේ මුලි ඳයභහර්ථඹ දභඹ වුද එභඟින් ණඹ 

හිමිඹන්ටද අහධහයණඹක් සිදු මභට ඉඩ දනොතඵයි. උස ඔප්පු පිට වහ දඳොදයොන්දු සින්නක්ය 

ඔප්පු පිට ඵළඳී ඇති නිලසචර දද්ඳර පිළිඵ ණඹරුට ඳවසු න්නහ වූව, ණඹ හිමි පිළිනු රඵන්නහ 

වූව දොන්දද්සි භත එභ දද්ඳර දබ්යහ ළනිභට උඳහය කිරීභ දභභ භණ්ඩරදේ ඳයභහර්ථඹයි. දභභ 

භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳව යනු රඵන අඹදුම් ඳත්ර වහ කිසිභ හසතුක් අඹ දනොදදයන අතය 

භණ්ඩරදේ ටයුතු මුද්දය හසතු ලින් දතොය ඉටු යනු රළදබ්. ළ්  වහ දනොතීසි හසතු 

ලදඹන් අඹයනු රඵන්දන් ඉතහ සුළු මුදරක් න ඵළවින් ණඹ ඵරින් මිරිකී සිටින ජනතහට 

දභභඟින් රළබී ඇති දේඹ අති විලහරඹ. එදේභ තභහ දනුදන් භණ්ඩරඹ ඉදිරිදේ නීතිඥයින් 

ඉදිරිඳව කිරීභ අනිහර්ඹ දනොන ඵළවින් එයින් භවජනතහට සිදුන දේඹ ඉභවවඹ.    
 

දභභ භණ්ඩරඹ අභහතයඹහ ඳව යනු රඵන භහස්ඹන් 05 දදදනකුදන් භන්විත න අතය 

ඉන් එක් භහස්දඹකු භණ්ඩරදේ බහඳති දර අභහතයඹහ විසින් ඳවයනු රඵයි. දභභ 

භණ්ඩරදේ යහජහරී ටයුතු හභහන අධියණඹ ඳවනහ සරඳඹට ඩහ දනස සරඳඹක් 

නී. භණ්ඩරඹ ඉදිරිදේදි  එශදමන ගිවිසුම් ඳහර්ලරුන් ඔවුදනොවුන් ළභළවදතන් එශ දමන 

ගිවිසුම් මි ණඹ වන දහඹ භණ්ඩරදේ විධහන ක්රිඹහවභ කිරීභක් දනොදේ. එදේ වුද අහධහයණ 

දඳොලී ප්රභහණඹන් අඩු කිරිභටද භණ්ඩරඹ විසින් ඉදිරිඳව යනු රඵන හධහයණ දඹෝජනහ ණඹ 

හිමිඹන් විසින් පිළිදනොන්දන් නම් ට ම්ඵන්ධදඹන් ආඥහ ඳනත ඹටදව ණඹ රුන්ට 

වතිඹක් නිකුව කිරීභටද භණ්ඩරඹට ඵරතර ඇත. එදේභ ණඹහිමි ඳහර්ලඹ අහන විබහඹ 

වහ නිකුව ර දනොතීසිඹ ඳරිදි විබහඹට දනොඳළමිණිඹ දවොව ට ඳහක්ෂි නඩු විබහඹකින් 

අනතුරු ණඹරු දත වතිඹක් නිකුව යනු රඵයි.  
 

එදේ වුද, එභ ක්රිඹහභහර් නු රඵන්දන්, ලිඹහඳදිාංචි තළඳෆදරන් ව ග්රහභ නිරධහරි භඟින් 

අසථහදෝචිත ඳරිදි ණඹ හිමි දත දළනුම්දී ණඹ හිමි ඳහර්ලඹ හිතහභතහභ විබහඹට ඳළමිම භ ඳළවළය 

වරින්දන් ඹයි භණ්ඩරඹට නිලසචිත දර ටවතු ගිඹදවොව ඳභණි. දභඵඳු අසථහදී එළනි 

6.6 ණඹ වනදහඹ භණ්ඩරයීඹ දදඳහර්තදම්න්තු  
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වතිඹක් නිකුව කිරීදභන් ඇතින හසිඹ ණඹරු තුදේ. දනව අධියණඹ දම් පිළිඵ 

විබහඹක් ඳළළවදන අසථහදී දභභ වතිඹ එභ අධියණඹ දත ඉදිරිඳව යනු රළබු 

දවොව ණඹ මුද් දබ්රුම් කිරීභ වහ අවුරුදු 10 උඳරිභඹට ඹටව හර සීභහක් රඵහදීභටව 

දඳොළිඹ අභ අනුඳහතඹ දක්හ අඩු කිරීදභන් නඩු හසතු කිසික් ණඹරුදන් අඹය 

දනොළනීභටව ණඹ වනදහඹ අඥහඳනත ඹටදව අධියණඹට ඵරතර රඵහ දී ඇත. 
 

 

6.6.2 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ හර්ඹ හධනඹ 

විසතයඹ ාංහ 

ඉදිරිඹට දනහ දනොනිමි ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  ( 2016.01.01) 834 

න ඉ්ලුම්ඳව ාංහ 366 

භහදරෝචනඹ වහ රළබුණු  ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  28 

මුළු ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  1,228 

භථඹට ඳව ර  ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  185 

නිසප්රබහ  ශ ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  163 

      භහදරෝචනඹ යන රද ඉ්ලුම්ඳව ාංහ 36 

 දයෝදරන් ඉව යන රද නඩු ාංහ 01 

   වති නිකුව ර ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  07 

ඉ්රහ අසය ව ඉ්ලුම් ඳව ාංහ 11 

පිඹයව මුළු ාංහ 403 

 ය අහනදේ අන් දනොම ඉතිරි වු ඉ්ලුම්ඳව ාංහ  825 
 

 

 

 

6.6.3 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ මර ප්රතිඹ  
 
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්ථන විඹදම් 15.89 14.96 94% 

ප්රහේධන විඹදම් 0.80 0.56 70% 

 එතු 16.69 15.52 93% 
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6.7.1 වළඳින්මභ 
 

1988 අාං 72 දයණ භථ භණ්ඩර ඳනත භඟින් භථ භණ්ඩර දොමින් බහ  පිහිටුන රදී. ට 

ඹටදව ශ්රි රාංහදේ ෆභ ප්රහදද්ශිඹ ද්ම් දෝ ධහලඹක් වහභ භථ භණ්ඩර පිහිටුමභ ආයම්බ 

යන රදි. දභඹ අධියණ ක්රිඹහලිඹ ඳවසු යලීදම් අයමුණින් ආයවු් විඳීදම් වි්ඳ 

ක්රභදේදඹක් දර අධියණ දත ඉදිරිඳව න ආයවු් ලින් සුළු ආයවු් විහලීභ උදදහ ස 

යන රද ඉතහ ටිනහ ළඩපිළිදරක් දර වඳුන්හ දිඹ වළකිඹ. දම් න විට ශ්රි රාංහ පුයහ 

ප්රහදද්ශීඹ ද්ම්  දෝ ධහල 329  පිහිටුහ ඇති භථ මර භණ්ඩරර භථරුන් 8,266  

ඳභණ  පිරික් සදේතඡහදන් දේඹ යනු  රඵයි.  
 

භථ භණ්ඩර දොමින් බහ හභහස්යින් 05 දදදනකුදන් භන්විත න අතය, ඔවුන් 

ඳවකිරීදම් ඵරඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ තුදයි. ඳනදව වන් ඳරිදි භථ භණ්ඩර දොමින් 

බහදේ හභහස්යින් ඳසදදනහදන් තිදදදනකු උඳරිභහධියණර විරහමි විනිලසචඹහයරුන් 

විඹ යුතුඹ. භථ භණ්ඩර දොමින් බහ  විසින් භථහය රුන් ඳව කිරීභ, භහරු කිරීභ වහ 

ඔවුන්දේ විනඹ ඳහරනඹ ළනි භථ මුර භණ්ඩර රට අදහර ඳරිඳහරනභඹ ටයුතු සිදුයනු රඵයි. 
 

භථයණ ක්රිඹහලිඹ භඟින් ඳහර්ලරුන් දදදදදනකු දවෝ ඊට ළඩි ප්රභහණඹක් අතය ඇතින 

ආයවු් විහ ළනීභ වහ තුන්න ඳහර්ලඹක් දර භථරුන් ටයුතු යනු රඵයි. භථ මර 

භණ්ඩර රට රළදඵන අයවු් ප්රභහණඹ භත භථ මර භණ්ඩර ර හර්ඹක්භතහඹ භනිනු රඵයි. 
 

තභන්දේ ළටළු විඳීභට ඳවසු වහ අඩු විඹදම් ඹහන්ත්රණඹක් දර ප්රජහ විසින් භථයණඹ 

පිළිළනීදභන් ඳසු ප්රජහ භථයණඹ දදට දඹොමු විභ ඉවශ දොස ඇත. එභනිහ ෆභ යදීභ 

රක්ඹට අධි ආයවු් ප්රභහණඹක් භථ භණ්ඩර දතට දඹොමු දේ.  

 
6.7.2 2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දින දක්හ ප්රතිඹ 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.7.3  2016.01.01 – 2016.12.31 දින දක්හ ආයවු් ර සබහඹ අනු ආයවු් රළිනභ 

ආයවු් ර සබහඹ හර්තහ වූ ාංහ 
මුළු ආයවු් ාංහදේ 

ප්රතිලතඹක් දර 

උහවිදඹන් 17,712 7.94% 

දඳොලිසිදඹන් 52,336 23.46% 

ඵළාංකු/ මර ආඹතනලින් 128,703 57.68% 

ආයවු්රුන්දන් 3,653 1.64% 

ලින් එශඹි එතහ ඩකිරීම් 20,712 9.28% 

එතු 223,116 - 

විසතයඹ ආයවු් ාංහ 

භථ භණ්ඩර දත දඹොමු කිරීම් 223,116 

භථඹට ඳව කිරීම් 93,059 

ප් යතිලතඹ 41.7% 

6.7  භථ භණ්ඩර දොමින් බහ   
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6.7.4 2016.01.01 – 2016.12.31 දින දක්හ ඳශහව භ් ටමින් භථ භණ්ඩර ර   

ආයවු් රළබීභ     

    

    
 

 2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 න විට ඳසදින ළඩමුළු 68 ක් ඳවහ භථහයරුන් 

3,046 ට ආන්න ප්රභහණඹක් පුහුණු ය ඇත. 

 භථහයරුන් වහ එක්දින ළඩමුළු 02ක් ඳවහ ඇත. 

 භථ ළඩටවන් වහය නිරධහරින් විසින් ප්රජහ භථයණඹ, ඳහළ් භථයණඹ වහ   

දනව දළනුව කිරීදම් ළඩටවන් සිදු යනු රඵයි. ඔවුන් ඳස දින (ඳහළ්) ළඩටවන්38ක් 

ද, එක්දින ඳහළ් ළඩටවන් 116ක් ද, එක්දින (දනව) භථයණ ළඩටවන් 104 ක් ද,  

ඳවහ ඇත 

 

6.7.5 ඉඩම් ආයවු් පිළිඵද විදලේෂිත භථ මර භණ්ඩර 
 

 

1. ඹහඳනඹ  

2. කිළිදනොතචිඹ  

3. භඩරපු  

4. ්රිකුණහභරඹ 

5. අනුයහධපුයඹ ඹන දිස්රික්ර පිහිටහ තිදබ්. 

 

6.7.6 2016.01.01  සිට  2016.12.31  දක්හ මර ප්රතිඹ (110-01-03) 
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

මුර ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම් 277.16 247.76 89% 

ප්රේධන විඹදම් 1.25 1.03 83% 

එතු 278.41 248.79 89% 
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දළක්භ 

"යහජ දනොන දේයින්දේ රැකිඹහ සුයක්ෂිතබහඹ ඩහ තවවුරු කිරිභ" 
 

දභදවය 

"ලක්තිභව වහ පුහුණු හර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් වයවහ ඩිනම් වූව, හධහයණ වූව යුක්තිඹ ඳසිලීදම් 

හර්ඹක්භ ක්රිඹහලිඹක් තුලින්  යහජ දනොන දේයින්දේ රැකිඹහ සුයක්ෂිත බහඹ ඩහ තවවුරු 

කිරිභ" 

 

6.8.1 වළඳින්මභ 
 

1950 අාං 43 දයණ හර්මි ආයවු් ඳනදව 31 (ආ) න්තිඹ ප්රහය රළදඵන  ඳළමිණිලි  

ම්ඵන්ධ ඉ්ලුම්ඳව විබහ දොට විඳීභ ම්රු විනිලසචඹ බහ දත ඳළරී ඇති මලි කීභ 

දේ.  යහජ දනොන ආඹතන ර දේ ඳක්ඹ රැකිඹහ ලින් දනයපීම් ආදී අහධහයණම් පිළිඵච 

යුක්තිඹ ඉසධ යහ ළනීභ වහ ඔවුන්ට ඇති භවඟු යප්රහදඹක් දර ම්රු විනිලසචඹ බහ 

දළක්විඹ වළ.  ම්රු විනිලසචඹ බහ ද්ම් හර්ඹහරඹ ඹටදව ම්රු විනිලසචඹ බහ 39 ක් 

ක්රිඹහවභ දේ.  

 

ම්රු විනිලසචඹ බහ ඳවහදන ඹහභ වහ අල භහන ම්ඳව රඵහදීභ වහ ශභනහයණඹ 

කිරීභ ම්රු විනිලසචඹ බහ ද්ම් හර්ඹහරදේ ප්රධහන හර්ඹඹන් දේ.  

 

ඳවත වන් ප්රදද්ලර ම්රු විනිලසචඹ බහ  සථහපිත ඇත.  

 ම්රු  

විනිලසචඹ බහ 

 ම්රු 

විනිලසචඹ බහ 

 ම්රු විනිලසචඹ 

බහ 

01 දොශම  01             14 අවිසහද්ර      27 වරහත                 

02 දොශම  02             15 භවනුය    28 භඩරපු     

03 දොශම  08             16 හ්ර                          29 ඩුදර              

04 දොශම  13           17 ඵදු්ර                30 වතර                

05 ඵවතයමු්ර  1/අතිදර් 18 මීමු 21                  31 යවභරහන            

06 ඵවතයමු්ර  2/අතිදර් 19  මීමු  21/අතිදර්        32 භවයභ    

07 යවනපුය             20 කුරුණෆර            33 දොටදඳොර        

08 නුයඑළිඹ            21 ම්ඳව                 34 ඵණ්ඩහයදර    

09 වළටන්               22 ඳහනදුය                  35 තරළද්          

10 ළුතය               23 භහතය                            36 ඳරහඳවර  

11 ඇඹිලිපිටිඹ(ාංචහය)          24 අනුයහධපුයඹ        37 අම්ඳහය              

12 ඵරාංදොඩ          25 නහරපිටිඹ         38 ඹහඳනඹ             

13 ්රිකුණහභරඹ     26 ෆ්ර            39 කුලිඹහපිටිඹ   
 

 

 

6.8  ම්රු විනිලසචඹ බහ ද්ම් හර්ඹහරඹ 
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6.8.2  2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දින දක්හ ප්රතිඹ 
 

2016.01.01 දිනට 

විඳීභට තිබ නඩු 

ාංහ 

2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ 2016.12.31 දිනට  

විඳීභට ඇති නඩු 

ාංහ 
ඳළර නඩු 

ණන 
විඳූ නඩු ණන 

5,031 2,281 2,281 6,743 5,031 

 

 

 ඹහඳනඹ දිස්රික් තුර 2016.06.01 දින ම්රු විනිලසඹ බහක් සථහපිත ය යහජහරි 

ටයුතු ආයම්බ යන රදී. 
 

 ර ල ද් පුයප්ඳහඩු 27 ක් ම්පුර්ණ කිරිභ දවහ ළ්  ඳත්රඹ භඟින් අඹදුම්ඳව ළහ 

සුදුසුම් රව අඹදුම් රුන් වහ විබහඹ ඳවහ ඇත. 
 

 බහණ ඳරිර්ත නිරධහරි පුයප්ඳහඩු 07ක් ම්පුර්ණ කිරීභට අදහර ඵහ ළනීභ වහ 

ළ්  ඳත්රඹ භගින් අඹදුම්ඳව ළදහ අල ටයුතු සිදු යමින් ඳතී. 
 

 ම්රු විනිලසචඹ බහන්හි වහය ද්ම් පුයප්ඳහඩු 25 ක් පියමභ වහ ම්මු 

ඳරීක්ණඹක් අධියණ අභහතහාංලඹ විසින් ඳවන රද අතය එයින් නිරධහරින් 15 

දදදනක් ඳව ය ඇත. 

 

6.8.3  2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දින දක්හ මර ප්රතිඹ  
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

මුර ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම් 305.43 285.74          94% 

ප්රහේධන විඹදම් 13.05 11.27 86% 

එතු 318.48 297.01 93% 

 

 

 

 

 

දභදවය 
 

අධියණර දේදේ නියුතු විනිසුරුරුන් වළය අදනකුව උඳද්නත  වහ උඳද්නත 

දනොන නිරධහරින් පුහුණු කිරීභ තුළින් අධියණ දේදේ හර්ඹක්භතහඹ ව ගුණහවභබහඹ 

ඉවශ නාංහ නඩු විඳීදම් ඹහන්ත්රණදේ ඇති ප්රභහදඹන් අභ ය ජනතහට ඩහ ඹවඳව දේඹක් 

රඵහ දීභ. 

 
 

6.9.1 වළඳින්මභ 
 

අධියණර දේඹ යන අධියණ දනොන නිරධහරීන්  පුහුණු  කිරීභ අයමුණුය නිමින් 2010 

ර්දේ ඵවතයමු්ර - ඳළරවදව පිහිටි  අධියණ  අභහතහාංල දොඩනළගි්දරහි දභභ අාංලඹ  

සථහපිත යන රදී. දභභ ආඹතනඹ භගින් දම් න විට අධියණ ක්දේත්ර දේ යහජහරි සිදුයන 

6.9 අධියණ දනොන නිරධහරින්දේ පුහුණු ආඹතනඹ 
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නිරධහරින් ව දේඹන් පුහුණු කිරීදම් ළඩටවන් ණනහක් ඳවත අයමුණු මු්ය නිමින් 

ඳවහ ඇත. 

01. ආ්ඳ වහ විනඹ ාංර්ධනඹ. 

02. යහජහරිඹ පිළිඵ අදඵෝධඹ. 

03. නයණඹ වහ නිර්භහණයණඹ. 

04. අ්ර වහ දණඹ භළඩලීභ. 
 

 

6.9.2 පුහුණු ළඩටවන් ඳළළවමභ 
 

2016 ජනහරි 01 සිට දදළම්ඵර් 31 දක්හ ඳවත වන්  පුහුණු ළඩටවන් ඳවහ ඇත.  

 

 

 

 

 

අාංඹ පුහුණු ළඩටවන ඳළළවවූ  

ළඩටවන් 

ණන 

පුහුණු වූ 

පුහුණුරහභීන් 

ණන 

01 හර්ඹහර හර්ඹ වඹ තනතුදර් නිරධහරින්  පුහුණු 

කිරීදම් ළඩටවන 
      01      29 

02 දඳෞද්ලි ලිපි දොනු ළසීභ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන 
01 40 

03 දවිම් හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 01 40 

04 ප්රම්ඳහදන  හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵද පුහුණු 

ළඩටවන 
01 34 

05 භහන ම්ඳව ාංර්ධනඹ පිළිඵ  පුහුණු  

ළඩටවන 
11 403 

06 හර්ඹහර ක්රභ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 01 40 

07 අඳයහධ නඩු හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ  පුහුණු 

ළඩටවන 

       11 394 

08 සිවි් නඩු හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ  පිළිඵ  පුහුණු 

ළඩටවන 
12 437 

09 නීති ක්රභ වහ ආණඩුක්රභ සථහ නීතිඹ පිළිඵ 

පුහුණු  ළඩටවන 

12 430 

10 දේහයම්බ පුහුණු ළඩටවන 01 38 

11 ඳරිණ හක්යතහඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 04 97 

12 අධියණ ඳවු් උඳදද්ල නිරධහරීන් වහ පුහුණු 

ළඩටවන 
02 58 

13 ම්රු විනිලසචඹ බහ ද්ම්රුන් වට 

දඳෞද්ලි ලිපි දොණු පිළිඵද පුහුණු ළඩටවන 
01 39 

14 ඹභහසි දදභශ වහ ඉාංග්රිසි බහහ පුහුණු ළඩටවන 

(දදළම්ඵර් භහදේ ආයම්බ යන රදී. ) 
01 61 

15 වත්රභහසි ඉාංග්රිසි බහහ පුහුණු ඳහධභහරහ 2016 

භළයි භදි ආයම්බ යන රදි. දභභ ඳහධභහරහ විිත 

විලස විදහරදේ දභදවඹමදභන් ඳවන රදී. 

01 50 

16 ඹහඳනඹ, අනුයහධපුයඹ, දඳොදශොන්නරු, 

නුයඑළිඹවහ ්මුදන් ඹන සථහනර පුහුණු 

ළඩටවන් ඳවන රදී. 

05 439 

 එතු 66 2,629 
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නීති ආධහය දොමින් බහ 1978 අාං 27 දයණ නීති ආධහය ඳනත භගින් සථහපිත යන රදි. 

දරි්රතහ නිහ යුක්තිදේ පිළියණ රඵහ ළනිභට දනොවළකි වූ ශ්රී රාංහදේ දුගී ජන දොටස වහ නීති 

ආධහය ළඳයීභ දභහි ප්රධහන අයමුණ දේ. අඩු ආදහඹම්රහභී ජනතහට දනොමිද් නීතිඥ වහඹ 

රඵහදීභ, භසත භහජඹභ නීතිඹ පිළිඵ දළනුව කිරීභ, න නීති ම්ඳහදනදේදී වහ වනති නීති 

ප්රතිාංසයණ රදී යජඹට උඳදද්ලන හර්ඹදේ නියත මභ ඹනහදිඹ දභහි මුලි හර්ඹබහයඹන් දේ. 

 

 නීති අාංලඹ -  

1. යුක්තිදේ පිළියණ රඵහ ළනිභට වළකිඹහක් දනොභළති තළනළවතන් දනුදන් 

අධියණදේ දඳනී සිටීභ. 

2.  ඕනෆභ දදනකුට දනොමිද් නීති උඳදදස රඵහදීභ. 

3. න නීති ම්ඳහදනදේදී වහ නීති ප්රතිාංසයණරදී යජඹට උඳදද්ලණ හර්ඹදේ 

නියතමභ. 

 

ිජු ප්රධහන හර්ඹහරඹ ඹටදව ක්රිඹහවභ දොශම නීති ආධහය භධසථහනඹ ඇතුළු නීති ආධහය 

හර්ඹහර 77 ක් දේ. අධියණභඹ නීති ිතඹන් දවහ ප්රහදද්ශීඹ ග්රහභ නිරධහරියඹහ භඟින් ළවු 

ආදහඹම් හර්තහ රහ ඵරන නමුව නඩවතු නඩුරදී ට පිළිඵ රහ ඵරනු දනොරළදබ්. 

 

 

7.1.1 නීති ආධහය දොමින් බහ භගින් දේහ ඳඹන රද නඩු පිළිඵ විසතය. 

 

 

 

නඩු පිළිඵ විසතයඹ නඩු ප්රභහණඹ 

2015 දර් ඉදිරිඹට දන එන රද නඩු ාංහ 23,609 

2016 ර්දේ ජනහරි සිට දදළම්ඵර් 31 දක්හ අලුතින් දොනු යන රද 

නඩු ාංහ 
10,964 

2016 ර්දේ  ජනහරි සිට දදළම්ඵර් 31 දක්හ ඳළති මුළු නඩු ණන 34,573 

2016 ර්දේ  ජනහරි සිට දදළම්ඵර් 31 දක්හ අන් යනු රළබු නඩු 

ාංහ 
8,485 

2017 ජනහරි 01 න දිනට රැදන ගිඹ  නඩු ාංහ 26,088 

2016  ජනහරි  සිට දදළම්ඵර් 31 දක්හ දදනු රළබු  මුළු උඳදද්ලන 92,725 

2016 ර්ඹ තුර දේඹ රඵහදුන් ම්පර්ණ නඩු වහ උඳදද්ලන ාංහ 127,298 

7.1  නීති ආධහය දොමින් බහ  
 

07. අධියණ අභහතහාංලඹ ඹටදව ඳතින යහජ හඹ ආඹතන 
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7.1.2 නීති ආධහය දොමින් බහ භගින් ඳශහව භ් ටමින් දේහ ඳඹන  

නඩු පිළිඵද විසතය 

 

 

7.1.3 ළඩටවන් වහ හඳිති අාංලඹ 
 

7.1.3.1   ජනභහධ ළඩටවන්  

a. විවිධ රඳහහිනි නහලිහ ව පුවඳව භඟින් භවජනතහ දළනුව කිරිභ වහ ළඩටවන් 

සිදුය ඇත. දම්හයින් දඵොදවොභඹක් ආයධිත ළඩටවන්ඹ. 

 රඳහහිනී ළඩටවන් - 109 

 ගුන් විදුලි ළඩටවන් -  06 

b. තිඳතහ පුවඳව භඟින් භවජනතහදේ නීති ප්රලසනරට පිළිතුරු ළඳයීභ 

දදතිඹට යක් ඳුහ දේලිනිවුස පුවඳත ඉාංග්රිසි භහධ. 

දදතිඹට යක් අඟවරුහදහ රාංහදීඳ පුවඳත සිාංවර භහධ 
 

  රාංහදීඳ නීතිදේ යණ පුවඳත - 26 

දේලි නිවුස නීති පිටු   - 26 

 

 

7.1.3.2  දළනුව කිරීදම් ව භහජ වබහගීවදඹන් ඳවන ළඩටවන්  
 
 

 ළඩටවන ළඩටවන් ණන 

01 
වනති දළනුභ රඵහ දීභ, අයිතිහසිම් ආයක්හ කිරිභ,  

යප්රහද රඵහදිභට වදඹෝඹ දළක්මදම් ළඩටවන් 

236 

 

02 
වනති දළනුභ රඵහ දීභ, ගුණහවභ ව හර්ඹක්භ යහජ 

දේඹක් ශඟහ ය ළනීභ 

42 

 

03 
ළටළු වඳුනහ ළනිභ වහ විඳුම් යහ ඳවසු ප්ර දේලඹ,  

නීති ආධහය දේඹ හප්තිඹ  

30 

 

04 
නීති ිවතිඹට පිවිසීභට ඵරහදඳොදයොවතුන ආධුනි  

නීතිඥරුන් වට ප්රහදඹෝගි  පුහුණු රඵහදීභ 

01 

ළඩමුලු - 10 

 

05 
නීති අධඹනඹ වහ උනන්දුක් දක්න්නන් දත  

නීතිඹ ම්ඵන්ධදඹන් මුලි දළනුභක් රඵහදීභ   

01 

ළඩමුලු - 10 

 

06 විදද්ල තන රමියින්දේ නීතිභඹ ළටළු අභ කිරීභ 01 
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07 
ආයහධිත දද්ලන භඟින් ම්ඳව දහඹවඹ රඵහදුන්  

දනව ළඩටවන්   

         63 

 

08 ධීය ප්රජහ වහ ළඩටවන්           03 

09 තු ම්රු ළඩටවන්           03 

10 ඉඩම් ආයවු් නියහයණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ ළඩටවන්           02 

11 
නීති ආධහය හඹන - ඵන්ධනහහය හඳිතිඹ 

 
35 

 එතු 417 

  

  

7.1.4 ාංර්ධන නීති ආධහය අාංල 
 

7.1.4.1   ාංක්රභණි  දේයින් ම්ඵන්ධදඹන් දතොයතුරු ටඹ 
 

ළටළුරට මුහුණ ඳෆ විභණි දේයින් වහ දභභ අාංලඹ විසින් 2016 දර් උඳදද්ලන 

ළඩටවන් ඳවහ තිදබ්. උඳදද්ලන දේහ රඵහදීදභන් ඳසු එභ තළනළවතන් විදද්ල ටයුතු 

අභහතහාංලදේ දොන්සියුරර් අාංලඹ දත දවෝ  ශ්රි රාංහ විදද්ල දේහ නියුක්ති හර්ඹහාංලඹ දත 

දඹොමු යන රදී. දම් අනු විභනි රමි ඳවු් දළනුව කිරීදම් එක් ළඩටවනක් දම් දර් 

ඳවහ ඇත. දතොයතුරු රැස කිරීභ වහ ප්රහදද්ශීඹ ද්ම් භ් ටමින් "ළමි ාංදඹ" නභළති ප්රජහ 

මර ට 17 ක් ඳවහ දන ඹනු රළදබ්. ශ්රි රාංහ විදද්ල දේහ නියුක්ති හර්ඹහාංලඹ භ 

ටහඵද්ධ ක්රිඹහවභ දේ. 

 
 

7.1.4.2  ඵන්ධනහහය රැවිඹන්දේ ටඹ 
 

ඵන්ධනහහය ර තදඵදඹ අභ කිරීදභහිරහ සිඹළුභ ජනතහට යුක්තිඹ වහ ඳවසු ප්ර දේලඹක් 

රඵහදීභ වහව යහජ පිරිළඹ අභ කිරිභව අදප්ක්හදන් දභභ ටඹ ක්රිඹහවභ දේ.  එක්ව 

ජහතින්දේ ාංර්ධන ළඩටවන භඟින් මුර අනුග්රවඹ ඳඹනු රඵන අතය 2016 අදෝසතු භ සිට 

දභඹ පුළු් ඵන්ධනහහය දදඳර්තදම්න්තු භඟ ටහඵද්ධ ක්රිඹහවභ දේ. 

 
 

7.1.4.3  ආධුනි නීතිඥයින් වහ න පුහුණු ළඩටවන 
 

සඹාං මුර ළඩටවනකි. ශ්රි රාංහ නීති විදහරඹ භඟ ටහඵද්ධ ක්රිඹහවභ දේ. යට 

නීතිඥරුන් ලදඹන් දිවුරුම් දදන ආධුනි නීතිඥයින් පුහුණු කිරීභ දභහි අයමුණදේ. දභභ ය 

තුශදී එක් ණ්ඩහඹභක් ඹටදව ආධුනි නීතිඥයින් 1010 ක් පුහුණු දොට ඇත. 

 
 

7.1.4.4 නීති අධඹන වති ඳත්ර ඳහධභහරහ  
 

සඹාං මුර ළඩටවනකි. වබහගින්නන්දේ ලහරහ හසතු, නිඵන්ධන ළසිභ ඵහහිය දද්ලයින් 

වහ දිභනහ පිඹහ ළනිභට ඳභණක් න නහමි මුදරක් ඳභණක් අඹදදර්. දභභ යට අදහශ එහි 

ඳශමු ණ්ඩහඹභ 2016.07.23 න දින සිට ආයම්බ යන රද අතය එහි 40 ට ආන්න පිරික් දති. 

 
 

7.1.4.5 ආදිහසි  ජනතහදේ අයිතිහසිම් වහ න ළඩටවන  
 

ආදිහසි ජනතහදේ අයිතිහසිම් ම්ඵන්ධදඹන් එක් ළඩටවනක් යතුර ප්රදද්ලදේදී ඳළළවවිඹ. 
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7.1.4.6  ආඳදහ ශභණහයන ළඩටවන 
 

අයණහඹ හභහය න්ද නහඹ ඹහභ භඟින් විඳතට ඳව ජනතහ දනුදන් නීතිභඹ ලිපි ද්න රඵහදීභ 

වහ නීති ජාංභ හඹනඹක් ඳවන රදී. එහි ඳසු ළඩටවන් ක්රිඹහවභ කිරීභට නිඹමිත ඇත. 

 

7.1.5  නිරධහරීන් පුහුණු කිරීභ 

 

අනු 

අාංඹ 
නිරධහරීන් 

නිරධහරින් 

ණන 

01 නීතිඥරුන්  120 

02 ණහධිහරි   03 

03 ශභණහයණ වහය  08 

04 රිඹදුයන්  02 

 

 

7.1.6  2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ මුර ප්රතිඹ  
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම්  191.00 188.81 99% 

ප්රහේධන විඹදම්  25.00 20.82 83% 

මුළු විඹදම් 216.00 209.63 97% 
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දළක්භ 
ශ්රී රාංහ උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභණහයණ භණ්ඩරඹ ශ්රී රාංහදේ විශිසධතභ 

ශභණහයණඹකින් යුතු  භණ්ඩරඹ ඵට ඳව කිරීභ. 

 

දභදවය 
උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභණහයණ භණ්ඩරදේ දභදවය නුදේ ඳවනහ දොඩනළගිලි 

නඩවතු කිරීභ ව ළඩි දියුණු කිරිභ භඟින් ටහ බහවිතඹට න්නහ විනිලසචඹහයරුන්, නීතිඥරුන්, 

නඩු කිඹන්නන්, අධියණ අභහතහාංලදේ  දේයින් ව භහර්් හර්ඹහරදේ දේයින්, දසු 

භවජනතහ ඇතුළු සිඹළු දදනහට තභ හර්ඹ හර්ඹක්භ ව පරදහයී අයුරින් ඉටු කිරීභට ව ඉටු 

යහ ළනීභට අල ඩහව ජන හිතහමී ඳරියඹක් ළසීභ තුළින් ආඹතනදේ දර්ලනඹ හක්හව 

ය ළනීභ දේ. 

 

උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණඹ වහ එහි දොඩනළගිලි ඳහරනඹ කිරීභ, ඳරිඳහරනඹ කිරීභ වහ 

දොඩනළගි්රට අලුතින් දොටස එතු කිරීභ, දනස කිරීභ වහ ඳවසුම් ළඩිදියුණූ කිරීභ වහ 

1987 අාං 50 දයණ ඳනත භගින් උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභනහයණ භණ්ඩරඹ සථහපිත ය 

ඇත.  දභභ භණ්ඩරඹ ඳවත වන් හභහස්යින්දන් භන්විත දයි. 
 
 

 රු අග්ර විනිලසචඹහය තුභහ. 

 රු අග්ර විනිලසචඹහය තුභහ විසින් ඳව යනු රඵන දරේසධහධියණදේ  

විනිලසචඹහයයදඹක්. 

 අභිඹහචනහධියණදේ බහඳති තුභහ. 

 අභිඹහචනහධියණදේ බහඳති තුභහ විසින් ඳව යනු රඵන අභිඹහචනහධියණ  

විනිලසචඹහයයදඹක්. 

 අධියණ විඹ බහය අභහතහාංලදේ ද්ම් යඹහ. 

 යහජ නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතහාංලදේ ද්ම්යඹහ. 

 ශ්රී රාංහ නීතීඥ ාංභදේ බහඳති යඹහ. 

 දොශම භව නය බහදේ නහරි දොභහරිස යඹහ. 

 මුද් විඹ බහය අභහතහාංලදේ නිදඹෝස්තදඹක්  ව 

 ශ්රී රාංහ ප්රජහත්රහන්්රි භහජහදි ජනයජදේ රු ජනහධිඳති තුභහ විසින් ඳව යනු රඵන 

හභහස්යින් දදදදදනක් 

 

7.2.1 2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ප්රතිඹ 
 

උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභනහයණ භණ්ඩරඹ විසින් සිදු යන රද ක්රිඹහහයම් ඳවත 

ඳරිදිදේ.  
 

දොඩනළඟිලි ඳවසුම් ඉවශ නළාංමභ 

 නීතිඥ දබෝජනහහයදේ ඳළන්ට්රි ඵේ අළුවළඩිඹහ කිරීභ. 

 සිවි් අභිඹහනහධියණ දොඩනළගි්ද් ලී ජදන්ර වහ දදොය් අළුවළඩිඹහ කිරිභ. 

 උඳරිභහධියණ ාංකිර්ණ ශභනහයණ භණ්ඩරඹට අඹව අාං 211 දොඩනළගි්ද් ලී 

ජදන් වහ  දදොය්  අළුවළඩිඹහ කිරිභ. 

 උඳරිභහධියණ ාංකිර්ණ ශභනහයණ භණ්ඩරඹට අඹව නිරධහරි නිර නිහ  

අළුවළඩිඹහ කිරිභ 

 අධියණ අභහතහාංල දොඩනළගි්ද් ලී දදොය් වහ ජදන් අළුවළඩිඹහ කිරීභ. 

 විනිසුරු නිර නිහ දොඩනළගි්ද් තීන්ත ෆභ වහ අළුවළඩිඹහ කිරීභ. 

7.2  උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණ ශභනහයණ භණ්ඩරඹ 
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ඹන්දත්රෝඳයණ මිරදී ළනීම් වහ විකිරීම් 

 කුඩහ ර්දේ තනි දදොය ශීතයණ ඹන්ත්ර 04 ක් මිශදී ළනීභ. 

   උඳරිභහධියණ ාංකීර්ණඹ වහ සෆි්්  ර්දේ හයුමීයණ ඹන්ත්ර 04ක් වි කිරීභ. 

    උඳරිභහධියණ දොඩනළගි්ද් දුයථන ඳද්ධතිඹ (PABX system) ළඩි දියුණු කිරීභ. 

 

7.2.2  2016.01.01  සිට  2016.12.31  දක්හ මර ප්රතිඹ 
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ 

වහ 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන  විඹදම් 184.40 150.25 81% 

ප්රේධන විඹදම් 20.00 10.90 55% 

එතු 204.40 161.16 79% 
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7.3.1  වළඳින්මභ 
 

ශ්රී රාංහ විනිලසචඹහයයඹන්දේ  ආඹතනඹ 1985 අාං 46 දයණ ඳනත ඹටදව පිහිටුහ ඇත. දභභ 

ආඹතනදේ ඳරිඳහරනඹ ශභනහයණ භණ්ඩරඹක් භගින් සිදුදේ. එහි ශභනහහරිවඹ 

අවිනිසුරුතුභහ ව අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ඳව යන රද දරේසධහධියණ විනිසුරුන් 

දදදදදනකුදන් ළදුම්රව හභහස්ඹන් 05 දදදනකුදන් භන්විත දේ. දභභ ආඹතනඹට අල 

ප්රතිඳහදන අධියණ අභහතහාංලඹ භඟින් දන් යනු රළදබ්.   
 

ආඹතනදේ විඹඹන් වහ හර්ඹඹන්  
 

I. අධියණ නිරධහරීන් අතය අධියණභඹ ව වනති හයණහ ම්ඵන්ධදඹන් භත 

ව අදවස හුභහරු ය ළනීභට ඳවසුම් ළරළසමභ  

II. අධියණ නිරධයන්දේ ිවතීඹ ප්රමණවඹ ළඩි දියුණු කිරීදම් ව ඔවුන්දේ දළනුභ 

ව දෞලරඹ ර්ධනඹ කිරිදම් අදවසින් රුසමම්, ම්දම්රන, දද්ලන, ළඩමුළු වහ 

ම්භන්ත්රණ ාංවිධහනඹ කිරීභ ව ඳළළවමභ.  

III. යුක්තිඹ ඳසිලිභ පිළිඵ විවිධ අාංල ම්ඵන්ධදඹන් පුහුණුමදම් ව ඳර්දේණ 

ඳහධභහරහ ස කිරීභ ව ඳළළවමභ 

IV. අධියණ නිරධයඹන් වහ පුසතහර ඳවසුම් වහ දනව අධහඳනි උඳයණ 

ළඳයීභ. 
 

7.3.2 2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දින දක්හ ප්රතිඹ 
 

පුහුණු ළඩටවන ළඩටවන් 

ණන 

විනිලසචඹහයරුන් 

ාංහ 

අන්තයඹහය ඖධ විලසද්ණඹ කිරීදම් දී යජදේ ය 

ඳරීක් යඹහදේ භුමිහ 
02 123 

ජහති දණ්ඩන ඳළනමදම් භහර්දෝඳදද්ල ාංර්ධනඹ කිරීභ 01 36 

ඳරිඵහහිය මුරහරයණඹ 01 31 

දඵදුම් නීතිඹ - දඵදුම් නීතිදේ සබහඹ විඹඳථඹ, වහ 

අන්තර්තඹ පිළිඵද ලුහුඩු හතජහක් වහ නඩු විබහ අදිඹය 

දතක් න්නහ පිඹය විලසද්ණඹ කිරීභ වහ ආනුාංගි 

රුණු 

02 87 

අධියණඹභඹ ක්රිඹහරහඳඹ, උහවි ශි්ඳඹ වහ අධියණ 

ශභනහයණඹ තුශ විනිලසචඹහයරුන්දේ භුමිහ 
03 127 

දුම්දොශ වහ භධහය පිළිඵ ජහති අධිහරිඹ විසින් 

ඳළළවවූ ළඩමුළු 
01 55 

නඩු විබහඹ වහ තදනන්තය පිඹය වහ අතුරු ව 

අහනහවභ තීන්දු ප්රහල 
02 84 

නඩු විබහ අධියණදේ දී අඳයහධ හයණහ ම්ඵන්ධ නඩු 

තීයණ ලිමදම් දී අදහශ ප්රහදඹෝගි ප්රදේලඹ 
03 133 

භ-අයිතිරුන් අතය හරහදඵෝධඹ ම්ඵන්ධ නීතිඹ 

පිළිඵ රු විනිසුරු ට.ඩබ්ලිේ.ට. රහම් භළතිතුභහ විසින් 

ඳවන රද හතජහ 

01 55 

ප්රහයම්බ ඳරිණ අඳයහධ ව ඉදරක්දොනි හක්ෂි පිළිඵ 

ම්භන්ත්රණඹ 
01 49 

අභිඹහචනහ අධියණ රීති 01 79 

ත්රසතහදී ටයුතු ආශ්රිත නඩු විනිලසචඹන්හීදී ළඩිභ ඹවඳත 

ඇති යන ඳරිචඹන් 
01 21 

බහය ආඥහඳනත 02 108 

එතු 21 988 

7.3  ශ්රී රාංහ විනිලසචඹහයයඹන්දේ ආඹතනඹ 
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7.3.3  දන්හසි ළඩමුළු 

 

භහතිහ 
ළඩටවන් 

ාංහ 

වබහගී වූ 

විනිසුරුරුන් 

ාංහ 

යජදේ ඉඩම් පිළිඵ වනති ළටළු, පීදොක් බීත 

දවොද් ්, වම්ඵන්දතොට 
01 

24 

අධියණ වද විදහ වහ විදහ, ග්රෆන්ේ 

ළන්ඩිඹන් දවොද් ්, භවනුය 
01 

63 

දෝවහරි වද විදහ ව විදහ, ග්රෆන්ේ 

ළන්ඩිඹන් දවොද් ්, භවනුය 
01 

63 

එතු 03 150 

 

7.3.4  විනිලසචඹහයරුන් වහ ඳවන රද විදද්ල පුහුණු ළඩටවන්  
 

පුහුණු ළඩටවන ආඹතනදේ නභ විනිලසචඹහයරුන් 

ාංහ 

පුහුණු ඳහධභහරහ අධියණ පුහුණු ඇඩමිඹ,  දි්ලි නුය 32 

පුහුණු ඳහධභහරහ අධියණ පුහුණු ඇඩමිඹ, දඵෝඳහ් නුය 95 

පුහුණු ඳහධභහරහ අධියණ පුහුණු ඇඩමිඹ, චන්ඩිහවස 28 

 එතු 155 

 

7.3.5  විදලේ ජඹග්රවණ 
 

1. ශ්රි රාංහ විනිලසචඹහයයඹන්දේ ආඹතනදේ පුසතහරදේ ඳරිශීරනඹ කිරීභ දවහ සිඹලුභ 
ඉන්දීඹ නීති හර්තහ මිර දී න්නහ රදී. 

2. ආඹතනදේ පුහුණු රඵන විනිලසචඹහයරුන්දේ බහවිතඹ වහ දස්  දරෝ (West Law) 

ඉන්දීඹ නීති දවත ාංහිතහ මිශ දී න්නහ රදී. 

3. ශ්රි රාංහ විනිලසචඹහයරුන්දේ ආඹතනඹ වහ භනුපුත්ර නීති දවත ාංහිතහ (Manuputra 

Legal Data Base) අලුව යන රදී. 

4. විනිලසචඹහයයඹන් 71 දදදනකු වහ අධියණ වද විදහ පිළිඵ ළඩමුළුක් 2016 

භළයි භ 07 න දින වහ 08 න දින ඹන දදදින තුශ, දොශම පිහිටි ටහජ් මු්රහ දවෝටරදේ දී 

ඳවන රදී. 

5. ශ්රි රාංහ විනිලසචඹහයයඹන්දේ ආඹතනදේ පුසතහරඹ වහ “Lloyds” නීති හර්තහ මිශ දී 

න්නහ රදී. 

6. විනිලසචඹහයරුන්දේ ලතහන් විඵර ළන්මදම් දී ප්රති ඉඩ ප්රසථහ වහ 2016 

ඔක්දතෝඵර් භ 05 න දින ශ්රි රාංහ විනිලසචඹහයරුන්දේ ආඹතනඹ ව නීතිදේ ආධිඳත 

පිළිඵ ළඩ ටවන් ප්රර්ථනඹ කිරීදම් සිවි් භහජ ප්රදේලඹක් වහ න මිද්නිඹම් ඩී.පී.අයි 

වවු්රුන් අතය අදඵෝධතහ ගිවිසුභක් අවන් තඵන රදී. 
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7. ශ්රිරාංහ විනිලසචඹහයයඹන්දේ ආඹතනදේ බහවිතඹ වහ නීති දවත ාංහිතහක් ඇති කිරීභ 

පිණි දඵ් දොලියුන්ස (ප්රයි්  ) ලිමිටේ භහභ වහ ශ්රි රාංහ විනිලසචඹහයයඹන්දේ 

ආඹතනඹ අතය 2016 ඔක්දතෝඵර් භ 27 න දින ගිවිසුභක් ඇති ය න්නහ රදී. 

 

 

7.3.6  2016.01.01  සිට  2016.12.31 දක්හ මර ප්රතිඹ  
 

 

* රු.මි 1.18ක් ප්රහේධන විඹදම්ද, රු.මි 1.65ක් පුනයහර්තන විඹදම්ද අයමුද් ලින් බහවිතහ ය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ වහ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

විඹදභ (රු.මි) 

2016.12.31 දිනට 

මුර ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදභ 26.00 *27.63 100% 

ප්රහේධන විඹදභ 7.00 *8.18 100% 

එතු 33.00 35.81 100% 
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7.4.1 වළඳින්මභ  
 

අඳයහධඹ වින්දිතඹන් වහ හක්ෂිරුන් ආයක්හ කිරීභ වහ විධිභව නීතිභඹ ළඩපිළිදරක් 

වඳුන්හ දීභ භඟින් අඳයහධ යුක්තිඹ ඳසිලීදම් ක්රිඹහලිඹ විඵර ළන්මභ වහ ඳහර්ලිදම්න්තු 

විසින් ම්භත යන රද 2015 අාං 04 දයන අඳයහධඹ වින්දිතඹන් වහ හක්ෂිරුන් වට වහඹ 

දීදම් ව ආයක්හ කිරීදම් ඳනත ඹටදව, අඳයහධඹ වින්දිතඹන් වහ හක්ෂිරුන් ආයක්හ කිරීභ 

වහ වූ ජහති අධිහරිඹ පිහිටුහ ඇත. ට අනු ඵවතයමු්ර, දඩන්සි් දොබ්ඵෆඩු භහදව 

අාං 428/11ට දයණ සථහනදඹහි පිහිටුනු රළබ දභභ අධිහරිඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 

2016.01.08 න දින විිත යන රදි. 

 

  
 

  
 

ඳසු අාං 1966/02 වහ 2016.05.09 දිනළති අතිවිදලේ ළ්  ඳත්රදේ ඳශ යන රද නිදේදනඹ 

භඟින් උක්ත අධිහරිදඹහි විඹ ඳථඹ 2016.04.27 දින සිට ක්රිඹහවභ න ඳරිදි අධියණ 

අභහතහාංලඹ දත ඳයහ ඇත. ට අනු රු අධියණ අභහතතුභහ විසින් අාං 1967/8 වහ 

2016.05.16 දිනළති අති විදලේ ළ්  ඳත්රදේ ඳශ යන රද නිදේදනඹ භඟින් 2015 අාං 04 දයන 

අඳයහධඹ වින්දිතඹන් වහ හක්ෂිරුන් වට වහඹ දීදම් ව ආයක්හ කිරීභ ඳනදතහි සිඹළු 

දොටස ර විධිවිධහන 2016.05.18 දින සිට ක්රිඹහවභ කිරීභට නිඹභ ය ඇත. 

 

ඳනදතහි IV න දොටදහි 12(1) න්තිදඹහි විධිවිධහන ප්රහය 2016.08.11 න දින සිට 

ක්රිඹහවභ න ඳරිදි අධිහරිදේ ශභනහයණ භණ්ඩරඹ ඳවය ඇත. දභභ ශභනහයණ 

භණ්ඩරඹ අඳයහධදේදඹ, අඳයහධ යුක්ති ඳද්ධතිඹ, භහන හිමිම් ප්රර්ධනඹ වහ ආයක්හ කිරිභ දවෝ 

වද විදහ ආශ්රිත දවෝ ට වහ ම්ඵන්ධිත ිවතීන් ර අධහඳනි දවෝ ිවතිභඹ ක්දේත්ර ර 

7.4 හක්ෂිරුන් වහ වින්දිතයින් ආයක්හ කිරිදම් ජහති අධිහරිඹ 
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අධහඳනි දවෝ ිවතීඹ සුදුසුම් රව ව ඳශපුරුද්දක් ඇති තළනළවතන් අතරින් ජනහධිඳතියඹහ 

විසින් දතෝයහ ඳව යනු රඵන හභහස්යින් ඳස දදදනකුදන් වහ අධියණ අභහතහාංලදේ 

ද්ම්, දඳොලිස දදඳහර්තදම්න්තු බහය අභහතයඹහදේ අභහතහාංලදේ ද්ම්, හන්තහ ටයුතු 

විඹ වහ ශභහ ටයුතු විඹ බහය අභහතරුන්දේ අභහතහාංලර ද්ම්රු දවෝ ඔවුන්දේ 

නිදඹෝස්තයින්දන් වහ භහන හිමිම් දොමින් බහදේ භහස්දඹකු, නීතිඳතියඹහදේ 

නහමිදඹකු ව දජසධ නිදඹෝජ දඳොලිසඳතියදඹකුදේ ධයඹ දයන දඳොලිසඳතියඹහදේ 

නහමිදඹකු ඇතුශවන ඳරිදි නිර ඵරදඹන් ඳවන හභහස්ඹන් වව (7) දදදනකුදන් ද 

භන්විත දේ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින්, භණ්ඩරදේ ඳව ශ හභහස්දඹකු න දොලිසිටර් 

ජනයහ් ජනහධිඳති නීතීඥ සුවද දක්.භරව භවතහ ශභනහයණ භණ්ඩරදේ බහඳතියඹහ වහ 

අධිහරිදේ බහඳතියඹහ දර ඳවය ඇත.  

 
 

7.4.2 ඵරතර වහ හර්ඹබහයඹ  
 

ඳනදව 11 න න්තිඹ ඹටදව පිහිටුන රළබ දභභ ජහති අධිහරිදේ ඵරතර වහ හර්ඹබහයඹ 

ඳවත වන් ඳරිදි ාංක්ෂිප්ත දළක්විඹ වළකිඹ. 
 

a. ඵරහවභ කිරීදම් හර්ඹබහයඹ 

අඳයහධඹ වින්දිතඹන්දේ ව හක්ෂිරුන්දේ හිමිම් වහ අයිතිහසිම් වඳුනහ ළනීභ, 

ප්රර්ධනඹ කිරිභ, ආයක්හ කිරිභ වහ දළනුව කිරීභ. 
 

b. අර්ධ අධියණ හර්ඹබහයඹ 

ඔවුන්දේ හිමිම් වහ අයිතිහසිම් ඩවිම් පිළිඵ ඳළමිණිලි විභර්ණ කිරීභ වහ ඳරීක්හ කිරීභ, යහජ 

ආඹතන රට, යහජ නිරධහරීන්ට වහ අධියණඹට නිර්දද්ල ඉදිරිඳව කිරීභ. 
 

c. ක්රිඹහවභ කිරීදම් හර්ඹබහයඹ 

 අඳයහධඹ වින්දිතඹන්ට වහ හක්ෂිරුන්ට ආයක්හ ළරසීභ 
 

d. නිඹහභන හර්බහයඹ 

නිඹමු උඳදද්ලන නිකුව කිරීභ වහ අධික්ණඹ 
 

 

7.4.3 අඳයහධඹ වින්දිතඹන්දේ වහ හක්ෂිරුන්දේ වහඹ ව ආයක් දෝ ධහලඹ 
 

2015 අාං 4 දයණ ඳනදතහි පිහිටුන රඵන අදනකුව විදලේෂිත ටඹ නුදේ ජහති අධිහරිදේ 

උඳදද්ලනඹ වහ භඟදඳන්මභ භත ශ්රී රාංහ දඳොලිසිඹ ඹටදව පිහිටුන රඵන “අඳයහධඹ 

වින්දිතඹන්දේ වහ හක්ෂිරුන්දේ වහඹ ව ආයක් දෝ ධහලඹ” දර වළඳින්දන විදලේ 

ටඹයි. ඳනදව 19 (2) න්තිඹ ඹටදව ශභනහයණ භණ්ඩරඹට නිශ ඵරදඹන් ඳව 

දදයන දජසධ නිදඹෝජ දඳොලිසඳතියඹහදේ අධීක්ණඹ ඹටදව ක්රිඹහ යන දජසධ දඳොලිස 

අධිහරී යදඹකු දභභ දෝ ධහලඹ බහය ප්රධහනිඹහ දර ඳවර යුතුඹ. 
 

 

7.4.4  අඳයහධඹ වින්දිතදඹකුට ව හක්ෂිරුදකුට ඳනත ඹටදව ආයක්හ ඉ්ලුම් ශවළකි 

ආඹතන  
 

 අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් ආයක්හ කිරීභ වහ වූ ජහති අධිහරිඹ 

 අඳයහධඹ වින්දිතඹන්දේ වහ හක්ෂිරුන්දේ වහඹ ව ආයක් දෝ ධහලඹ 

 අධියණඹ 
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 දොමින් බහ - (භහන හිමිම් දොමිභ, අ්රස දවෝ දණ විභර්ණ කිරීදම් දොමිම් 

බහ ව ඳරීක්ණ  දොමින්  බහ ඳනව ඹටදව ඳව යනු රඵන  ඳරීක්ණ දොමින් 

බහ දවෝ ජනහධිඳති විදලේ ඳරීක්ණ දොමින් බහ)   

 ප්රදද්ලදේ දඳොලිස සථහනහධිඳති යඹහට 

 

 

2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ හර්ඹ හධනඹ 
 

 අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් ආයක්හ කිරීභ වහ වූ ජහති අධිහරිඹ වහ 

2016/08/11 න දින සිට ක්රිඹහවභ න ඳරිදි ඳව යන රද ශභනහයණ භණ්ඩරඹ සිඹ 

ප්රථභ රැසමභ 2016/09/01 දින ඳවහ ඇති අතය භට උඳරිභ ලදඹන් ඳවනු රඵන 

මිටු රැසමම් හය 3ක් ඹටදව න ආඹතනඹ පිහිටු මභට අල න ආඹතනි ටයුතු 

දදයහි මලි අධහනඹ දඹොමු ය ඇත.ට අනු අධිහරිඹ වහ අල මලි හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ දර තනතුරු නහභ දවඅට (18)ක් ඹටදව ඳනස දදදදදනකු (52)දන්  භන්විත 

හර්ඹ භණ්ඩරඹක් ශභනහයණ දේහ අධක් ජනයහ් විසින් අනුභත ය ඇති අතය 

ඵහ ළනීම් වහ අල අදනකුව ඉදිරි ටයුතු සිදු යමින් ඳතී. 

 2016.09.28 දින ශභනහයණ දේහ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් අධිහරිඹට අල මලි 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ තනතුරු නහභ දවඅට (18)ක් ඹටදව ඳනස දදදදදනකු (52)දන්  

භන්විත හර්ඹ භණ්ඩරඹක් අනුභත ය ඇත.  

එභ හර්ඹ භණ්ඩරඹට අභතය අධිහරිදේ ඉ්ලීභ භත 2016.11.10 න දින 

ශභනහයණ දේහ දදඳහර්තදම්න්තු  විසින් ඳවත තනතුරු 02 ද අනුභත යන රදි.  

1. අධක් ( ඳහරන වහ ශභනහයණ) 

2. අධක් ( මර) 

 

 2016.11.03 වහ 04 ඹන දදදිනඹන්හි දඳොලිස නිරධහරීන් දදසීඹ (200)දදදනකු, දදස විදදස 

භහධදේදීන්, ශභහනයණ භණ්ඩර හභහස්යින් ව බහඳතිතුභහ ඇතුළු පිරිදේ 

වබහගීවදඹන් රු අධියණ වහ බුද්ධ ලහන අභහතතුභහදේ ප්රධහනවදඹන් 

ඵවතයමු්ර “දෝටර්ස එජ්”දවෝටරදේදී දළනුව කිරීදම් වහ පුහුණු ළඩටවනක් ඳවන 

රදි.  

 දඳොලිසඳතියඹහ ඹටදව "අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන් වහඹ වහ ආයක් 

දෝ ධහලඹ"  2016/11/03 දින සථහපිත ය ඇත.   

 2016/2017 ර්ඹන්හි ආඹතනදේ ක්රිඹහහරී ළඩටවන ස ය ඇති අතය ආඹතනඹට 

අල හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ළනීභ වහ ඔවුන්ට අල හර්ඹහර ඳවසුම් වහ අදනකුව 

බහණ්ඩ වහ දේහ රඵහ දීදම් ක්රිඹහලිඹ භත එභ ක්රිඹහහරී ළඩටවන ළරසුම් ය ඇති ඳරිදි 

ක්රිඹහවභ කිරීභ යහ ඳතී. 

 ශභනහයණ භණ්ඩරදේ හභහස්යින් විසින් සිඹ විඹ ක්දේත්රඹ ඹටදව සිඹ අවදළකීම් 

ඳදනම් ය නිමින් අඳයහධඹ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිරුන්ට ආයක්හ ළඳයීභ වහ 

ක්රිඹහහරී ළරසුම් ස කිරීභට ටයුතු අයමහ ඇත. 2016.12.31 න දිනට ශභනහයණ 

භණ්ඩර රැසවිම් 07 ක් ඳවහ ඇත. එභ දින න විට දභභ අධිහරිඹට ඳළමිණිලි 12 ක් රළබී 

ඇති අතය, ටහදේ ඉදිරි ටයුතු වහ අදහර ඳහර්ලඹන් දත දඹොමු ය ඇත.  

 2016.12.28 දින දභභ ජහති අධිහරිදේ ඳශමු විණන වහ ශභනහයණ භණ්ඩර රැසවිභ 

ඳවන රදි. ඳස දදදනකුදන් භන්විත විණන වහ ශභනහයණ භණ්ඩරදේ බහඳති 
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දර මිටු හභහස්  ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදහරදේ දජසධ ථිහචහර්ඹ උදඹකුභහය 

අභයසිාංව භවතහ ටයුතු යනු රඵයි.  
 

 

7.4.6   2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ මර ප්රතිඹ 

 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ 

වහ ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම් 3.00 2.80 93% 

ප්රහේධන විඹදම් 1.00 0.99 99% 

එතු 4.00 3.79 95% 
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ඳවත වන් අධියණ වහ වූ ප්රතිඳහදන දභභ අභහතහාංලදේ ළඹ ම්භතඹට ඇතුශවදේ. 

 දරේසධහධියණඹ 

 අභිඹහචනහධියණඹ  

 භවහධියණ 

 හණිජ භවහධියණ 

 ඳශහවඵද සිවි් අභිඹහචනහ භවහධියණ 

 දිහ අධියණ  

 භදවේසත්රහව අධියණ 

 ම්රු විනිලසචඹ බහ          

 හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ ව හති උහවි 

 

දරේසධහධියණඹ, අභිඹහචනහධියණඹ, ඳශහවඵද සිවි් අභිඹහචනහ භවහධියණ 20ක්, භවහධියණ 

31ක්,  හණිජ භවහධියණඹක්, දිහ/භදවේසත්රහවඅධියණ 52ක්, දිහ අධියණ 30ක්, භදවේසත්රහව 

අධියණ 49ක්,  ශභහ භදවේසත්රහව අධියණ 02ක්, ාංචහය භදවේසත්රහව අධියණ 23ක්, ම්රු 

විනිලසචඹ බහ 39ක්, හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ ව හති උහවි 65ක් ම්ඵන්ධදඹන්  ගිණුම්යණ 

කීම් අභහතහාංලඹ විසින් ඉටු යනු රළදබ්. භවහධියණ ගිණුම් හර්ඹහර 24ක් ව ම්රු 

විනිලසචඹ බහ ගිණුම් හර්ඹහරඹක්  වයවහ විඹදම් දඵදහ වළදර්. 

 

 

 

 

 

8.1.1  වළඳින්මභ  
 

ශ්රි රාංහ අධියණ ඳද්ධතිදේ ඉවශභ අධියණඹ දරේසධහධියණඹයි. අග්ර විනිලසචඹහයතුභහ ඇතුළු 

දරේසධහධියණ විනිලසචඹහයරුන් 11 දදනහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ඳව යනු  රඵන අතය 

දරේසධහධියණඹ දත රළදඵන  සිඹළුභ ඉ්ලුම් ඳත්ර එභ අධියණඹ විසින් විබහ යනු රඵයි. 
 

ශ්රි රාංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජදේ ආණ්ඩුක්රභ සථහ භගින් දරේසධහධියණඹට ඳවත 

රුණු ම්ඵන්ධදඹන් ඵරඹ රඵහදදයි.  

 

 මලි අයිතිහසිම් ම්ඵන්ධ අධියණ ඵරඹ 

 අහන අභිඹහචනහ අධියණ ඵරඹ 

 උඳදද්ල අධියණ ඵරඹ 

 භළතියණ දඳවම් (ජනහධිඳතියණ) ම්ඵන්ධ අධියණ ඵරඹ 

 යභ ආහයඹ දවෝ ඳහර්ලිදම්න්තු  යප්රහද උ්රාංකනඹ  කිරීභ පිළිඵ අධියණ ඵරඹ 

 ඳහර්ලිදම්න්තු විසින් නීතිදඹන් නිඹභ යනු රළිනඹ වළකි දනව හයණක් පිළිඵ අධියණ 

ඵරඹ 

 

දරේසධහධියණ දයස්සටහර් හර්ඹහරඹ දරේසධහධියණදේ ටයුතු වහ වහඹ දක්න අතය ට 

වහ අධියණ අභහතහාංලදේ 234 ශීර්ඹ ඹටදව ප්රතිඳහදන ඳඹයි. දරේසධහධියණ දයස්සහර් 

හර්ඹහරදේ හර්ඹඹන් ඳවත ඳරිදි දේ. 
 

8.1 දරේසධහධියණ  දයස්සහර් හර්ඹහරඹ 
 

08.  අධියණ 
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 දරේසධහධියණදේ හර්තහ තඵහ ළනීභ. 

 දරේසධහධියණදේ රැසමම් පිළිදඹර කිරීභ ව ඉ්ලීම් දින ත කිරීභ. 

 අධියණ නිදඹෝඹන්ට ව නඩු තීන්දුරට අනුකර ප්රහල හර්තහ ත කිරීභ. 

 දරේසධහධියණදේ නීතීඥරුන් ඵහ ළනීභ. 

 අභිඹහචනහ අධියණදඹන් රළදඵන අභිඹහචනහ නඩුර පිටඳව ස කිරීභ නඩු හසතු 

තක්දේරු කිරීභ.  

 
 

8.1.2  2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ ප්රතිඹ 

නඩු ර්ඹ 2016.01.01 

දිනට 

විඳීභට 

ඇති නඩු 

ාංහ 

2016.01.01 

සිට 

2016.12.31 

දක්හ 

ලිඹහඳදිාංචි 

නඩු ාංහ 

2016.01. 01  

සිට 

2016.12.31 

දක්හ විඳීභට 

ඇති මුළු නඩු 

ාංහ 

2016.01.01 

සිට 

2016.12.31 

ඉ්ලීභට 

ඉඩ රඵහදුන්  

ාංහ 

2016.01.01 

සිට 

2016.12.31 

අන් ශ 

නඩු ාංහ 

2016.12.31 

දිනට 

විඳීභට 

ඇති ඉතිරි 

නඩු 

ාංහ 

මලි අයිතිහසිම් 

ඉ්ලුම්ඳත්ර 973 467 1,440 - 528 912 

විදලේ අය  

ඉ්ලුම්ඳත්ර 504 276 780 66 232 482 

ඳහර්ලිදම්න්තු ඳනව 

දටුම්ඳව පිළිඵ 

දරේසධහධියණදේ 

නිදඹෝ - 39 39 - 39 - 

අභිඹහචනහ නඩු 401 250 651 - 231 420 

හණිජ භවහධියණ 

අභිඹහචනහ නඩු 

210 34 244 - 47 197 

භවහධියණ අය 

ඉ්ලුම්ඳව 
162 92 254 24 78 152 

රි්   ඉ්ලුම්ඳත්ර 
05 06 11 - 03 08 

ඳශහවඵද භවහධියණ 

අභිඹහචනහ නඩු 
1,300 653 1,953 160 467 1,326 

ප්රතිදලෝධන නඩු 11 11 22 - 06 16 

ආණ්ඩුක්රභ සථහ 

අර්ථ නිරඳනඹ 

ම්ඵන්ධ නඩු 

01 - 01 - 01 - 

විවිධ නඩු 09 10 19 - - 19 

SC TAB APPEL 01 01 02 - 01 01 

SC SPECIAL 12 - 12 - - 12 

SC/Acceleration - 01 01 - 01 - 

SC/Contempt 02 21 23 - 02 21 

එතු 3,591 1,861 5,452 250 1,636 3,566 

 

 

8.1.3  2016.01.01  සිට  2016.12.31  දක්හ මර ප්රතිඹ  
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ 

වහ ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම් 92.84 86.28 93% 

ප්රහේධන විඹදම් 8.40 4.26 51% 

එතු 101.24 90.54 89% 
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8.2.1  වළඳින්මභ  
 

ශ්රී රාංහදේ ආණ්ඩුක්රභ සථහදන් පිහිටුන රද අභිඹහචනහධියණඹට මු් අසථහ අධියණ 

ර, ම්රු විනිලසචඹ බහ ර ව දනව සථහපිත භණ්ඩර ර තීන්දු ම්ඵන්ධදඹන්  

අභිඹහචනහ ව ප්රතිදලෝධන අධියණ ඵරඹ ඇත. තද රි්  ආඥහ  පිළිඵ අධියණ ඵරඹද තුඹ. 

2002 අාං  25 දයණ හඳයහධී රුණු රදී අදනෝන වදඹෝගීතහ රඵහදීදම් ඳනත ව 2000 

අාං 39  දයණ සිවි් ව හණිජ  හයණහරදී අදනෝන වදඹෝගිතහඹ  රඵහදීදම් ඳනවර 

වන් හයණහ  පිළිඵ අල නිදඹෝ වහ විධහන රඵහදීභද, භළතියණ දඳවම් විබහ කිරීභද 

අභිඹහචනහධියණදඹන් සිදු න අතය ඕනෆභ  මු් අසථහ අධියණඹ දවෝ ම්රු විනිලසචඹ 

බහ දවෝ දනව ආඹතනඹ නඩු හර්තහක්  අධීක්ණඹ කිරීභට වහ ඳරීක්හ කිරීභට 

අභිඹහචනහධියණඹට ඵරඹ ව අධිහයඹ ඇත. 

 

8.2.2   2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්හ නඩු විභසීදම් හර්ඹ හධනඹ 
 

 නඩු ර්ඹ 2016.01.01 

දිනට 

විඳීභට ඇති 

ාංහ 

2016.01.01- 

2016.12.31 

දක්හ ලිඹහඳදිාංචි 

නඩු ාංහ 

2016.01.01-

2016.12.31 

දක්හ තීයණඹවූ 

නඩු ාංහ 

2016.12.31 

දිනට විඳීභට 

ඇති ඉතිරි නඩු 

ාංහ 

රි්  අඹදුම්ඳව 1,424 446 365 1,505 

භවහධියණ අභිඹහචනහ (අඳයහධ)                

()                                        

875 311 129 1,057 

                                     (දයම්)  2 2 - 4 

ඳශහවඵද  භවහධියණ අභිඹහචනහ 1,060 237 294 1,003 

සිවි් අභිඹහචනහ 773 - 133 640 

ඳශහවඵද භවහධියණ ප්රතිදලෝධන 

අඹදුම්ඳව 

311 166 119 358 

ප්රතිදලෝධන (සිවි්) ව අභිඹහචනඹට 

අය ඉ්ලිදම් අඹදුම්ඳව 

64 51 51 64 

දනව අඹදුම්ඳව 172 83 49 206 

එතු 4,681 1,296 1,140 4,837 

   

 

8.2.3  2016.01.01  සිට  2016.12.31  දක්හ මර ප්රතිඹ 
 

විසතයඹ 2016 ර්ඹ 

වහ ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

2016.12.31 

දිනට මුර 

ප්රතිඹ 

පුනයහර්තන විඹදම් 60.08 56.81 95% 

ප්රහේධන විඹදම් 1.00 0.31 31% 

එතු 61.08 57.12 94% 

 

 

 

 

8.2   අභිඹහචනහධියණ දයස්සහර් හර්ඹහරඹ 
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8.3.1  වළඳින්මභ  
 

හති උහවි ඹනු 1951 අාං 13 දයණ මුසලිම් විහව ව දික්හද  ලිඹහඳදිාංචි කිරීදම් ඳනත අනු 

පිහිටුනු රළබ විදලේෂිත අධියණඹකි. දභභ අධියණඹ විසින්  මුසලිම් විහව ම්ඵන්ධ අධියණ  

ටයුතු ඔවුන්දේ සිරිව රට අනු ක්රිඹහවභ යනු රළදබ්. ඉසරහම් බක්තිඹන් ඳස 

දදදනකුදන් හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ භන්විත න අතය හති අධියණර අභිඹහචනහ විබහ 

කිරිභට ක්රිඹහවභ දේ. ර්තභහනදේ හති උහවි 65 ක් ව  එක් හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹක් 

ක්රිඹහවභ දේ. 

 

8.3.2  හති උහවි 

 

 

 

අේඩහරතදතන ්මුදණ්  ඳහතදවේහවළට 

අක්දයයිඳවතු ්පිටිඹ ඳහනදුය 

අකුයණ ළුතය දඳොදරොන්නරු 

අනුයහධපුයඹ භවනුය දඳොතුවි් (ඳහනම්ඳවතු) 

අවිසහදේ්ර හතන්කුඩි (භන්මුනහයිඳවතු) පු්මුදේ 

ඵදු්ර ෆ්ර පුවතරභ ව වරහත 

ඵරපිටිඹ ව ඇ්පිටිඹ කින්නිඹහ යවනපුය 

දබ්රුර කුලිඹහපිටිඹ යණහත ජනමුවඹ 

(්පිටිඹ -පුවතරභ) 

දඵෝයහ ජනමුවඹ කරුණෆර හයින්දභරුදු 

ිනඹභ භව  ම්භන්තුදයයි 

දොශම නළදනහිය භන්නහයභ තමරමු ව  න්තද් 

දොශම උතුය භහතද් තාං්ර 

දොශම දකුණ භහතය ්රිකුණහභරඹ 

දොශම ඵටහිය භහනළ්ර තුම්ඳදන් 

එයහවූර් දභදභොන් ජනමුවඹ     ම්දඳොර උඩඳරහත 

හ්ර දභොණයහර උඩතරවින්න (ඳවත දුම්ඵය) 

ම්ඳව (තිවහරිඹ) මුතර් උඩුනුය 

වම්ඵන්දතොට නහරපිටිඹ රතදතන 

වහරිසඳවතු වහ පජහපිටිඹ  

මීමු 

වුනිඹහ 

වළටන් නින්දවූර්ඳවතු ඹටිනුය 

දවොයණ නුය එලිඹ ඹහඳනඹ 

ඉයක්හභම් ඔ් ටභහඩි  

   

8.3   හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරඹ ව හති උහවි 
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8.3.3   හති අභිඹහචනහ භණ්ඩරදේ  නඩු විඳීදම් ප්රතිඹ  

2012 – 2016  

ර්ඹ 
මුළු ඳළමිණිලි 

ාංහ 

අන් යන රද 

ඳළමිණිලි  ාංහ 

ර්ඹ අහනදේ 

ඉතිරි ඇති 

ඳළමිණිලි ාංහ 

2012 206 69 137 

2013 219 65 154 

2014 244 60 184 

2015 266 112 154 

2016  286 98 188 

 

8.3.4  හති උහවිර  නඩු විඳීදම් ප්රතිඹ  

 2012 – 2016  

හරඹ මුළු ඳළමිණිලි 

ාංහ 

අන් යන 

රද ඳළමිණිලි  

ාංහ 

ර්ඹ අහනදේ 

ඉතිරි ඇති 

ඳළමිණිලි ාංහ 

2012 13,226 8,651 4,575 

2013 12,735 7,660 5,075 

2014 13,479 8,479 5,005 

2015 12,042 7,032 5,010 

2016  15,896 8,064 7,832 
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9.1.1  වළඳින්මභ  
 
 

ශ්රී රාංහ නීතිඥ භඩු්රට තභන්දේ නභ ඇතුරව ය ළනීභට ළභති අඹලුන් වට ඳවනු රඵන 

නීති අධඳනඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ 1900 අාං 02 දයණ ාංසථහත නීති අධඳන බහ ඳනත 

ප්රහය ශ්රී රාංහ නීති විදහරඹ ක්රිඹහ යනු රඵයි. ාංසථහත නීති අධහඳන බහදේ බහඳතිවඹ 

රු අවිනිසුරු තුභහ විසින් දවොඵන අතය රු නීතිඳතිතුභහ, රු දොලිසිටර් ජනයහ්තුභහ වහ 

අධියණ අභහතහාංලදේ ද්ම්තුභහ වහ අවිනිසුරුතුභහ විසින් නම් යනු රඵන දරේසධහධියණ 

විනිසුරුන් දදදදදනකුදන්ද, රු අධියණ අභහතතුභහ විසින් ඳව යනු රඵන හභහස්ඹන් 

වඹ දදදනකුදන් වහ ශ්රී රාංහ නීතිඥ ාංභදේ හභහස්ඹන් දදදදදනකුදන් බහ භන්විත 

දයි. 

 

නීති විදහරඹ ය 3 ½  ඳහධභහරහක් ඳවන අතය එක් එක් ය අහනදේ ඳරීක්ණ තුනක්, 

එනම් ප්රථභ, භධභ වහ අහන ය වහ ඳරීක්ණ ඳවනු රඵයි. එභ විබහ භවන 

අදප්ක්යින් නීතිඥඹන් දර දිවුරුම් දීභට දරේසධහධියණඹට ඉ්ලුම් කිරීභට දඳය අවුරුදු 08  

අභ ඳශපුරුද්ද හිත දජසධ නීතිඥයදඹකු ඹටදව භහ 06  ආධුනි හරඹක් ත කිරීභ 

අල දයි. 

 

දභභ ආඹතනඹ සඹාං මර ාංවිධහනඹක් දර ක්රිඹහවභ දේ. එදේභ ඵහහිය ථිහචහර්ඹරුන් 

දර නීතිඥ ිවතිදේ දඹදදන වහ භහම්ර දේදේ නියුතු අඹ ඵහ ළදන්. ඔවුන් ජනහධිඳති 

නීතිඥරුන් දවෝ ඳශපුරුදු නීතිඥරුන් දේ. 

 

9.1.2 2016-01-01 සිට 2016-12-31 දක්හ ප්රතිඹ 
 
 

2016 අදප්රේ් විබහඹ වහ සිසුන් 1,323 ක් දඳනී සිටි අතය ඔවුන්දන් 724 දදදනකු විබහඹ 

භව වි ඇත. 2016 ඔක්දතෝම්ඵර් විබහඹ වහ සිසුන් 2,229ක් දඳනී සිටින රදී. 2016 අධඹන 

ර්දේ 2016.12.31 දින දක්හ දද්ශීඹ වහ විදද්ශීඹ එ්.එ්.බී. උඳහධිධහරි, වහ නීති ප්රදේල විබහඹ 

භවවූ ශියින් ඇතුලු 1,114 දදදනකු ඳහධභහරහ වහ ඵහ දන ඇත. 

 

2017 ර්ඹට නීති ශියින් ඇතුරව යළනීභ වහ විබහ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් තයඟ 

විබහඹක් 2016-09-25 දින ඳවන රදි. ඊට අඹදුම්රුන් 5,132 ක් දඳනී සිටීභට ඉ්ලුම් ය 

තිබුණි. 

09. අදනකුව ආඹතන 
 

9.1 නීති විදහරඹ 


