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 පළමු කාර්තු වාර්තාව 

(2017 ජනවාරි මස 01 දින සිට 2017 මාර්තු මස 31 දින දක්වා) 

අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ැදින්වීම 

1954 අංක 11 දරන අල්ලස් පනත මඟින් ස්ථාපනය කරන ලද අල්ලස් හකොමසාරිස් හදපාර්තහේන්තුව 

අහ ෝසි කරමින් අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හ ෝදනා විමර්ශණ  හකොමිෂන් සභාව 1994 අංක 19 දරන පනත 

යටහේ පිහිටුවා ඇති අතර, එය 1994 හදසැේබර් මස 15 දින සිට ක්රිඅයාේමක  විය. 

 

හකොමිෂන් සභාව 

 

1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හවෝදනා විමර්ශන හකොමිෂන් සභා පනහේ 2 (ආ) වගන්තිය 

ප්4 කාරව ව වස්ථාදායක සභාහ  ිරර්හශශය මත අතිගු  ජනාධිපතිවරයා විසින් හකොමිෂන් සභාහ  

සාමාජිකයන් වර්ෂ ප ක ධුර කාලයක් සඳ ා පේ කරනු ලැහේ. 

 

හකොමිෂන් සභාව සාමාජිකයන් තිහදහනකුහගන් සමන්විය යුතු අතර, ඉන් හදහදහනක් 

හේෂෂ්ඨාධිකරණහේ හ ෝ අභියා නාධිකරණහේ විේාමලේ විිරරුු වු න් විය යුතුය.හකොමිෂන් සභාහ  

හතවන සාමාජිකයා අපරාධ විමර්ශනය  ා නීතිය ක්රිඅයාේමක රීමටමට අදාළව ළුල්ල් පළළුු ශදක් ඇති 

තැනැේහතකු විය යුතුය. හකොමිෂන් සභාහ  සභාපති හලස හේෂෂ්ඨාධිකරණහේ හ ෝ 

අභියා නාධිකරණහේ විේාමලේ විිරරුු වු න්හගන් එක් අහයකු ජනාධිපතිතුමන් විසින් පේ කරනු 

ලබයි. 

                     හමහ වර 

අල්ලසට, දුෂණයට ස  නීති වීහරෝධී හලස වේකේ ඉපයීමට එහරහි වු 

සටනට සාධාරණ ස  යුක්ති ස ගත ක්න මහ ද තුළින් ිරවාරණය ස  නඩු 

පැවමටම මඟින් ළුහරෝගාමිව කටයුතු රීමටම අල්ලස් හ ෝ දුෂණ හ ෝදනා 

විමර්ශන හකොමිෂන් සභාහ  පරම හමහ වර හ .  
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2015 ඔක්ත ෝම්බර් 20 

 

පසව්න හකොමිෂන්සභාහ  සාමාජිකයන්  

 

තනතුර නම හවනේ හතොරතුු  

සභාපති විනිසුරු ටී.බී. වීරසූරිය විශ්රාාමික ශ තශ්රාේාෂ්ඨාධාකරශරව විනිසුරු  

තශොමසාරිසා විනිසුරු ඩබිලිව්. ලාල් රංජිත් 

සිල්වා  

විශ්රාාමික ශ ියායාාධාකරශරව 

විනිසුරු  

තශොමසාරිසා සී. තධවිල් ගුරුතේ මහ ා   විශ්රාාමික ශ ත ෙ ෂ්ඨාධ තපොලිසා ිකරශා   

 
 

 

 

අධ ක්ෂක ජනරාල්වු  

පී. තධළුම් ගමතේ මහත්මික ය 1994 තෙසැම්බර් 15වධ දිධ පත්ශරධ ලදී  

රිතයන්සි ිර්සකුළරත්ධ මහ ා 2000 තපබරවාරි 24වධ දිධ පත්ශරධ ලදී  

පියතසේාධ රවසිංහ මහ ා 2001 තධොවැම්බර් 01වධ දිධ පත්ශරධ ලදී 

ලක්ෂ මික   යවි්රතම මහත්මික ය 2008 තපබරවාරි 19වධ දිධ පත්ශරධ ලදී  

ගතන්ෂ්ඨා ධර්මවර්ධධ මහ ා  2014 ජුලි 08 වධ දිධ පත්ශරධ ලදී 

ඩිල්රුක්ෂිල ඩයසා වි්රතමසිංහ මහත්මික ය 2015 තපබරවාරි 12වධ දිධ පත්ශරධ ලදී 

සරත්  යමාන්ධ මහ ා 2016 තධොවැම්බර් 24වධ දිධ පත්ශරධ ලදී 
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2017 වර්ෂහේ පළමු කාර්තුවට අදාළ කාර්ය සාධන හතොරතුු   

 

01. විහශෂෂඥ විමර්ශන ඒකකයක් පිහිටුවීම 

 

විවිධ වෘත්තිශයින් විසින් සැලසුම්ග ව සිදුශරධ දුෂ්ඨව සම්බන්ධ විමර්ශධ සාර්ථශ ශර ගැනීම 

සඳහා තපොලිසා නිලධා න් තවනුවට විවිධ ක්තෂ්ඨේාත්ධ වල වෘත්තිශයන්තගන් සමන්වි  විතශේාෂ්ඨඥ 

විමර්ශධ ඒශශයක් පිහිටුවීමට ශටයුතු කි ම ි  ෙ ාවශෙ  ශාර්යයකි.   

 සාවාධීධ තශොමික ෂ්ඨන් සභාවශ තසේාවය සඳහා තපොලිසා තෙපාර් තම්න්තුතව් නිලධා න් බඳවා 

ගන්තන් මන්ෙ යන්ධ එක්සත්  ාතීන්තේ දූෂ්ඨව විතරෝධී ප්ර ඥප්තිය යටතත් ශ්රීත ලංශාව 

නි ක්ෂ්ඨවය ශරධ  ා ෙ න් ර නි ක්ෂ්ඨශයින් නිරන් රතයන් ප්ර ශාධ ශරති.   
 

 ඒ සඳහා උපාකරධා  විමර්ශධ නිලධා න් 300ක් පමව බඳවා ගැනීම සඳහා 

ශළමධාශරව තසේාවා තෙපාර් තම්න්තුතව් ිනුමැතිය ඉල්ලා ඇ . 

 

 

 

02. ිරවාරණ ඒකකයක් පිහිටුවීම 
 

 

19 වධ ආණ්ඩුශම වෙ වසාථා සංතශෝධධත  156  ි (1) ඇ වගන්තිය යටතත් එක්සත්  ාතීන්තේ 

සම්මුතිය ිනුව ශටයුතු කි ම සඳහා නිවාරව ඒශශයක් පිහිටුවීම වැෙගත් තව්. 
 

ඒ සඳහා නිවාරව නිලධා   ධතුරු 16ක් පමවක් ශළමධාශරව තසේාවා තෙපාර් තම්න්තුව 

ිනුම  ශර ඇති ි ර, එය දිවයිධ පුරා ක්රිියාත්මශවීමට ප්රමාවවත් තධොතව්.  ඒ ිනුව 

හැකියාතවන් යුතු ප්රමාවවත් නිලධා  ශණ්ඩායමක් බඳවා ගැනීමට ිවශෙ  ශටයුතු සිදුශරමික න් 

සිටී. 

 

 

03. විමර්ශන/නීති ිරලධාමටන් ළුහුණු රීමටම 
 

 

වැටලීම් සහ ධඩු ශටයුතුවල සාර්ථශත්වය සඳහා නිලධා න්තේ පුහුණුව ඉ ා වැෙගත් 

සාධශයකි. 
 

 විමර්ශධ/නීති නිලධා න් සඳහා ඉංග්රීීසි භාෂ්ඨා ප්ර වීව ාවය ලබාදීම සඳහා USAID ආධාර 

ම  ඉංග්රීීසි පිබඳබඳ මහාාාර්යවරතයකු විසින් පුහුණු වැඩසටහධක් ෙැධටමත් කි මට 

ශටයුතු ශරනු ලැතේ. 
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04. හගොනු සංරක්ෂණ පශධතිය පරිගණක ගත රීමටම 
 

 

තමම තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තව  ලැබී ඇති පැමික ණිලි සම්බන්ධතයන් විමර්ශධය සඳහා ප්ර මාවවත් 

 රම්  ාක්ෂ්ඨණිශ උපශරව තධොමැති ි ර, විමර්ශධ හා නීති නිලධා න්තේ  ාක්ෂ්ඨණිශ ඥාධය 

වැඩිදියුණු ශළ යුතුවීම ශාලීධ ිවශෙ  ාවයකි.   ාතිශ වැෙගත්ශමකින් යුත් එම ශාර්ය සඳහා 

මූලෙ ාධාර ලබාදීමට ප්ර  ා න්ත්ධ වාෙය මාධව හිමික ශම් සහ ශම්ශරු ශටයුතු සඳහා වධ එක්සත් 

 ධපෙ රා ෙ  තෙපාර් තම්න්තු ශාර්යාංශය ඉදිරිපත්ව ඇ .  ඒ සඳහා ඉදිරි ශටයුතු කි මට විතේශ 

සම්පත් තෙපාර් තම්න්තුව මගින් ිනුමැතිය ඉල්ලා ඇ . 

   

 

05. 2017 වර්ෂහේ ළුහුණුවීේ (ජනවාරි සිට මැයි දක්වා) 
 
 

 විතේශිය පුහුණු හා වැඩමුළු   -   සහභාගී වු නිලධා න් සංඛ්යෙ ාව 05 

 තේශිය පුහුණු හා වැඩමුළු  - සහභාගී වු නිලධා න් සංඛ්යෙ ාව 06 

 නීති නිලධාරින් සහ විමර්ශධ නිලධා න් තවනුතවන් තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තුළ ිවම 

වශතයන් සතියශට තෙවරක් ෙැනුවත් කි තම් වැඩසටහන් පවත්වධ ලදී. 

 
 

06.  අවදානේ සහිත පැරණි හගොඩනැගිල්ල  

 
 

 වසර 100ශට වඩා පැරණි තෙමහල් තගොඩධැගිල්ල ිධාරක්ෂි  බැවින් ශාර්ය මණ්ඩලය 

හා ධඩු භාණ්ඩ එම තගොඩධැගිල්තලන් ඉවත් ශරධ තලස තගොඩධැගිලි 

තෙපාර් තම්න්තුතව් ඉංජිතන්රුවරයා ෙන්වා ඇ .   

 ඒ සඳහා තගොඩධැගිල්ලක් ලබා ගැනීමට සැලසුම් ශර ඇ . 

 
 

 

07. නව හගොඩනැගිල්ලක් ඉදිරීරිම 
 
 

 ිනුම  ශාර්ය මණ්ඩලය 822ක් වධ ි ර, ෙැධට තසේාවය ශරනුත  390ක් පමව පිරිසකි.  

ඉතිරි නිලධා න් බඳවා ගැනීමට ෙ ඉඩශඩ ප්ර මාවවත් තධොතව්. 
 

 ඉඩශඩ ප්ර මාවවත් තධොවීමට විසදුම් තලස බන්ධධාගාර නිල නිවාසය පිහිටි භූමික ය ෙ තමම 

තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තව  ලබාදී ඇති බැවින්, තගොඩධැගිල්ලක් ඉදිකි ම සඳහා සැලසුම් 

සශසා ශරමික න් පවතී. 
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08. ප්4වා න  ප රුකේ 
 
 

තමම තශොමික ෂ්ඨන් සභාව විසින් ශරනු ලබධ වැටලීම් හා විමර්ශධ සඳහා ප්ර මාවවත් වාහධ 

ප්ර මාවයක් තධොතිබීම ගැටළුවක්ව පැවතුධ ි ර, නිල රථවල හිඟයක් ෙ පැවතුණි. ඒ සඳහා තම් 

වසතර් ධව වාහධ 08ක් කුලී පෙධම ම  තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තව  ලබා ගැනීමට ප්රසම්පාෙධ 

ශටයුතු ආරම්භ ශර ඇ . 

 

 
 

09. එක්සේ ජාතින්හේ දූෂණ විහරෝධී  ප්4 ඥප්තිය ක්රිඅයාේමකවීමට අදාළ ප්4ගතිය 

 
 

 එක්සත්  ාතීන්තේ දූෂ්ඨව විතරෝධී ප්රඥප්තියට ශ්රීත ලංශාව 2004 වර්ෂ්ඨත  දී ිත්සන් ශර, 

එය පිබඳතගධ ඇ . එතමන්ම 19 වධ ආණ්ඩු්රතම වෙ වසාථා සංතශෝධධත  156 (ි) 

වෙ වසාථාවට ෙ තමම ශරුව ඇතුළත් ශර ඇ .  

 
 

 තමරට තුළ එක්සත්  ාතින්තේ දූෂ්ඨව විතරෝධී  ප්ර ඥප්තිය ක්රිියාත්මශ කි මට ිොළ 

තක්න්ද්රී ය ආය ධය වනුත  ිල්ලසා තහෝ දූෂ්ඨව තාෝෙධා විමර්ශධ තශොමික ෂ්ඨන් සභාව යි. 

 
 

 එම  ප්රඥප්තිත   දූෂ්ඨව  නිවාරවයට  ිොළ  වධ  2  වධ  පරිච්තේෙය   සහ  5   වධ   

පරිච්තේෙය ශ්රීත  ලංශාතව් ප්රාතයෝගිශව ක්රිියාත්මශවීම  සමා තලෝාධය කි ම සඳහා වධ 

ශණ්ඩායම 2017 මාර්තු මාසත  දී ශ්රීත ලංශාවට පැමික ව නි ක්ෂ්ඨවය ශරධ ලෙ ි ර, එහි 

වාර් ාව ඉදිරිත  දී ලබාතෙනු ඇ . 

 
 

 ඉහ  ප්රඥප්තිත  සාමාජිශ රටක් වධ තබොට්සාවාධා රා ෙ  නි ක්ෂ්ඨවය කි තම් වගීමම ශ්රීත 

ලංශාව හා ගිණි සමූහාණ්ඩුව යධ රටවලට  පැව  ඇති ශර් වෙ යකි.  එහි සමාතලෝාධ 

ශටයුතු තමම තශොමික ෂ්ඨන් සභාව ෙ නිතයෝ ධය ශරධ  ශ්රීත ලංශාතව් විතශේාෂ්ඨඥ ශණ්ඩායමක් 

විසින් නි ක්ෂ්ඨවය ශරමික න් පවතී. 
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නීති අංශය 

 

ිල්ලසා තහෝ දූෂ්ඨව තාෝෙධා විමර්ශධ තශොමික ෂ්ඨන් සභාතව් 16 වධ වගන්ති ප්ර ශාරව පත් ශරනු ලබධ 

ිධෙ ක්ෂ   ධරාල්වරයා නීති ිංශත  ප්ර ධානියා වශතයන් ෙ ශටයුතු ශරයි. සාවාධීධ නීති ිංශයක් තශොමික ෂ්ඨන් 

සභාව සතු වධ ි ර, එීම ිංශය විසින් සාක්ෂිල ඇගමම, තාෝෙධා හා ිකර තාෝෙධා පත්ධ  සැශසීම සිදු ශරනු 

ලබයි.  වෙ තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තවනුතවන් පැමික ණිල්තල් ධඩුව තමතහයවීම නීති ිංශත  නිලධා න් විසින් 

සිදු ශරනු ලැතේ. 

2017 ජනවාරි මස  

 

 මතහේාසාත්ධාත් 
ිකරශරවය 

මහාකරශරවය 

වර්ෂ්ඨත  තගොනු ශරධ ලෙ ධඩු සංඛ්යෙ ාව - 02 

විභාග තවමික න් පවතිධ ධඩු සංඛ්යෙ ාව 101 306 

 

 2017  ධවාරි මස ිවසන් වු ධඩු කිසිවක් තධොමැ . 

2017 හපබරවාරි මස 

හගොනු කරන ලද  ා අවසන් කරන ලද නඩු ප්ර මාණය 

 මහ ෂස්ත්රාාේ 

අධිකරණය 

ම ාධිකරණය 

විභාග තවමික න් පවතිධ ධඩු සංඛ්යෙ ාව 101 306 

තගොනු ශරධ ලෙ ධඩු සංඛ්යෙ ාව - 02 

ිවසන් ශල ධඩු සංඛ්යෙ ාව - 05 

2017.01.31 දිධට විභාග තවමික න් පවතිධ 
ධඩු සංඛ්යෙ ාව 

101 303 

 

පවරන ලද නඩු පිළිබඳ විස්තර  

නීති ිරලධාරියාහේ නම නඩු අංකය හගොනු අංකය නඩු පවරන ලද දිනය 

ඩී.ියි.රා පක්ෂ්ඨ මික ය 
සහශාර ි. නීති 

HC 03/2017 BC/1230/2014 2017.02.06 

බී.ආර්.ඒ. යසිංහ මික ය 
(ස.ි.) නීති 

HC 04/2017 BC/03/2015 2017.02.22 
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අවසන් කල නඩු ප්ර මාණය 

 මතහේාසාත්ධාත් 
ිකරශරවය 

මහාකරශරවය එශතුව ප්රතිශ ය 

වරෙශරු කි ම - 01 01 20% 

නිතෙොසා කි ම - 03 03 60% 

නිෙහසා කි ම - - - - 

වරෙ පිබඳගත් - 01 01 20% 

එශතුව - 05 05 100% 

 

 

අවසන් කරන ලද නඩු පිළිබඳ විස්තර 

 

ම ාධිකරණය 

නීති ිරලධාරියාහේ නම නඩු අංකය හගොනු අංකය අවසන් වු දිනය 

 

සී.තක්. යතසේාශර මික ය 
(ස.ි.) නීති 

HC 1994/13 R/03/2011 2017.02.02 

ඒ.ඇන් නි මයා 
(ස.ි.) නීති 

HC 1611/06 R/59/04 2017.02.17 

තක්.එම්.ඒ.සිරිවර්ධධ මික ය 
(ස.ි. ) නීති 

HC 1812/09 BC/1632/05 2017.02.22 

එම්.ආර්.වයි.තක්.උඩතවල මික ය 
(ස.ි. .) 

HC 2127/16 R/02/15 2017.02.27 

ආර්.වි්රත සිංහ මික ය 
(ස.ි. ) 

HC 1782/08 R/117/07 2017.02.28 

 

 

මහ ෂස්ත්රාාේ අධිකරණය 

නීති ිරලධාරියාහේ නම නඩු අංකය හගොනු අංකය අවසන් වු දිනය 

 

බී. ආර්. ඒ. යසිංහ මික ය 
(ස.ි.) නීති 

6178/01/2011 BC/1720/11 2017.02.02 

ඩේ.එම්.ටී.ඩී.බණ්ඩාර තමය 
(ස.ි.)නීති 

972/01/2015 BC/1133/12 2017.02.21 
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2017 මාර්තු මස 

හගොනු කරන ලද  ා අවසන් කරන ලද නඩු ප්ර මාණය 

 මහ ෂස්ත්රාාේ 

අධිකරණය 

ම ාධිකරණය 

විභාග තවමික න් පවතිධ ධඩු සංඛ්යෙ ාව 101 303 

තගොනු ශරධ ලෙ ධඩු සංඛ්යෙ ාව - 07 

ිවසන් ශල ධඩු සංඛ්යෙ ාව 02 04 

විභාග තවමික න් පවතිධ ධඩු සංඛ්යෙ ාව 99 306 

 

 
පවරන ලද නඩු පිළිබඳ විස්තර 

ම ාධිකරණය 

නීති ිරලධාරියාහේ නම නඩු අංකය හගොනු අංකය නඩු පවරන ලද දිනය 

සී.තක්. යතසේාශර තමය 
(ස.ි.) නීති 

05/2017 BC/1165/2011 2017.03.07 

තක්.එම්.ඒ.සිරිවර්ධධ මික ය 
(ස.ි.) නීති 

06/2017 BC/2422/2013 2017.03.09 

එසා.එම්.සේරි මයා 
(ස.ි.) නීති 

07/2017 BC/1096/2016 2017.03.09 

තේ.පී.පී.තක්. යලත් මික ය 
(ස.ි.) නීති 

08/2017 BC/128/2016 2017.03.13 

ටී. යතධත්ති තමය 
(ස.ි.) නීති 

09/2017 BC/2885/2015 2017.03.13 

ජී.මාදුවතේ මයා 
(ස.ි.) නීති 

10/2017 BC/522/2016 2017.03.16 

එසා.ියි. යසිංහ මික ය 
(නි.ි. ) 

11/2017 BC/1526/2003 2017.03.28 

 

 
 
අවසන් කල නඩු ප්ර මාණය 

 මතහේාසාත්ධාත් 
ිකරශරවය 

මහාකරශරවය එශතුව ප්රතිශ ය 

වරෙශරු කි ම - 01 01 16.7% 

නිතෙොසා කි ම 01 03 04 66.7% 

නිෙහසා කි ම 01 - 01 16.7% 

වරෙ පිබඳගත් - - - - 

එශතුව 02 04 06 100% 
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අවසන් කරන ලද නඩු පිළිබඳ විස්තර 

 

මතහේාසාත්ධාත් ිකරශරවය 

නීති ිරලධාරියාහේ නම නඩු අංකය හගොනු අංකය අවසන් වු දිනය 

 

ඒ. යසිංහ මික යස 
(ස.ි.) නීති 

6178/01/2014 BC/1720/11 2017.03.24 

 

 
ම ාධිකරණය 

 
නීති ිරලධාරියාහේ නම නඩු අංකය හගොනු අංකය අවසන් වු දිනය 

 

ඩී.ජී.තේ.තහයියන්තුඩුව මික ය 
(ස.ි. ) 

1895/12 R/135/2009 2017.03.13 

ආර්.වි්රත සිංහ මික ය 
(ස.ි. ) 

1977/13 BC/2299/2012 2017.03.21 

එසා.ියි. යසිංහ මික ය 
(නි.ි. ) 

1630/06 BC/510/2005 2017.03.21 

එසා.එම්.සේරි මයා 
(ස.ි.නීති) 

1869/11 BC/44/2009 2017.03.20 

 
 

 

විමර්ශන අංශය 
 
ිල්ලසා තහෝ දූෂ්ඨව තාෝෙධා පිබඳබඳ සියලු විමර්ශධ ශටයුතු සිදුශරනු ලබන්තන් තමම තශොමික ෂ්ඨන් සභාතව් 

සාථාපධය ශර ඇති විමර්ශධ ිංශය මඟිනි. 

 

ිංශ 1954 ිංශ (II) ෙරධ ිල්ලසා පධතත් හා 1994 ිංශ 19 ෙරධ ිල්ලසා තහෝ දූෂ්ඨව තාෝෙධා විමර්ශධ 

තශොමික ෂ්ඨන් සභා පධත න් පවරා දී ඇති බල ල ිනුව විමර්ශධ ිංශයට නිලධා න් පත්තශොට විමර්ශධ 

ශටයුතු සිදුශරනු ලබයි. 

 

ිධෙ ක්ෂ  (විමර්ශධ) වරතයකුතේ ප්ර ධාධත්වතයන් තමම ිංශත  ශටයුතු පවත්වාතගධ යනු ලබධ 

ි ර,නිතයෝ ෙ  ිධෙ ක්ෂ  (විමර්ශධ) හා සහශාර ිධෙ ක්ෂ   (විමර්ශධ) වරුන් තෙතෙධකු යටතත් විමර්ශධ 

ශටයුතු ඒශශවලට තබො ඇ . එම ිංශවල සාථාධාකරපතිවරුන් තලස පළපුරුදු  නිලධා න් පත් ශර ඇ . 
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විමර්ශනය සඳ ා හයොමු කරන ලද හගොනු පිළිබඳ විසත්ර - 
 

 

මාසය අල්ලස්පැමිණිලි දූෂණ 

පැමිණිලි 

වේකේ 

පැමිණිලි 

එකතුව 

 ධවාරි 37 76 08 121 

 

 

 

 

මාසය අල්ලස්පැමිණිලි දූෂණ 

පැමිණිලි 

වේකේ 

පැමිණිලි 

එකතුව 

තපබරවාරි 39 43 14 96 

 

 

 

 

මාසය අල්ලස්පැමිණිලි දූෂණ 

පැමිණිලි 

වේකේ 

පැමිණිලි 

එකතුව 

මාර්තු 77 184 28 289 
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වැටලීේ අංශය 
 

 

 

2017 ජනවාරි මස 

මුලු වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 08 

සාර් ශ වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 06 

ිසාර් ශ වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 01 
ශල් යධ ලෙ  වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 01 

ිත් ිඩංගුවට ගන්ධා ලෙ පුේගලයින් සංඛ්යෙ ාව 07 

 

 

2017 හපබරවාරි මස 

මුලු වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 06 

සාර් ශ වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 04 

ිසාර් ශ වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 01 

ශල් යධ ලෙ  වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 01 
ිත් ිඩංගුවට ගන්ධා ලෙ පුේගලයින් සංඛ්යෙ ාව 04 

 

 

2017 මාර්තු මස 

මුලු වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 08 

සාර් ශ වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 05 
ිසාර් ශ වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 02 

ශල් යධ ලෙ  වැටලීම් සංඛ්යෙ ාව 01 

ිත් ිඩංගුවට ගන්ධා ලෙ පුේගලයින් සංඛ්යෙ ාව 08 
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හල්කේ අංශය 

තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තව  ලැතබධ සියලු පැමික ණිබඳ ලියාපදිංචි ශර සුදුසු නිතයෝග ලබා ගැනීම සඳහා, 

තශොමික ෂ්ඨන් සභාව තව  ඉදිරිපත් කි ම  තල්ශම් ශාර්යාලය විසින් සිදුශරනු ලැතේ. තමම ිංශත  

ප්ර ධානීයා තලස ශ්රීත ලංශා පරිපාලධ තසේාවත  I වධ පන්තිත  නිලධා තයකු වධ ටී. ගාමික ණී මුවසිංහ 

මහ ා 2015 වර්ෂ්ඨත  සිට 2017.02.27 දිධ ෙක්වා ශටයුතු ශරධ ලදී. 2017.02.28 දිධ සිට 2017.03.31 

දිධ ෙක්වා තමම  ධතුර පුරප්පාඩුව පවතී. 

 

 

2017 වර්ෂහේ පැමිණිළි ලැබීහේ ස්වභාවය (ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා) 

පළමු ශාර්තුව තුළ පැමික ණිබඳ 731 ලැබී ඇති ි ර,එහි වර්ගීශරවය පහ  ෙැක්තව්. 

 

2017 ජනවාරි මාසය 

 නිර්ධාමික ශ පැමික ණිලි - 103 
 වැටලීම්   -   06 
 ධාමික ශ පැමික ණිලි - 122 - 231 

 
 

2017 හපබරවාරි මාසය 

 නිර්ධාමික ශ පැමික ණිලි - 115 
 වැටලීම්   -   05 
 ධාමික ශ පැමික ණිලි - 114 - 234 

 

 

2017 මාර්තු මාසය 

 නිර්ධාමික ශ පැමික ණිලි - 133 
 වැටලීම්   -   02 
 ධාමික ශ පැමික ණිලි - 131 - 266 
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පාලන අංශය  

තශොමික ෂ්ඨන් සභාතව් පාලධ ිංශයත  ශටයුතු ිධෙ ක්ෂ  (පාලධ) යටතත් ඉටු ශරනු ලබයි. ිධෙ ක්ෂ  (පාලධ) 

වශතයන් ශ්රීත ලංශා පරිපාලධ තසේාවත  I වධ පන්තිත  නිලධා තයකු වධ ඒ.එම්.ආර්.එසා.ඒ.ිදිශාරි මහ ා 

ශටයුතු ශරයි. 

 
 

2017   ධවාරි මස 01 දිධ සිට මාර්තු මස 31 දිධ ෙක්වා 

 ධතුරු ධාමය 
ිනුම  
 ධතුරු 
සංඛ්යෙ ාව 

 ධෙ  සංඛ්යෙ ාව පුරප්පාඩු 
සංඛ්යෙ ාව 

සභාපති 01 01 00 

තශොමසාරිසා 02 02 00 

ිධෙ ක්ෂ්ඨ  ධරාල් 01 01 00 

තල්ශම් 01 00 01 

ිතිතර්ශ ිධෙ ක්ෂ්ඨ  ධරාල් 01 00 01 

නිතයෝ ෙ  ිධෙ ක්ෂ්ඨ  ධරාල් 05 02 03 

ිධෙ ක්ෂ්ඨ )පාලධ(  01 01 00 

ප්රධාධ ගවශාකරශාරි 01 01 00 

සහශාර ිධෙ ක්ෂ්ඨ  ධරාල් 10 04 06 

සහශාර ිධෙ ක්ෂ්ඨ )නීති(  25 22 03 

ඉංජිතන්රු 01 00 01 

ගවශාකරශාරි 03 00 03 

 ක්තසේාරුශරු 02 00 02 

සහශාර/  නිතයෝ ෙ තශොමසාරි 01 00 01 

විගවධ ිකරශාරි 01 00 01 

තර්ගු ිකරශාරි 01 00 01 

ිධෙ ක්ෂ්ඨ (ශ්රාවෙ /ෙෘශය) 01 00 01 

පරිපාලධ නිලධාරි 03 00 03 

භාෂ්ඨා පරිවර් ශ 04 02 02 

ත ොරතුරු හා සන්නිතව්ෙධ  ාක්ෂ්ඨව 
නිලධාරි 

01 
01 00 

බුේකර ිංශ නිලධාරි 10 00 10 

ියවැය සහශාර 01 01 00 

සංවර්ධධ නිලධාරි 04 03 01 

දූෂ්ඨව නිවාරව නිලධා  16 00 16 

නීති සහශාර 17 00 17 

ප්රවෘත්ති නිලධාරි 01 00 01 

පුසා ශාලයාකරපති 01 01 00 

සහශාර දිසාත්රි ක්  ක්තසේාරුශරු 02 00 02 

ප්රවාහධ නිලධාරි 01 00 01 

ත ොරතුරු සන්නිතව්ෙධ  ාක්ෂ්ඨව සහශාර 03 01 02 

රා ෙ  ශළමධාශරව සහශාර 110 50 60 

ලඝු තල්ඛ්යශ )සිංහල(  04 00 04 

ලඝු තල්ඛ්යශ )තෙමළ(  02 00 02 

ලඝු තල්ඛ්යශ (ඉංග්රි සි) 04 00 04 

යතුරු තල්ඛ්යශ )සිංහල(  14 00 14 

යතුරු තල්ඛ්යශ )තෙමළ(  04 00 04 

යතුරු තල්ඛ්යශ (ඉංග්රි සි) 04 00 04 

රියදුරු 45 36 09 

 ල ධල ශාර්මික ශ 01 00 01 

වායු සමීශරව ශාර්මික ශ ශිල්පී 01 00 01 
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පුසා ශාල සහායශ 01 00 01 

තල්ඛ්යධ සහායශ 02 00 02 

ශාර්යාල ශාර්ය සහායශ 45 38 07 

පවිත්ධ ා ශම්ශරු 20 00 20 

මුරශරු 15 00 15 

එකතුව 394 167 227 

 

ප්4වා ණ අංශය  

2016 තෙසැම්බර් 31 වධ විට තශොමික ෂ්ඨන් සභාව සතු මුළු වාහධ සංඛ්යෙ ාව 40 කි. මික න් 08ක් යතුරු පැදි 

තව්.එය පහ  සඳහන් වගුතව් තවන් තවන් වශතයන් ෙක්වා තිතේ. 

2017 ජනවාරි මස සිට මාර්තු මස 31 දක්වා 

වාහධ පන්තිය සංඛ්යෙ ාව 

ේවිත්ව ශාර්ය වාහධ 12 
තමෝටර් තශෝච් 03 

තමෝටර් ශාර් 17 

තමෝටර් බයිසිශල් 08 
මුළු සංඛ්යෙ ාව 40 

 

මානව සේපේ සංවර්ධනය 

2017.01.01 දින සිට 2017.03.31 දක්වා හශශිය ළුහුණුවීේ. 

ිනු 
ිංශය 

පුහුණු පාධමාලාව 
පැවැත් වු ආය ධය 

පාධමාලාතව් ධම සහභාගී වු නිලධාරියාතේ 
ධම 

පැවැත් වු දිධය 

01 නිපුධ ා සංවර්ධධ 
ිරමුෙල 

ර ත  ප්රසම්පාෙධ ක්රිියාවලිය 
සම්බන්ධ පුහුණු පාධමාලාව 

තක්.ජී.හසි  ප්රභාෂ්ඨා මයා 
රා.ශ.ස 

2017.02.27 සහ 28 

02 ඉදිකිරිම් 
යන්තත්ධෝපශරව 
පුහුණු මධෙ සාථාධය 
 

සැපයුම්  ාල ශළමවාශරධය 
පිබඳබෙ පෙධම් පාධමාලාව 

තක්.ජී.හසි  ප්රභාෂ්ඨා මයා 
රා.ශ.ස 

2017.02.23 දිධ සිට 
බ්7 සාපතින්ො දිධ 05 ක් 

03 ඉදිකිරිම් 
යන්තත්ධෝපශරව 
පුහුණු මධෙ සාථාධය 
 

විදුලි  ධශ යන්ත්ධ භාවි ය හා 
ධඩත්තුව 

ඊ.ඒ.වයි.ෙයාරත්ධ මයා 
රා.ශ.ස 

2017.03.01 හා 02 

04 ඉදිකිරිම් 
යන්තත්ධෝපශරව 
පුහුණු මධෙ සාථාධය 
 

ගබඩාශරවය පිබඳබෙ පෙධම් 
පාධමාලාව 

තක්.ඒ.ඩී.ාාධශ මයා 
රා.ශ.ස 

2017.03.24 දිධ සිට 
සිකුරාො දිධ 05 ක් 

 

2017.01.01 දින සිට 2017.03.31 දින දක්වා විහශශීය ළුහුණු පාඨමාලා 

ිනු 
ිංශය 

පුහුණු වැඩමුළුව / 
සම්මන්ත්ධ වය පැවැත් 
වු රට 

පුහුණු වැඩමුළුව/ 
සම්මන්ත්ධ වත  ධම 

සහභාගී වු නිලධා න් පැවැත් වු දිධය 

02 Dubai - UAE ISS World middle East 2017 ඩේ.එල්.රංජිත් සිල්වා 
මහ ා 

2017.03.13 දිධ සිට 
2017.03.15 දිධ 
ෙක්වා 
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ගිණුේ අංශය  

තශොමික ෂ්ඨන් සභාතව් මූලෙ  ශළමධාශරවය සාර්ථශ තලස ක්රිියාත්මශ කි තම් ිරමුණින් යුතුව ශටයුතු 

ශරධ තමම ිංශය ප්රධාධ ගවශාකරශා වරතයකු යටතත් හා ශාර්ය මණ්ඩල නිළධාරින්තේ සහාය 

සහි ව ක්රිියාත්මශතව්. මූලෙ  ශළමධාශරවය, ගිණුම් වාර් ා සශසා කි ම ඇතුළු පහ  සෙහන් 

යටි ල පහසු ම් සැපමම තමම ිංශත  ප්රධාධ ශාර්යභාරය තව්. 

 

1. විමර්ශධ ිංශත  හැර තශොමික ෂ්ඨන් සභාතව් සියලුම නිලධාරින්තේ වැටුප් තගවීම ඇතුළු සියලු 

ආශාරත  තගවීම්.  

2. ිවශෙ  ිවසාථාවන්හිදී ප්රසම්පාෙධ ශටයුතු ක්රිියාත්මශ කි ම 

3. විතශේාෂ්ඨ ිත්තිශාරම්, උත්සව ිත්තිශරම්, ආපො වය තගවීම් සිදුකි ම සඳහා ර ත  

නිලධාරින්තේ ිත්තිශරම් ගිණුම පවත්වා තගධයාම 

4. වැටලීම්වලදී උපාය දූ යන්තලස ඊට සම්බන්ධවධ නිලධාරින්ට ිත්තිශාරම් ලබාදීමට 

වැටලීම් ිත්තිශාරම් ගිණුම පවත්වා තගධයාම 

 

 

2017.03.31 දිධට 

 

 2017 

   විස්තරය  උපරිම වැය 

සීමාව 

               ු . 

අවම ලැබීේ 

සීමාව  

                 ු    . 

උපරිම  ර සීමාව 

  

                ු . 

අේතිකාරේ ‘ බී’ ගිණුම    

විසර් ධ පධ  යටතත් නියම ශර ඇති සීමාව 7,500,000.00 5,000,000.00 30,000,000.00 

2017.03.31 දිධට ඇති   ෙ  මුෙල 1,390,862.00 766,408.00 14,756,960.00 

වැටලීේ අේතිකාරේ ගිණුම    

විසර් ධ පධ  යටතත් නියම ශර ඇති සීමාව 150,000,000.00     2,000,000.00 275,000,000.00 

2017.03.31 දිධට ඇති   ෙ  මුෙල 675,500.00 346,500.00 18,859,301.98 
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nraw;gzp 

,yQ;rk;> Coy; kw;Wk; rl;l uPjpaw;w Kiwapy; nrhj;J 
Nrfupj;jYf;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; epahakhd kw;Wk; ePjpahd  
nray;Kiwfs; Clhf mtw;iw jLj;jy; kw;Wk; tof;F 
njhlUtjw;F Kd;epd;W elbf;if vLg;gJ ,yQ;rk; my;yJ 
Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd 
Mizf;FOtpd; nraw;gzpahFk;. 

2017 Mk; Mz;L  jtiz  

(2017 rdtup 01 Mk; jpfjp Kjy; 2017 khu;r; 31 Mk; jpfjp tiu)  

,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T 

nra;tjw;fhd Mizf;FO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mwpKfk; 

1954 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f ,yQ;r rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yQ;r 

Mizahsu; jpizf;fsk; ,y;yhnjhopf;fg;gl;L ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa 

rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO 1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f 

rl;lj;jpd; %yk; epWtg;gl;Ls;sJ. 1994 Mk; Mz;bd; brk;gu; khjk; 15 Mk; 

jpfjpapypUe;J Mizf;FO nraw;gl Muk;gpj;jJ. 

 

1.1 Mizf;FO 
 

1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis 

Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO rl;lj;jpd; 2(M) gpuptpd; gpufhuk; kw;Wk; 1978 Mk; 

Mz;L murpayikg;Gf;F nra;ag;gl;l 19 MtJ jpUj;jj;jpd; gpufhuk; murpayikg;Gg; 

Nguitapd; rpghupRf;F mika mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fspdhy; Mizf;FOtpd; 

cWg;gpdu;fs; Ie;J Mz;L fhyg;gFjpf;F epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. 
 

Mizf;FO %d;W cWg;gpdu;fis nfhz;Ls;sJ. mtu;fspy; ,Utu; Xa;Tngw;w cau; 

ePjpkd;w my;yJ Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w ePjpgjpfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Mizf;FOtpd; %d;whtJ cWg;gpdu; Fw;wg; Gydha;T kw;Wk; rl;lj;ij mKy;gLj;jy; 

njhlu;ghf gue;j mDgtk; cs;stuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Mizf;FOtpd; jtprhsuhf 

Xa;Tngw;w cau; ePjpkd;w my;yJ Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w ePjpgjpfspy; xUtu; [dhjpgjp 

mtu;fspdhy; epakpf;fg;gLthu;.   



17 
 

 

2015 xf;Nlhgu; 20  

Ie;jhtJ Mizf;FOtpd; cWg;gpdu;fs;  

gjtp ngau; Vida jfty;fs; 

jtprhsu; ePjpgjp. uP.gP.tPuR+upa  Xa;Tngw;w cau; ePjpkd;w ePjpgjp  

Mizahsu; ePjpgjp. lgps;A. yhy; uQ;rpj; 
rpy;th  

Xa;Tngw;w Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w 
ePjpgjp 

Mizahsu; jpU rP.netpy; FUNf  Xa;Tngw;w rpNu\;l nghyp]; 
mj;jpal;rfu;  

 

gzpg;ghsu; ehafq;fs ; 

gjtpg; ngau; gjtpf; fhyk;  

jpUkjp. gp. neYk; fkNf 1994 bnrk;gu; 15 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu; 

jpU. upad;\p mu;rFyuj;d 2000 ngg;utup 24 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu; 

jpU. gpaNrd uzrpq;f 2001 etk;gu; 01 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu; 

jpUkjp. yf;\;kp [atpf;uk 2008 ngg;utup 19 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu; 

jpU. fNz\; ju;ktu;j;jd 2014 A+iy 08 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu; 

jpUkjp. by;Uf;rp la]; tpf;ukrpq;f 2015 ngg;utup 12 Mk; jpfjpad;W epakdk; ngw;wtu;  

jpU. ruj; [akhd;d 2016 etk;gu; 24 Mk; jpfjp epakdk; ngw;wtu; 
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2017  Mz;bd; KjyhtJ jtizf;F Vw;Gila nrayhw;Wif gw;wpa jfty;fs;  
01. tpNrl Gydha;Tg; gpupnthd;iw jhgpj;jy;.  

gy;NtWgl;l njhopw;Jiwapduhy; jpl;lkpl;l mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Coy; 
njhlu;ghf Gydha;Tfis ntw;wpfukhf nraw;gLj;Jtjw;F nghyp]; 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F gjpyhf gy;NtWgl;l njhopw;Jiwfisr; Nru;e;j 
cj;jpNahfj;ju;fisf; nfhz;l tpNrl Gydha;Tg; gpupnthd;iw epWTtJ fl;lhaj; 
Njitg;ghlhFk;.     

 RahjPd Mizf;FOnthd;wpd; Nritf;F nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fis 
Ml;Nru;g;gJ vjw;fhf vd;gjhf If;fpa ehLfs; Coy; vjpu;g;G rkthaj;jpd; 
fPo; ,yq;ifia mtjhdpg;Gr; nra;Ak; fz;fhzpg;hsu;fs; mbf;fb Nfs;tp 
vOg;Gfpd;wdu;.   
 

 mg;gzpf;fhf gl;ljhup Gydha;T cj;jpNahfj;ju;fs; 300 Ngiu 
Ml;Nru;g;gjw;F Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jpd; mDkjp 
Nfhug;gl;Ls;sJ.  

 

02. jLg;G gpupnthd;iw epWTjy;  
 

murpayikg;Gf;fhd 19 MtJ jpUj;jpd; 156 m(1) gpuptpd; fPo; If;fpa ehLfs; 
mikaj;jpd; cld;gbf;iff;F mika eltbf;if vLg;gjw;F jLg;Gg; gpupnthd;iw 
epWTtJ Kf;fpakhFk;. 
 
mjw;fhf Ntz;b jLg;G cj;jpNahfj;ju;fs; 16 NgUf;F Kfhikj;Jt Nritfs; 
jpizf;fsj;jpdhy; mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. me;j Mszp ehL KOtJk; 
nraw;ghLfis Kd;ndLg;gjw;F NghJkhdjhf ,y;iy. mjw;fpzq;f jpwikAs;s 
NghJkhd msT cj;jpNahfj;ju;fis Ml;Nru;g;jw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.   

 

03. Gydha;T / rl;l mYtyu;fSf;F gapw;rpaspj;jy;  

 

Rw;wptisg;Gf;fs; kw;Wk; tof;F tplaq;fspy; Kd;Ndw;wk; fhz;gjw;F 
cj;jpNahfj;ju;fis gapw;Wtpg;gJ ,d;wpaikahjjhFk;.  
 

 Gydha;T / rl;l mYtyu;fSf;F Mq;fpy nkhopj; Nju;r;rpia toq;Fk; 

nghUl;L USAID cjtpAld; Mq;fpy NguhrpupanuhUtupd; %yk; gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;W jw;NghJ eilKiwg;gLj;jg;gl;LtUfpd;wJ.  

 

04. Nfhitfisg; Ngzpg; ghJfhf;Fk; njhFjpia fzpdpkag;gLj;jy;  

 
,e;j Mizf;FOTf;F fpilf;fg;ngw;Ws;s Kiwg;ghLfs; njhlu;ghf 
Gydha;Tfis Nkw;nfhs;tjw;F njhopy;El;g cgfuzq;fs; gw;whf;Fiwahf 
cs;sd. Gydha;T kw;Wk; rl;l mytyu;fspd; njhopy;El;g mwpit tpUj;jp 
nra;tJ fhyj;jpd; NjitahFk;. Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j mg;gzpf;F 
epjpAjtp nra;tjw;F rdehafk;> kdpj cupikfs; kw;Wk; njhopy; 
mYty;fSf;Fg; nghWg;ghd If;fpa mnkupf;f jpizf;fs Kftuhz;ik epWtdk; 
Kd;te;Js;sJ. mjw;fpzq;f Nkyjpf eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F 
ntspehl;L tsj; jpizf;fsj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gl;Ls;sJ.   
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05. 2017 Mk; Mz;by; gapw;rpfs; (rdtup njhlf;fk; Nk khjk; tiu)  

 

 ntspehl;Lg; gapw;rpfs; kw;Wk; nrayku;Tfs; - gq;Fgw;wpNahu; vz;zpf;if 05  

 cs;ehl;Lg; gapw;rpfs; kw;Wk; nrayku;Tfs; - gq;Fgw;wpNahu; vz;zpf;if 06  

 rl;l cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; Gydha;T cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
Mizf;FOtpy; thuj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ ,uz;L jlitfs; mwpT+l;ly; 
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;ld.  

 
 

06.  Mgj;Jkpf;f gioa fl;blk;  
 

 100 tUlq;fis tplTk; goikahd ,uz;L khbf; fl;blk; Mgj;jhd 
epiyapy; cs;sjdhy; mq;fpUf;Fk; cj;jpNahfj;ju;fisak; fhz;gpg;Gg; 
nghUl;fisAk; mf;fl;blj;jpypUe;J mfw;wpf;nfhs;SkhW fl;blj; 
jpizf;fsj;jpd; nghwpapayhsupdhy; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 mjw;fhd fl;blnkhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

 
 

07. Gjpa fl;blnkhd;iw epu;khzpj;jy;  
 

 mDkjpf;fg;gl;Ls;s Mszp vz;zpf;if 822 MFk;. jw;NghJ 390 Ngu; 
khj;jpuNk Nritapy; <Lgl;Ls;sdu;. Nkyjpf cj;jpNahfj;ju;fis 
Ml;Nru;g;gjw;F ,lg; gw;whf;Fiw epyTfpd;wJ.  

 

 ,lg; gw;whf;Fiwf;F jPu;thf rpiwr;rhiy cj;jpNahfG+u;t tpLjp 
mike;Js;s fhzpAk; ,e;j Mizf;FOTf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. vdNt 
fl;blnkhd;iw epu;khzpg;gjw;fhd jpl;lq;fs; jahupf;fg;gl;L tUfpd;wd.  

 

 
 

08. Nghf;Ftuj;J trjpfs;  
 

,e;j Mizf;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Rw;wptisg;Gf;fs; kw;Wk; Gydha;T 
eltbf;iffSf;F NghJkhd msT thfdq;fs; ,y;yhky; ,Ug;gJ gpur;rpidahf 
cs;sJ. cj;jpNahfG+u;t thfdq;fspYk; gw;whf;Fiw epyTfpd;wJ. ,e;j 
tUlj;jpy; Mizf;FOtpd; NjitfSf;fhf 08 thfdq;fs; thlif mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ngWif eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.   

 
 

09. If;fpa ehLfs; mikaj;jpd; Coy; vjpu;g;G rkthaj;ij eilKiwg;gLj;jYk; 
mjd; Kd;Ndw;wKk;  

 

 If;fpa ehLfs; mikaj;jpd; Coy; vjpu;g;G rkthaj;jpw;F ,yq;if 2004 Mk; 
Mz;L ifr;rhj;jpl;L mjid Vw;Wf;nfhz;Ls;sJ. mj;NjhL murpayikg;Gf;fhd 
19 MtJ jpUj;jj;jpd; 156 (m) gpuptpYk; ,e;j tplak; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.  
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 ,e;j ehl;by; If;fpa ehLfs; mikg;gpd; Coy; vjpu;g;G rkthaj;ij 
eilKiwg;gLj;Jk; Nfe;jpu epWtdkhf ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa 
rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO fhzg;gLfpd;wJ.  

 

 me;j rkthaj;jpy; Coy; jLg;Gf;F Vw;Gila 2 MtJ mj;jpahak; kw;Wk; 5 
MtJ mj;jpahaj;ij ,yq;if ehl;bDs;  nray;Kiw uPjpahf 
eilKiwg;gLj;Jtij kPsha;T nra;tjw;fhd FO 2017 khu;r; khjk; ,yq;iff;F 
r%fkspj;J fz;fhzpg;Gf;fis Nkw;nfhz;lJ. mf;FOtpd; mwpf;if 
vjpu;fhyj;jpy; rku;g;gpf;fg;glTs;sJ.      
 

 Nkw;gb rkthaj;jpd; cWg;G ehnlhd;whd ngh];lthdh ehl;il fz;fhzpf;Fk; 
nghWg;G ,yq;iff;Fk; fpdp FbauRf;Fk; nghWg;gspf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fpzq;f 
me;j ehl;bdJ kPsha;Tg; gzpfs; ,e;j Mizf;FOtpd; gpujpepjpfs; mlq;fpa 
epGzj;Jt FOnthd;wpdhy; mtjhdpf;fg;gl;L tUfpd;wd.   

 

 

rl;lg; gpupT 

,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO 

rl;lj;jpd; 16 Mk; gpupTf;F mika epakpf;fg;gLk; gzpg;ghsu; ehafk; rl;lg; gpuptpd; 

jiytuhf flikahw;Wfpd;whu;. RahjPd rl;lg; gpupnthd;W Mizf;FOtpy; 

mikf;fg;gl;Ls;sNjhL> mg;gpuptpd; %yk; rhl;rpaq;fs; kjpg;gPL> Fw;wg;gj;jpuq;fs; kw;Wk; 

Fw;wg;gfu;Tfs; jahupf;fg;gLfpd;wd. NkYk; Mizf;FO rhu;ghf Kiwg;ghl;L jug;gpd; 

rhu;gpy; tof;if topelhj;jy; rl;lg; gpuptpd; cj;jpNahfj;ju;fshy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

2017 rdtup khjk ;  

 ePjthd; ePjpkd;wk; Nky; ePjpkd;wk; 

tUlj;jpy; njhLf;fg;gl;l tof;Ffspd; 
vz;zpf;if 

- 02 

tprhuizapYs;s tof;Ffspd; vz;zpf;if 101 306 

 

 2017 rdtup khjk; epiwtile;j tof;Ffs; vJTk; ,y;iy.  

2017 ngg;utup khjk ; 

njhLf;fg;gl;l kw;Wk; epiwTnra;ag;gl;l tof;Ffspd; vz;zpf;if  

 ePjthd; ePjpkd;wk; Nky; ePjpkd;wk; 

tprhuizapYs;s tof;Ffspd; vz;zpf;if 101 306 

njhLf;fg;gl;l tof;Ffspd; vz;zpf;if - 02 

epiwtile;j tof;Ffspd; vz;zpf;if - 05 

2017.01.31 Mk; jpfjpf;F tprhuizapYs;s 
tof;Ffspd; vz;zpf;if  

101 303 
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njhLf;fg;gl;l tof;Ffspd; tpguq;fs;  

rl;l mYtyupd; ngau; tof;F ,yf;fk; Nfhit ,yf;fk; tof;F njhLf;fg;gl;l 
jpfjp 

jpUkjp. B.I. uh[gf;\ 
cjtpg; gzpg;ghsu; 
(rl;lk;) 

HC 03/2017 BC/1230/2014 2017.02.06 

jpUkjp 
gP.Mu;.V.[arpq;f 
cjtpg; gzpg;ghsu; 
(rl;lk;) 

HC 04/2017 BC/03/2015 2017.02.22 

 

 

epiwTnra;ag;gl;l tof;Ffspd; vz;zpf;if 

 ePjthd; ePjpkd;wk; Nky; ePjpkd;wk; nkhj;jk; tPjk; 

Fw;wthspahf;Fjy; - 01 01 20% 

Rj;jthspahf;Fjy; - 03 03 60% 

tpLtpj;jy; - - - - 

Fw;wj;ij 
xg;Gf;nfhs;sy; 

- 01 01 20% 

nkhj;jk; - 05 05 100% 

 

 

epiwTnra;ag;gl;l tof;Ffs; gw;wpa tpguk; 

Nky; ePjpkd;wk; 

rl;l mYtyupd; ngau; tof;F ,yf;fk; Nfhit ,yf;fk; tof;F epiwtile;j 
jpfjp 

jpUkjp rP.Nf.[aNrfu (c.g) 
rl;lk;  

HC 1994/13 R/03/2011 2017.02.02 

jpU. V.vd;jdP (c.g) rl;lk; HC 1611/06 R/59/04 2017.02.17 
jpUkjp. Nf.vk;.V.rpwptu;jd  
(c.g) rl;lk; 

HC 1812/09 BC/1632/05 2017.02.22 

jpUkjp. 
vk;.Mu;.it.Nf.clnty  
(c.g.e) rl;lk; 

HC 2127/16 R/02/15 2017.02.27 

jpUkjp Mu;.tpf;fpukrpq;f 
(c.g.e) rl;lk; 

HC 1782/08 R/117/07 2017.02.28 

 

 

ePjthd; ePjpkd;wk; 

rl;l mYtyupd; ngau; tof;F ,yf;fk; Nfhit ,yf;fk; tof;F epiwtile;j 
jpfjp 

jpUkjp gP.Mu;.V.[arpq;f 
cjtpg; gzpg;ghsu; (rl;lk;) 

6178/01/2011 BC/1720/11 2017.02.02 

nry;tp. 
lgps;A.vk;.uP.gP.gz;lhu  
(c.g) rl;lk; 

972/01/2015 BC/1133/12 2017.02.21 
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2017 khu;r; khjk; 

njhLf;fg;gl;l kw;Wk; epiwTnra;ag;gl;l tof;Ffspd; vz;zpf;if 

 ePjthd; ePjpkd;wk; Nky; ePjpkd;wk; 

tprhuizapYs;s tof;Ffspd; vz;zpf;if 101 303 

njhLf;fg;gl;l tof;Ffspd; vz;zpf;if - 07 

epiwtile;j tof;Ffspd; vz;zpf;if 02 04 

2017.01.31 Mk; jpfjpf;F tprhuizapYs;s 
tof;Ffspd; vz;zpf;if  

99 306 

 
 

njhLf;fg;gl;l tof;Ffspd; tpguq;fs; 

Nky; ePjpkd;wk; 

rl;l mYtyupd; ngau; tof;F ,yf;fk; Nfhit ,yf;fk; tof;F 
njhLf;fg;gl;l jpfjp 

nry;tp. rP.Nf.[aNrfu 
(c.g.) rl;lk;  

05/2017 BC/1165/2011 2017.03.07 

jpUkjp. 
Nf.vk;.rpwptu;jd  
(c.g.) rl;lk; 

06/2017 BC/2422/2013 2017.03.09 

jpU.v];.vk;.rg;up  
(c.g.) rl;lk; 

07/2017 BC/1096/2016 2017.03.09 

jpUkjp. 
N[.gp.gp.Nf.[ayj;  
(c.g.) rl;lk; 

08/2017 BC/128/2016 2017.03.13 

nry;tp. uP.[anej;jp  
(c.g.) rl;lk; 

09/2017 BC/2885/2015 2017.03.13 

jpU. N[.khJtNf 
(c.g.) rl;lk; 

10/2017 BC/522/2016 2017.03.16 

jpUkjp. 
v];.I.[arpq;f 
(gp.g.e) rl;lk; 

11/2017 BC/1526/2003 2017.03.28 

 
 

epiwTnra;ag;gl;l tof;Ffspd; vz;zpf;if 

 ePjthd; ePjpkd;wk; Nky; ePjpkd;wk; nkhj;jk; tPjk; 

Fw;wthspahf;Fjy; - 01 01 16.7% 

Rj;jthspahf;Fjy; 01 03 04 66.7% 

tpLtpj;jy; 01 - 01 16.7% 

Fw;wj;ij 
xg;Gf;nfhs;sy; 

- - - - 

nkhj;jk; 02 04 06 100% 
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epiwTnra;ag;gl;l tof;Ffs; gw;wpa tpguk; 

ePjthd; ePjpkd;wk; 

rl;l mYtyupd; ngau; tof;F ,yf;fk; Nfhit ,yf;fk; tof;F epiwtile;j 
jpfjp 

jpUkjp. V.[arpq;f (c.g) 
rl;lk;  

6178/01/2014 BC/1720/11 2017.03.24 

 
 
 
Nky; ePjpkd;wk ; 
 
rl;l mYtyupd; ngau; tof;F ,yf;fk; Nfhit ,yf;fk; tof;F epiwtile;j 

jpfjp 
jpUkjp. 
B.[P.N[.n`a;ad;JLt 
(c.g.e)  

1895/12 R/135/2009 2017.03.13 

jpUkjp. Mu;.tpf;fpukrpq;f 
(c.g.e)  

1977/13 BC/2299/2012 2017.03.21 

jpUkjp. v];.I.[arpq;f 
(c.g.e)  

1630/06 BC/510/2005 2017.03.21 

jpU. v];.vk;.rg;up (c.g) 
rl;lk;  

1869/11 BC/44/2009 2017.03.20 

 
 
 
Gydha;Tg; gpupT  
 
,yQ;rk; kw;Wk; Coy; Fw;wr;rhl;Lf;fs; njhlu;ghf rfy Gydha;T eltbf;iffSk; 

,e;j Mizf;FOtpy; epWtg;gl;Ls;s Gydha;Tg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

1954 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f ,yQ;r rl;lj;jpd; kw;Wk; 1994 Mk; Mz;bd; 19 Mk; 

,yf;f ,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fis Gydha;T nra;tjw;fhd 

Mizf;FO rl;lj;jpd; %yk; ifaspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fSf;F mika Gydha;Tg; 

gpupTf;F cj;jpNahfj;ju;fs; epakpf;fg;gl;L Gydha;T eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

gzpg;ghsu; (Gydha;T) jiyikapy; ,e;jg; gpuptpd; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wd. gpujpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T) kw;Wk; cjtpg; gzpg;ghsu; (Gydha;T) 

MfpNahupd; jiyikapy; Gydha;Tg; gpupT $Wfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ. me;jg; gpupTfspd; 

nghWg;gjpfhupfshf mDgtKs;s cj;jpNahfj;ju;fs; epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.  
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Gydha;Tf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l Nfhitfs; gw;wpa tpguk;  
 
khjk; ,yQ;r 

Kiwg;ghLfs; 
Coy; 
Kiwg;ghLfs; 

nrhj;J 
Kiwg;ghLfs; 

nkhj;jk; 

rdtup 37 76 08 121 
 

 
khjk; ,yQ;r 

Kiwg;ghLfs; 
Coy; 
Kiwg;ghLfs; 

nrhj;J 
Kiwg;ghLfs; 

nkhj;jk; 

ngg;utup 39 43 14 96 

 

 
khjk; ,yQ;r 

Kiwg;ghLfs; 
Coy; 
Kiwg;ghLfs; 

nrhj;J 
Kiwg;ghLfs; 

nkhj;jk; 

khu;r; 77 184 28 289 

 
Rw;wptisg;Gg; gpupT 
2017 rdtup khjk;  

nkhj;j Rw;wptisg;Gf;fs;  08 
ntw;wpfukhd Rw;wptisg;Gf;fs;  06 
ntw;wpaspf;fhj Rw;wptisg;Gf;fs;  01 
gpd;Nghlg;gl;l Rw;wptisg;Gf;fs;  01 
ifJnra;ag;gl;ltu;fspd; 
vz;zpf;if  

07 

 

2017 ngg;utup khjk; 

nkhj;j Rw;wptisg;Gf;fs;  06 
ntw;wpfukhd Rw;wptisg;Gf;fs;  04 
ntw;wpaspf;fhj Rw;wptisg;Gf;fs;  01 
gpd;Nghlg;gl;l Rw;wptisg;Gf;fs;  01 
ifJnra;ag;gl;ltu;fspd; 
vz;zpf;if  

04 

 

2017 khu;r; khjk; 

nkhj;j Rw;wptisg;Gf;fs;  08 
ntw;wpfukhd Rw;wptisg;Gf;fs;  05 
ntw;wpaspf;fhj Rw;wptisg;Gf;fs;  02 
gpd;Nghlg;gl;l Rw;wptisg;Gf;fs;  01 
ifJnra;ag;gl;ltu;fspd; 
vz;zpf;if  

08 
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nrayhsu; mYtyfk ; 

Mizf;FOTf;F fpilf;fg;ngWk; rfy Kiwg;ghLfSk; gjpTnra;ag;gl;L nghUj;jkhd 

fl;lisfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Mizf;FOTf;F rku;g;gpf;Fk; gzp nrayhsu; 

mYtyfj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,e;jg; gpuptpd; jiytuhf ,yq;if epu;thf 

Nrit I Mk; tFg;G cj;jpNahfj;juhd jpU. uP.fhkpdp Kdrpq;f 2015 Mk; Mz;bypUe;J 

2017.02.27 Mk; jpfjp tiu flikahw;wpdhu;. 2017.02.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2017.03.31 Mk; 

jpfjp tiu ,g;gjtp ntw;wplkhf cs;sJ.   

 

2017 Mz;by; fpilf;fg;ngw;w Kiwg;ghLfspd; jd;ik (rdtup khjk; Kjy; 

khu;r; khjk; tiu)  

Kjyhk; jtizapy; fpilf;fg;ngw;w Kiwg;ghLfs; 731 MFk;. mjd; tifg;ghL 

gpd;tUkhW.  

 

2017 rdtup khjk; 

 mehNkja Kiwg;ghLfs;   - 103 
 Rw;wptisg;Gf;fs;    -   06 
 ngau; Fwpg;gplg;gl;l Kiwg;ghLfs;  - 122 - 231 

 
 
 

2017 ngg;utup khjk; 

 mehNkja Kiwg;ghLfs;   - 115 
 Rw;wptisg;Gf;fs;    -   05 
 ngau; Fwpg;gplg;gl;l Kiwg;ghLfs; - 114 - 234 

 

 

2017 khu;r; khjk; 

 mehNkja Kiwg;ghLfs;   - 133 
 Rw;wptisg;Gf;fs;    -   02 
 ngau; Fwpg;gplg;gl;l Kiwg;ghLfs; - 131 - 266 
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epu;thfg; gpupT  

Mizf;FOtpd; epu;thfg; gpuptpd; eltbf;iffs; gzpg;ghsu; (epu;thfk;) ,dhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. gzpg;ghsu; (epu;thfk;) Mf ,yq;if epu;thf Nrit 1 Mk; 
tFg;G cj;jpNahfj;ju; jpU. V.vk;.Mu;.mjpfhup flikahw;Wfpd;whu;.  

 
 

2017  rdtup 01 Mk; jpfjp Kjy; khu;r; 31 Mk; jpfjp tiu  

gjtpg; ngau; 
mDkjpf;fg;gl;l 
gjtpfspd; 
vz;zpf;if  

jw;Nghija 
vz;zpf;if 

ntw;wplq;fspd; 
vz;zpf;if 

jtprhsu; 01 01 00 

Mizahsu; 02 02 00 

gzpg;ghsu; ehafk; 01 01 00 

nrayhsu; 01 00 01 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk;  01 00 01 

gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk;  05 02 03 

gzpg;ghsu; (epu;thfk;) 01 01 00 

gpujhd fzf;fhsu; 01 01 00 

cjtpg; gzpg;ghsu; ehafk; 10 04 06 

cjtpg; gzpg;ghsu; (rl;lk;) 25 22 03 

nghwpapayhsu; 01 00 01 

fzf;fhsu; 03 00 03 

kjpg;gPl;lhsu; 02 00 02 

cjtpg; / gpujp Mizahsu;   01 00 01 

fzf;fha;T mj;jpal;rfu; 01 00 01 

Rq;f mj;jpal;rfu; 01 00 01 

gzpg;ghsu; (fl;Gy / nrtpg;Gy)   01 00 01 

epu;thf cj;jpNahfj;ju;  03 00 03 

nkhop ngau;g;ghsu;  04 02 02 

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; 
njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;  

01 
01 00 

Gydha;Tg; gpupT cj;jpNahfj;ju; 10 00 10 

tuTnryT cjtpahsu;  01 01 00 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; 04 03 01 

Coy; jLg;G cj;jpNahfj;ju; 16 00 16 
rl;l cjtpahsu;  17 00 17 

nra;jp cj;jpNahfj;ju;  01 00 01 

Ehyfu;  01 01 00 

cjtp khtl;l kjpg;gPl;lhsu;  02 00 02 
Nghf;Ftuj;J cj;jpNahfj;ju;  01 00 01 

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; 
njhopy;El;g cjtpahsu;  

03 
01 02 

mur Kfhikj;Jt cjtpahsu;  110 50 60 

RUf;nfOj;jhsu; (rpq;fsk;)  04 00 04 

RUf;nfOj;jhsu; (jkpo;) 02 00 02 

RUf;nfOj;jhsu; (Mq;;fpyk;) 04 00 04 

jl;nlOj;jhsu; (rpq;fsk;)  14 00 14 

jl;nlOj;jhsu; (jkpo;) 04 00 04 
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jl;nlOj;jhsu; (Mq;fpyk;) 04 00 04 

rhujp  45 36 09 

Foha; nghUj;Jeu;  01 00 01 

Fsp&l;b njhopy;El;g rpw;gp  01 00 01 

Ehyf cjtpahsu;  01 00 01 

Mtz cjtpahsu;  02 00 02 
mYtyf cjtpahsu; 45 38 07 

Rj;jpfupg;G njhopyhsp 20 00 20 

fhtyhsp 15 00 15 

nkhj;jk; 394 167 227 

 

Nghf;Ftuj;Jg; gpupT   

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpastpy; Mizf;FOTf;Fupa nkhj;j thfdq;fspd; 
vz;zpf;if 40 MFk;. ,tw;wpy; 08 Nkhl;lhu; irf;fpy;fshFk;. mit gpd;tUk; 
ml;ltizapy; ntt;Ntwhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

2017 rdtup khjk; Kjy; khu;r; khjk; 31 Mk; jpfjp tiu  

thfd tFg;G vz;zpf;if 

,ul;ilg; gad;ghl;L thfdq;fs;  12 
Nkhl;lhu; Nfhr; 03 
Nkhl;lhu; fhu; 17 
Nkhl;lhu; irf;fpy; 08 
KO nkhj;jk; 40 

 

 

kdpj ts mgptpUj;jp 

2017.01.01  Mk; jpfjp Kjy; 2017.03.31 Mk; jpfjp tiu gapw;rpfs;  

njh.
,y 

gapw;rp ghlnewp 
eilg;ngw;w 
epWtdk;  

ghlnewpapd; ngau;  fye;Jnfhz;l 
cj;jpNahfj;jupd; 
ngau;  

eilg;ngw;w 
jpfjp 

01 jpwd;fs; tpUj;jp 
epjpak;  

mur ngWif eilKiw 
njhlu;ghd ghlnewp  

jpU. Nf.[P.`rpj;j 
gpugh\; m.K.c  
 

2017.02.27 kw;Wk; 
28 

02 epu;khz 
,ae;jpurhjdq;fs; 
gapw;rp epiyak;  
 

toq;fy; tiyaikg;G 
Kfhikj;Jt ghlnewp  

jpU. Nf.[P.`rpj;j 
gpugh\; m.K.c  
 

2017.02.23 Mk; 
jpfjp Kjy; 05 
Mk; jpfjp tiu 
05 ehl;fs;   

03 epu;khz 
,ae;jpurhjdq;fs; 
gapw;rp epiyak;  
 

kpd; gpug;ghf;fp ,ae;jpug; 
ghtid kw;Wk; guhkupg;G  

jpU. <.V.it.jahuj;d 
m.K.c.  
 

2017.03.01 kw;Wk; 
02 

04 epu;khz 
,ae;jpurhjdq;fs; 
gapw;rp epiyak;  
 

fsQ;rpag;gLj;jy; gw;wpa 
mbg;gilg; ghlnewp  

jpU. Nf.V.b.rhdf 
m.K.c.  
 

2017.03.24 Mk; 
jpfjp Kjy; 05 
nts;spf; fpoik 
ehl;fs; 
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2017.01.01 Mk; jpfjp Kjy; 2017.03.31 Mk; jpfjp tiu ntspehl;Lg; gapw;rpg; 
ghlnewpfs;  

njh.
,y 

gapw;rp ghlnewp / 
fUj;juq;F 
eilg;ngw;w ehL  

gapw;rp ghlnewp / 
fUj;juq;fpd; ngau; 

gq;Fgw;wpa 
cj;jpNahfj;ju;fs;  

eilg;ngw;w 
jpfjp 

02 Dubai - UAE ISS World middle East 2017 jpU. lgps;A.vy;.uQ;rpj; 
rpy;th  

2017.03.13 Mk; 
jpfjp njhlf;fk; 
2017.03.15 Mk; 
tiu 

 

 

epjpg; gpupT 
 
Mizf;FOtpd; epjp Kfhikj;Jtj;ij ntw;wpfukhf eilKiwg;gLj;Jk; Nehf;fpy; 

nraw;gLk; ,g;gpupT ,yq;if fzf;fhsu; Nrit juk; 1 cj;jpNahfj;juhd gpujhd 

fzf;fhsu; jpU.lgps;A.vk;.B.gz;lhutpd; topfhl;Ljypd; fPo; cj;jpNahfj;ju;fspd; 

xj;Jiog;Gld; ,aq;fp tUfpd;wJ. epjp Kfhikj;Jtk;> fzf;F mwpf;iffs; jahupj;jy; 

cs;spl;l gpd;tUk; cl;fl;likg;G trjpfs; toq;Fjy; ,g;gpuptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

 

5. Gydha;Tg; gpupT jtpu;e;j Mizf;FOtpd; rfy cj;jpNahfj;ju;fspdJk; rk;gsk; 

kw;Wk; Vida rfy nfhLg;gdTfs;. 

 

6. Njitahd re;ju;g;gq;fspy; ngWif ngWif eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

 

7. tpNrl Kw;gzk;> cw;rt Kw;gzq;fs;> ,lu; fld; nfhLg;gdT kw;Wk; murhq;f 

cj;jpNahfj;ju;fspd; Kw;gz gP fzf;if NgzptUjy;. 

 

8. Rw;wptisg;Gf;fspd; NghJ cgha JhJtu;fshf mjw;F njhlu;Gila 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;Ftjw;F Rw;wptisg;G Kw;gz fzf;Ffisg; 

NgzptUjy;.  
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2017.03.31 Mk; jpfjpf;F 

 

 2017 

   tpguk;  cr;r nryT 

vy;iy &gh. 

               

Mff; 

Fiwe;j 

ngWif 

vy;iy &gh.  

cr;r tuT 

vy;iy &gh. 

 

Kw;gz “gP” fzf;F     

xJf;fPl;Lr; rl;lj;jpd; fPo; 

gzpf;fg;gl;Ls;s vy;iy  

7,500,000.00 5,000,000.00 30,000,000.00 

2017.03.31  cs;s cz;ik njhif 1,390,862.00 766,408.00 14,756,960.00 

Rw;wptisg;G Kw;gzf; fzf;F     

xJf;fPl;Lr; rl;lj;jpd; fPo; 

gzpf;fg;gl;Ls;s vy;iy 

150,000,000.00     2,000,000.00 275,000,000.00 

2017.03.31  cs;s cz;ik njhif 675,500.00 346,500.00 18,859,301.98 
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First Quarter Report – 2017 

(1
st
 January 2017 to 31

st
 March 2017) 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Introduction  

A permanent Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption was established by 

Act No. 19 of 1994 which came into operation on 15
th

 December 1994, upon revoking of 

Department of Commissioner of Bribery established under Bribery Act No.11 of 1954. 

 

The Commission  

The President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka appoints the members to the 

Commission for a period of five years in terms of Section 02 (b) of the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption Act No 19 of 1994 and as per the 

recommendations of the Constitutional Council established by the 19
th

 Amendment of the 

Constitution.   

The Commission consists of three members and two of whom are required to be retired Judges of 

the Supreme Court or of the Court of Appeal and the third member is required to be a person 

with wide experience relating to the investigation of Crimes and Law enforcement.  One member 

of the Commission, either the Judge of the Supreme Court or the Court of Appeal is appointed by 

the President as the Chairman of the Commission.  

 

 

 

THE MISSION 

The mission of the Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption is to spearhead the fight against Bribery and 

Corruption and the illegal accumulation of assets by persons 

through prevention and prosecution in a just and fair manner. 
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20
th

 October 2015  

Members of the Fifth Commission 

 

Designation  Name neitImrOftI rehtO 

nahriahC Justice T.B. Weerasuriya Retired Judge of Supreme Court  

nmaarssrmCoi  Justice W. Lal Ranjith Silva Retired Judge of Court of Appeal  

nmaarssrmCoi  Mr. C. Neville Guruge Retired Senior Superintendent of 

Police 

 

 

 

Director Generals 

 

Mrs. P. Nelum Gamage  Appointed on 15
th
 of December 1994 

Mr. Rienzi Arsakularatne   Appointed on 24
th
 of February 2000 

Mr. Piyasena Ranasinghe  Appointed on 01
st
 of November 2001 

Mrs. Laxmi Jayawickrama  Appointed on 19
th
 of February 2008 

Mr. Ganesh Dharmawardena  Appointed on 08
th
 of July 2014 

Mrs. Dilrukshi Dias Wickramasinghe  Appointed on 12
th
 of February 2015 

Mr. Sarath Jayamanne  Appointed on 24
th
 November 2016 
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Performance details of First Quarter of year 2017 

 

01. Establishment of a Specialized  Investigation Unit 

 

Establishment of an Investigation Unit comprising with specialized professionals of 

various services without involving police officers has been identified as an essential task 

in succeeding investigations conducted on well planned corruptions committed by 

professionals. 

 

 Recruiting officers of the Department of Police for the investigations of an 

independent commission as this has been frequently questioned by the 

international observers observing Sri Lanka under the United Nations Anti-

Corruption Charter. 

 

 Accordingly the approval has been sought from the Department of Management 

Services to recruit 300 graduates as Investigation Officers.  

   

 

02. Establishment of a Prevention Unit 

 

It is important to establish a Corruption Prevention Unit in order to adhere the 

instructions of the United Nations Convention as per the Section 156 A(1) of the 19
th

 

Amendment to the Constitution.  

 

Accordingly, the number of Prevention Officers approved by the Department of 

Management Services has been merely 16 which is not sufficient to implement island-

wide deployment. Action being taken to recruit well qualified appropriate number of 

officers in this regard.  

           

03. Training of Investigation/ Legal Officers  

 

Trainings to the officers are mostly vital for the success of court cases and raids. 

 

 Action being taken to raise English proficiency of the Investigation/ Legal 

Officers through a programme conducted by a Professor of English language 

under the assistance of USAID. 
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04. Computerizing of file protection system   

 

Improving technical knowledge of Investigation/ Legal Officers has been a timely 

requirement as the Commission has no sufficient technical equipment to use as tools of 

the investigations on complaints received by the Commission. Having considered this 

situation as a national importance, the United States – States Depart Bureau on 

Democracy, Human Rights and Labor Affairs has agreed to provide financial assistance. 

Approval for further action in that regard has sought from the Ministry of External 

Affairs.  

 

05. Trainings in year 2017 (January to May)  

 

 Foreign trainings and workshops – No. of officers attended – 05 

 Local trainings and workshops – No. of officers attended - 06 

 Minimum of two awareness programmes per weak have been held within the 

Commission in respect of the Investigation/ Legal Officers  

    

06. Unsafe old building 

 

 The Engineer of the Department of Buildings has informed to evacuate the staff 

and the productions from the two storied building which is more than 100 years 

old.  

 It has been planned to obtain a new building.  

    

 

07. Construction of a new building 

 

 Even though the approved cadre is 822, the existing actual cadre is 390. The lack 

of office space has been a grave obstacle to recruit the remaining staff.   

 As a solution to the lack of office space the Commission has been allocated the 

official bungalow of the Department of Prisons. Presently the planning is 

underway to construct a new building for the Commission.    

   

 

08. Transport facility 

 

Unavailability of appropriate vehicles for the Commission has been an issue when 

conducting raids and investigations and the lack of official vehicles has been also a long 

prevailed issue to address. Hence the procurement procedures have been initiated during 

this year to obtain 08 new vehicles on rent basis.  
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09. Progress of implementing the United Nations Anti-Corruption Charter      

 

 Sri Lanka has signed and ratified the United Nations Anti-Corruption Charter in 

year 2004. The undertakings of the Charter has been depicted by the Article 

156(A) of the 19
th

 Amendment to the Constitution.   

 

 The Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption is the core 

institution in Sri Lanka to implement the United Nations Anti-Corruption Charter 

within the country.   

 

 A Review Team of the United Nations to observe the practical implementation of 

Chapter 2 and Chapter 5 of the Charter which relevant to the prevention of 

corruption has arrived in Sri Lanka on March 2017 to observe progress 

accordingly. Relevant report will be issued in due cause. 

   

 It has been a responsibility of Sri Lanka and the Republic of Guinea to observe 

Botswana which is a member county to this Charter.  

 

 

 

Legal Division   

The Director General appointed in terms of Section 16 of the Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption Act, performs as the Head of the Legal Division.  The 

Commission has an independent Legal Division which is responsible for evaluating evidence, 

preparing plaints and indictments.  Prosecutions are carried out by this division on behalf of the 

Commission. 

 

January 2017 

 Magistrate Court High Court 

Cases filed during the year  - 02 

Cases pending at the courts  101 306 

 

 No finalized cases in January 2017 
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February 2017 

 

No. of cases filed and finalized  

 Magistrate Court High Court 

Cases pending at the courts  101 306 

Cases filed during the year - 02 

Cases finalized  - 05 

Cases pending at the courts as 

at 31.01.2017 

101 303 

 

 

Details of the cases filed  

 

Name of the Legal 

Officer  

Case No. File No. Case  filed date  

Mrs. D I Rajapaksha - 

ADL  

HC 03/2017 BC/1230/2014 2017.02.06 

Mrs. B R A Jayasinghe  

– ADL 

HC 04/2017 BC/03/2015 2017.02.22 

 

 

Cases finalized 

 

 

 

 

 Magistrate Court High Court Total  Percentage 

Convictions - 01 01 20% 

Acquittals  - 03 03 60% 

Releases  - - - - 

Plead guilty - 01 01 20% 

Total  - 05 05 100% 
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Details of the cases finalized 

 

High Court   

 

Name of the Legal 

Officer  

Case No. File No. Case  finalized date  

Mrs. C K Jayasekera – 

ADL  

HC 1994/13 R/03/2011 2017.02.02 

Mr. A Anthony – ADL  HC 1611/06 R/59/04 2017.02.17 

Mrs. K M A Siriwardana 

– ADL  

HC 1812/09 BC/1632/05 2017.02.22 

Mrs. M R Y K Udawela  HC 2127/16 R/02/15 2017.02.27 

Mrs. R Wickramasinghe  HC 1782/08 R/117/07 2017.02.28 

 

 

Magistrate Court  

 

Name of the Legal 

Officer  

Case No. File No. Case  finalized date  

Mrs. B R A Jayasinghe – 

ADL  

6178/01/2011 BC/1720/11 2017.02.02 

Miss. W M T D Bandara 

– ADL  

972/01/2015 BC/1133/12 2017.02.21 

 

 

March 2017 

 

Cases filed and finalized  

 

 Magistrate Court High Court 

Cases pending at the courts  101 303 

Cases filed during the year - 07 

Cases finalized  02 04 

Cases pending in the courts  99 306 
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Details of the cases filed  

Name of the Legal 

Officer  

Case No. File No. Case  filed date  

Mrs. C K Jayasekera – 

ADL  

05/2017 BC/1165/2011 2017.03.07 

Mrs. K M A Siriwardana 

– ADL  

06/2017 BC/2422/2013 2017.03.09 

Mr. S M Sabri – ADL  07/2017 BC/1096/2016 2017.03.09 

Mrs. J P P K Jayalath – 

ADL  

08/2017 BC/128/2016 2017.03.13 

Miss. T Jayanethi –ADL  09/2017 BC/2885/2015 2017.03.13 

Mr. G Maduwage – 

ADL  

10/2017 BC/522/2016 2017.03.16 

Mrs. S I Jayasinghe  11/2017 BC/1526/2003 2017.03.28 

 

 

Cases Finalized  

 

 

Details of the finalized cases  

Magistrate Court  

Name of the Legal 

Officer  

Case No. File No. Case  finalized date  

Mrs. A Jayasinghe – 

ADL  

6178/01/2014 BC/1720/11 2017.03.24 

 

 

 

 Magistrate Court High Court Total  Percentage 

Convictions - 01 01 16.7% 

Acquittals  01 03 04 66.7% 

Releases  01 - 01 16.7% 

Plead guilty  - - - - 

Total  02 04 06 100% 
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High Court  

Name of the Legal Officer  Case No. File No. Case  finalized date  

Mrs.D G J Heiyanthuduwa  

– ADG  

1895/12 R/135/2009 2017.03.13 

Mrs. R Wickramasinghe – 

ADG  

1977/13 BC/2299/2012 2017.03.21 

Mrs. S I Jayasinghe – DDG 1630/06 BC/510/2005 2017.03.21 

Mr. S M Sabri – ADL  1869/11 BC/44/2009 2017.03.20 

 

Investigation Division  

 

All investigations on allegations on bribery and corruption are investigated by the Investigation 

Division of this Commission.   

The investigations are carried out by the officers attached to this division subject to the power 

assigned by the Bribery Act No.11 of 1954 and the Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption Act No.19 of 1994.  

This division is headed by a Director (Investigation) and the investigations are divided into 

investigating units under a Deputy Director (Investigation) and two Assistant Directors 

(Investigation). Well experienced officers have been appointed as the Officers-in-Charge of these 

units.  

Details of files forwarded to the investigations 

Month  Bribery 

complaints  

Corruption 

complaints 

Assets 

complaints 

Total  

January  37 76 08 121 

 

Month  Bribery 

complaints 

Corruption 

complaints  

Assets 

complaints 

Total  

February  39 43 14 96 

 

Month  Bribery 

complaints 

Corruption 

complaints 

Assets 

complaints 

Total  

March  77 184 28 289 
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Raid Division 

January 2017 

Total raids  08 

No. of successful raids  06 

No. of unsuccessful raids   01 

No. of delayed raids  01 

No. of persons arrested  07 

 

February 2017 

Total raids  06 

No. of successful raids  04 

No. of unsuccessful raids   01 

No. of delayed raids  01 

No. of persons arrested  04 

 

 

March 2017 

Total raids  08 

No. of successful raids  05 

No. of unsuccessful raids   02 

No. of delayed raids  01 

No. of persons arrested  08 
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Secretariat  

All complaints received by the Commission are registered by the Secretariat and forwarded to 

the Commission for necessary directions. This division from year 2015 to 27.02.2017 was 

headed by Mr. T. Gamini Munasinghe – a Class I officer in Sri Lanka Administrative Service. 

This post is vacant from 28.02.2017 to 31.03.2017. 

 

Nature of complaints received in year 2017 (January to March)   

731 complaints have been received during first quarter of the year and its category is as follows.  

 

January 2017 

 Anonymous complaints - 103 

 Raids - 06 

 Named complaints -    122    

 231 

 

 

February 2017 

 

 Anonymous complaints - 115 

 Raids - 05 

 Named complaints -    114    

 234 

 

 

March 2017 

 

 Anonymous complaints - 133 

 Raids - 02 

 Named complaints -    131    

 266 
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Administration Division  

 

The Director   (Administration)   is   the   Head    of   the    Administration   Division.    Presently 

the post of Director (Administration) is held by Mr. M. R. S. A.  Adikari, a Class I officer in Sri 

Lanka Administrative Service.  

Staff positions from 1
st
 of January 2017 to 31

st
 March 2017  

Designation Approved 

Cadre 

Actual 

Cadre 

Vacancies  

Chairman  01 01 00 

Commissioner  02 02 00 

Director General 01 01 00 

Secretary 01 00 01 

Additional Director General  01 00 01 

Deputy Director General 05 02 03 

Director (Administration) 01 01 00 

Chief Accountant  01 01 00 

Assistant Director General 10 04 06 

Assistant Director (Legal) 25 22 03 

Engineer  01 00 01 

Accountant  03 00 03 

Valuer  02 00 02 

Asst./Deputy Commissioner  01 00 01 

Audit Superintendent  01 00 01 

Superintendent of Custom  01 00 01 

Director (Audio/ Video)  01 00 01 

Administrative Officer 03 00 02 

Translator  04 02 02 

Information Technology Officer  01 01 00 

Intelligence Officer  10 00 10 

Budget Assistant 01 01 00 

Development Officer  04 02 02 

Corruption Prevention Officer  16 00 16 

Legal Assistant  17 00 17 

News Officer  01 00 01 

Librarian  01 01 00 

Assistant District Valuer  02 00 02 

Transport Officer  01 00 01 
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Information and Technology Assistant  03 01 02 

Public Management Assistant  110 48 10 

Stenographer (Sinhala)  04 00 04 

Stenographer (Tamil)  02 00 02 

Stenographer (English)  04 00 04 

Typist (Sinhala)  14 00 14 

Typist (Tamil)  04 00 04 

Typist (English)  04 00 04 

Driver  45 36 09 

Plumber  01 00 01 

Air Condition Technician 01 00 01 

Library Assistant  01 00 01 

Document Assistant  02 00 02 

Office Assistant  45 38 07 

Sanitary Labor  20 00 20 

Watcher  15 00 15 

                                      Total 394 167 227 

 

 

Transport Section 

The total number of vehicles attached to the Commission as at 31
st
 December 2016 was 40 and 

08 out of the total were motorcycles. The category and number of vehicles is shown below. 

 

Vehicle class  Nos. 

Dual purpose  12 

Motor coaches  03 

Motor Cars 17 

Motor bicycles  08 

Total  40 
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Human Resource Development  

Local trainings during the period from 01.01.2017 to 31.03.2017 

Sub 

No.  

Training Institution  Name of the course  Name of the officer 

attended  

Date held  

01. Skills Development 

Fund  

Training on public 

procurement procedure  

Mr. K G Hasitha 

Prabash – PMAS 

27.02.2017 

and 28 

02. Construction 

Equipment training 

center  

Foundation course on 

supply network 

management  

Mr. K G Hasitha 

Prabash – PMAS 

05 Thursdays 

from 

23.02.2017 

03. Construction 

Equipment training 

center  

Using and maintaining 

of Generators  

Mr.E.A.Y Dayarathna  

–PMAS 

01.03.2017 

and 02 

04. Construction 

Equipment training 

center  

Foundation course on 

storing  

Mr. K A D Chanaka – 

PMAS  

05 Fridays 

from 

24.03.2017 

 

 

Foreign trainings from 01.01.2017 to 31.03.2017 

Sub 

No. 

Country held training 

programme/ seminar  

Name of the training 

programme/ seminar  

Officers 

attended  

Date held  

01 Dubai – UAE  ISS World Middle-East 

2017 

Mr. W L 

Ranjith Silva  

13.03.2017-

15.03.2017 
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Finance Division 

The Finance Division which has been established for the smooth functioning of financial 

management of the Commission is headed by a Chief Accountant and assisted by a supportive 

staff. Financial Management, preparation of accounts reports and provision of following 

infrastructural facilities are the main objectives of this division.  

 

Functions of the Financial Division are as follows  

1. All payments including salaries of all officers of the Commission except the Investigating 

Officers  

2. Implementing procurement process  

3. Maintaining of Public Officers Advance ‘B’ Account for the issuance of Special Advances, 

Festival Advances and Distress Loans 

4. Maintaining Raid Advance Account to release advances for the officers performing as decoys 

of raids  

 

As at 31.03.2017 

 2017 

Details  Maximum 

Limit of 

Expenditure 

Rs.  

Minimum Limit of 

Receipts  

 

Rs. 

Maximum Limit of 

Debits  

 

Rs.  

Advance ‘B’ Account   

Limit prescribed by the 

Appropriation Bill  

7,500,000.00 5,000,000.00 30,000,000.00 

Actual amount as at 

31.03.2017 

1,390,862.00 766,408.00 14,756,960.00 

Raid advance Account     

Limit prescribed by the 

Appropriation Bill  

150,000,000.00 2,000,000.00 275,000,000.00 

Actual amount as at 

31.03.2017 

675,500.00 346,500.00 18,859,301.98 
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