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ප්රධාන ගණන්ීදම් නිලධාරියාදේ නිරීක්ෂණ 

පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් යුක්තිය පසිඳලීගම් කාර්යක්ෂම ක්රමයක් 

ස්ථාපිත් කිරීම උගෙසා 2017 වර්ෂය තුළ අධිකරණ අමාත්ාාංශයට, ඒ යටගේ ඇති ආයත්න හා 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තු වල සහගයෝගගයන් ඉත්ා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට හැකි විය. 

2017 වර්ෂය තුළදී අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ විෂය පථයට අොළ මහජනත්ාවට ඉත්ා 

වටිනා පනේ 6ක් පාර්ිගම්න්තුගේදී සම්මත් කර ගැනීමට හැකි විය. නඩු ප්රමාෙය වැලැක්ීම 

සඳහා පූර්ව නඩු විභාග පටිපාටිය හඳුන්වා ගෙමින් සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහය සාංගශෝධනය 

කරන ලදී. අධිකරණ සාංවිධාන පනත් සාංගශෝධනය කරමින් මහාධිකරණ වනිසුරුවරුන් 

සාංඛ්ාව 110 ෙක්වා ඉහළ නැාංීම, අධිකරණ වල ගගාඩගැසී ඇති නඩු ප්රමාණය අඩු කිරීම 

සඳහා මහේ පිටිවහලක් වනු ඇත්.  එගස්ම අවලාංගු කළ ගනාහැකි ත්ෑගි ඔප්පපු අවලාංගු කිරීම 

සම්බන්ධගයන් අධිකරණ තීරණයක් මත් පැනනැගී තිබූ ත්ේේවය විසඳීම සඳහා සම්මත් කළ 

පනත් සමාජ සාංස්ථාව ආරක්ෂා ීමට සහ රගේ ආර්ික වර්ධනයට ඉත්ා වැෙගේ ගේ. 

වරෙකරුගවකුගේ ඇඟිළි සලකුණු ලබා ගැනීගම් අවස්ථා පුළුල් කරමින් හඳුන්වා දුන් අපරාධ 

වැලැක්ීගම් සාංගශෝධන පනත් රගේ අපරාධ පාලනය සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු 

ඇත්. විගේශ රටක සිටින සාක්ිකරුගවකුට එම රගේ ත්ානාපති කාර්යාලගේ සිට සාක්ි ලබා 

දීගම් ප්රතිපාෙන හඳුන්වා ගෙමින් අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ගවත් සහාය හා 

ආරක්ෂාව සැලසීගම් පනත්ට සිදු කළ සාංගශෝධනයෙ ඉත්ාම සුවිගශ්ෂ ගේ. එගමන්ම 2017 

වර්ෂගේ නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව මගින් භාෂාත්රගයන්ම සකස්කර අොළ 

පාර්ශවයන්ට ලබා දුන් ගකටුම්පේ සාංඛ්ාව 258කි. 

නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව මගින් 2017 වර්ෂගේ ළමා අපචාර නඩු ගගානු 3,105ක් හා 

අපරාධ නඩුගගානු 3,054ක් ඇතුළුව නඩු ගගානු 10,511ක් අවසන් කර ඇත්. නීති ක්ගෂ්ත්ර 8කට 

අොළව ප්රතිසාංස්කරණ නීති ගකාමිෂන් සභා ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින් 2017 වසර තුළදී නිර්ගේශ 

කර ඇත්. රජගේ රස පරීක්ෂක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ අධිකරණ විෙ සහ ආහාර විො 

සම්බන්ධගයන් අධිකරණගේ දී ලබා ගෙන විගශ්ෂඥ සාක්ි නඩු විසඳීම ගේගවේ කිරීම සඳහා 

ඉත්ා වැෙගේවන අත්ර 2017 වර්ෂය තුළ වාර්ත්ා 30,164 ක් නිකුේ කර ඇත්. මහාභාරකාර 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින් 2017 වසර තුළ ක්රියාේමක කර ඇති භාර සාංඛ්ාව 1,081 වන අත්ර 

ක්රියාේමක කර ඇති බූෙල් සාංඛ්ාව 141ක් ගේ. එගස්ම 2017 වසර තුළ රුපියල් මිියන 11.2ක 

මුෙලක් මහා භාණ්ඩාගාරය ගවත් ගේෂණය කර ඇත්.  

නිශ්චල ගේපළ සම්බන්ධගයන් ණය ගනුගෙණු වින් පීඩාවට පේූ මහජනත්ාවට විශාල 

ගස්වාවක් ඉටු කරන ණය සහණොයී මණ්ඩලීය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින් 2017 වර්ෂය තුළ 

ඉල්ුම් පේ 373ක් සම්බන්ධගයන් පියවර ගගන ඇත්. ආරවුල් විසඳීගම් විකල්ප ක්රමගේෙයක් 

ගලස ක්රියාේමක සමථ මණ්ඩලයෙ අධිකරණය ගවත් ගයාමු වන නඩු ප්රමාණය අඩු කිරීමට 

විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. 2017 වර්ෂය තුළ 190,566 ක් ූ සාකච්ඡා කළ ආරවුල් 

සාංඛ්ාගවන් 51% ක් නිරවුල් කිරීමට සමේී ඇත්. 

ිළිඳුකම ගහ්තුගවන් නීතිගේ පිළිසරණ ලබා ගැනීමට ගනාහැකි ජනත්ාවට යුක්තිය කරා 

ප්රගේශයක් ලබා ගැනීම උගෙසා ශ්රී ලාංකා නීති ආධාර ගකාමිෂන් සභාව විශාල කාර්යභාරයක් 

ඉටු කරයි. ඒ අනුව ිවයින පුරා පිහිටි නීති ආධාර මධස්ථාන 82 ක් ගවත් පැමිණි 141,264 

ගෙගනකුට ගමම ගකාමිෂගම්  ගස්වය ලබා දී ඇත්. අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ වෘේතීය 
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ප්රවිණත්ාවය වැඩිියුණු කිරීම සඳහා විනිශ්චයකාරවරුන් සහ කම්කරු විනිශ්චය සභාවල 

සභාපතිවරු, අධිකරණ ගරජිස්රාර්වරුන් 2,726 ගෙගනකු සඳහා ගේශීය හා විගේශීය වැඩසටහන් 

94 ක් ශ්රී ලාංකා විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ ආයත්නය විසින් පවේවා ඇත්. 

කාර්යක්ෂමව යුක්තිය පසිඳලීගම් ක්රියාොමය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා අධිකරණ 

පේධතියට යටිත්ල පහසුකම් සැපයීම අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ ප්රධාන කාර්යයක් ගේ. ඒ අනුව 

අධිකරණ සාංකීර්ණ හා ගගාඩනැගිි, විනිසුරු නිල නිවාස ඉිකිරීම හා ප්රතිසාංස්කරණය 

ගවනුගවන් රුපියල් මිියන 1,423 ක මුෙලක් අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් 2017 වසගර් දී 

වැය කරන ලදී. එගස්ම ගහෝමාගම සහ  ගලගගෙර අධිකරණ සාංකීර්ණ ගමම වසර තුළ මහජන 

අයිතියට පේකිරීමට හැකි විය. 

අධිකරණ අමාත්ාාංශය හා ඒ යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු හා ආයත්න 2017 වර්ෂය 

ගවනුගවන් ජාතික අයවැය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව මගින් ගවන් කර දී ඇති ප්රතිපාෙන උපගයෝගී 

කරගගන ත්ම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අත්ර, එහිදී පුනරාවර්ථන වියෙම් 90% 

ක සාමානයක් ඉක්මවා ෙරා ඇති අත්ර ප්රාේධන වියෙම් ෙැරීගම්දී 80%ක සාමාන ප්රගතියක් 

ගපන්නුම් කරයි. අධිකරණ පරිපාලන අාංශය මගින් 2017 වර්ෂගේ ආොයම් ඇස්ත්ගම්න්තු 

ඉක්මවා ආොයම් රැස්කර ඇති බව ගපන්වා ගෙනු කැමැේගත්මි. 

ආයත්න ත්ම අරමුණු මුදුන්පේ කර ගැනීම සඳහා ක්රියා කිරීගම්දී විවිධ අාංශ මනාව 

සම්බන්ීකරණය කරගනිමින් මතුවන ගැටළු නිරාකරණය කර ගනිමින් හා පසුවිපරම් කරමින් 

අමාත්ාාංශය හා ඒ යටගේ ඇති ආයත්නවල ක්රියාකාරී සැලසුම්  ක්රියාේමක ීම පිළිබඳ 

අමාත්ාාංශගේ  සමාගලෝචන රැස්ීම් පැවැේීම තුළින් ප්රාේධන වියෙම් ඇස්ත්ගම්න්තු ඉලක්ක 

ළඟා කර ගැනීම සඳහා වැඩිදුර අවධානයක් ගයාමු කිරීම ගමන්ම විගණන හා කළමනාකරණ 

කමිටු රැස්ීම මගින් ආයත්නික අරමුණු ඉටු කර ගැනීගම්දී ඉහළ මූල විනයක් පවේවාගගන 

යාම සඳහා  ආයත්න ප්රධානීන් ගමගහයීමට කටයුතු කිරීමෙ ඒ සඳහා සියළුම ආයත්න 

ප්රධානීන්ගගන් ලැබී ඇති සහගයෝගයෙ අගය කරමි. 

අධිකරණ ගක්ෂ්ත්රය තුළ විශාල ප්රගතියක් අේකර ගැනීම උගෙසා අධිකරණ අමාත්ාාංශය 

හා ඊට අයේ ආයත්න ගවත් මග ගපන්වන අධිකරණ අමාත් නීතිඥ ගරු ත්ලත්ා අතුගකෝරාළ 

මැතිණියටේ  නිගයෝජ අමාත් නීතිඥ ගරු සාරතී දුෂ්මන්ත් මිත්රපාල මැතිතුමාටේ මාගේ 

හෘෙයාාංගම කෘත්ඥත්ාවය පල කරමි. එගස්ම ගමම කාර්යයන් ඉටු කිරීම උගෙසා මාගවත් 

සහගයෝගය ෙක්වන අධිකරණ අමාත්ාාංශය හා අමාත්ාාංශයට අයේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තු, ආයත්න 

ප්රධානීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ෙ කෘත්ගේදීව සිහිපේ කරමි. 

 

ඩබ්ලිේ.එම්.එම්.ආර්. අධිකාරී 

ගල්කම් 

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්රතිසාංස්කරණ අමාත්ාාංශය 
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7.2 උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය 80  

7.3  ශ්රි ලාංකා විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආයත්නය 82 

7.4  අපරාධයක වින්ිත්යින් හා සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරිම  

 සඳහා වු ජාතික අධිකාරිය 84 

7.5 වාණිජ සමථ මධස්ථානය 87 

8.  අධිකරණ 

8.1 ගර්ෂ්ඨාධිකරණ ගරජිස්රාර් කාර්යාලය 89 

8.2 අභියාචනාධිකරණ ගරජිස්රාර් කාර්යාලය 91 

8.3 කාති අභියාචනා මණ්ඩලය සහ කාති උසාවි 92 

9.  අනුබද්ධධිත ආයත්න  

  9.1 නීති විොලය 94 
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ෙැක්ම 

❖ යුක්තිය පසිඳලීගම් කාර්යක්ෂම ක්රමයක් 

 

❖ ගගෝලීය උන්නතීන්ට හා ජනත්ා අගප්පක්ෂාවන්ට සරිලන පරිි 

සමාජීය අවශත්ාවයන්ට ප්රතිචාර වශගයන් නීති  

ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම; 

 

 

දමදෙවර 

❖ කාර්යක්ෂම හා අර්ථවේ ගලස යුක්තිය පසිඳළීගම් අරමුණ ඇතිව 

ප්රතිපේති සැලසුම් හා  වැඩසටහන් සම්පාෙනය කිරීම සහ 

ක්රියාේමක කිරීම; 

❖ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් වඩාේ ගහාඳින් පිළිගැනීම ආරක්ෂා 

කිරීම සහ ප්රවර්ධනය  කිරීම සඳහා නීති  ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම ; 
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• යුක්තිය පසිඳළීම, පරිපාලනය කිරීගම් යාන්ත්රණයට අොළවන ප්රතිපේති සැලසුම් හා වැඩසටහන් 

සම්පාෙනය කිරීම,පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම. 

• අොළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජාතික සැලසුම් බලධාරීන් සමග එකඟේවයට පැමිණි කාලසීමාව 

හා අයවැයගත් සම්පේ ප්රමාණය තුළ ඉහත් ප්රතිපේති වැඩසටහන් හා වාපෘති ක්රියාේමක කිරීම හා 

ගමගහයීම. 

• ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාව මඟින් ගවනේ කිසිඳු ආයත්නයක් ගවත් පවරා ගෙනු ගනාලැබූ යුක්තිය 

පසිඳළීගම් අධිකරණයන්හි පරිපාලනය පිළිබඳ කටයුතු. 

• සමාජ අවශත්ාවන් සහ ගගෝලීය ප්රවණත්ාවන් සැලකිල්ලට ගගන නීති පේධතියට අවශ කරනු 

ලබන ප්රතිසාංස්කරණ සිදුකිරීම. 

• උසාවි පේධතිය තුළ යුක්තිය පසිඳලීගම් ප්රමාෙයන් වැළැක්ීම ඇතුළුව සමස්ථ පරිපාලනයට අොළ 

සියු කටයුතු ක්රමවේව කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීම. 

• රජය ගවනුගවන් අපරාධ නඩු පැවරුම්  හා  සිවිල් නීති  කටයුතු. 

• රජයට සහ සියුම රජගේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවලට නීති උපගෙස් ලබාදීම. 

• නීති ගකටුම්පේ කිරීම. 

• යම් වරෙකරුවකුට නියම කරනු ලැබූ ෙඬුවම් සම්බන්ධගයන් සමාවදීම, එම ෙඬුවම් අඩු කිරීම, ිහිල් 

කිරීම, ප්රමාෙ කිරීම  හා අේහිටුීම සම්බන්ධගයන් නිර්ගේශයන් ඉිරිපේ කිරීම. 

• සමසථ් ක්වාසි පේධතිගේ ඵලොයීත්ාවය හා කාර්යක්ෂමත්ාවය ඉහළ නැාංීම පිණිස සුදුසු 

වැඩපිළිගවලක් සකස් කිරීම හා ක්රියාේමක කිරීම. 

• කම්කරු විනිශ්චය සභා පරිපාලනයට සහ ඊට අොළ අගනකුේ කටයුතු. 

• නීතිය නැවත් ගල්ඛ්නගත් කිරීම හා සාංග්රහගත් කිරීම. 

• නීති ශබ්ලෙ මාලා පිළිගයල කිරීම. 

• ශ්රීලාංකා නීති වාර්ත්ා පලකිරීම. 

• අමාත්ාාංශය යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු / ආයත්න අීක්ෂණය සහ එම ආයත්නවලට පැවරී ඇති 

අගනකුේ සියුම විෂයයන්. 

• අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් හට සහය දීගම් සහ ආරක්ෂා කිරීගම් පනත්ට අොළ 

සියළුම කරුණු සම්බන්ධගයන් කටයුතු කිරිම. 

• 2000 අාංක 44 ශ්රි ලාංකා වාණිජ සමථ මධසථ්ානය පනත්ට අොල කටයුතු 

 

 

02. අධිකරණ අමාතාාංශදේ කාර්යයන් 
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අධිකරණ 

අමාතාාංශය 

 

රජදේ රස පරීක්ෂක 

දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

දර්ෂ්ඨාධිකරණදේ 

දරජිස්රාර්  

දෙපාර්තදම්න්තුව 

ණය සෙනොයක 

මණ්ඩලීය 

දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

නීති දකාමිෂන් සභා 

දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

නීතිපති 

දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

නීති දකටුම්පේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

මො භාරකාර 

දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

03. අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ පවතින දෙපාර්තදම්න්තු ො ආයතන 

 

අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ පවතින දෙපාර්තදම්න්තු 
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අධිකරණ 

අමාත්ාාංශය 

උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ 

කළමණාකරණ මණ්ඩලය 

සමථ මණ්ඩල 

ගකාමිෂන් සභාව 

ශ්රී ලාංකා ජාත්න්ත්ර 

ගබ්ලරුම්කරණ (ඇපගයන් 

සීමිත්) සමාගම 

මධස්ථානය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධිකරණ ගනාවන 

නිලධාරින් පුහුණු  

කිරීගම් ආයත්නය 

කාති අභියාචනා 

මණ්ඩලය සහ කාති 

උසාවි 

කම්කරු විනිශ්චය 

සභා ගල්කම් 

කාර්යාලය 

 

ශ්රී ලාංකා 

විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ 

ආයත්නය 

අපරාධයක වින්ිත්යින් සහ 

සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ූ 

ජාතික අධිකාරිය 

ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ 

මධස්ථානය 

f         අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ පවතින ආයතන 

නීති ආධාර  

ගකාමිෂන් සභාව 
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▪ අමාත්ාාංශගේ කාර්යයන් පහත් අාංශ මගින් ක්රියාේමක කරනු ලබයි. එනම්, 
 

 i. නීති අාංශය 

 ii.  ආයත්න අාංශය 

 iii. මූල අාංශය 

 iv. යටිත්ල පහසුකම් අාංශය 

 v. සාංවර්ධන අාංශය 

 vi. සැලසුම් අාංශය 

 vii. අභන්ත්ර විගණන අාංශය 

 
 

i. නීති අාංශය 

යුක්තිය පසඳලීමට අොළ ජාත්න්ත්ර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ෙැනට පවේනා නීති සාංගශෝධනය හා නව 

නීති සම්පාෙනය සඳහා ප්රතිපේතිමය තීරණ ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම, නීති වාර්ත්ා පල කිරීම සහ 

පරිවර්ත්නය, මහජනත්ාවගේ නනතික ගැටළු සම්බන්ධගයන් කටයුතු කිරීම, අපරාධ, සිවිල් සහ 

වාණිජ කරුණු සම්බන්ධගයන් අන්ත්ර්ජාතික ළමා අපහරණය පිළිබඳ සිවිල් පැතිකඩයන් 

සම්බන්ධගයන් අගනෝන සහගයෝගීත්ාවය ලබා දීම සඳහා මධම බලධාරියා වශගයන් කටයුතු 

කිරීම, වවස්ථාකරණය පිළිබඳ කැබිනේ අනුකාරක සභා පැවැේීම, 1995 අාංක 05 ෙරන පනත් 

යටගේ සිරකරුවන් මාරු කිරීම, සිරකරුවන්ට සමාව ප්රොනය කිරීම පිළිබඳ නිර්ගේශයන් ලබා දීම, 

පුේගලයින් ගවළඳාම සහ ඒ ආශ්රිත් ක්රියාකාරකම් වැළැක්ීම සඳහා ප්රමුඛ්ේවය ගගන කටයුතු කිරීම. 
 

ii. ආයතන අාංශය 

අධිකරණ ගස්වා ගකාමිෂන් සභාව විසින් පේකරන ලෙ උපගල්ඛ්නගත් රාජ නිලධාරීන් හැර 

අධිකරණ වල අනිකුේ සියුම නිලධාරීන්ගේ සහ අමාත්ාාංශය යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවල 

පරිපාලන කටයුතු කිරීම. 
 

iii.මූල අාංශය  

අමාත්ාාංශගේ හා ඒ යටගේ පවතින ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවල සහ අධිකරණවල මූල සැලසුම් 

කළමනාකරණය සහ පාලනය. 
 

iv. යටිතල පෙසුකම් අාංශය 

අධිකරණ සාංකීර්ණ, ගගාඩනැගිි, විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ නිල නිවාස ඉිකිරීම, වැඩි ියුණු කිරීම 

සහ නඩේතු කිරීම. 
 

v. සාංවර්ධන අාංශය 

සාංවර්ධන අාංශය මඟින් අධිකරණ අමාත්ාාංශය හා ඒ යටගේ ඇති ආයත්නයන්හි සාංවර්ධන 

කාර්යයන් ඉටු කිරිම හා සම්බන්ීකරණය සිදු කරනු ලබයි. 
 

vi.සැලසුම් අාංශය  

අමාත්ාාංශගේ හා ඒ යටගේ පවතින ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවල කටයුතු පිළිබඳ වාපෘති සැලසුම් සකස ්

කිරීම, ප්රගති පාලනය සහ සුපරීක්ෂණය. 
 

vii.අභන්තර විගණන අාංශය 

අමාත්ාාංශගේ හා එය යටගේ පවතින ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවල සහ අධිකරණවල ගිණුම් විගණනය 

 

 

04.  අධිකරණ අමාතාාංශදේ එක් එක් අාංශයන්දේ කාර්යයන් 

සාංක්ිප්තව 
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5.1.1 2017 වර්ෂදේ ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 වන විට අධිකරණ අමාතාාංශය 

පාර්ිදම්න්තුවට ඉදිරිපේ කර සම්මත කර ගන්නා ලෙ පනේ සෙ පාර්ිදම්න්තුවට ඉදිරිපේ 

කිරීමට දයෝජිත පනේ දකටුම්පේ 

 

 

 

 

 

01. බලවේ අකෘතඥතාව මත අවලාංගු කළ දනාෙැකි තෑගි ඔප්ු අවලාංගු කිරීදම් පනත  

ගමම පනත් 2017 අාංක 05 ෙරන බලවේ අකෘත්ඥත්ාව මත් අවලාංගු කළ ගනාහැකි ත්ෑගි ඔප්පපු 

අවලාංගු කිරීගම් පනත් යනුගවන් හඳුන්වනු ලබන අත්ර, 2017 අගේල් මස 04 වන ින එය 

පාර්ිගම්න්තුගේ දී සම්මත් කරන ලදී. (අවලාංගු කළ ගනාහැකි ත්ෑගි ඔප්පපුවක් අවලාංගු කිරීම සඳහා) 

ත්ෑගි ලැබුම්කරුට එගරහිව ත්ෑගි දීමනාකරු විසින් ගගානු කරනු ලබන නඩුවක දී එකී අධිකරණයක් 

මගින් ගෙනු ලබන නිගයෝගයක් මත් පමණක් බලවේ අකෘත්ඥත්ාව මත් අවලාංගු කළ ගනාහැකි 

ත්ෑගි ඔප්පපුවක් අවලාංගු කළ හැකිය. එවැනි ත්ෑගි ඔප්පපුවක් ියා අේසන් කළ ින සිට වසර ෙහයක් 

ඇතුළත් සහ නඩු නිමිේත් උපචිත් ූ ින සිට වසර ගෙකක් ඇතුළත් අොළ නඩුව ගගානු කර ඇේනම් 

මිස, එවැනි නඩුකරයක් අධිකරණය විසින් භාරගැනීම ගනාකළ යුතුය. 

 

02. සිවිේ නඩු විධිවිධාන සාංග්රෙය (පූර්ව නඩු විභාග කාර්ය පටිපාටිය) පනේ දකටුම්පත 

 නඩු කීගම්දී අේ විඳීමට සිදුවන අධික ප්රමාෙය, මහජනත්ාව විසින් අධිකරණ පේධතිය ගකගරහි 

ගගාඩනගාගගන ඇති විශ්වාසය ගිිහී යාම, එමගින් මහජනත්ාවට මුහුණ දීමට සිදුවන ෙැඩි ආර්ික 

දුෂ්කරත්ාවන් සැලකිල්ලට ගගන නඩු විභාග ගේගවේ කිරීම සඳහා අවශ විධිවිධාන සලසා ගෙමින් 

පූර්ව නඩු විභාග කාර්යය පටිපාටිය හඳුන්වාදීම පිණිස සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහයට සාංගශෝධන 

සිදුකර ඇත්. 
 

 පූර්ව නඩු විභාග කාර්ය පටිපාටිය මගින් නඩු විභාග කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා යම් නිශ්චිත් 

නිගමනවලට අවතීර්ණ ීම පිණිස පූර්ව නඩු විභාග විනිසුරුවරුන්ට කටයුතු කිරීමට විධිවිධාන 

සලසා ඇත්. එම පනේ ගකටුම්පත් 2017 අාංක 08 ෙරන පනත් වශගයන් 2017 මැයි මස 24 වන ින 

පාර්ිගම්න්තුගේ දී සම්මත් කරන ලදී. 

 

03. ඡන්ෙ හිමියන් ියාපදිාංචි කිරීදම් (විදශ්ෂ විධිවිධාන) පනේ දකටුම්පත 

බල කිරීම ගහ්තුගවන් සිය ඉඩකඩම් සහ ගේපළ අත්හැර ෙැමීමට සිදු ූ අවත්ැන් ූ පවුල්වල සහ 

ත්ැනැේත්න්ගේ ඡන්ෙ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සහ අභන්ත්ර වශගයන් අවත්ැන් ූ ත්ැනැේත්න්ට 

සහ ඔවුන්ගේ ෙරුවන්ට එගලස අවත්ැන් ීමට ගපර සිය ස්ිර වාසසථ්ාන පිහිටි මැතිවරණ 

ප්රගේශගේ ඡන්ෙය ප්රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට හැකිවන කාර්ය පටිපාටිය හඳුන්වා දීමට 

ගමම නීතිය සම්පාෙනය කරන ලදී. ගමම පනේ ගකටුම්පත් 2017 අාංක 10 ෙරන පනත් වශගයන් 

2017 ජූි 04 වන ින පාර්ිගම්න්තුගේ දී සම්මත් කරන ලදී. 

 

 

5.1 නීති අාංශය 

 

05. අධිකරණ අමාතාාංශදේ එක් එක් අාංශයන්හි ප්රගතිය 
 

5.1.1.1 සම්මත කර ගන්නා ලෙ පනේ 
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04. අපරාධ වැළැක්ීදම් (සාංදශෝධන) පනත 
 

1926 අාංක 02 ෙරන අපරාධ වැළැක්ීගම් ආඥා පනත් මඟින් අපරාධකරුවන් හඳුනා ගැනීම හා 

අීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධ නීති සාංගශෝධනය කිරීමට සහ ඒකාබේධ කිරීමට මූික වශගයන් ෙ, 

අපරාධයකට ගචෝෙනා ලබන ත්ැනැේත්න්ගේ ඇඟිි සලකුණු නඩු විභාගයට ගපර ලබා ගැනීම 

සඳහාේ විධිවිධාන ඇත්. 

ගකගස් ගවත්ේ මූික ආඥා පනත් පැනීගමන් පසුකාලීනව ඇත්ැම් සාපරාී ක්රියා නිගමනය සහ 

පාලනය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසමින් නව නීති පාර්ිගම්න්තුව විසින් හඳුන්වා දී ඇති අත්ර 

එවැනි සාපරාී ක්රියා/අපරාධ සිදු කරනු ලබන බවට ගචෝෙනා ලබන ත්ැනැේත්න්ගේ ඇඟිි 

සලකුණු ලබා ගැනීම සම්බන්ධගයන් පවතින අපරාධ වැලැක්ීගම් ආඥා පනත් යටගේ විධිවිධාන 

සැලසීම ගයෝජිත් සාංගශෝධන මඟින් අගප්පක්ෂා ගකගර්. 

යම් වරෙකරුවකුගේ ඇඟිි සළකුණු ලබාගැනීම කළ යුතු අවස්ථා පුළුල් කිරීම පිණිස පනගේ 

උපගල්ඛ්නයට යම් නිශ්චිත් වරෙවල් ඇතුළේ කිරීම සඳහා ූ පනේ ගකටුම්පත් 2017 අාංක 29 ෙරන 

පනත් වශගයන් 2017 ගනාවැම්බර් 07 වන ින පාර්ිගම්න්තුගේ දී සම්මත් කරන ලදී. 

 

05. අධිකරණ සාංවිධාන (සාංදශෝධන) පනේ දකටුම්පත - මොධිකරණ විනිසුරුවන්දේ සාංඛ්ාව ඉෙළ 

නැාංීම සම්බන්ධ දකටුම්පත 
 

 විවිධ අධිකරණයන්හි ගගාඩ ගැසී ඇති විභාග ගවමින් තිගබන නඩු සාංඛ්ාව අවම කිරීම සඳහා 

මහාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ සාංඛ්ාව 85 ෙක්වා ඉහළ නැාංීමට ගමම පනේ ගකටුම්පත් 2017 

අගගෝස්තු මස 21 වන ිනැති රජගේ ගැසේ පත්රගේ පළ කරන ලදී. 
 

 2017 අගගෝස්තු 23 වන ින පැවති නනතික කටයුතු (දූෂණ විගරෝී) සහ මාධ පිළිබඳ ආාංශික 

අීක්ෂණ කමිටුගේ රැස්ීමක දී මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ සාංඛ්ාව 85 ෙක්වා ගනාව 110 

ෙක්වා වැඩි කළ යුතු බවට තීරණය කරන ලදී. එකී පෙනම මත් කමිටු මේටගම් සාංගශෝධනයක් 

ඇතුළේ කරන ලදී.  ගමම පනේ ගකටුම්පත් කමිටු මේටගම් සගශෝධන සහිත්ව පාර්ිගම්න්තුව 

ගවත් ඉිරිපේ කර 2017 ගනාවැම්බර් 07 වන ින සම්මත් කරන ලදී. 

 

06. අපරාධයක වින්දිතයන් සෙ සාක්ිකරුවන් දවත සොය ො ආරක්ෂාව සැලස්ීදම් පනතට          

දයෝජිත සාංදශෝධන. 

2015 අාංක 04 ෙරණ අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් හට සහාය හා ආරක්ෂාව 

සැලැස්ීගම් පනගේ මූික පරමාර්ථයක් වන අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ගවත් 

සහාය හා ආරක්ෂාව සැලැස්ීම ත්වදුරටේ වාප්පත් කිරීම සඳහා අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ප්රකාරව 

සාංගශෝධනය ගකටුම්පේ කරන ලදී. ගවනේ රටක සිටින සාක්ිකරුවකුට ශ්රී ලාංකාවට ගනාපැමිණ 

අොළ රගටහි පිහිටි ගමරටට අයේ ත්ානාපති කාර්යාලයක සිට නිසි ක්රමගේෙයකට යටේව සහ 

සාක්ිගයහි නිරවෙ බව ආරක්ෂාවන බව ත්හවුරු ගවමින් සාක්ි ලබා දීගම් හැකියාව ලබා දීමට 

ගමම සාංගශෝධනය මඟින් ගයෝජිත්ය. ගමම පනේ ගකටුම්පත් ගැසේ පත්රගේ පළ කිරීගමන් පසුව 

පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ කර 2017 ගනාවැම්බර් මස 07 වන ින සම්මත් වන ලදී. 
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01. ළමා (අධිකරණ ආරක්ෂාව) පිළිබඳ පනේ දකටුම්පත 
 

ශ්රී ලාංකාව විසින් ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සේ ජාතීන්ගේ ප්රඥප්පතිය අපරානුමත් කිරීමේ 

සමඟම ළමුන්ගේ රැකවරණය සහ ළමා අධිකරණ පේධතිය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධගයන් පවතින 

අඩුපාඩුවලට ඉක්මන් සහ ිගුකාලීන ප්රතිචාර ෙැක්ීගම් අවශත්ාවය උේගත් වුණි. වර්ත්මානගේ 

ගම් සම්බන්ධගයන් 1939 අාංක 48 ෙරන ළමයින් හා ත්රුණ ත්ැනැේත්න් පිළිබඳ ආඥා පනත් අොළ 

ගේ.   

 

එකී අරමුණු සාක්ෂාේ කර ගැනීම පිණිස එම විෂයට අොළ අමාත්ාාංශ, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂක 

ගොපාර්ත්ගම්න්තුව සහ ශ්රී ලාංකාගේ UNICEF සාංවිධානය, ගපාිසිය, අධිකරණ නවෙ නිලධාරීන් 

සහ රාජ ගනාවන සාංවිධාන ආදී ප්රධාන ගපගල් ගස්වා සපයන්නන් සමඟ පවේවන ලෙ 

සාකච්ඡාවන් පෙනම් කර ගගන ඉහත් ආඥා පනගේ I, II, V සහ VI යන පරිච්ගේෙ පරිච්ින්න 

කිරීමටේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සේ ජාතීන්ගේ ප්රඥප්පතිගේ අඩාංගු ප්රමිතීන් ඇතුළේ කර 

ජාත්න්ත්රය පිළිගේ පනේ ගකටුම්පේ සකස් කිරීමට කැබිනේ මණ්ඩලගේ අනුමැතිය ලබා 

ගන්නා ලදී.   

 

ඒ අනුව ත්වදුරටේ ජාත්න්ත්ර ප්රමිතීන්ට අනුව අධිකරණමය ක්රියාවියට ඇතුළේ වන ළමයකු 

සම්බන්ධගයන් නීතිමය කටයුතු ඉටු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ගමම පනේ ගකටුම්පත් විධිවිධාන 

සලසයි. ගම් අනුව නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් ගකටුම්පේ කරන ලෙ නීති ගකටුම්පත් 

නීතිපතිගේ වවස්ථානුකූලභාවය පිළිබඳ සහතිකය සෙහා ඉිරිපේ කර ඇත්. 

 
 

02. කාලාවදරෝධ (විදශ්ෂ විධිවිධාන) පනේ දකටුම්පත 
 

2016 අාංක 05 ෙරන කාලාවගරෝධ (විගශ්ෂ විධිවිධාන) පනේ ගකටුම්පත් 2016 අගේල් මස 06 වන 

ින පාර්ිගම්න්තුගේ දී සම්මත් කර ඇති අත්ර, ගමම පනේ ගකටුම්පත් නිසා වසර 30ක් පුරා පැවති 

සටන්කාමී ත්රස්ත්වාදී කණ්ඩායම්වල ක්රියාකාරකම් ගහ්තුගවන් අධිකරණගේ දී ඉඩම් ඇතුළු යම් 

නිශ්චල ගේපළක් ආපසු ලබාගැනීම සඳහා සිය අයිතිවාසිකම් ක්රියාේමක කර ගැනීමට ගනාහැකි ූ 

ත්ැනැේත්න්ට (අවාසිොයක ත්ේේවයට පේ ූ ත්ැනැේත්න්ට) කාලාවගරෝධ ආඥාපනගේ 

විධිවිධානවින් බැහැර කරනු ලැගබ්ල. (68 වන පරිච්ගේෙය) 
 

පනත් මගින් ප්රොනය කරන ලෙ ප්රතිලාභ අේ විඳීම සඳහා පනත් ක්රියාේමක වන ින සිට වර්ෂ 

ගෙකක (02) කාලය තුළ අධිකරණයක නඩුවක් ගගානු කල යුතුය. පනත් මගින් ආවරණය ගකගරන 

ත්ැනැේත්න්ගේ ගනාෙැනුවේකම ගහෝ ගවනේ යම් ගහ්තු නිසා පනගේ ප්රතිලාභ භුක්ති විඳීමට 

සමහර ත්ැනැේත්න්ට ගනාහැකි ී ඇත්. 
 

ඒ අනුව පනත් ක්රියාේමක කිරීගමන් පසු වසර 4ක කාලයක දී පනගේ ප්රතිලාභ අවාසි සහගත් 

ත්ේේවයට පේ ත්ැනැේත්ාට සලසා ගත් හැකි අයුරින් කාලාවගරෝධ (විගශ්ෂ විධිවිධාන) පනගේ 4 

වන වගන්තිය සාංගශෝධනය කිරීම සඳහා අරමුණු කරගනිමින් 2017ගනාවැම්බර් මස 24 වන ින 

කැබිනේ මණ්ඩලය ගවත් සාංගේශයක් ඉිරිපේ කර ඇති අත්ර, ඊට අොළ අනුමැතිය 2017 

ගෙසැම්බර් මස 12 වන ින ලැබී ඇත්. ඒ අනුව ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් සකස් කරන ලෙ 

ගකටුම්පත් 2018 ජනවාරි මුල් සතිය තුළ දී ලබා ගැනීමට බලාගපාගරාේතුගවන් සිටී. 

 

 

 

5.1.1.2  දයෝජිත සාංදශෝධන පනේ දකටුම්පේ  
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03. අසභ ප්රකාශන පනේ දකටුම්පත 
 

අසභ ප්රකාශනවලට අොළ වර්ත්මාන නීතිය, ළමයින් සම්බන්ධගයන් ක්රියාකිරීම පිණිස 1995 දී 

සාංගශෝධනය කරන ලෙ 1883 පනවන ලෙ නීති සාංග්රහගේ ෙ, 1983 දී සාංගශෝධිත් 1927 අශ්ශීල 

ප්රකාශන ආඥා පනගේ ෙ, අන්ත්ර්ගත් ගේ. ගමම නීති ප්රඥප්පති ගෙගකහි අන්ත්ර්ගත් නනතික 

විධිවිධාන වර්ත්මානගේ සලකා බලනු ලබන අපරාධ මැඩලීමට ප්රමාණවේ ගනාගේ.  විගශ්ෂගයන්ම 

පවේනා නනතික විධිවිධාන භාවිත්ා කරමින් ගමම අපරාධ රැල්ගල් ඇති සාංකීර්ණේවය 

මැඩපැවැේීම කිසිගස්ේම ප්රමාණවේ මේටමකින් සිදුකළ ගනාහැකිය.   
 

අවසන් පනේ ගකටුම්පත් සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් නිකුේ කරනු ලබන වවස්ථානුකූලභාවය 

පිළිබඳ සහතිකය බලාගපාගරාේතුගවන් සිටී. 

 
04. දනාතාරිස් (සාංදශෝධන) පනේ දකටුම්පත 

 

වාජ ගලස ගල්ඛ්න ියා සහතික කිරීම, වාජ ගල්ඛ්න මත් ඉඩම් විකිණීම වැනි වාංචා සහගත් ඉඩම් 

ගනුගෙනු බහුල ගලස පැවතීම ගහ්තුගවන් එවැනි වාංචනික ක්රියා අවම කිරීම සඳහා සහ එකී 

වාංචනිකයන් නීතිය හමුවට යුහුසුළුව රැගගන යාම කඩිනම් කිරීම සඳහා ගනාත්ාරිස් ආඥා පනත් 

සාංගශෝධනය කිරීම සඳහා කැබිනේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්.  
 

ඒ අනුව වාංචා වැළැක්ීම පිණිස සාධන පත්ර ියා අේසන් ත්බන අවස්ථාගේ දී ජීවමිතික අේසන් 

උපගයෝගී කර ගැනීම සඳහා ප්රතිපාෙන අන්ත්ර්ගත් කරමින් සකස් කරන ලෙ පනේ ගකටුම්පත් 

වැඩිදුර කටයුතු සඳහා ස්වගේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්. වවස්ථා කටයුතු 

පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල අනු කාරක සභාව විසින් 2016 ගනාවැම්බර් මස 01 වන ින එකී 

ගකටුම්පත් අනුමත් කිරීගමන් ඉක්බිතිව නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ නිරීක්ෂණ ඇතුළේ කරමින් 

ගකටුම්පත්ක් නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙකවරයා ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්. නීතිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ 

ස්වගේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය ගවත් යවා ඇති අත්ර, එය නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙකවරයා ගවත් ෙ 

ගයාමු කර ඇත්. ඉන් අනතුරුව නීතිඥ සාංගමගේ නිරීක්ෂණ ෙ ලබා ගන්නා ලෙ අත්ර, ඒ අනුව 

ගකටුම්පත් සකස් ගකගරමින් පවතී. 

 
05. මුස්ිම් විවාෙ සෙ දික්කසාෙ (සාංදශෝධන) පනේ දකටුම්පත 

 ගරු අධිකරණ අමාත්වරයා විසින් පේකරන ලෙ විරාමලේ ගර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ජනාධිපති 

නීතිඥ සලීම් මාර්සුෆ් මහත්ාගේ සභාපතීේවගයන් යුක්ත් කමිටුවක් මගින් මුස්ිම් විවාහ සහ 

ික්කසාෙ පනත් සඳහා සාංගශෝධන සාකච්ඡා ගකගරමින් පවතී. මුස්ිම් විවාහ සහ ික්කසාෙ පනත් 

සඳහා ගයෝජිත් සාංගශෝධන සම්බන්ධගයන් අවසන් වාර්ත්ාව සකස් ගකගරමින් පවතී. එගස්ම ගමම 

කාරණය සලකා බැලීම සඳහා අමාත්වරුන් පිරිසකගගන් සමන්විත් කමිටුවක් ෙ පේ කර තිගබ්ල. 

 
06. ඇදටෝර්නි බලපත්ර (සාංදශෝධන) පනේ දකටුම්පත 

 

වාංචා වැළැක්ීගම් අගප්පක්ෂාගවන් ගමම ආඥා පනත් සාංගශෝධනය ගකගර්. ගරු අධිකරණ 

අමාත්වරයා විසින් පේකරන ලෙ, ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ජයමාන්න මහත්ාගේ ප්රධානේවගයන් 

ක්රියා කරන ලෙ කමිටුව විසින් පනේ ගකටුම්පත් සකස් කර ඇත්. අමාත් මණ්ඩලගේ අනුමැතිගයන් 

පසුව නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගවත් ගයාමු කර ඇත්. 
 

එම පනේ ගකටුම්පත්ට නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් නීතිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ ඇතුළේ කර 

ඇති අත්ර, එය ස්වගේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය ගවත් යවා ඇත්. ගමම පනේ ගකටුම්පත් 

සම්බන්ධගයන් ශ්රී ලාංකා නීතිඥ සාංගමගේ නිර්ගේශයන් ලැබී ඇති අත්ර, ඒ අනුව ගමම පනේ 

ගකටුම්පත් සාංගශෝධනය කර ඇති අත්ර, අවසන් ගකටුම්පත් නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ස්වගේශ කටයුතු අමාත්ාාංශයට ගයාමු ගකාට ඇත්. 
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07. අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රෙය (විදශ්ෂ විධිවිධාන) පනේ දකටුම්පත  

(නීතිඥවරදයකු දවත ප්රදේශ ීම) 
 

 අේඅඩාංගුවට ගේ ත්ැනැේගත්කුට නීතිඥවරයකුගේ උපගෙස් ලබා ගැනීම පිණිස ඒ ත්ැනැේත්ාට 

තිගබන අයිතිවාසිකම් හඳුන්වාදීම පිණිස අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහයට කරන ගයෝජිත් සාංගශෝධන 

සමාගලෝචනය කිරීම පිණිස ගරු අධිකරණ අමාත්වරයා විසින් ගරු නීතිපතිවරයාගේ 

ප්රධානේවගයන් පේ කළ කමිටුව විසින් ගකටුම්පත්ක් සකස් කරන ලදී.   
 

 ඒ අනුව ප්රථම ගකාට වසර හත්රක (04) ක කාල සීමාවක් සඳහා පමණක් බලාේමක වනපරිි පනත් 

පැනීමටේ, එහි ක්රියාකාරීේවය පිළිබඳව සිදු කරනු ලබන ඇඟයීමක් මත් පෙනම්ව පනගේ කාලය 

ත්වදුරටේ දීර්ඝ කිරීමට විධිවිධාන ඇතුලේ කරන ලෙ පනේ ගකටුම්පත් 2017 ගනාවැම්බර් 14 වන 

ින ගැසේ පගත්රේ පළ කිරීගමන් අනතුරුව, 2017 ගෙසැම්බර් 04 වන ින දී පාර්ිගම්න්තුවට 

ඉිරිපේ කරන ලදී. ගෙවන වර පාර්ිගම්න්තු කියවා අනුමත් කර ගැනීමට නියමිත්ය. 

 

08. භාර ආඥාපනත 
 

 මුෙල් විශුේධිකරණය සහ ත්රස්ත්වාෙයට මුෙල් සැපයීගම් අවොනම අවම කිරීම පිණිස ගමම පනගේ 

විෂය පථය පුළුල් ගකාට ජාත්න්ත්ර සම්මත්යන්ට අනුකූලව සාංගශෝධනය කිරීගම් අවශත්ාව 

ආසියා ශාන්තිකර කණ්ඩායම විසින් පවේවන ලෙ ඇගයීම් මගින් සහ මූල බුේධි ඒකකය මගින් 

ගපන්වා දී ඇත්. උක්ත් සඳහන් කරුණුවලට අනුකූලවභාර ආඥා පනත් සාංගශෝධනය කිරීම සඳහා 

අනුමැතිය අගප්පක්ෂාගවන් අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් ඉිරිපේ කරන ලෙ අමාත් මණ්ඩල 

සාංගේශය සඳහා 2016 මාර්තු මස 30 වන ින අමාත් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා ගෙන ලදී.  
 

නීතිපතිවරයාගේ සහතිකය ලැබීගමන් අනතුරුව අොළ පනේ ගකටුම්පත් ගැසේ පත්රගේ පළ කිරීමට 

සහ පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ කිරීමට කැබිනේ මණ්ඩලගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්. ඒ අනුව ගමම 

පනේ ගකටුම්පත් 2017ගනාවැම්බර් මස  02 ින ගැසේ පත්රගේ පළ කර ඇත්. 

 

09. 2000 අාංක 44 ෙරන ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ මධස්ථාන පනත 
 

2005 අාංක 37 ෙරන පනතින් සාංගශෝධිත් 2000 අාංක 44 ෙරන ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ මධස්ථාන 

පනත් මගින් ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ මධසථ්ානය පිහිටුීම සහ ඊට ආනුෂාංගික කරුණු 

සම්බන්ධගයන් විධිවිධාන සලස්වනු ලබයි. 
 

කළමනාකරණ මණ්ඩලගේ සභාපතිවරයා පේ කිරීගම් බලධාරියා හැඟීම පිණිස, අධිකරණ විෂය 

භාර අමාත්වරයා ගවත් බලය ලබා ගෙමින් පනත් සාංගශෝධනය කිරීමට ගයෝජනා කරන ලදී. ත්ව ෙ, 

ගර්ඛීය නිගයෝජිත්ායත්නයන් අත්ර ූ දුර්වල සම්බන්ීකරණය ගහ්තුගවන් ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ 

මධස්ථානගේ කාර්යයන් ප්රමාණවේ ත්රම් සුසාංවාදී ගනාවන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත්.   
 

ගම් පිළිබඳ සලකා බැලීගමන් පසුව අධිකරණ ගල්කම්වරයා ගහෝ ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන 

නිගයෝජිත්යකු ගහෝ කර්මාන්ත්  හා වාණිජ අමාත්ාාංශ ගල්කම්වරයා ගහෝ ඔහු විසින් නම් කරන ලෙ 

නිගයෝජිත්යකු, භාණ්ඩාගාර ගල්කම්වරයා ගහෝ ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන නිගයෝජිත්යකු සහ 

අධිකරණ අමාත්වරයා විසින් නම් කරන ලෙ මුළු නිගයෝජිත් සාංඛ්ාව ගෙකක් වන ගස් ත්වේ 

අමත්ර නිගයෝජිත්යකු ඇතුළේ කිරීමට හැකි වන පරිි පනගේ 5 වන වගන්තිය සාංගශෝධනය 

කිරීමට ගයෝජනා කර ඇත්. ඒ අනුව, පනේ ගකටුම්පත් රජගේ ගැසේ පත්රගේ පලකිරීම සඳහාේ, එය 

පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ කිරීම සඳහාේ අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති අත්ර, ඒ අනුව 

2017.11.02 වන ින රජගේ ගැසේ පත්රගේ පළ කර 2017.11.21 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ 

කර ඇත්. 
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10. සිවිේ නඩු විධාන සාංග්රෙයට කරනු ලබන සාංදශෝධනය (118, 119 වන වගන්ති) දිවුරුම් දුන් භාෂා 

පරිවර්තකවරුන් පේකිරීම 
 

ෙැනට ිවුරුම්දුන් භාෂා පරිවර්ත්කවරුන් පේකිරීම පිළිබඳ විධිමේ ක්රියාපටිපාටියක් ගහෝ ඔවුන්ගේ 

වෘේතීය චර්යාව අීක්ෂණය කිරීගම් ක්රමගේෙයක් ගනාමැත්. සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහගේ 119 වන 

වගන්තිය තුළ ගම් සම්බන්ධගයන් යම් විධිවිධාන අන්ත්ර්ගත් වුව ෙ, එකී විධිවිධාන තුළින් 

ප්රමාණවේ පරිි ගැටළු සහගත් ත්ේේවයන්ට පිළියම් ගනාලැගබන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත්. 
 

ගම් පිළිබඳ සලකා බැලීගමන් පසුව, සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහය සාංගශෝධනය කිරීම සඳහා අමාත් 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති අත්ර, ගකටුම්පත් නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් ඉිරිපේ කර ඇත්. 

ගම් වන විට අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් පනේ ගකටුම්පත් සමාගලෝචනගයන් පසුව අවසන් 

ගකටුම්පත් සකස් කිරීමට නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගවත් ගයාමු ගකාට ඇත්. 

 
11. දබදුම් නඩු නීතිය සම්බන්ධදයන් දයෝජිත සාංදශෝධන 

 

පරගේණි නිලකාරයාට ගබදුම් නඩුවක් ගහෝ පාංගුවට අයේ ඉඩමක් සම්බන්ධගයන් නඩුකරයක් 

ගගන ඒමට හැකි වන පරිි ගබදුම් පනත් සාංගශෝධනය කිරීම ගමමඟින් අරමුණු කරයි. ගමය විභාග 

ගවමින් පවතින සියු නඩු ආවරණය වන ගලස අතීත්යට බලපාන පරිි සාංගශෝධනය කිරීමට 

නියමිත්ය. ඒ අනුව සකස් කරන ලෙ සාංගශෝධිත් පනේ ගකටුම්පත් නීතිපති ගවත් ගයාමු කර ඇති 

අත්ර, මීට අොළ වැඩිදුර සාකච්ඡා සිදු කරමින් පවතී. 

 
12. 1978 අාංක 02 ෙරන අධිකරණ සාංවිධාන පනත (45 වන වගන්තියට කරනු ලබන සාංදශෝධනය) 

 

 ිවයිගන් සියුම පරිපාලන ිස්ික්ක සඳහා සාමොන විනිශ්චයකාරවරුන් පේකිරීමේ පහත් 

ෙැක්ගවන වැඩිදුර සාංගශෝධන සිදු කිරීම ගමම සාංගශෝධනගේ අරමුණු ගේ.   
 
 

1) පේීම් අවසන් කිරීම, අවලාංගු කිරීම සහ අේහිටුීම සම්බන්ධගයන් විධිවිධාන සැලැස්ීම 

සඳහා ූ නිගයෝග ; 
 

2) ෙැනටමේ පේකර ඇති සාමොන විනිශ්චයකාරවරුන් අොළ පරිපාලන ිස්ික්ක යටගේ 

ඇතුළේ කිරීම; 
 

අවසන් ගකටුම්පත් සඳහා වවස්ථානුකූලභාවය පිළිබඳ නීතිපතිවරයාගේ සහතිකය අගප්පක්ෂාගවන් 

සිටියි. 

 
13. 2002 අාංක 25 ෙරන සාපරාධී කරුණු සම්බන්ධදයන් අදනෝන සෙදයෝගිතාව ෙැක්ීදම් පනතට 

කරනු ලබන සාංදශෝධනය 
 

මුෙල් විශුේධිකරණය සහ ත්රස්ත්වාදී කටයුතු වලට මුෙල් සම්පාෙනය කිරීම වැළැක්ීම 

සම්බන්ධගයන් ආසියා පැසිෆික් කණ්ඩායගම් කරුණු ෙැක්ීම සහ දූෂණයට එගරහි එක්සේ 

ජාතීන්ගේ සම්මුතියට සහ සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ බුඩාගප්පස්ේ සම්මුතියට අනුගත් ීම පිළිබඳ 

අවධානය ගයාමු කරමින්, අගනෝන නනතික සහගයෝගිත්ාවය ෙැක්ීගම් පනත් සාංගශෝධනය 

කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්ාාංශය ගවත් අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි ී ඇත්. නීති ගකටුම්පේ 

සම්පාෙක විසින් මූික ගකටුම්පත් ගයාමුකර ඇති අත්ර අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් එය 

අධයනය කරමින් සිටියි. 
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14. අපරාධයක වගකීම ෙැරීම සඳො වූ අවම වයස 
 

(අ) ෙණ්ඩ නීති සාංග්රෙය (සාංදශෝධන) පනේ දකටුම්පත 
 

වයස අවුරුදු 12 ට අඩු ළමයකු විසින් සිදුකරන කිසිවක් වරෙක් ගනාවන බව ගයෝජිත් සාංගශෝධනය 

විසින් විගශ්ෂගයන් ෙක්වා ඇත්. ත්ව ෙ, වයස අවුරුදු 12ට වැඩි 14ට අඩු ළමයකු සම්බන්ධගයන්, එම 

ළමයා විසින් සිදුකරන ලෙ ගෙෝෂාගරෝපිත් අපරාධය පිළිබඳව ප්රමාණවේ ගච්ත්නාවක් ගහෝ 

අවගබෝධයක් ෙරාගැනීමට හැකියාවක් ඇති විචාරණ බුේධියක් එම ළමයා සතුෙ යන්න නිශ්චය 

කිරීගම් අභිමත්ය මගහ්සත්්රාේවරයා ගවත් ප්රොනය කිරීම සඳහා ගමම පනතින් ප්රතිපාෙන සලසනු 

ලබයි. ගමම සාංගශෝධනය 2016 ඔක්ගත්ාබර් මස 24 වන ින අමාත් මණ්ඩලය ගවත් ඉිරිපේ 

කරන ලෙ අත්ර, 2016 ගනාවැම්බර් මස 01 වන ින අොළ අමාත් මණ්ඩල තීරණය ලබා දී ඇත්.  

නීතිපතිවරයාගේ වවස්ථානුකූලභවය පිළිබඳ සහතිකය ෙ ලැබී ඇත්. එමඟින් ගමම පනේ 

ගකටුම්පත් රජගේ ගැසේ පත්රගේ පළ කිරීම සහ පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී 

ඇත්. 
 

ඒ අනුව ගම් හා අනුබේධිත් අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහ පනත්ට සාංගශෝධන නීතිපතිවරයාගේ 

වවස්ථානුකුලභාවය පිළිබඳ සහතිකය ලැගබන ගත්ක් රඳවා ඇත්. 

  
(ආ) අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රෙය (සාංදශෝධන පනත) 
 

ෙණ්ඩ නීති සාංග්රහයට කරනු ලබන උක්ත්සාංගශෝධනයට අමත්රව,ළමයා විසින් සිදුකරන 

ගෙෝෂාගරෝපිත් වරෙ සම්බන්ධගයන් ඔහුගේ හැසිරීම සහ ප්රතිවිපාකය විනිශ්චය කිරීමට ප්රමාණවේ 

ත්රම් පරිණත් ූ අවගබෝධයක් ළමයා විසින් ලබා තිගබ්ල ෙ යන්න පිළිබඳ නිරීක්ෂණයට ලක්ගකාට 

රජගේ නවෙවරයාගේ මත්ය ගපාලීසිය ගවත් වාර්ත්ා කිරීමටේ, ළමයා හට යම් චිකිේසක 

ප්රතිකාරයක් අවශ ෙ යන්න තීරණය කිරීම සඳහාේ රජගේ නවෙ නිලධාරියකු ගවත් ළමයා 

ඉිරිපේ කිරීමට මගහ්ස්ත්රාේවරයාට ඉඩ සැලසීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීමට ගමම සාංගශෝධනය 

හඳුන්වා ගෙන ලදී. 
 

අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහ (සාංගශෝධන) පනත්ට කරනු ලබන සාංගශෝධන ගකටුම්පත් 

නීතිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ සඳහා ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර, එම නිරීක්ෂණ ඇතුළේ අවසන් 

ගකටුම්පත් වවස්ථානුකූල සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නීතිපතිවරයා ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්.   

 
15.ගර්භනීභාවය අවසන් කර ගැනීදම් අවසරලේ ඉඩ ප්රස්ථා ුළුේ කිරීම පිණිස ෙණ්ඩ නීති සාංග්රෙයට 

සෙ අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රෙ පනතට සිදු කරන සාංදශෝධන  

 හඳුනාගේ පහත් සඳහන් නිශ්චිත් අවස්ථාවල දී වින්ිත් ත්ැනැේතියගේ ගහෝ වින්ිත් ත්ැනැේතිය 

බාල වයස්කාරියක වන අවස්ථාවක දී භාරකරුගේ කැමැේත් සහිත්ව ආරක්ිත් සහ නනතික 

ගබ්ලසා ක්රියා මාර්ගවලට ඉඩ ප්රස්ථා පුළුල් කිරීම ගමම සාංගශෝධනගේ අරමුණ ගේ.   

• ස්ී දුෂණය සහ වාභිචාරගයන් ඇති වන ගර්භනීභාවය. 

• වයස අවුරුදු 16ට අඩු ගැහැණු ළමයකු ගර්භනීභාවයට පේ ීම. (වවස්ථාපිත් ස්ී 

දුෂණගේ වින්ිත්යකු) සහ, 

• බරපත්ල කළල දුබලත්ාවයන් ඇති අවස්ථාවක දී. 

ඉහත් සාංගශෝධනයන් සඳහා 2017 ජනවාරි මස 17 වන ින ලෙ අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිගේ 

ගකාන්ගේසි ප්රකාරව ගරු අධිකරණ අමාත්වරයා විසින් ආගමික කටයුතු පිළිබඳ ගරු 

අමාත්වරුන් ඇතුළුව සියු ආගමික නායකයින් සමඟ සාංවාෙයක් පැවැේීමට කටයුතු කරන ලදී.  

ගම් පිළිබඳ වැඩිදුර සලකා බැලීම සඳහා නීතිපතිතුමාගේ සභාපතීේවගයන් යුතු කමිටුවක් ගවත් 

ඉිරිපේ කර ඇත්. 
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16. ෙණ්ඩ නීති සාංග්රෙයට සිදු කිරීමට නියමිත සාංදශෝධන (වවවාෙක ස්ී දුෂණය, ුරුෂයන් අතර ෙැඩි 

අදශෝභන ිාංගික ක්රියා (365අ) සෙ ෙඳුනාගේ විදශ්ෂ අවස්ථාවල ී සිදු කරනු ලබන ගබ්සා කිරීම්) 
 
 

 ෙණ්ඩ නීති සාංග්රහයට අොළව ඉහත් සාංගශෝධනයන් සලකා බැලීම සඳහා නීතිපතිතුමාගේ 

සභාපතීේවගයන් යුතු කමිටුව මඟින් කටයුතු ගකගරමින් පවතී. 

 

17. 1941 අාංක 39 ෙරන ණය සෙනොයක පනේ දකටුම්පත 

 උක්ත් ආඥා පනත් මඟින් ණය සහනොයක මණ්ඩලය පිහිටුීම හා ඊට අොළ වන ආනුශාාංගික 

කරුණු සම්බන්ධගයන් විධිවිධාන සලසා ඇත්. මහජනයාට පහසු ප්රගේශයක් ලබා දීම සඳහා 

වර්ත්මානගේ ගකාළඹට පමණක් සීමා ී ඇති ණය සහනොයක මණ්ඩලය ිවයිගන් විවිධ පලාේවල 

ශාඛ්ා මණ්ඩල පිහිටුීම මඟින් වඩාේ ප්රචිත් කිරීම සඳහා ගමම සාංගශෝධන පනේ මඟින් ගයෝජනා 

කර ඇත්. 

 ඒ අනුව ශාඛ්ා මණ්ඩල පිහිටුීම සඳහා අවශ වන පරිි මණ්ඩලගේ සාමාජිකයින් සාංඛ්ාව වැඩි 

කිරීමටේ, සාමාජිකයන්ගේ පේ කිරීගම් සුදුසුකම් ගවනස් කිරීම සඳහා ඉිරිපේ කළ අමාත් 

මණ්ඩල සාංගේශය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීගමන් අනතුරුව ආඥා පනත් සාංගශෝධනය කිරීම  

සඳහා නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙකවරයා ගවත් ගයාමු කර ඇත්. 

 
18. සාංස්ථාගත නීති අධාපන සභා ආඥා පනදේ 7 වන වගන්තිය යටදේ සාංසථ්ාගත නීති අධයන 

සභාව විසින් එහි 2 වන රීතිය සාංදශෝධනය කිරීම 

 උක්ත් රීතිය සාංගශෝධනය කිරීම මඟින් ශ්රී ලාංකා නීති විොලය සඳහා නිගයෝජ විදුහල්පති 

ත්නතුරක් ඇති කිරීමට අගප්පක්ෂා ගකගර්. 

 වර්ත්මානගේ විදුහල්පතිවරයා විසින් සිදු කළ යුතු රාජකාරී වින් ගකාටසක් පැවරීම සඳහා ගෙවන 

පාලනාධිකාරියක් ඇති කිරීම ගමම සාංගශෝධනගේ අරමුණ ගේ. 

 අොළ සාංගශෝධනය සඳහා ගරු අධිකරණ අමාත්තුමියගේ එකඟත්ාව ලබා ගැනීගමන් පසු 

සාංස්ථාගත් නීති අධාපන සභාගේ රීති අාංක 2 සාංගශෝධනය ගකටුම්පේ කිරීම සඳහා නීති 

ගකටුම්පේ සම්පාෙකවරයා ගවත් ගයාමු කරන ලදී.  නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් ඉිරිපේ කළ 

ගකටුම්පත් ගැසේ පත්රගේ පල කරන ලෙ අත්ර, ගමම සාංගශෝධනය සඳහා පාර්ිගම්න්තුගේ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස ඉිරිපේ කරන ලෙ අමාත් මණ්ඩල සාංගේශය සඳහා අමාත් 

මණ්ඩලගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්. ඒ අනුව එකී සාංගශෝධනය ඉිරි කටයුතු සඳහා පාර්ිගම්න්තුවට 

ගයාමු කර ඇත්. 

 

19. අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රෙය පනත සාංදශෝධනය කිරීම පිණිස ඉදිරිපේකරන පනේ දකටුම්පත 

(මදේසත්්රාේවරුන් විසින් දපාිස් ස්ථාන අධීක්ෂණය කිරීම සඳො බලය පැවරීම) 

 ඉහත් සඳහන් සාංගශෝධන ගකටුම්පේ කිරීම සඳහා 2017 ගනාවැම්බර් මස 07 වන ිනැති අමාත් 

මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත්. ඒ අනුව නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් 

ගකටුම්පත් නිරීක්ෂණය සඳහා අමාත්ාාංශයට ඉිරිපේ කර ඇත්. 

 

20. යැදපන්දනකුදේ මරණය සම්බන්ධදයන් වන්දි ලබා ගැනීම 

 ඉහත් සඳහන් පනත් ගකටුම්පේ කිරීම සඳහා 2017 ඔක්ගත්ාම්බර් මස 24 වන ිනැති අමාත් 

මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත්. ඒ අනුව නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක විසින් 

ගකටුම්පේ කරන ලෙ පනේ ගකටුම්පත් නිරීක්ෂණය සඳහා ගකාමිෂන් සභාව ගවත් ඉිරිපේ කර 

ඇත්. 



අධිකරණ අමාත්ාාංශය Page 18 

 

 

  
 

 

ශ්රී ලාංකා නීති වාර්ත්ා මුද්රණය කිරීගම් කටයුතු අඛ්ණ්ඩව සිදුකරමින් පවතියි. ශ්රී ලාංකාගේ 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබාගෙන ලෙ වැෙගේ නඩු තීන්දු ඇතුළේ නීති වාර්ත්ා 

ගවළුම් ගෙකක් සෑම වර්ෂයකදීම මුද්රණය කරනු ලැගබ්ල. 

 

 
 

 
 
 

5.1.3.1 බන්ධනාගාරවල පවතින තෙබෙය සෙ බන්ධනාගාර ප්රතිසාංස්කරණය සම්බන්ධ 

අධිකරණමය සෙ වනතික දේතු දසායා බැලීම පිළිබඳ කාර්යය සාධක බලකාය 
 
 

බන්ධනාගාර ත්ෙබෙයට බලපානු ලබන නීතිමය හා අධිකරණ කාරණා ගසායා බැලීම සඳහා කාර්යය 

සාධන බලකාය ස්ථාපිත් කළ අත්ර, ඒ සඳහා අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ ගල්කම් සහ බන්ධනාගාර 

ප්රතිසාංස්කරණ, පුනරුේථාපන, නැවත් පිාංචි කිරීම් සහ හින්දු කටයුතු අමාත්ාාංශ ගල්කම්ගේ 

සභාපතීේවගයන් ගමගහය වනු ලබන අත්ර, ඒ සම්බන්ධගයන් අධිකරණ ගසව්ා ගකාමිෂන් සභාව, 

නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, රජගේ රස පරීක්ෂක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, ප්රජා විගශෝධන ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, ගපාිස් ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, විනිශ්චයකරුවන් 

පුහුණු කිරීගම් ආයත්නය, නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීගම් ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව නිගයෝජනය ෙ සමඟ 

ගමම බලකාය කටයුතු කරනු ලබයි.   
 

ඒ අනුව බන්ධනාගාරවල පවතින ත්ෙබෙය සහ බන්ධනාගාර ප්රතිසාංස්කරණය සම්බන්ධ අධිකරණමය 

සහ නනතික ගහ්තු ගසායා බැලීම පිළිබඳ කාර්යය සාධක බලකාගේ පළමු වාර්ත්ාව පාර්ිගම්න්තුවට 

ඉිරිපේ කරන ලදී. නනතික කටයුතු (දුෂණ විගරෝී) සහ මාධ පිළිබඳ ආාංශික අීක්ෂණ කමිටුව 

මඟින් පහත් නිර්ගේශයන් ෙ ඇතුළේ එකී පළමු වාර්ත්ාගේ නිර්ගේශ සලකා බලමින් පවතී. 
 

• 1999 අාංක 46 ෙරන ප්රජාපාෙක විගශෝධන පනත් ඵලොයී ගලස බලාේමක කිරීම සඳහා 

අධිකරණ ගස්වා ගකාමිෂන් සභාගවහි සහ ශ්රී ලාංකා විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීගම් 

ආයත්නගයහි සහය ඇතිව ප්රජා විගශෝධන ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව සහ මගහස්්ත්රාේවරුන් අත්ර 

සාංවාෙයකට අවතීර්ණ ීම.  
 

• ෙඩ මුෙල් ගගීමට ගනාහැකි ත්ැනැේත්න් සම්බන්ධගයන් විවිධ ප්රමාණවින් ෙඩ ගගීමට ඉඩ 

සැලැස්ීම ඵලොයී ගලස බලාේමක කිරීම සඳහා ෙ ඉහත් ආයත්න එක්ව සාකච්ඡා කිරීම. 
 

• 1991 අාංක 8 ෙරන රක්ිත් බන්ධනාගාර ගත් කළ සිරකරුවන් මුො හැරීම පිළිබඳ පනගේ 

ප්රතිපාෙන අනුව මාසකට වරක් බන්ධනාගාරය ගවත් මගහස්්ත්රාේවරයාගේ පැමිණීම ත්හවුරු 

කිරීම හා අධිකරණ ගස්වා ගකාමිෂන් සභාව මඟින් අීක්ෂණය කිරීම. 
 

• බන්ධනාගාරයට ගයාමු කරන සිරකරුවන් සාංඛ්ාව අවම කර ගැනීම සඳහා ගපාිස් ඇප ලබා 

දීම සම්බන්ධගයන් ඇප පනගේ විධිවිධාන පිළිබඳ ශ්රී ලාංකා ගපාිසිය ෙැනුවේ කිරීම. 

 

 

 

 

 

5.1.2 ශ්රී ලාංකා නීති වාර්තා 

 

 

 

5.1.3 ජාතන්තර සම්මුතීන් ක්රියාේමක කිරීම 
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5.1.3.2 මරණ ෙඬුවම ජීවිතාන්තය ෙක්වා සිර ෙඬුවමක් දලස ිහිේ කිරීම පිණිස නිර්දද්ධශ ඉදිරිපේ 

කිරීමට ගරු අධිකරණ අමාතතුමා විසින් පේ කළ කමිටුව 
 

2013 සැප්පත්ැම්බර් මස 26 වන විට සියු නඩු හා අභියාචන අවසන්ව මරණ ෙඬුවම ලබා දී ඇති 

සිරකරුවන් සම්බන්ධගයන් සලකා බලා ඔවුන් ගවත් පනවා ඇති මරණීය ෙණ්ඩනය ජීවිත්ාන්ත් 

සිරෙඬුවම් බවට පේ කිරීම ගමම කමිටුව මඟින් සිදු ගේ.   
 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගවත් ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාගේ 34 වන වවස්ථාව මඟින් පවරා ඇති බලත්ල මත් 

මරණ ෙඬුවම නියමව සිටි සිරකරුවන්ට පහත් පරිි වාර 04ක දී ජීවිත් සමාව ලබා දී ඇත්. 
 

 

 

 

 

 
 

මරණ ෙඬුවම, ජීවිත්ාන්ත් සිරෙඬුවම් සහ දීර්ඝ කාලීන සිරෙඬුවම් ලබන සිරකරුවන්ගේ ෙඬුවම් ිහිල් 

කිරීම පිණිස නිර්ගේශ ඉිරිපේ කිරීමට හිටපු ගරු අධිකරණ අමාත්තුමා විසින් 2017 වර්ෂගේ දී පේ 

කළ කමිටුව සඳහා 2017 ගපබරවාරි මස 08 වන ින අමාත් මණ්ඩල කාර්යාලගේ අනුමැතිය ලැබී 

ඇත්. ඒ අනුව කමිටුව විසින් ගම් වන විට දීර්ඝ කාලීන සිරකරුවන් සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට භාජනය 

කරමින් පවතී. 

 

5.1.3.3 2001 අාංක 10 ෙරන ජාතන්තර ළමා පැෙැරදගන යාම පිළිබඳ සිවිේ ක්දෂ්ත්රයන්ට අොළ 

සම්මුති  පනත 

2001 අාංක 10 ෙරන ජාත්න්ත්ර ළමා පැහැරගගන යාම පිළිබඳ සිවිල් ක්ගෂ්ත්රයන්ට අොළ සම්මුති  

පනත්ට අොළව අයදුම්පේ 52ක් ලැබී ඇත්. ඇත්ැම් අයඳුම්පේ සම්බන්ධගයන් නඩු පැවරීගමන් ගත්ාරව 

ගබ්ලරුම් කර ඇත්. ගම් වන විට මහාධිකරණය සහ ගර්ෂ්ඨාධිකරණය හමුගේ මීට අොළ නඩු 2ක් විභාග  

ගවමින් පවතියි.  

 

5.1.3.4 වරෙකරුවන් හුවමාරු කිරීම 
 

1995 අාංක 05 ෙරන පනත් මගින්, ශ්රී ලාංකාව තුළ දී,  වරෙක් කළ ගවනේ රටක පුරවැසියකු එම රටට 

භාරදීම සඳහා සහ ගවනේ රටක දී වරෙක් සිදුකරන ලෙ ශ්රී ලාාංකික පුරවැසිගයකු ගම් රටට භාරදීම 

සම්බන්ධගයන් විධිවිධාන සලස්වනු ලබයි.  
 

එක්සේ රාජධානිගේ දී වරෙකරුවන් ූ ශ්රී ලාාංකිකයින් තිගෙගනකු ගමම පනගේ විධිවිධාන යටගේ 

ස්වකීය ෙඬුවම් කාලය ගත් කිරීමට ශ්රී ලාංකාවට භාර ගෙන ලදී. ඉන්ියානු රජය විසින් කරන ලෙ ඉල්ලීම් 

මත් ශ්රී ලාංකාගේ දී වරෙකරුවන් ූ ඉන්ියානු ජාතික සිරකරුවන් තිගෙගනකු ඉන්ියාගේ දී ඉතිරි ෙඬුවම් 

කාලය ගත් කිරීමට ඉන්ියානු රජයට භාර ගෙන ලදී. 
 

කුගේේ රාජගේ සිටින ශ්රී ලාාංකික සිරකරුවන් අත්රින් 151ක් ූ සාංඛ්ාවක් ශ්රී ලාංකාගේ දී ඔවුන්ට 

ඉතිරිව ඇති සිර ෙඬුවම් කාලය ගත් කිරීමට කැමැේත් පල කරමින් විගේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය හරහා 

සිය ඉල්ලීම් ගයාමු කර ඇති අත්ර ඒ සම්බන්ධගයන් අවශ කටයුතු සිදු ගකගරමින් පවතී. අමාත් 

මණ්ඩල අනුමැතිය යටගේ ශ්රී ලාංකාව සහ ඉරානය අත්ර වරෙකරුවන් හුවමාරු කිරීගම් ගිවිසුම අේසන් 

කිරීමට නියමිත්ව පවතී. 
 

ශ්රී ලාංකා සහ ත්ායිලන්ත් රජයන් අත්ර සිරකරුවන් හුවමාරු කිරීගම් ගිවිසුම ගකටුම්පේ කිරීම සඳහා 

2017 සැප්පත්ැම්බර් මස සාකච්ජාවක් ශ්රී ලාංකාගේ දී පැවැේ වුණු අත්ර, එම ගිවිසුම අේසන් කිරීම සහ 

අපරානුමත් කිරීම සඳහා අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.  

 

ිනය සිරකරුවන් ගණන 

2015.12.11 34 

2016.04.20 83 

2016.05.20 70 

2017.02.04 60 

එකතුව 247 
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5.1.3.5 සාපරාධී කාරණාවල ී අදනෝන සෙදයෝගිතාවට අොළ ගිවිසුම් 
 

සාපරාී කාරණාවල දී අගනෝන සහගයෝගිත්ාව පිළිබඳ විධිවිධාන බලාේමක කිරීගම් අරමුණින් 

චීනය, එක්සේ අරාබි රාජධානිය, ඉන්ියාව, ත්ායිලන්ත්ය, ගබලාරූස්, පකිස්ත්ානය සහ රුසියාව ඇතුළු 

රටවල් සමඟ ශ්රී ලාංකාව ගිවිසුම් අපරානුමත් කර අේසන් කර තිගබ්ල. ගමම ගිවිසුම් මඟින් සාපරාී 

කාරණාවල දී සහගයෝගය ෙැක්ීම පිළිබඳ ව රාජ පාර්ශ්වයන් විසින් විමර්ශනය කිරීම, පැමිණිි ගගානු 

කිරීම, නඩු විභාග කිරීම සහ නීති කෘත්යන්ගේ ප්රතිඵල  ක්රියාේමක කිරීම යන කරුණු පිළිබඳ විෂයයන් 

ෙක්වා ඇත්. 
 

 

එගස්ම, ශ්රී ලාංකාව 2016.06.25 ින යුක්ගර්නය සමග සාපරාී කාරණා සම්බන්ධගයන් අගනෝන 

නනතික සහාය ෙැක්ීගම් ගිවිසුමක් අේසන් කරන ලදී. එකී යුක්ගර්නය සමඟ අේසන් ත්බන ලෙ 

ගිවිසුම, 2002 අාංක 25 ෙරන පනගේ 2 වන වගන්තිය ප්රකාරව නිකුේ කරන ලෙ අාංක 1992/78 සහ 

2016.11.11 ිනැති නියමය යටගේ 2017. 03. 23  වන ින පාර්ිගම්න්තුගේ දී සම්මත් කරන ලදී.  
 

අගනෝන නනතික සහාය ෙැක්ීම සඳහා ශ්රී ලාංකාව සහ ස්විස්ටර්ලන්ත්ය අත්ර සාපරාී කරුණු 

සම්බන්ධගයන් අගනෝන නනතික සහාය ෙැක්ීගම් ගිවිසුම 2017.12.11 ින අේසන් කරන ලදී. 

 

5.1.3.6 විදද්ධශගත ී සිටින විේතිකරුවන්ට/ සාක්ිකරුවන්ට ශ්රී ලාංකාදේ අධිකරණ වින් නිකුේ 

කරනු  ලැබූ සිතාසි සම්බන්ධ දතාරතුරු. 
 

2000 අාංක 39 ෙරන සිවිල් සහ වාණිජ කාරණාවල දී  අගනෝන සහගයෝගය ෙැක්ීගම් පනත් අනුව, 
2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාල පරිච්ගේෙය තුළ ශ්රී ලාංකාගේ අධිකරණවින් නිකුේ කරන 
ලෙ සිත්ාසි 477 ක් පහත් සඳහන් පරිි විගේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය හරහා විගේශ රටවලට ගයාමු කරන 
ලදී. 

රට 
නිකුේ කරන ලෙ සිතාසි 

සාංඛ්ාව 
රට 

නිකුේ කරන ලෙ සිතාසි 

සාංඛ්ාව 

ඇෆ්ගනිස්ථානය 01 යුක්ගර්නය 01 

ෙකුණු අප්රිකාව 01 ස්ගකාේලන්ත්ය 02 

ඕස්ගේියාව 28 මලයාසියාව 07 

බහගර්න් 05 රුසියාව 04 

බාංගිගේශය 01 සිගෂල්ස් 02 

කැනඩාව 31 සිාංගප්පපූරුව 04 

චීනය 18 ගනෙර්ලන්ත්ය 05 

සයිප්රස්  06 නවසීලන්ත්ය 03 

ගඩන්මාර්ක් 04 ගනෝර්ගේ 03 

ගෙෝහා කටාර් 18 ඕමානය 01 

ත්ායිලන්ත්ය 03 පකිස්ථානය 02 

ප්රාංශය 21 ස්විස්ටර්ලන්ත්ය 10 

ජර්මනිය 10 එක්සේ අරාබි එමීර් රාජ 43 

ඉන්ියාව 27 එක්සේ රාජධානිය 58 

ගචගකාස්ගලාවැකියාව 01 ඇමරිකා එක්සේ ජනපෙය 21 

අයර්ලන්ත්ය 03 ගකාරියාව 12 

ඊරාලය 07 සවුි අරාබිය 24 

ඉත්ාිය 49 කුගේේය 17 

ජපානය 07 ගබල්ජියම 02 

ගජෝර්ොනය 10 ගලබනනය  01 

ස්පාඤඤ් 01 ස්ීඩනය 02 

ඉරානය 01 - - 

එකතුව 477 
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5.1.3.7 ශ්රී ලාංකාදේ සිටින විේතිකරුවන්ට/ සාක්ිකරුවන්ට විදද්ධශ අධිකරණ වින් නිකුේ කරනු 

ලැබූ සිතාසි / ඉේලීම් සම්බන්ධ කාරණා 
 

2000 අාංක 39 ෙරන සිවිල් සහ වාණිජ කාරණාවල දී අගනෝන සහගයෝගය ලබාදීගම් පනත් යටගේ 
ගල්ඛ්න භාරදීම සඳහා පහත් පරිි විගේශ රටවින් ඉල්ලීම් 97ක් ලැබී ඇත්. 

 

2002 අාංක 25 ෙරන සාපරාී කාරණාවල දී අගනෝන සහගයෝගය ෙැක්ීගම් පනත්ට අනුකූලව 

2017.12.31 ිනට විගේශ රටවින් ඉල්ලීම් සාංඛ්ාව 16ෙ ලැබී ඇති අත්ර, ශ්රී ලාංකාගවන් ඉල්ලීම් 40ක් 

විගේශ රටවලට ගයාමු කර ඇත්. 

 

 

 
 

 

2010 වර්ෂගේ දී, අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් ත්ැනැේත්න් ගවළඳාමට එගරහි ජාතික කාර්ය සාධක 

බලකාය පිහිටුවන ලෙ අත්ර, ත්ැනැේත්න් ගවළඳාමට එගරහිව සිදුකරන ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධගයන් 

උපගෙස් ලබා දීම, සහ එම කටයුතු අීක්ෂණය කිරීම පිණිස ගමම කාර්ය සාධක බලකාය ජාතික 

සම්බන්ීකරණ ආයත්නය වශගයන් කටයුතු කරනු ලබයි. නඩු පැවරීම ගේගවේ කිරීම සහ 

වින්ිත්යන්ගේ ආරක්ෂාව ෙැඩි කිරීමේ පිණිස රජගේ නිගයෝජිත් ආයත්න අත්ර සම්බන්ීකරණය, 

සවිබල ගැන්ීම ගමම ජාතික කාර්ය සාධක බලකාගේ අරමුණයි. රට තුළ සිදුවන ත්ැනැේත්න් 

ගවළඳාමට විසඳුම් සැපයීම සම්බන්ධගයන් වගකිව යුතු ආයත්න වශගයන් හඳුනා ගන්නා ලෙ සියුම 

රාජ නිගයෝජිත්යන්ගගන් ගමම ජාතික කාර්ය සාධක බලකාය සමන්විත් ගේ. 
 

ත්ැනැේත්න් ගවළඳාමට ගගාදුරු ූ වින්ිත්යින් හඳුනා ගැනීම, උපගේශනය සඳහා ගයාමු කිරීම, 

ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව නාංවාලීම සම්බන්ධගයන් සම්මත් ගමගහයුම් කාර්ය පටිපාටි, කාර්ය සාධන 

බලකාය විසින් වැඩි ියුණු කරන ලදී.  එය අමාත් මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කර 2015 මාර්තු මාසගේ දී 

ක්රියාේමක කරන ලදී. 
 

කාර්ය සාධන බලකාය විසින් ත්ැනැේත්න් ගවළඳාම පිළිබඳව මහජනත්ාව සහ රාජ නිලධාරින් 

ගවනුගවන් පවේවනු ලබන ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩසටහන්වල දී, සාමාජික රාජ නිගයෝජිත් ආයත්න 

අීක්ෂණයට ලක් කරයි. ත්ව ෙ, ශ්රී ලාංකා ගපාලීසිය සඳහා සහ ගවනේ රජගේ නිලධාරීන්ගේ ශකත්ා 

වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් පැවැේීම ගකගරහි කාර්යය සාධක බලකාගේ විගශ්ෂ අවධානය ගයාමුකර  

ඇත්.   
 

ත්ැනැේත්න් ගවළඳාම  සම්බන්ධ සිදුීම් ආශ්රිත් විමර්ශන කඩිනම් කිරීගම් කාර්ය සඳහා, ඊට අොළ 

කරුණු ගමගහයීම පිණිස විගශ්ෂ ගපාිස් ඒකකයක් ජාතික කාර්ය සාධක බලකාය විසින් පිහිටුවනු 

ලැබ ඇත්. ශ්රී ලාංකාගේ ත්ැනැේත්න් ගවළඳාමට එගරහිීම සම්බන්ධව ශ්රී ලාංකා රාජය ගනු ලැබූ 

ප්රයේනයන් පිළිගැනීම සහ හඳුනාගැනීමක් ගලස, 2017 වර්ෂගේ ඇමරිකානු රාජ ගෙපාර්ත්ගම්න්තු 

වාර්ත්ාව අනුව ඇමරිකානු රාජ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින් ශ්රී ලාංකාව 2 වන ගපළඅීක්ෂණ ලැයිස්තුගේ 

සිට2 වන ගපළ ෙක්වා උසස් කර ඇත්. 

රට ලැබුණු ඉේලීම් රට ලැබුණු ඉේලීම් 

ගබල්ජියම 02 ිේවියා 02 
කැනඩාව 21 ගනෙර්ලන්ත්ය 02 

එක්සේ රාජධානිය 05 ගනාර්ගේ 01 

ප්රාංශය 11 ගපෝලන්ත්ය 01 
ජර්මනිය 14 ස්ීඩනය 01 

හාංගේරියාව 01 ස්විස්ටර්ලන්ත්ය 09 

ඉන්ියාව 06 යුක්ගර්නය 02 
ඉත්ාිය 12 ඇමරිකා එක්සේ ජනපෙය 02 

ජපානය 01 සර්බියාව 02 

ගලබනනය 01 ස්ගකාේලන්ත්ය 01 

එකතුව            97 

5.1.4 තැනැේතන් දවළඳාමට එදරහි ජාතික කාර්ය සාධක බලකාය(NTF) 
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අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් ඉිරිපේ කරන ලෙ වාපෘති වාර්ත්ාවට අනුකූලව ඕස්ගේියානු රජය 

විසින් අනුමත් කිරීගමන් අනතුරුව සාංක්රමණිකයින් පිළිබඳව වන ජාත්න්ත්ර සාංවිධානය අධිකරණ 

අමාත්ාාංශය සමඟ සම්බන්ධව මිනිස් ගවළඳාම වැළැක්ීම උගෙසා වාපෘතියක් ක්රියාේමක කර ඇත්.  

එකී වාපෘතිය 2017 මැයි මස ආරම්භ ූ අත්ර ගත්ෝරා ගේ ිස්ික්ක 6ක රජගේ නිලධාරීන් 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහනක් වශගයන් ෙ (TOT), මිනිස් ගවළඳාම සහ ඉන් වැලකීම 

සම්බන්ධව මහජනත්ාව ෙැනුවේ කිරීගම් ගවළඳ ෙැන්ීම් ප්රචාරය කිරීම ෙ ප්රධාන ගකාට ගගන 

ක්රියාේමක ගේ.  ගමම වැඩසටහන 2018 ජනවාරි මස ෙක්වා ක්රියාේමක ීමට අගප්පක්ිත්ය. 
 

 

 
 

 

 

5.1.5.1 ශ්රී ලාංකාව පිළිබඳ තාක්ෂණ සොයක වාපෘතිය (ආසියානු සාංවර්ධන බැාංකුව - ADB) 
 
 

(ආගයෝජන හා වාණිජ නීති අාංශය ඉලක්ක කරමින් අධිකරණ ක්ගෂ්ත්රය කාර්යක්ෂමව සවිබල 

ගැන්ීම.) 
 

 

වාණිජ ක්ගෂ්ත්රයට අොළව අධිකරණ ක්ගෂ්ත්රය පිළිබඳව ෙැනුම සහ සහායක ත්ාක්ෂණය ලබා දීම ගමම 
වාපෘතිගේ අරමුණ ගේ. ආසියානු සාංවර්ධන බැාංකුගේ සභාපති (සමායත්න කළමනාකරණ 
පරිපාලනය) විසින් සාංකල්ප පත්රය අනුමත් කරනු ලැබ ඇති අත්ර, යහපේ ජීවන ආගයෝජනයක් සඳහා 
ගමනාන්ත්යක් විය යුතු රටක් නිර්මාණය කිරීගම් කාර්ය උගෙසා පහසුකම් සලසමින්, රගේ ආර්ික 
වර්ධනය වැඩි ියුණු කිරීම උගෙසා ශ්රී ලාංකාගේ ප්රතිසාංධාන නාය පත්රය සමඟ ගමම ජාත්න්ත්ර 
එකඟත්ාවය ගපළ ගස්වා ඇත්. 

 

ත්ාක්ෂණ සහායක වාපෘතිගේ ඇස්ත්ගම්න්තුගත් පිරිවැය ගඩාලර් 750,000 ක් වන අත්ර එය ආසියානු 

සාංවර්ධන බැාංකුගේ ත්ාක්ෂණ සහයක විගශ්ෂ අරමුෙල (TASF-iv) මගින් ප්රොන පෙනමින් සපයනු ලබන 

මුෙලක් ගේ. ප්රතිපූර්ණ කාර්ය මණ්ඩලය, ගේශීය සන්නිගේෙන, උපගේශකවරු සඳහා කාර්යාල 

ඉඩපහසුකම් සහ ගවනේ ප්රොනයන් ආකාරගයන් ශ්රී ලාංකා රජය විසින් සහාය ලබා ගෙයි. වාපෘතිගේ 

ක්රියාේමක කාලය 2017 ජූි මස ආරම්භ ී 2020 ජූි ෙක්වා වන වසර 3ක කාලයකි. 
 

වාපෘතිගේ පළමු අියගර්දී, අවශත්ා  ඇගයීමක් මගින් සම්පූර්ණ අධයනයක් සිදුකරනු ලබන අත්ර, 

ශ්රී ලාංකාගේ ආගයෝජනය, වාණිජ සහ වාපාර සඳහා මනා අොලේවයකින් යුේ සහ කාර්යක්ෂම 

අධිකරණ ක්ගෂ්ත්රයක් සකස් කිරීම උගෙසා ක්ගෂ්ත්රගේ නනතික නියාමක රාමුව වැඩි ියුණු කිරීම 

සඳහා නියාමන ගමවලමක් ගලස ක්රියා කිරීමට උපායමාර්ගික  ක්රියාකාරි සැලැස්ම වැඩි ියුණු කරනු 

ලැගබ්ල. 
 

2 වන අියගර් දී උපායමාර්ගික ක්රියාකාරී සැලැස්ම යටගේ හඳුනාගේ ප්රමුඛ්ත්ා ක්ගෂ්ත්ර පෙනම් ූ 

ප්රතිසාංස්කරණ එකක් ගහෝ ගෙකක් ත්ාක්ෂණ සහාය මගින් සහාය වන අත්ර අවසානාේමක වශගයන්  

අවශත්ා ඇගයීම් අධයනය සහ ප්රකාශයට පේකළ හැකි ත්ේේවගේ උපායමාර්ගික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම එළිෙැක්ීම සහ මහජනයා ගවත් ප්රචිත් කිරීම සිදු ගකගර්. 
 

ගමම ත්ාක්ෂණ සහාය මහා මණ්ඩලගේ ආසියානු සාංවර්ධන බැාංකුගේ කාර්යාලය මගින් ක්රියාේමක 

කරනු ලබන අත්ර, අධිකරණ අමාත්ාාංශය අොළ උනන්දුවක් ෙක්වන්නන් සම්බන්ීකරණය කරනු 

ලබන ප්රධාන ක්රියාේමක කිරීගම් නිගයෝජිත් ආයත්නය ගේ. ඒ අනුව වාපෘතියට අොළ උපගේශකයින් 

පේ කර ඇති අත්ර වාපෘතිගේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ ක්රියාේමක වන විදශ්ෂ වාපෘති 
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5.1.5.2 යුනිදසෆ් වාපෘතිය 
 

ළමා ආරක්ෂණය ො බාලක යුක්තිය සැලසීදම් ී ළමයින් ෙට රැකවරණය ලබා ීම 
 

ළමා ආරක්ෂණය හා බාලක යුක්තිය සැලසීගම් දී ළමයින් හට රැකවරණය ලබා දීම හා ළමුන්ගේ 

අයිතිවාසිකම් සුරැකීම අත්වශ අාංගයකි. අගනක් සම්බන්ධිත් ආයත්න හා එක්ව කටයුතු කිරීම තුළින් 

ශ්රී ලාංකාගේ ළමුන් සඳහා ියුණු ළමා ආරක්ෂණ හා බාලක යුක්ති ක්රමගේෙයක් සකස් කිරීම අධිකරණ 

අමාත්ාාංශගේ අරමුණ ගේ. ගමම අරමුණු ඉටු කර ගැනීගම් දී පවතින නීති ත්ේේවයන් හා සම්බන්ධිත් 

ආයත්න මුහුණ ගෙන අභිගයෝග පිළිබඳ අධයනය කිරීම අත්වශ කාරණයක් විය. 
 

ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් යුනිගසෆ් ආයත්නගේ සහගයෝගය සහිත්ව ළමා ආරක්ෂණ හා 

බාලක යුක්තිය සැලසීගම් ක්රියාවිය පිළිබඳව අධයනයක් සිදු කළ අත්ර එමගින් බාලක යුක්තිය ඉටු 

කිරිගම් දී පවතින ගැටළු හඳුනා ගනිමින් වාර්ත්ාවක් සකස් කරන ලදී. එකී වාර්ත්ාව පිළිබඳව 

සාකච්ඡාවක් 2017 මැයි 15 වන ින ශ්රී ලාංකා පෙනම් ආයත්නගේ දී පවේවන ලෙ අත්ර අවසන් වාර්ත්ාව 

විෙුේ ත්ැපෑල මඟින් සම්බන්ධිත් ආයත්න ගවත් ගයාමු කර ඇත්.  එකී වාර්ත්ාව නිල වශගයන් එළි 

ෙැක්ීම 2017 ගනාවැම්බර් මාසගේ ි පවේවන ලදී. 
 
 

අධිකරණ පරිරයන්හි ළමා හිතකාමී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම 
 

ශ්රී ලාංකාගේ අධිකරණ පරිරයන්හි ළමා හිත්කාමී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අධිකරණ 

අමාත්ාාංශය යුනිගසෆ් වාපෘතිගේ සහගයෝගය සහිත්ව කටයුතු කර තිගබ්ල. ගමම වාපෘතිය යටගේ 

අධිකරණ පරිරයන්හි ළමුන්ට විගේකගයන් පසු ීමට සහ ගසල්ලම් කිරීමට ගමන්ම, මේවරුන්ට 

ළෙරුවන් සඳහා මේ කිරි ලබා දීමට අවශ පහසුකම් ලැබී ඇත්. 
 

ගමම වාපෘතිය යටගේ අනුරාධපුර අධිකරණ සාංකීර්ණගේ පිහිටි ළමා හිත්කාමී අධිකරණ අනුබේධය 

විවෘත් කර ඇත්. මන්නාරම, පුේත්ලම සහ ගමාරණරාගල අධිකරණ පරිරයන්හි එවැනි ගගාඩනැගිි ඉි 

කිරීම් කටයුතු අවසන් කර ඇති අත්ර, ඉිරිගේ දී ප්රජාව ගවත් විවෘත් කිරීමට නියමිත් ගේ. අම්පාර ළමා 

හිත්කාමී අධිකරණ අනුබේධගේ ඉි කිරීම් කටයුතු ත්වදුරටේ සිදු කරමින් පවතී. 

 

 

 

 
 

5.1.6.1  සිවිේ නඩු විධාන සාංග්රෙය සාංදශෝධනයට අධිකරණ අමාතතුමන් විසින් පේකරන ලෙ 

කමිටුව 
 

සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහය සලකා බලා කාලානුරූපීව අන්ත්ර්ජාතික නීති ප්රමිති වලට අනුකූල වන ගලස 

එයට අවශ සාංගශෝධන ඉිරිපේ කරන ගලස ෙන්වා ගරු අගවිනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ ප්රියසාේ ගඩප්ප 

මැතිතුමාගේ ප්රධානේවගයන් කමිටුවක් පේකර ඇත්. ගමම කමිටුව සිවිල් ක්ගෂ්ත්රගේ ගජෂ්ඨ 

නීතිඥවරුන්, අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ නිලධාරීන්, නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු නිලධාරීන්, නීති 

ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ නිලධාරීන් සහ වෘේතීය නීතිඥයන්ගගන් සැදුම්ලේ 

කමිටුවකි. 
 

ගම් වන විට ගමම කමිටු රැස්ීම් වාර 14ක් පවේවා ඇති අත්ර, ඒ අනුව සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහගේ 

අර්ථනිරූපන (5 වන වගන්තිය), අධිකරණ බලය (9 වන වගන්තිය), ගල්ඛ්නගත් නීතිඥවරයකු පේ 

කිරීම (27 වන වගන්තිය), නිරවෙ ගනාවන අධිකරණයක නඩු ගගානු කිරීම (47 වන වගන්තිය), 

සිත්ාසි නිකුේ කිරීම (59 වන වගන්තිය), උේත්ර ගගානු කිරීම (72 වන වගන්තිය), නඩු විභාග ිනය 

(80 වන වගන්තිය), නියමිත් ින අධිකරණගේ ගපනී ගනාසිටීම (86 වන වගන්තිය), අයැදීම් සඳහා 

සාංගශෝධන (93 වන වගන්තිය), මැිහේීම් (94 වන වගන්තිය), සහතික පිටපේ නිකුේ කිරීම (440 වන 

වගන්තිය) සහ බදු ගෙන ලෙ සහ කුියට ගෙන ලෙ ගගාඩනැගිිවල සන්ත්කය නැවත් අේපේ කර 

ගැනීගම් හා නියමිත් පරිි වන්ි ලබා ගැනීගම් ක්රියාපටියට අොළ වන නව පරිච්ගේෙයක් හඳුන්වා දීම යන 

කරුණු විගශ්ිත්ව සාකච්ඡා ගකගර්.  

5.1.6 අදනකුේ කටයුතු 
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5.1.6.2  අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රෙ පනත සෙ ෙණ්ඩ නීති සාංග්රෙය සාංදශෝධන සඳො අධිකරණ 

අමාතතුමන් විසින් පේ කරන ලෙ කමිටුව 
 

අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහය පනත්ට හා ෙණ්ඩ නීති සාංග්රහයට කාලානුරූපීව සහ අන්ත්ර්ජාතික ප්රමිති 

වලට අනුකූල වන ගලස අවශ සාංගශෝධන නිර්ගේශ කරන ගලස ගර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ගරු 

බුවගනක අළුවිහාගර් මැතිතුමාගේ ප්රධානේවගයන් කමිටුවක් පේ කර ඇත්. එය අධිකරණ අමාත්ාංශ 

නිලධාරීන්, අපරාධ නීති ක්ගෂ්ත්රගේ ප්රීනයන්, නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ නිලධාරීන්, ගජෂ්ඨ 

ගපාිස් නිලධාරීන්ගගන් සහ වෘේතීය නීතිඥයන්ගගන් සමන්විත් ගේ. 
 

ගම් වන විට ගමම කමිටු රැස්ීම් වාර 23 ක් පවේවා ඇති අත්ර, කමිටුව විසින් පහත් පරිි අතුරු වාර්ත්ා 
3 ක් ගරු අධිකරණ අමාත්තුමා ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්.  
 

• 2016.11.25 දිනැති පළමු වන අතුරු වාර්තාව 
 

 හඳුනාගේ නිශ්චිත් අවස්ථාවල දී වින්ිත් ත්ැනැේතියගේ ගහෝ වින්ිත් ත්ැනැේතිය බාල 

වයස්කාරියක වන අවස්ථාවක දී භාරකරුගේ කැමැේත් සහිත්ව ආරක්ිත් සහ නනතික ගබ්ලසා 

ක්රියා මාර්ගවලට ඉඩ ප්රස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා ෙණ්ඩ නීති සාංග්රහය සහ අපරාධ නඩු විධාන 

සාංග්රහ පනේ සාංගශෝධනය සඳහා නිර්ගේශ ඉිරිපේ කරන ලදී. 

 

• 2017.02.09 දිනැති දෙ වන අතුරු වාර්තාව 
 

 අපරාධ නඩු සම්බන්ධ පූර්ව නඩු විභාග කාර්යය පටිපාටියක් හඳුන්වා දීම සහ එකී කාර්යය 

ගවනුගවන් වාර්ත්ාධිකාරී විනිසුරුවරයකු පේ කිරීමට අොළ සාංගශෝධන අපරාධ නඩු විධාන 

සාංග්රහ පනත්ට සහ අධිකරණ සාංවිධාන පනත්ට ඇතුළේ කිරීමට නිර්ගේශ ඉිරිපේ කරන ලදී. 

 

• 2017.09.27 දිනැති තුන් වන අතුරු වාර්තාව 
 

කිසියම් අධිකරණ කටයුේත්ක සැකකරුවන්/ චුිත්යන් හඳුනාගන්නා ලෙ සුවිගශ්ි අවස්ථාවල දී 

අධිකරණගේ නිගයෝගය අනුව අධිකරණයට ඉිරිපේ ීගම් අවශත්ාවය නිශ්චිත් ගකාන්ගේසි 

මත් මුෙවා හැරීමට අොළ සාංගශෝධන අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහ පනත්ට ඇතුළේ කිරීමට 

නිර්ගේශ ඉිරිපේ කරන ලදී. 
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අධිකරණ, අධිකරණ අමාත්ාාංශය හා අධිකරණ අමාත්ාාංශය යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු හගත්හි සහ 

ආයත්න නවගයහි ආයත්න කටයුතු ආයත්න අාංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. පුහුණු හා කාර්යක්ෂම 

මානව සම්පත්ක් ලබා දීම සහතික කිරීම, යුක්තිය පසිඳලීගම් කර්ත්වගයහිදී අවශ පහසුකම් සැපයීම 

හා අගනකුේ සම්බන්ීකරණ කටයුතු ෙ ගමම අාංශගයන් සිදු කරයි. ඒ යටගේ අවශ කරන කාර්ය 

මණ්ඩලය අනුමත් කරවා ගැනීම, බඳවා ගැනීගම් පටිපාටි සකස් කිරීම, සුදුස්සන් ගත්ෝරා ගැනීම, බඳවා 

ගැනීම, පුහුණු කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, උසස් කිරීම හා විනය පාලන කටයුතු, අතිකාල ගමන් වියෙම්, 

ණය අේතිකාරම් ලබා දීම හා අවශ අවසථ්ාවන්හිදී පරිපාලනයට අොල අභන්ත්ර චක්රගල්ඛ් නිකුේ 

කිරීම ගමම අාංශගයන් ඉටු කරනු ලබයි. 
 

උක්ත් කාර්යයන් අධිකරණ පරිපාලනය, ගෙපාර්ත්ගම්න්තු පරිපාලනය හා අභන්ත්ර පරිපාලනය යන 

අනු අාංශ හා ඒ යටගේ ඇති ඒකක මඟින් ක්රියාවට නාංවනු ලබයි. 

 

5.2.1. අධිකරණ පරිපාලනය 

ිවයින පුරා පිහිටි සියු අධිකරණ වල ගස්වය කරන අධිකරණ ගස්වා ගකාමිෂන් සභාව විසින් පේ 

කරන ලෙ උපගල්ඛ්නගත් නිලධාරීන් හැර ගසසු නිලධාරීන් 4,387ක ගේ සියු ආයත්න කටයුතු ගමම 

අාංශය මගින් ඉටු කරනු ලබයි. 

 

5.2.1.1. තනතුරු අනුමත කරවා ගැනීම 
 

පහත් සඳහන් ත්නතුරු සාංඛ්ාව වැඩි කිරීම සඳහා 2017.08.16, 2017.10.10, 2017.10.11 හා 
2017.12.29 ිනැතිව කළමනාකරණ ගස්වා ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්.  
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සාංවර්ධන නිලධාරී 10 

 

2 3 9 2 3 3 2 2 2 

 

38 

සිත්ාසි ගබෙන්නා සහ 

ඇස්කීසි ක්රියාේමක 

කරන්නා 

    3 

 

- 4 6 5 3 3 - - - 24 

අධිකරණ ගඝෝෂක හා 

ප්රගේශක 

      1 

 

- - 3 - 1 1 - - - 06 

කාර්යාල ගස්වක ගස්වය 12 6 12 36 14 12 12 6 6 6 122 

අධිකරණ ආරක්ෂක      2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 23 

පිස්කල් පියන්      2 - - 3 - 2 2 - - - 09 

පිස්කල් භාරකාර මාත්ා      2 - - 3 - 2 2 -    - -   09 

එකතුව 231 

5.2 ආයත්න අාංශය 
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පහත් සඳහන් ත්නතුරු අනුමත් කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පේ 2017.12.18 හා 2017.12.28 ිනයන් හි   

කළමනාකරණ ගස්වා ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්. 

 

තනතුරු නාමය 

තනතුරු  සාංඛ්ාව 

එකතුව 
දෙෝමාගම 

දිසා 

අධිකරණය 

කඩුදවල 

මදේස්ත්රාේ 

අධිකරණය 

නාරම්මල 

මදේස්ත්රාේ 

අධිකරණය 

සාංවර්ධන නිලධාරී 03 03 03 09 

සිත්ාසි ගබෙන්නා සහ ඇස්කීසි 

ක්රියාේමක කරන්නා 

 

04 

 

04 

 

04 

 

12 

අධිකරණ ආරක්ෂක 02 02 - 04 

කාර්යාල කාර්ය සහයක - 14 14 28 

එකතුව 09 23 21 53 

 

 

5.2.1.2. බඳවා ගැනීම 

තනතුර විධායක තෘතියික ද්ධීතීය ප්රාථමික එකතුව 

කාර්යාල ගස්වක ගස්වය - - - 574 574 

සිත්ාසි ගබෙන්නා හා ඇස්කීසි 

ක්රියාේමක කරන්නා 

 

- 

 

- 

 

- 

 

180 

 

180 

අධිකරණ ගඝෝෂක හා ප්රගේශක - - - 09 09 

අධිකරණ ආරක්ෂක - - - 40 40 

පිස්කල් භාරකාර මාත්ා - - - 15 15 

එකතුව - - - 818 818 

 

අ. මීට අමත්රව සිත්ාසි ගබෙන්නා හා ඇස්කීසි ක්රියාේමක කරන්නා ත්නතුරු 134 ක් හා අධිකරණ 

ගඝෝෂක හා ප්රගේශක ත්නතුරු 17 ක් බඳවා ගැනීම සඳහා ිඛිත් පරීක්ෂණය 2017.07.16 ින 

පවේවන ලෙ අත්ර  2017.10.31 ින ගයෝගත්ා සම්මුඛ් පරීක්ෂණය පවේවන ලදී.  

 

5.2.1.3. අධිකරණ සඳො සන්නිදේෙන පෙසුකම් සැපයීම 

 

සන්නිදේෙන පෙසුකම් 

2017.01.01 දිනට 

පැවති සාංඛ්ාව 

2017.12.31 

දිනට සපයා 

ඇති සාංඛ්ාව  

2017.01.01 සිට 

2017.12.31 ෙක්වා නව 

සැපයුම් සාංඛ්ාව 
දුරකථන සම්බන්ධත්ා 517 533 16 

අභන්ත්ර දුරකථන පේධති 20 28 08 

අන්ත්ර්ජාල සම්බන්ධත්ා 93 142 49 

එකතුව 630 703 73 
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5.2.2 දෙපාර්තදම්න්තු පරිපාලනය 
 

අධිකරණ අමාත්ාාංශය යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු හගත්හි සහ ආයත්න නවගයහි පරිපාලන කටයුතු 

ගමගහයීම ගම් යටගේ සිදු කරනු ලබයි. 
 

5.2.2.1  නව තනතුරු ඇති කිරීම 
 

තනතුරු නාමය විධායක තෘතියික ද්ධීතීය ප්රාථමික එකතුව 

නීතිපති දෙපාර්තදම්න්තුව 

සාංවර්ධන නිලධාරී - - 02 -  

 

 

 

 

359 

රජගේ අධි නීතිඥ 100 - - - 

සහකාර නිගයෝජ අධක්ෂ  (පරිපාලන)   01 - - - 

රාජ කළමනාකරණ සහකාර - - 50 - 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගත් ලඝු ගල්ඛ්ක - - 50 - 

ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ සහකාර - - 05 - 

රියදුරු - - -   50 

කාර්යාල කාර්ය සහයක - - - 100 

නඩේතු සහයක - - -   01 

අධිකරණ දස්වා දකාමිෂන් සභාව 

අධිකරණ ගරජිස්රාර් 09 14 - -  

 

294 

අධිකරණ ිපිකරු - - 123 - 

අධිකරණ ලඝුගල්ඛ්ක - - 63 - 

අධිකරණ යතුරු ගල්ඛ්ක - - 46 - 

අධිකරණ භාෂා පරිවර්ත්ක - - 08 - 

අධිකරණ ගපාේ බැඳුම්කරු - - - 31 

ආණ්ඩුගේ රස පරීක්ෂක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

ආණ්ඩුගේ සහකාර රස පරීක්ෂක 10 - - - 10 

නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

සහකාර නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක 

(ගෙමළ) 

05 - - - 05 

දර්ෂ්ඨාධිකරණය 

නීති පර්ගේෂණ නිලධාරී 34 - - - 34 

අපරාධයක වින්දිතයන් සෙ සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳො වූ ජාතික අධිකාරිය 

අධක්ෂ(පාලන හා කළමනාකරණ) 01 - - - 
02 

අධක්ෂ (මූල) 01 - - - 

වාණිජ සමථ මධසථ්ානය 

විධායක අධක්ෂ 01 - - - 

09 

ගරජිස්රාර් 01 - - - 

වාපෘති නිලධාරී - - 04 - 

රියදුරු - - - 01 

කාර්යාල කාර්ය සහායක - - - 02 

එකතුව     713 
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5.2.2.2.බඳවා ගැනීම් 
 

ආයතනය තනතුර සාංඛ්ාව එකතුව 

මහා භාරකාර 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

මහා භාරකාර ත්ැන 01  
03 නිගයෝජ මහා භාරකාර ත්ැන 02 

අපරාධයක වින්ිත්යන් හා 
සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහාූ ජාතික අධිකාරිය 
 

අධක්ෂ (නීති හා නීති බලාේමක 
කිරීම්) 

01 

 
 
 
 

21 

අධක්ෂ (ප්රතිපේති හා 
වැඩසටහන්) 

01 

අධක්ෂ (මූල) 01 
අධක්ෂ (පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ) 

01 

කළමනාකරණ මණ්ඩල ගල්කම් 01 
කළමනාකරණ සහකාර  10 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 06 

නීති ගකාමිෂන් සභා 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

සහකාර ගල්කම් 02 02 

කම්කරු විනිශ්චය සභා ගල්කම් 
කාර්යාලය 

ලඝු ගල්ඛ්ක 10 10 

ත්වෙ, කම්කරු විනිශ්චය සභා භාෂණ පරිවර්ත්ක ත්නතුරු 07 ක් සඳහා 2017.07.02 ින බඳවා ගැනීගම් 

ිඛිත් පරීක්ෂණය සහ 2017.10.13 ින වෘේතීය පරීක්ෂණය හා සම්මුඛ් පරීක්ෂණය පවේවා ඇත්. 
 

 

5.2.3. අභන්තර පරිපාලනය 
 

අභන්ත්ර පරිපාලනය යටගේ පරිපාලන, සාම විනිසුරු, හිසි මරණ පරීක්ෂක හා අධිකරණ නවෙ 

නිලධාරී, සාම විනිසුරු හා නිල ගනාලේ මගහ්සත්්රාේ හා ිවුරුම් ගකාමසාරිස්, ිවුරුම් දුන් භාෂා 

පරිවර්ත්ක සහ ප්රවාහන යන ඒකක ක්රියාේමක ගේ. 
 

5.2.3.1. පරිපාලන ඒකකය 
 

5.2.3.1.1. තනතුරු අනුමත කරවා ගැනීම 
 

පහත් සඳහන් ත්නතුරු සාංඛ්ාව වැඩි කිරීම සඳහා 2017.06.09 ිනැතිව කළමනාකරණ ගස්වා 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්. 

තනතුරු නාමය සාංඛ්ාව 
ත්ාක්ෂණ නිලධාරී  06 

භාෂා පරිවර්ත්ක (සිාංහල/ගෙමළ) 01 
 

5.2.3.1.2 බඳවා ගැනීම් 

තනතුර විධායක තෘතියික ද්ධීතීය ප්රාථමික එකතුව 

ගජෂ්ඨ සහකාර ගල්කම් (නීති) 01 - - - 01 
ඉාංජිගන්රු  01 (ගකාන්ත්රාේ 

පෙනම මත්) 
- - - 01 

ගපෙගර්රු ශිල්පී - - - 03 03 
වඩුවැඩ ශිල්පී - - - 05 05 

ජලනල කාර්මික - - - 03 03 

විදුි කාර්මික - - - 02 02 
කම්කරු - - - 09 09 

එකතුව 02 - - 22 24 

අ. ත්වෙ, ත්ාක්ෂණ නිලධාරී පුරප්පපාඩු 08 ක් පිරීම සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට 2017.12.20 ින 

විභාගය පවේවා ඇති අත්ර, එම ප්රතිඵල මත් ඉිරිගේදී බඳවා ගැනීමට ගයෝජිත්ය. 
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5.2.3.1.3 ුහුණුීම් ො ධාරිතා සාංවර්ධනය 
 

විනිසුරුවරුන් හා අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ ගස්වය කරනු ලබන මාණ්ඩික නිලධාරීන්ගේ සිට සුළු 

ගස්වකයින් ෙක්වා සියුම ගස්වක ගර්ණි ආවරණය වන පරිි පහත් ෙැක්ගවන අයුරින් පුහුණුීම් ලබා 

ගෙන ලදී. 

   

(අ) දද්ධශීය ුහුණුීම් 
 

නිලධාරී කාණ්ඩය නිලධාරීන් සාංඛ්ාව මුළු වියෙම (රු.) 
මාණ්ඩික නිලධාරීන් 63 400,800 

මාණ්ඩික ගනාවන ගර්ණි 128 806,965 

එකතුව 191 1,207,765 
 

(i) ත්වෙ, රජයට අනුබේධිත් වෘේතීය පුහුණු ආයත්න මඟින් හා රාජ විශ්ව විොල මගින් ගමම 

අමාත්ාාංශය ගවත් ගයාමු කරන ලෙ පුහුණු ලාභීන් 61ක් සඳහා ප්රාගයෝගික පුහුණුව ලබා දී ඇත්. 

 
(ආ) විදද්ධශීය ුහුණුව 
 

නිලධාරීන් සෙ ුහුණුදේ ස්වභාවය 

ුහුණු 

වැඩසටෙන්  

සාංඛ්ාව 

 

නිලධාරීන් 

සාංඛ්ාව 
මුළු වියෙම (රු) 

විනිසුරුවරුන් - පුහුණු හා සම්මන්ත්රණ  266 147,465,969.07 

අමාත්ාාංශ නිලධාරීන් -සම්මන්ත්රණ 15 07 7,139,097.30 

අමාත්ාාංශ නිලධාරීන් - පුහුණු  28 27 15,898,800.79 

මහාධිකරණ ගණකාධිකාරීවරුන් - පුහුණු  02 1,212,068 

එකතුව 43 302 171,715,935.16 

 

 

 

5.2.3.1.4. විනය කළමනාකරණය 
 

අ. මූික විමර්ශන 
 

2017.01.01 ින සිට 2017.12.31 ින ෙක්වා නව මූික විමර්ශන 16 ක් ආරම්භ කර ඇති අත්ර ගමම 

කාලය තුල ගපර වර්ෂ වල අවසන් ගනාී පැවති මූික විමර්ශන 41 ක් අවසන් කර ඇත්. 

 

ආ. විධිමේ විනය පරීක්ෂණ 
 

2017.01.01 ින සිට 2017.12.31ෙක්වා නව විධිමේ විනය පරීක්ෂණ 13ක් ආරම්භ කර ඇති අත්ර, ගපර 

වර්ෂවල අවසන් ගනාී පැවති විධිමේ විනය පරීක්ෂණ 07ක් විනය නිගයෝග ලබා දී අවසන් කර ඇත්. 

 

5.2.3.1.5. ණය අනුමත කිරීම 

 

 

  

 

 

 

 

 

ණය වර්ගය නිලධාරීන් සාංඛ්ාව මුෙල (රු) 

ගේපළ/ නිවාස 09 18,011,808 
ආපො 157 16,110,246 

උේසව 178 1,780,000 

විගශ්ෂ 71 284,000 
පාපැි 02 12,000 

එකතුව 417 36,198,054 
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5.2.3.2 සාම විනිසුරු ඒකකය 
 

සාම විනිසුරු පේීදම් ස්වභාවය සාංඛ්ාව 

මුළු ිවයිනටම බල පැවැේගවන පරිි 5,243 

අධිකරණ කලාපයට බලපැවැේගවන පරිි 1,138 

එකතුව 6,381 

 
 

5.2.3.3 ෙදිසි මරණ පරීක්ෂක ො අධිකරණ වවෙ නිලධාරී ඒකකය 
 

(අ). ෙදිසි මරණ පරීක්ෂක 
 

ිවයින පුරා හිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් 594 ක් ගස්වගේ නිරත් වන අත්ර යුක්තිය පසිඳලීගම් 

ක්රියාවිගේ ඉත්ා වැෙගේ මූික කාර්යභාරයක් ඔවුන් විසින් ඉටු ගකගර්. 
 

ඒ අනුව, මහජනත්ාවට උපරිම පහසුවක් සැලගසන අයුරින් හිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් පේ කිරීම හා 

හිසි මරණ පරීක්ෂක ගකාේඨාස යාවේකාලීන කිරීම ගමම ඒකකය මගින් සිදු ගකගර්. 
 

දිස්ික්කය ුරප්පාඩු සඳො බඳවා ගැනීදම් වර්තමාන ප්රගතිය 

රේනපුර නවක හිසි මරණ පරීක්ෂක වරුන් බඳවා ගැනීම සිදු කරන ලදී. 

මාත්ර සම්මුඛ් පරීක්ෂණ පවේවා සුදුසු පුේගලයන් හඳුනාගගන ඇත්. 

අම්පාර, මඩකලපුව ගැසේ පත්ර සකස් කරමින් පවතී. 

යාපනය, මුලතිේ, කිිගනාච්චි, වවුනියා, 

මන්නාරම, ගපාගළාන්නරුව, කෑගල්ල, 

බදුල්ල, ගම්පහ, කළුත්ර, අනුරාධපුරය 

අයදුම්පේ කැඳවා ඇත්. 

 

 

(ආ). අධිකරණ වවෙ නිලධාරී  
 

අධිකරණ නවෙ කටයුතු වල නිරත් විගශ්ෂඥ අධිකරණ නවෙ නිලධාරීන්, විශ්ව විොල ගජෂ්ඨ 

කිකාචාර්ය/ මහාචාර්යවරුන්, සහකාර අධිකරණ නවෙ නිලධාරීන් හා නවෙ නිලධාරීන් සඳහා 

පශ්චාේ මරණ පරීක්ෂණ පැවැේීම හා අධිකරණ නවෙ වාර්ත්ා සැකසීම ගවනුගවන් දීමනා ලබාදීම 

හා සම්බන්ධ කටයුතු ගමම ඒකකය මගින් සිදු ගකගර්.  

  

5.2.3.4. සාම විනිසුරු ො නිල දනාලේ මදෙස්්ත්රාේ ො දිවුරුම් දකාමසාරිස් ඒකකය 
 

අ. වෘේතිගේ වසර 15ක ගස්වා කාලයක් සපුරා ඇති නීතීඥවරු 29ක් සාම විනිසුරු හා නිල ගනාලේ 

මගහ්ස්ත්රාේවරු ගලස ගමම වසර තුළ පේ කර ඇත්. 
 

ආ. නීතිඥවරුන් 810ක් ිවුරුම් ගකාමසාරිස්වරුන් ගලස පේ කර ඇත්. 

 

5.2.3.5. දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක ඒකකය 
 

සිවිල් නඩුවිධාන සාංග්රහ පනත් අනුව  ිවුරුම්දුන් භාෂා පරිවර්ත්කයින් පේ කිරීම ගරු ිසා විනිසුරුවරුන් 

සිදු කරන අත්ර, එම පේ කිරීම සඳහා අවශ නිර්ගේශ ලබා දීම අධිකරණ අමාත්ාාංශය මගින් සිදු ගේ. 
 

සිාංහල, ගෙමළ, ඉාංග්රීසි හා අගනකුේ විගේශ භාෂාවන් සඳහා ිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්ත්කවරු 1,663 ක් 

ගම් වනවිට  ිවයින පුරා පේ කරනු ලැබ සිටිති. 
 

සිාංහල, ගෙමළ හා ඉාංග්රීසි භාෂා සඳහා නව ිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්ත්කයන් පේ කිරීම සඳහා වන 

පරීක්ෂණය පවේවා ප්රතිඵල නිකුේ කර ඇති අත්ර, ිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්ත්ක වරුන් ගලස පේ 

කිරීමට සුදුසු බවට ිසා විනිසුරුවරුන් ගවත් ෙැන්ීමට නියමිත්ය. 
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5.2.3.6  ප්රවාෙන ඒකකය 
 

සියුම මහාධිකරණ විනිසුරුවන්, අධිකරණ නිලධාරීන් සහ අමාත්ාාංශය සඳහා ප්රවාහන පහසුකම් 

සැපයීම, වාහන රක්ෂණය කිරීම හා වාහන නඩේතු කටයුතු ගමම ඒකකය මගින් සිදු ගකගර්. 
 

සියුම මහාධිකරණ විනසුරුවරුන්  හා අගනකුේ අධිකරණ නිලධාරීන් සඳහා 228 වැය ශීර්ෂය යටගේ 

වාහන 149 ක් ගවන්කර ඇති අත්ර ඉන් වාහන 114 ක් විනිසුරුවරුන් සඳහා ලබා දී ඇත්. ඉතිරි වාහන 

විනිසුරුවරුන්ගේ ඉල්ලීම ලැගබන ගත්ක් අමාත්ාාංශගේ ගාල්කර  ඇත්.  

 

 

අමාතාාංශ වැය ශීර්ෂ 110 යටදේ නඩේතු වන වාෙන සාංඛ්ාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.01.01 සිට 2017.12.31ෙක්වා වාෙන නඩේතු කිරීම. 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අමාතාාංශ වැය ශීර්ෂය යටදේ වාෙන දවන් කිරීම වාෙන සාංඛ්ාව 

ගරු අමාත්තුමිය හා කාර්ය මණ්ඩලය 07 

ගරු නිගයෝජ අමාත්තුමා හා කාර්ය මණ්ඩලය 09 

අමාත්ාාංශ නිලධාරීන් 13 

සාංචිත් 42 

එකතුව 71 

වාෙන විෂය වියෙම (රු.) 

110-1-1-1301 6,557,676.24 

110-1-1-2003 3,898,478.59 

110-1-2-1301 8,499,552.02 

110-1-2-2003 4,409,500.94 

එකතුව 23,365,207.79 
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අමාත්ාාංශගේ මුඛ් පරමාර්ථය යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා ස්ථාපිත් අධිකරණ පේධතිගේ කටයුතු 

බාධාවකින් ගත්ාරව කරගගන යාම සඳහා අවශ සම්පේ සහ යටිත්ල පහසුකම් සැපයීමට අවශ වන 

අරමුෙල් රැස් කිරීම සහ ඒවා කාර්යක්ෂමව, ඵලොයී සහ ආර්ිකමය වශගයන් ගමගහයීම තුළින් මූල 

කළමනාකරණය කිරීම හා ඊට ගිණුම් කටයුතු පවේවාගගන යාමෙ, මූල ගත්ාරතුරු අවශ ගවනේ 

පාර්ශවයන් ගවත් ලබා දීමෙ මූල අාංශය මගින් සිදු කරයි. 
 

එම කටයුතු කරගගන යාගම්දී, 

i. කාර්යක්ෂම හා සඵලොයක මුල කළමනාකරණ පේධතියක් ක්රියාේමක කිරීම. 

ii. මුල උපගෙස් හා මඟ ගපන්ීම. 

iii. ආයත්නය සතු වේකම් වල ආරක්ෂාව ත්හවුරු කිරීම. 

iv. රාජ මුෙල් ගරගුලාසි හා චක්රගල්ඛ් විධි විධාන වලට අනුකූලව මුල පරිහරණය කිරීම. 

v. ගිණුම්කරණය හා වාර්ත්ා කිරීම යනාදී කටයුතු ගකගරහි විගශ්ෂ අවධානයක් ගයාමු කරනු  

ලබයි.  
 

ගමම කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අධිකරණ පරිපාලන, ප්රසම්පාෙන, ගිණුම් හා ගගීම් වශගයන් මුල 

අාංශය තුළ ගණකාධිකාරිවරුන් යටගේ උප අාංශ 04 ක් ක්රියාේමක ගේ.  
 

 

5.3.1   2017.12.31 දිනට මුල ප්රගතිය 
 

2017 වර්ෂගේදී අමාත්ාාංශ පරිපාලන හා අධිකරණ පරිපාලන වැය ශීර්ෂයන් යටගේ පිළිගවින් 

රුපියල් මිියන 1,079.54 හා රුපියල් මිියන 8,181.88 ජාතික අයවැය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගවන් ගවන් 

කර දී ඇත්. එම ප්රතිපාෙන උපගයෝගි කරගගන අේ කරගනු ලැබු මුල ප්රගතිය පිළිබඳ ගත්ාරතුරු පහත් 

ෙැක්ගේ. 
 

5.3.1.1 වැය ශීර්ෂ 110 - අධිකරණ අමාතාාංශය 

 

 

විස්තරය 
ප්රතිපාෙන 

(රු. මිියන) 

වියෙම (2017.12.31) 

(රු. මිියන) 

ප්රගතිය 

(%) 

පුනරාවර්ත්න වියෙම් 

• පුේගල පඩිනඩි 

• ගමන් වියෙම් 

• සැපයුම් ගස්වා හා ගවනේ  

 

221.06 

21.48 

 

594.08 

 

 

 

 

 

836.62 

 

212.85 

18.48 

 

557.69 

 

 

 

 

 

789.02 

 

 

 

 

 

94% 

මුලධන වියෙම් 

 

• වේකම් පුනරුේථාපනය හා වැඩි 

ියුණු කිරීම  

• වේකම් අේපේ කර ගැනීම  

• පුහුණු හා හැකියා වර්ධනය 

• ගවනේ 

 

 

18.45 

 

110.47 

 

16.50 
 

 

97.50 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

242.92 

 

 

11.90 

 

100.11 

 

16.36 
 

 

50.37 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

178.74 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

74% 

මුළු එකතුව  1,079.54  967.76 90% 

5.3 මූල අාංශය 
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5.3.1.2 වැය ශීර්ෂ 228 - අධිකරණ පරිපාලන 
 

 

5.3.2  2017 වර්ෂගේ ගෙසැම්බර් 31 ින වන විට මුල අාංශගේ උප අාංශයන්ගේ ප්රගතිය ගවන් ගවන් 

වශගයන් පහතින් සෙහන් ගේ. 

 
5.3.2.1 අධිකරණ පරිපාලන අාංශය 
 

ිවයින පුරා පිහිටි මහාධිකරණ, ිසා අධිකරණ, මගහස්්ත්රාේ අධිකරණ හා කම්කරු විනිශ්චය සභාවන්හි 

ගිණුම් කටයුතු කලාප මහාධිකරණ ගිණුම් කාර්යාල 24 ක් මගින් මුල කටයුතු අධික්ෂණය හා 

සම්බන්ධිකරණය කිරිම සිදු කරයි. අධිකරණ මගින් රැස් කරනු ලබන ෙඩ මුෙල්, ඇප මුෙල් හා විවිධ 

ගාස්තු වශගයන් එකතු කරනු ලබන මුෙල් මධම රජගේ හා පළාේ සභා ගවත් ලබා දීම ප්රධාන 

කාර්යයන් වන අත්ර 2017 වර්ෂගේ ගෙසැම්බර් මාසය ෙක්වා වු ආොයම්, ත්ැන්පතු ලැබීම් හා ගගීම් 

පහත් පරිි ගේ. 

 

(අ) ආොයම් : - 

 

විස්තරය 

2017 

ඇස්තදම්න්තුව 

(රු.මිියන) 

 2017.12.31 දිනට 

ආොයම් රැස්කිරීම් 

(රු.මිියන) 

2016 වර්ෂදේ 

ආොයම් රැස්කිරීම් 

(රු.මිියන) 

ෙඩ මුෙල් හා රාජසන්ත්ක කිරීම් 
වලට අොළ ආොයම රැස් කිරිම් 

725.0 
 

1072.6 
746.0 

අගනකුේ ආොයම් රැස් කිරීම් 239.5  303.0 389.0 

මුළු එකතුව         964.5          1,375.6 1,135.0 

 

 

 

විස්තරය 
ප්රතිපාෙන 

(රු. මිියන) 

වියෙම (2017.12.31) 

(රු. මිියන) 

ප්රගතිය 

(%) 

පුනරාවර්ත්න වියෙම් 

• පුේගල පඩිනඩි 
 

• ගමන් වියෙම් 
 

• සැපයුම් ගස්වා හා ගවනේ  

 

4,492.70 
 

59.44 

 

1,080.12 

 

 

 

 

 

 

5,632.26 

 

4,484.65 
 

57.49 

 

1,037.49 

 

 

 

 

 

 

5,579.63 

 

 

 

 

 

 

99% 

මුලධන වියෙම් 

 

• වේකම් පුනරුේථාපනය    

හා වැඩි ියුණු කිරීම  

• වේකම් අේපේ කරගැනීම  

• ගගාඩනැගිි ඉිකිරීම 

• පුහුණු හා හැකියා වර්ධනය 

• ගවනේ 

 

 

 

268.05 
 

134.03 

1,951.77 
 

175.77 

20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2549.62 

 

 

 

264.22 
 

132.92 

1,182.57 
 

161.55 

6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,747.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69% 

මුළු එකතුව  8,181.88  7,327.19 90% 
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(ආ) තැන්පතු : - 

විස්තරය 
තැන්පේ ලැබීම් 

(රු.මිියන) 

තැන්පේ දගවිම් 

(රු.මිියන) 

ඇප ත්ැන්පතු 1,225 666 

ගත්වන පාර්ශවයන් ගවත් නැවත් ගගවිම් කිරීම ගවනුගවන් 

ත්ාවකාිකව රඳවා ගන්නා ත්ැන්පතු 
6,300 6,221 

පළාේ සභා ගවත් ආොයම් ගේෂණය කිරිම 3,002 2,903 

ගවනේ ත්ැන්පතු 80 56 

මුළු එකතුව 10,607 9,846 

 

 

5.3.2.2 ප්රසම්පාෙන අාංශය 
 

(අ) අධිකරණයන්හි කාර්යක්ෂමත්ාවය වැඩි කර ගැනීමට හා කාර්යාල කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා 

පහත් සඳහන් ආකාරගයන් ගමම වර්ෂය තුල කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීමට කටයුතු කර ඇත්.  

 

කාර්යාල උපකරණය ප්රමාණය 
වටිනාකම                  

(රු.මිියන) 

පරිගණක 200  

ඡායා පිටපේ යන්ත්ර 68  

ලැප්පගටාප්ප පරිගණක 35  

ෆැක්ස් යන්ත්ර 20  

සාමාන පුටු (ෙැව) 2500  

ගස්ප්පපු (විශාල) 10  

ගස්ප්පපු (කුඩා) 05  

වාගන් කැබිනේ  75 130 

මුද්රණ යන්ත්ර 50  

වාගන් අල්මාරි 100  

පුස්ත්කාල අල්මාරි 30  

නීතිඥ පුටු 800  

අධිකරණය මගින් ලබා ගේ 

කාර්යාලයීය හා නිල නිවාස 

අවශත්ා  

48  

 

(ආ) 2017 වසර තුළදී පහත් සඳහන් අධිකරණ සඳහා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගගන දීමට කටයුතු කර 

ඇත්. 
 

• ගහෝමාගම අධිකරණ සාංකීර්ණය 

• මීගමුව සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය 

• ගහෝමාගම සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය 

• වේත්ල මගහස්්ත්රාේ අධිකරණය 
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5.3.2.3 ගිණුම් අාංශය 

 

ගිණුම් අාංශය මගින් පහත් සඳහන් ප්රධාන කාර්යයන් ඉටුකර ඇත්. 

 

i. වැය ශිර්ෂ 110 හා 228 හි වාර්ික අයවැය ඇස්ත්ගම්න්තු සකස් කර 2017.08.08 වන ිනට 

ජාතික අයවැය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්. 

ii. වැය ශිර්ෂ 110 හා 228 හි 2016 වාර්ික විසර්ජන ගිණුම හා අගනකුේ ගිණුම් සකස් කර 

2017.03.31 වන ිනට ගපර විගණකාධිපති ගවත් ඉිරිපේ කර ඇත්. 

iii. වැය ශිර්ෂ 110 හා 228 හි රජගේ නිලධාරින්ගේ අේතිකාරම් ගිණුම් කටයුතු සිදු කර වාර්ික 

ගිණුම 2017.04.30 වන ිනට ගපර ඉිරිපේ කර ඇත්. 

iv. 2016 වර්ෂයට අොලව අමාත්ාාංශගේ හා අධිකරණයන්හි වාර්ික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු 

සම්බන්ීකරණය කිරිම හා ගවන්ගේසි කටයුතු සිදු කිරීමට අනුමැතීන් ලබා ිම 

v. ගවනේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තු හා අගනකුේ ආයත්න වල මුල කළමනාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු 

සම්බන්ීකරණය කිරීම.  

vi. අධිකරණ අමාත්ාාංශ චක්රගල්ඛ් අාංක 2016/5 අනුව අධිකරණ විසින් රාජසන්ත්ක කරන ලෙ 

වැි හා ෙැව  ආගමික සිේධස්ථාන ගවත් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත්.  

vii. අධිකරණ මගින් රාජසන්ත්ක කරන ලෙ භාණ්ඩ ගවන්ගේසි කිරීම මගින් 2017.12.31 ින වන 

විට රු.මිියන 124.65 ක ආොයමක් රැස් කර ඇත්. 

 

 

5.3.2.4 දගවිම් අාංශය 

 

මුල අාංශගයහි ගගීම් ශාඛ්ාව මඟින්, අමාත්ාාංශ පරිපාලන වැය ශීර්ෂය (110 වැය ශීර්ෂය) යටගේ වන 

පහත් වාපෘති සඳහා අොළ වන සියුම පුනරාවර්ත්න හා මුලධන ගගීම් කටයුතු මුිකව සිදු ගකගර්.  

 

110-1 ඇමති කාර්යාලය 

110-2 අමාත්ාාංශ පරිපාලන කටයුතු 

110-3 සමථ මණ්ඩල ගකාමිෂන් සභාව 

 

ඊට අමත්රව අමාත්ාාංශ පරිපාලන වැය ශීර්ෂයට අයේ සියළුම නිලධාරීන්ට වැටුප්ප ගගීම, ආොයම් 

ආපසු ගගීම් හා අයකර ගැනීම්, ත්ැන්පේ ලැබීම්  / ගගීම්, අග්රීම  පාලනය යන කටයුතු සිදු කරගගන 

යනු ලබන අත්ර 2017 වර්ෂගේ ගෙසැම්බර් 31 වන ින වන විට පුනරාවර්ත්න වියෙම රුපියල් මිියන 

789.02 හා මූලධන වියෙම රුපියල් මිියන 178.74ක් වශගයන් රුපියල් මිියන 967.76ක් 

වටිනාකමැති ගගීම් සිදුකර ඇත්. 

 

 

 

 



අධිකරණ අමාත්ාාංශය Page 36 

 

 

 

 

 

5.4. ෙැඳින්ීම 
 

මහජනත්ාවට ඵලොයීව හා කාර්යක්ෂමව යුක්තිය ඉටු කිරීගම් රාජ ප්රතිපේතිය ක්රියාේමක කිරීම 

උගෙසා අවශ වන ගභෞතික යටිත්ල පහසුකම් හඳුනාගැනීම, සැපයීම, වැඩිියුණු කිරීම හා 

පවේවාගගන යාම යටිත්ල පහසුකම් අාංශගේ මූික කාර්යභාරය ගේ. 
 

ඒ යටගේ නව අධිකරණ සාංකීර්ණ ඉිකිරීම, විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ නිල නිවාස ඉිකිරීම, අුේවැඩියා 

කිරීම හා නඩේතු කටයුතු ආදී වැෙගේ කාර්යභාරයන් රාශියක් යටිත්ල පහසුකම් අාංශගේ 

සම්බන්ීකරණය, අීක්ෂණය යටගේ ඉටු කරනු ලබයි. 
 

අ) අමාත්ාාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන වාපෘති ප්රධාන වශගයන් තුන් ආකාරයකට ක්රියාේමක ගේ. 

එනම්, 
 

• මහා පරිමාණ ඉිකිරීම් - රුපියල් මිියන 100 ට වැඩි වාපෘති 

• සුළු පරිමාණ ඉිකිරීම් -  රුපියල් මිියන 100 ෙක්වා වාපෘති 

• ප්රතිසාංස්කරණ  වාපෘති  

 

ආ) ගමම වසගර් වාපෘති සාරාාංශය පහත් පරිි ගේ. 

 

 
2017 වසර සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

වාපෘති 

සාංඛ්ාව 

මහා පරිමාණ වාපෘති     

අයවැය ඇස්ත්ගම්න්තු යටගේ 

ක්රියාේමක වාපෘති 
1,120.44 843.97 75% 09 

අයවැය ගයෝජනා මගින් ක්රියාේමක  

වාපෘති 

595.00 243.23 41% 5 

උප එකතුව 1,715.44 1,087.20 63% 14 

සුළු පරිමාණ ඉිකිරීම් වාපෘති 113.62 95.36 84% 24 

ප්රතිසාංස්කරණ වාපෘති 241.50 240.21 99% - 

එකතුව 2,070.56 1,422.77 69% 52 

 

 
 

5.4.1 මො පරිමාණ ඉදිකිරීම් වාපෘති 
 

5.4.1.1 2017 වසදර් අවසන් කරන ලෙ මො පරිමාණ ඉදිකිරීම් වාපෘති 

වාපෘතිය 
ඇස්තදම්න්තු 

මුෙල (රු.මි.) 

2017 වසදර් 

වියෙම 

(රු.මි.) 

සටෙන 

ගහෝමාගම අධිකරණ සාංකීර්ණය 
470.81 73.13 

වැය ූ මුළු මුෙල රු.මි. 463.88 

කි 

ගලගගෙර අධිකරණ සාංකීර්ණය 70.11 16.76 අවසන් බිල්පත් පියීමට ඇත් 

 

 

 

5.4 යටිතල පෙසුකම් අාංශය 
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දෙෝමාගම අධිකරණ සාංකීර්ණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගලදගෙර අධිකරණ සාංකීර්ණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4.1.2 2017 වසදර් ඉදිකරමින් පවතින මො පරිමාණ ඉදිකිරීම් වාපෘති 
 

වාපෘතිය 
ඇස්තදම්න්තු 

මුෙල (රු.මි.) 

2017 වසර 

සඳො 

ප්රතිපාෙන 

(රු.මි.) 

2017 වසදර් මූල 

ප්රගතිය 
2017.12.31 

දිනට 

දභෞතික 

ප්රගතිය  % 
අගය 

(රු.මි.) 
% 

ගාල්ල අධිකරණ සාංකීර්ණය 823.15 155.82 21.39 14% 47% 

වේත්ල අධිකරණ 

සාංකීර්ණය (අියර I) 
174.92 

79.10 65.69 83% 

99% 

වේත්ල අධිකරණ 

සාංකීර්ණය (අියර II) 
170.59 95% 

මාත්ර අධිකරණ සාංකීර්ණය 1,119.55 300.00 283.67 95% 46% 

 

ගාේල අධිකරණ සාංකීර්ණය 
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වේතල අධිකරණ සාංකීර්ණය 

 

මාතර අධිකරණ සාංකීර්ණය 
     

 

 

5.4.1.3 2017 වසදර් ආරම්භ කරන ලෙ මො පරිමාණ වාපෘති 

 

වාපෘතිය 
ඇස්තදම්න්තු 

මුෙල (රු.මි.) 

2017 වසර 

සඳො 

ප්රතිපාෙන 

(රු.මි.) 

2017 වසදර් මූල 

ප්රගතිය 

2017.12.31 

දිනට 

දභෞතික 

ප්රගතිය  % 

අගය 

(රු.මි.) 
% 

අනුරාධපුර අධිකරණ 

සාංකීර්ණය 
370 150 59.08 39% 15% 

ගපාගළාන්නරුව 

අධිකරණ සාංකීර්ණය  
382 150 93.40 62 % 15% 

ගම්ගපාළ අධිකරණ 

සාංකීර්ණය  
458 140 107.90 77 % 13% 

රුවන්වැල්ල අධිකරණ 

සාංකීර්ණය 
275 120 71.03 59% 19% 

මාන්කුලම් අධිකරණ 

සාංකීර්ණය 
463 110.62 110.62 100% 8% 

මුලතිේ අධිකරණ 

සාංකීර්ණය 
414 100 93.78 94% 6% 

යාපනය අධිකරණ 

ගගාඩනැගිල්ල 
242 100 63.37 63% 3% 
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අනුරාධුර අධිකරණ සාංකීර්ණය 

 

 

 

දපාදළාන්නරුව අධිකරණ සාංකීර්ණය 

 

 

5.4.1.4 2017 වසදර් පිරිනමා ඇති මො පරිමාණ වාපෘති 
 

වාපෘතිය ඇස්තදම්න්තු මුෙල (රු.මි.) 

කහටගස්ිගිිය සාංචාරක මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණය 112.60 

මැෙවච්චිය සාංචාරක මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණය 151 
 

 
5.4.2 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම්  වාපෘති 
 

5.4.2.1 2017 වසදර් අවසන් කරන ලෙ සුළු පරිමාණ වාපෘති 
 

 වාපෘතිය 
ඇස්තදම්න්තු 

මුෙල (රු.මි.) 

2017 වසදර් 

වියෙම 

(රු.මි) 

2017.12.31 

දිනට මුළු 

වියෙම (රු.මි.) 

1 නිකවැරටිය, ගල්ගමුව, ආනමඩුව, 

ගහේටිගපාළ මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණගේ 

නව ගල්ඛ්නාගාර හා නඩු භාණ්ඩ 

කාමරය ඉිකිරීම 

95.15 4.58 83.91 

2 තිස්සමහාරාම ිසා/මගහ්සත්්රාේ 

අධිකරණගේ ගල්ඛ්නාගාරය ඉිකිරීම 
12.07 1.25 9.45 

3 වැල්ලවාය අධිකරණගේ ගල්ඛ්නාගාරය 

ඉිකිරීම 
19.16 0.43 13.34 
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4 ඇඹිිපිටිය සහ වැල්ලවාය මගහ්ස්ත්රාේ 

අධිකරණයන්හි ගල්ඛ්නාගාර හා නඩු 

භාණ්ඩ කාමර සඳහා රාක්ක සපයා සවි 

කිරීම 

9.16 5.37 7.63 

5 ඇඹිිපිටිය නව මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණය 

හා ත්ාප්පපය, නිල නිවස ඉිකිරීම 
68.60 1.16 65.75 

6 ගප්පදුරුතුඩුව ිසා/මගහස්්ත්රාේ 

අධිකරණගේ ගල්ඛ්නාගාරය ඉිකිරීම 
22.76 4.57 17.29 

7 මූතූර් ිසා/මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණගේ 

ඉිකිරීම 
37.14 1.15 34.06 

8 කැස්බෑව ිසා/මගහ්සත්්රාේ අධිකරණගේ 

ගල්ඛ්නාගාරය හා නඩු භාණ්ඩ කාමරය 

ඉිකිරීම 

25.63 0.48 22.03 

9 ඇල්පිටිය අධිකරණගේ කාර්යාලය 

ඉිකිරීම 
10.73 4.32 12.18 

10 ගම්පහ මහාධිකරණය, ිසා අධිකරණය 

සහ මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණය ඉිකිරීම 

හා අගනකුේ අුේවැඩියා වාපෘතිය 

3.26 2.71 3.11 

11 කලවන්චිකුඩි අධිකරණගේ නව 

ගල්ඛ්නාගාරය හා නඩු භාණ්ඩ කාමරය 

ඉිකිරීම 

20.96 6.76 16.55 

12 ගාල්ල ිසා අධිකරණගේ ත්ාප්පපය හා 

කෑම කාමරය ඉිකිරීම 
6.70 0.15 3.62 

 

 

5.4.2.2 2017 වසදර් ඉදිකරමින් පවතින සුළු පරිමාණ වාපෘති 
 

 වාපෘතිය 
ඇස්තදම්න්තු 

මුෙල (රු.මි.) 

2017 

සඳො 

ප්රතිපාෙන 

(රු.මි.) 

2017 වසදර් 

වියෙම  

(රු.මි) 

2017.12.31 

දිනට දභෞතික 

ප්රගතිය% 

1 ගපාගළාන්නරුව මහාධිකරණ 
විනිසුරු නිල නිවස ඉිකිරීම 
බිබිල මගහ්ස්ත්රාේ නිල නිවස 
ඉිකිරීම 

35.98 10.23 9.23 
ගපාගළාන්නරුව 

93% 
බිබිල 95% 

2 අම්පාර මගහ්ස්ත්රාේ 
අධිකරණගේ ගයෝජිත් 
ගගාඩනැගිල්ල හා ළමුන්ට ක්රීඩා 
කිරීම සඳහා ස්ථානයක් සකස් 
කිරීම 

4.68 3.00 1.80 95% 

3 වලස්මුල්ල නව අධිකරණ 
ගගාඩනැගිල්ල ඉිකිරීම 

68.91 11.80 13.78 - 

4 හැටන් මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණගේ 
ගල්ඛ්නාගාරය, නඩු භාණ්ඩ 
කාමරය හා කාර්යාලය ඉිකිරිම 

28.03 5.60 7.90 40% 
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5.4.3 ප්රතිසාංස්කරණ වාපෘති 
 

5.4.3.1. 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාලය තුළ සිදු කර ඇති ප්රතිසාංසක්රණ වාපෘති 

 

අාංකය 
ප්රතිසාංස්කරණ වාපෘති ක්රියාේමක කළ 

ආයතනය 

2017 සඳො 

ප්රතිපාෙන 

(රු.මි.) 

වාපෘති 

සාංඛ්ාව 

2017.12.31 

දිනට වියෙම 

(රු.මි.) 
01 අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ යටිත්ල පහසුකම් අාංශය 27.85 14 27.04 

02 ගකාළඹ මහාධිකරණය 17.77 51 17.69 

03 කළුත්ර මහාධිකරණය 22.34 59 22.34 

04 ගාල්ල මහාධිකරණය 13.20 101 13.2 

05 මාත්ර මහාධිකරණය 2.34 15 2.06 

06 මඩකලපුව මහාධිකරණය 8.95 12 8.95 

07 යාපනය මහාධිකරණය 14.37 21 14.37 

08 මීගමුව මහාධිකරණය 2.75 19 2.71 

09 ගම්පහ මහාධිකරණය 7.98 38 7.98 

10 කුරුණෑගල මහාධිකරණය 11.84 43 11.84 

11 මහනුවර මහාධිකරණය 11.19 30 11.19 

12 අවිස්සාගේල්ල මහාධිකරණය 9.83 24 9.83 

13 රේනපුර මහාධිකරණය 17.55 57 17.4 

14 බදුල්ල මහාධිකරණය 5.58 30 5.58 

15 අනුරාධපුර මහාධිකරණය 12.17 39 12.17 

16 කෑගල්ල මහාධිකරණය 4.84 30 4.84 

17 හලාවත් මහාධිකරණය 0.98 11 0.98 

18 වවුනියාව මහාධිකරණය 10.02 35 10.02 

19 අම්පාර මහාධිකරණය  2.49 1 2.49 

20 ිකුණාමලය මහාධිකරණය 8.80 33 8.79 

21 නුවරඑළිය මහාධිකරණය 7.49 7 7.49 

22 ගමාණරාගල මහාධිකරණය 9.13 24 9.13 

23 ගපාගළාන්නරුව මහාධිකරණය 2.29 19 2.29 

24 කල්මුගණ් මහාධිකරණය 1.45 11 1.45 

25 ත්ාංගල්ල මහාධිකරණය 8.30 30 8.3 

 එකතුව 241.50 754 240.20 
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සාංවර්ධන අාංශය මඟින් අධිකරණ අමාත්ාාංශය යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු හා ආයත්න වලට අොළව 

ඉඩම් හඳුනා ගැනීම, නිරවුල් කිරීම, පවරා ගැනීම හා අේපේ කර ගැනීගම් කටයුතු සිදු කරනු ලැගබ්ල. 

එගමන්ම ගමගත්ක් ගගාඩනැගිි ඉිකර ගනාමැති ආයත්න හා නිල නිවාස පවේවාගගන යාම සඳහා 

කුලී පෙනම මත් ගගාඩනැගිි ලබා ගැනීමෙ සිදු කරනු ලැගබ්ල. 

 

5.5.1. අධිකරණ අමාතාාංශය දවත ඉඩම් පවරා ගැනීම ො අධිකරණ සතු ඉඩම් නිරවුේ කිරීම. 

 

අධිකරණ පේධතිය තුළ පිහිටි අධිකරණ හා නිල නිවාස වල ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට අොළව සාංවර්ධන 

අාංශය මගින් 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ින ෙක්වා සිදු කරන ලෙ කාර්යයන් පහත් පරිි ගේ. 

 

5.5.1.1. අමාත මණ්ඩල තීරණ මත ඉඩම් පවරා ගැනීම. 

 

a. ගකාළඹ නව අධිකරණ පියස ඉිකිරීම සඳහා බී.සී.සී.ලාංකා ආයත්නයට අයේ භූමිගයන් අක්කර 

6ක ප්රමාණයක් ලබා ගැනිම සෙහා අාංක: අමප /16/0597/731 හා 2016.04.20 ිනැති අමාත් 

මණ්ඩල තිරණය අනුව අනුමැතිය ලබා දී ඇත්. එම ඉඩම 2017.03.28 ින මැනුම් කර මායිම් 

නිරූපණය කිරීගමන් අනතුරුව රජගේ ඉඩම් විවිධ ගෙපාර්ත්ගම්න්තු වලට පවරා ගැනීගම් අයදුම් 

පත්රය 2017.06.13 ින ගේල්ලීිය ප්රාගේශීය ගල්කම් ගවත් ගයාමු කර ඇත්. බී.සී.සී. ඉඩගම් 

අයිතිය ත්හවුරු කර ගැනීම සඳහා මූික පිඹුරුපේ හා ඉඩම් විස්ත්රය සකසා ගෙන ගලස 

ගේල්ලීිය ප්රාගේශීය ගල්කම් ගවතින් 2017.12.13 ින ඉල්ලීම් කර ඇත්. 

 

b. ගාල්ල අධිකරණ සාංකීර්ණය ඉිකිරීම සඳහා බූස්ස ප්රගේශගේ ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව හා නාවික 

හමුොව විසින් භුක්ති විඳින ඉඩම් වින් ගහක්ටයාර් 2.9233ක භූමි ප්රමාණයක් ලබා ගැනීම සෙහා 

අාංක: අමප /16/0787/731/023  හා 2016  ජුනි මස 15  වන ිනැති අමාත් මණ්ඩල තීරණය 

අනුව අනුමැතිය ලබාදී ඇත්. එම ඉඩගම් මායිම් නිරූපණය කර 2017.04.20 ින අමාත්ාාංශය 

ගවත් භුක්තිය භාර දී ඇත්. 

 

c.  පූගගාඩ මගහස්්ත්රාේ අධිකරණගේ නඩු අාංක බී 8674/15 ට අොළ ගේපල වන මල්වාගනහි පිහිටි 

අක්කර 16 රූඩ් 01 පර්චස් 08 ක් විශාල ඉඩගමන් අක්කර 04 ක භූමි ප්රමාණයක් නීති ක්ගෂ්ත්රය 

සඳහා වන පුහුණු මධසථ්ානයක් ඉිකිරීමට අධිකරණ අමාත්ාාංශය ගවත් පවරා දීමට අමප 

17/1265/731/011 –IV හා 2017 ජුනි මස 28 ිනැති අමාත් මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය 

ලබා දී ඇත්. ඒ අනුව එම ඉඩම් ගකාටස තුල පිහිටි ගගාඩනැගිල්ලෙ ඇතුළේ වන ගස් ප්රගේශ 

මාර්ගෙ සහිත්ව අක්කර 04 ක ඉඩම් ගකාටස මැනීම් කර පිඹුරුපේ සකසා හිසි කටයුේත්ක් ගස ්

සලකා අධිකරණ අමාත්ාාංශය ගවත් පවරා ගෙන ගලස 2017.08.15 ින ගොම්ගප්ප ප්රාගේශීය 

ගල්කම් ගවතින් ඉල්ලීම් කර ඇත්. 

 

5.5 සාංවර්ධන අාංශය 
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5.5.1.2. අධිකරණ, නිල නිවාස ො දවනේ ඉදිකිරීම් සඳො ඉඩම් ෙඳුනා ගැනීම ො පවරා ගැනීදම් 

ප්රගතිය.    
 

a. 2017 වර්ෂගේ ගගාඩනැගිි ඉිකිරීම් 23 ක්, නිල නිවාස 10 ක් සහ අතිගර්ක මහාධිකරණ 03 ක් හා 

සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ 03 ක් පිහිටුීම සඳහා නව ඉඩම් හඳුනා ගැනීම හා ෙැනට අධිකරණ 

පිහිටි ඉඩම් නිරවුල් කිරීම පිළිබඳ ප්රගතිය පහත් පරිි ගේ.  
 

වාපෘතිය 

පැවරුම් 

සහතික ලැබී 

ඇති 

අධිකරණ/ 

නිල නිවාස 

පවරා 

ගැනීමට 

අයදුම්පේ 

ගයාමු කර 

ඇති 

අධිකරණ/ 

නිල නිවාස 

පවරා 

ගැනීමට ිපි 

ගල්ඛ්න 

සකස් 

කරමින් 

පවතින 

කුලී 

පෙනම 

මත් 

නව ඉඩම් 

ගකාටස

ක් ගසායා 

බැලීම 

අධිකරණ සහ ගවනේ 

ඉිකිරීම් (23) 
04 12 07 - - 

නිල නිවාස ඉිකිරීම් (10) 01 06 03 - - 

ගරු 

අග්රවිනිශ්චයකාරතුමාගේ 

නිර්ගේශ පරිි අතිගර්ක 

මහාධිකරණ (03) ක් හා 

සිවිල් අභියාචනා 

මහාධිකරණ (03) ක් 

පිහිටුීම. 

01 - 03 01 01 

 

b. මීට අමත්රව 2017 වර්ෂගේ අධිකරණ හා නිල නිවාස පිහිටි ඉඩම් 04 ක් සඳහා පැවරුම් සහතික 

ලැබී ඇත්. 
 

c. නනතික කටයුතු (දූෂණ විගරෝධි) හා මාධ කටයුතු පිළිබඳ ආාංශික අීක්ෂණ කාරක සභාගේ 

2017.09.20 ිනැති වාර්ත්ාව අනුව නව අධිකරණ පිහිටුීම සඳහා අවශ ඉඩම් හා ගගාඩනැගිි 

හඳුනා ගැනීම සිදු කර ඇත්. 

 

 

5.5.1.3. අමාතාාංශය සතු ඉඩම් පිළිබඳ දතාරතුරු යාවේකාලීන කිරීම. 
 

a. ඉඩම් නිරවුල් කිරීම සඳහා සියුම මහාධිකරණ ගරජිස්රාර්වරුන් ගවත් සහ කලාප භාර ත්ාක්ෂණ 

නිලධාරින් ගවත් ප්රශ්නාවියක් ගයාමු කර ගත්ාරතුරු කැඳවමින් පවතින අත්ර එම ගත්ාරතුරු අනුව 

කලාප වලට අයේ සියු අධිකරණ වල ගත්ාරතුරු සාරාාංශ කිරීම. (ගම් වන විට අධිකරණ කලාප 

18 ක ගත්ාරතුරු ලැබී ඇත්.) 
 

b. අමාත්ාාංශය ගවත් පවරා ගගන ඇති ඉඩම් සහ එම ඉඩම් වල පිහිටි ගගාඩනැගිි ත්ක්ගස්රු කිරීම   

සඳහා ත්ක්ගස්රු ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට අධිකරණ 34 ක ගත්ාරතුරු ගයාමු කර ඇත්. 
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5.5.2. අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ ඇති ආයතන සෙ විනිසුරුවරුන් සඳො නිල නිවාස 

දගාඩනැගිි බදු දෙෝ  කුලී පෙනම මත ලබා ගැනීම 
 

 

2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාල සීමාව තුළ නිල නිවාස 76 ක් ගවනුගවන්  පහත් පරිි 

බදු ගිවිසුම් සකස් කර ඇත්. 

 

 

ිස්ික්කය 

සකස් කර ඇති බදු ගිවිසුම් ප්රමාණය  

මහාධිකරණ / 

සිවිල් අභියාචනා 

මහාධිකරණ 

විනිසුරු නිල 

නිවස 

ිසා විනිසුරු/ 

අතිගර්ක ිසා 

විනිසුරු නිල 

නිවස 

මගහ්ස්ත්රාේ/ 

අතිගර්ක 

මගහ්ස්ත්රාේ 

නිල නිවස 

එකතුව  

ගකාළඹ 1 5 7 13  

 

 

 

 

 

 

රේනපුර 3 3 2 8 

කුරුණෑගල 1 1 4 6  

නුවර 1 2 2 5  

නුවරඑළිය 1 1 3 5  

මාත්ර 1 - 4 5  

ගාල්ල 3 3 - 6  

ගපාගළාන්නරුව - 1 - 1  

කළුත්ර 1 3 3 7  

අනුරාධපුරය 1 - 1 2  

ගමාණරාගල 1 - 1 2  

අම්පාර 1 1 - 2  

ිකුණාමලය - - 2 2   

කෑගල්ල - 3 - 3   

ගම්පහ - 1 1 2   

අවිස්සාගේල්ල - - 1 1   

හලාවත් - 2 1 3   

පුේත්ලම - - 1 1  - 

ත්ාංගල්ල - 1 - 1   

යාපනය - - 1 1   

එකතුව 15 27 34 76   
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සැලසුම් අාංශය මගින් අධිකරණ අමාත්ාාංශය හා අධිකරණ අමාත්ාාංශය යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තු 

සහ ආයත්න වලට අොලව සැලසුම් සකස් කිරීම, වාපෘතිවල පසු විපරම් කටයුතු ගමන්ම පහත් සඳහන් 

කාර්යයන් ඉටු කරනු ලැගබ්ල. 

• අමාත්ාාංශය සඳහා වාර්ික මූලධන  අයවැය ඇස්ත්ගම්න්තුව පිළිගයල කිරීම. 

• වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම. 

• ඊට අොළ ප්රගති සමාගලෝචනය. 

• ප්රගති වාර්ත්ාව,වාර්ික කාර්යය සාධන වාර්ත්ාව සහ වාර්ික වාර්ත්ා පාර්ිගම්න්තුව ගවත් ඉිරිපේ 

කිරීම. 

• නඩු සම්බන්ධ සාංඛ්ා ගල්ඛ්න රැස් කිරීම සහ නඩු පිළිබඳ වාර්ික වාර්ත්ාව පිළිගයල කිරීම. 

• වාපෘති වාර්ත්ා පිළිගයල කිරීම සහ ජාතික සැලසුම් ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ නිර්ගේශයන් ලබා 

ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

• අධිකරණ අමාත්ාාංශය මගින් ක්රියාේමක කරනු ලබන ිස්ික් මේටගම් සහ ප්රාගේශීය මේටගම් 

සාංවර්ධන කටයුතු ිස්ික් ගල්කම් කාර්යාල හා ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාල සමග 

සම්බන්ීකරණය කිරීම. 

• නනතික කටයුතු (දූෂණ විගරෝී) හා මාධ පිළිබඳ ආාංශික අීක්ෂණ කමිටුව සම්බන්ධගයන්  

සම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම. 

 
 

 

 

 

අ). අය වැය ඇස්තදම්න්තු ඉදිරිපේ කිරීම 
 

2018 වර්ෂය සඳහා අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ මූලධන වියෙම් ඇස්ත්ගම්න්තු 2017.08.08 ින ජාතික 

අයවැය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට ඉිරිපේ කරන ලි. 
 

ආ). ක්රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරිපේ කිරීම 
 

2017 වර්ෂගේ මුලධන වියෙම් සඳහා අමාත්ාාංශගේ ක්රියාකාරි සැලැස්ම ජනාධිපති ගල්කම් 

කාර්යාලයට, අග්රාමාත් ගල්කම් කාර්යාලයට, ජාතික ප්රතිපේති හා ආර්ික කටයුතු අමාත්ාාංශයට 

සහ ජාතික අයවැය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට 2017.01.24 ින ඉිරිපේ කරන ලදී. 
 

ඇ) ප්රගති සමාගලෝචනය 
 

කරුණ සාංඛ්ාව 

මූලධන වියෙම් සඳහා කාර්තුමය වශගයන් සකස් කල ප්රගති වාර්ත්ා ගණන 04 

සාංවර්ධන වාපෘති සඳහා මාසිකව සකස් කල ප්රගති වාර්ත්ා ගණන 12 

පැවැේූ ප්රගති සමාගලෝචන රැස්විම් ගණන 03 

 

 

 

5.6 සැලසුම් අාංශය 

 

5.6.2 ප්රගතිය 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා  

 

 

 

 

ක  5.6.1 හැඳින්ීම 
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ඈ). ප්රගති වාර්ත්ා ඉිරිපේ කිරීම 

වාර්ත්ාව ආයත්නය 

ජාතික අයවැය චක්රගල්ඛ් අනුව 
සාංවර්ධන වාපෘති වල මුල හා 
ගභෞතික ප්රගතිය 

ජාතික අයවැය ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට මූල ප්රගතිය මසකට 
වරක් සහ ගභෞතික ප්රගතිය කාර්තුමය වශගයන් වාර්ත්ා කර 
ඇත් 

ගේශීය හා විගේශීය සාංවර්ධන 
වාපෘති සහ අයවැය ගයෝජනාවල 
ප්රගතිය 

a. වාපෘති කළමනාකරණ හා අධික්ෂණ 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට,  ජනාධිපති ගල්කම් කාර්යාලයට හා 
රජගේ ප්රවෘේති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට කාර්තුමය වශගයන් 
වාර්ත්ා කර ඇත් 

b. ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුගේ වාර්ික වාර්ත්ාව සඳහා ගත්ාරතුරු 
ඉිරිපේ කර ඇත් 

ිස්ික් සම්බන්ීකරණ කමිටු 
සඳහා ප්රගති වාර්ත්ා ඉිරිපේ කිරීම 

ගම්පහ සහ හම්බන්ගත්ාට ිස්ික් ගල්කම් කාර්යාල ගවත් 
වාර්ත්ා ඉිරිපේ කරන ලි. 

 
ඉ). වාර්ික වාර්ත්ා ඉිරිපේකිරිම 
 

ආයත්නය වාර්ත්ාව ප්රගතිය 

අධිකරණ අමාත්ාාංශය 2016 කාර්යසාධන වාර්ත්ාව 2017.05.30 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.06.07 වන 
ින සභාගත් කරන ලදී. 

රජගේ රස පරීක්ෂක 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

2016 කාර්යසාධන වාර්ත්ාව 2017.09.20 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.09.21 වන 
ින සභාගත් කරන ලදී 

මහා  භාරකාර 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

2016 කාර්යසාධන වාර්ත්ාව 2017.06.16 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.07.05 වන 
ින සභාගත් කරන ලි 

නීති ගකාමිෂන් සභා 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

2016 කාර්යසාධන වාර්ත්ාව 2017.05.12 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.05.23 වන 
ින සභාගත් කරන ලි 

නීතිපති 
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

2016 කාර්යසාධන වාර්ත්ාව 2017.09.19 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.09.21 වන 
ින සභාගත් කරන ලි. 

නීති ගකටුම්පේ  
ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

2016 කාර්යසාධන වාර්ත්ාව 2017.09.19 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.09.21 වන 
ින සභාගත් කරන ලි 

ශ්රි ලාංකා 
විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ 
ආයත්නය 

2014 වාර්ික වාර්ත්ාව 
 
 
2015 වාර්ික වාර්ත්ාව 

2017.03.30 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කරන ලෙ අත්ර 2017.04.05 වන 
ින සභාගත් කරන ලදී.  
2017.12.05 වන ින  අමාත් මණ්ඩල 
අනුමැතිය සඳහා ඉිරිපේ කරන ලදී. 
(2018.02.19 වන ින පාර්ිගම්න්තුවට 
ඉිරිපේ කර ඇත්.) 

උපරිමාධිකරණ 
සාංකීර්ණ 
කළමනාකරණ 
මණ්ඩලය 

2013 වාර්ික වාර්ත්ාව 
2014 වාර්ික වාර්ත්ාව 
 
 
 
 
2015 වාර්ික වාර්ත්ාව 

2017.07.26 වන ින අමාත් මණ්ඩල 
අනුමැතිය හිමිව ඇත්. (2013 හා 2014 
වාර්ික කාර්යසාධන වාර්ත්ා 2018.02.13 
වන ින පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ කර 
ඇත්.) 
 

2017.11.10 වන ින අමාත් මණ්ඩල 
අනුමැතිය හිමිව ඇත්. (2018.02.28 වන 
ින පාර්ිගම්න්තුවට ඉිරිපේ කර ඇත්.) 
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ඊ). අධීක්ෂණ කමිටු සම්බන්ධීකරණයට අොළ ප්රගතිය 
 

නනතික කටයුතු (දූෂණ විගරෝී) හා මාධ පිළිබඳ ආාංශික අීක්ෂණ කමිටු රැස්ීම් 15ක් 

පවේවන ලදී. ඒ අනුව එම රැස්ීම් වලදී නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගවන්, අධිකරණ 

අමාත්ාාංශගයන්, අල්ලස ් හා දූෂණ ගකාමිෂන් සභාගවන්, ශ්රී ලාංකා නීතිඥ සාංගමගේ 

නිගයෝජිත්යන්ගගන් ලබාගේ ගත්ාරතුරු අනුව අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම කඩිනමින් හා 

කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට අොළව නිර්ගේශ ඇතුළේ කරමින් වාර්ත්ාවක් නනතික කටයුතු 

(දූෂණ විගරෝී) හා මාධ පිළිබඳ ආාංශික අීක්ෂණ කමිටුව විසින් 2017.09.20 ින නිකුේ 

කරන ලදී. එම වාර්ත්ාව අමාත් මණ්ඩලයට ගයාමු කිරිගමන් පසු 2017.10.05 වන ින අමාත් 

මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් පේ කරන ලි. එම නිර්ගේශයන්ගගන් ගබාගහාමයක් ගම්වන  විට 

ක්රියාේමක කර ඇත්. 

 
උ). රජදේ සාංවර්ධන වැඩසටෙන් ො ප්රෙර්ශන සම්බන්ධීකරණය 
 

i. “තිරසර යුගයක්” ජාතික ප්රෙර්ශනය ගවනුගවන් 2017.03.31වන ින සිට 2017.04.04 වන ින 

ෙක්වා අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ ප්රෙර්ශන කුටියක් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්රණ 

ශාලා පරිරගේදී පවේවන ලදී. එහිදී එම ප්රෙර්ශන කුටිය රාජ භාෂා ප්රතිපේතිය ක්රියාේමක 

කිරීම සම්බන්ධගයන් ප්රථම ස්ථානය ිනා ගන්නා ලදී. 
 

ii. විවෘත් ආර්ිකයට 40 වසරක් පිරීම නිමිේගත්න් 2017.07.27 වන ින සිට 2017.07.30 වන ින 

ෙක්වා අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ ප්රෙර්ශන කුටියක් මහරගම ත්රුණ ගස්වා සභාගේදී පැවැේ ීම. 

 
ඌ) 2017 නඩු සම්බන්ධ  සාංඛ්ා දේඛ්ණ සාරාාංශය. 

 

අධිකරණ 

2016 

වර්ෂදයන් 

ඉදිරියට 

දගනා නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01 සිට 

2017.12.31 

ෙක්වා දගානු කල 

නඩු සාංඛ්ාව 

2017.01.01 සිට 

2017 .12. 31 

ෙක්වා අවසන් 

කරනු ලැබු නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.12.31 

දිනට 

විසඳීමට ඇති 

නඩු සාංඛ්ාව 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණය  3,566 1,817 1,350 4,033 

අභියාචනාධිකරණය 4,837 1,403 1,317 4,923 

වාණිජ මහාධිකරණය 5,882 1,413 1,198 6,097 

පළාේබෙ සිවිල් අභියාචනා 

මහාධිකරණ 

6,142 2,628 2,937 5,833 

මහාධිකරණ (අපරාධ)  16,312 12,569 11,329 17,552 

ිසා අධිකරණ 174,490 71,632 55,319 190,803 

මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණ 461,836 818,311 805,595 474,552 

ළමා මගහස්්ත්රාේ අධිකරණ 1,247 868 833 1,282 

එකතුව 674,312 910,641 879,878 705,075 
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එ) ගයෝජිත් වාපෘති 
 

 වාපෘතිය ප්රගතිය 

01 ගකාළඹ නව 

අධිකරණ පියස 

ඉිකිරීගම් 

▪ චීනගේ යැන්ජියැන් ගෘප්ප සමාගම විසින් ඉිරිපේ කරන ලෙ ස්ගේච්ඡා 

වාපෘති ගයෝජනාව ඇගයීමට ලක් කර නිරීක්ෂණ 2017.03.28 වන ින 

ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල කමිටුව ගවත් ගයාමු 

කරන ලදී. 

▪ 2017.06.13 වන ින අමාත් මණ්ඩලය විසින් ගමම ගයෝජනාගේ 

ගයෝගත්ාවය හා වාපෘතිගේ ගුණාාංගයන් ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ 

අමාත් මණ්ඩල කමිටුව යටගේ පේ කළ විගශ්ෂ කමිටුව විසින් විමර්ශනය 

කිරීමට තීරණය කරන ලි. 

▪ ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරි කමිටුව විසින් 2017.07.04 වන 

ින ඉි කිරීගම් සහ බදු දීගම් පෙනම යටගේ වාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීමට 

චීන සමාගගම් කැමැේත් විමසීමට උපගෙස් ලබා ගෙන ලි. 

▪ චීන සමාගම ඒ සඳහා එකඟත්ාවය පල ගනාකල බැවින් 2017.08.18 වන ින 

ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරි කමිටුව විසින් ගේශීය ගහෝ 

විගේශීය ආගයෝජකයකු මඟින් විවෘත් මිල ගණන් කැඳවා වාපෘතිය 

ක්රියාේමක කිරීමට තීරණය කරන ලි.  

▪ 2017.09.13 පවේවන ලෙ ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල 

කමිටුව මඟින් ඉහත් තීරණය ත්හවුරු කරන ලි.  

▪ ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල කමිටුව මඟින් නිර්ගේශ 

කල පරිි  වාපෘතිය සඳහා පිළිගත් හැකි ණය අරමුෙල් සැපයීගම් 

හැකියාගවන් යුක්ත් ගයෝග සාංවර්ධනය කරන්ගනකු / ඉිකරන්ගනකු 

ගත්ෝරා ගැනීමට, ගයෝජිත් වාපෘතිය සඳහා උපගේශක සහ වාපෘති 

කලමණාකරු ගලස මධම ඉාංජිගන්රු උපගේශක කාර්යාාංශය පේකිරීමට 

අමාත් මණ්ඩලගේ අනුමැතිය 2017.11.07 වන ින ලැබී ඇත්.  

▪ ත්ාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුව විසින් ප්රසම්පාෙන ගල්ඛ්ණ නිර්ගේශ කර ඇත්. 
 

02 අධිකරණ 

ස්වයාංක්රීයකරණය 

▪ ගමගහයුම් කමිටු රැස්ීම් 06ක් වර්ෂගේ ගම් ෙක්වා පවේවා ඇත්. 

▪ ශ්රී ලාංකා ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ නිගයෝජිත් ආයත්නය විසින් අර්නස්ේ ඇන්ඩ් 

යාංේ ආයත්නය මගින් සිදු කරන ලෙ පූර්ණ අධයනගේ වාර්ත්ාව 

2017.07.31 වන ින භාර ගෙන ලදී. 

▪ වාපෘතිය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා ප්රතිපේතිමය වශගයන් අනුමැතිය  

අමාත් මණ්ඩලය විසින් 2017.08.22 වන ින ලබා දී ඇත්. 

▪ හාංගේරියානු රජගේ අපනයන ආනයන බැාංකුගේ සහනොයී ණය ආධාර 

වැඩසටහනට 2017.09.08 වන ින ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ 

නිලධාරි කමිටුව විසින් ඇතුලේ කරන ලදී. 

▪ හාංගේරියානු විගශ්ෂඥ කණ්ඩායමක් 2017.10.09 වන ින නිරීක්ෂණ 

චාරිකාවක නිරත් වන ලදී. ගමම වාපෘතිය සම්බන්ධ හාංගේරියානු රජය සහ 

ශ්රී ලාංකා රජය සමග මූික ගිවිසුම 2017.12.22 වන ින අේසන් කරන ලදී. 
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03 නඩුවක පැමිණිල්ල 

ගමගහයවන්නන් 

සඳහා ගවෝහාරික 

විොව පිළිබඳ පුහුණු 

වැඩසටහන 

▪ නඩුවක පැමිණිල්ල ගමගහයවන්නන් සඳහා ගවෝහාරික විොව පිළිබඳ පුහුණු 

වැඩසටහනක් සඳහා වන ගයෝජනාව සකස් ගකාට එය KOICA ආයත්නය 

ගවත් පිටපත්ක් සහිත්ව විගේශ සම්පේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ගවත් ඉිරිපේ 

කරන ලදී. ගකාරියානු ත්ානාපති කාර්යාලය විසින් අොළ ගයෝජනාව 

භාරගගන ඒ බව 2017.03.21 ින ෙන්වා ඇත්. 

▪ ගමම වැඩසටහගන් කාලසීමාව වසර 03ක් වන අත්ර, 2017 වර්ෂගයන් 

ආරම්භ ී 2019 වර්ෂගයන් අවසන් ගේ. 

▪ රජගේ නීතිඥයන් 20 ගෙගනකුගගන් සමන්විත් පළමු කණ්ඩායගම් පුහුණුව 

සම්පූර්ණ කරන ලදී. ගෙවන පුහුණු වැඩසටහන එළගඹන වසගර් ආරම්භ 

කිරීමට නියමිත්ය. 
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5.7.1 ෙැදින්ීම 
 

අමාත්ාාංශය හා ඒ යටගේ පවේනා ගෙපාර්ත්ගම්න්තු, උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ කළමනාකරණ 

මණ්ඩලය, විනිසුරු පුහුණු ආයත්නය සහ නීති ආධාර ගකාමිෂන් සභාව යන වවස්ථාපිත් ආයත්න 

තුනේ, අමාත්ාංශ පරිපාලන වැය විෂගේ සහායක වාපෘතියක් වශගයන් ක්රියාේමක වන සමථ මණ්ඩල 

ගකාමිෂන් සභාවේ, අධිකරණ පරිපාලන වැය විෂගේ සහායක වාපෘතියක් වශගයන් ක්රියාේමක වන 

කම්කරු විනිශ්චය සභා ගල්කම් කාර්යාලයේ අධිකරණ පරිපාලන වැය ශීර්ෂය යටගේ වන 

මහාධිකරණ, සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ, ිසා අධිකරණ සහ මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණ වල ගිණුම් 

විගණනය කිරීම අභන්ත්ර විගණන අාංශය විසින් කරනු ලැගබ්ල. 
 

අභන්ත්ර විගණන අාංශගේ කාර්ය මණ්ඩලය, 

• ප්රධාන අභන්ත්ර විගණක 

• මූල සහකාර නිලධාරින් 05 ක් 

• සාංවර්ධන නිලධාරීන් 04 ක් 

• කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් 03 ක් 

• කාර්යාල කාර්ය සහයක 2 ගෙගනකුගගන්  

සමන්විත් ගේ. 
 

ගමම නිලධාරීන් පේධති විගණනය ගකගරහි විගශ්ෂ අවධානයකින් යුක්ත්ව ඉහත් සඳහන් ආයත්නවල 

අභන්ත්ර විගණන කටයුතු සිදුකරනු ලබන අත්ර 2017 ජනවාරි 01 ින සිට 2017 ගෙසැම්බර් 31 ින 

ෙක්වා  

• මහාධිකරණ 13ක්,  

• ිසා/මගහස්්ත්රාේ අධිකරණ 03ක්, 

• ිසා අධිකරණ 05ක්, 

• මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණ 10ක්, 

• වාණිජ මහාධිකරණ 01ක්, 

• ගෙපාර්තුගම්න්තු 03ක්, 

• අධිකරණ අමාත්ාංශගේ 02ක්, 

• ආයත්න 01ක්, 

• විගශ්ෂ 01ක්, 

ආදී වශගයන් සම්පූර්ණ විගණන පරීක්ෂණ 39ක් සිදු කර ඇත්. 
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ෙැක්ම 
 

ශ්රි ලාංකාව ගවනුගවන් සහ එහි ජිවේවන සියුම ජනත්ාව ගවනුගවන් යුක්තිය හා සාධාරණේවය ඉෂ්ඨ 

කිරිම සඳහා ඵලොයි ගලස ප්රතිචාර ෙැක්විගම් ක්රියාවිගේ ප්රමුඛ්ත්ම රාජ ආයත්නය ගලස කටයුතු 

කිරිම. 

 

දමදෙවර 
 

❖ ශ්රි ලාංකාගේ අගප්පක්ෂාවන් සපුරාලීම උගෙසා, ගගෞරවනීයවේ, අභිමානවේ ගලසේ, අවාංක ගලසේ 

කටයුතු කිරිම සහ අපගේ උපරිමගයන් ශ්රි ලාාංකික ජනත්ාවට ගස්වය කිරිම.  

 

❖ සාමාජීය සහ ආර්ික ගසෞභාගය, සම අවස්ථාවන් සහ මානව ෙයාව ිරිගැන්විගම් ප්රයේනගේ දී  ශ්රි 

ලාාංකීය ජනත්ාව උගෙසා සාධාරණේවය, ආරක්ෂාව සහ ස්වාීනේවය ත්හවුරු කරනු වස්, 

අපක්ෂපාතීව සහ සාධාරණ ගලස ශ්රි ලාංකාගේ නීතීන් ක්රියාේමක කිරිමට නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 

ප්රයේන ෙැරීම.  

 

අරමුණ 
 
 

ශ්රි ලාංකා රජය සහ රජගේ ආයත්න, සාංස්ථා සහ වවස්ථාපිත්  මණ්ඩල සඳහා අවශ සියු නනතික 

ගස්වාවන් සහ නීති උපගෙස්  ගනාපමාව සැපයීම සහ රජගේ පුළුල් අරමුණු වාප්පත් කිරීගම් ක්රියාවිගේ 

දී  සුවිගශ්ි ගමගහවරක් ඉටු කිරිම. 

 

6.1.1 ෙැඳින්ීම 
 

ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ික සමාජවාදී ජනරජය ගවනුගවන් ගපනී සිටින ප්රධාන නීති නිලධාරියා 

නීතිපතිවරයා වන අත්ර ගෙපාර්ත්ගම්න්තු ප්රධානියා හා ගණන් දීගම් නිලධාරියා වශගයන් නීතිපතිතුමා 

කටයුතු කරයි. “ඒ” ගර්ණිගේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවක් වන නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව  අධිකරණ 

අමාත්ාාංශය භාරගේ පවතී. 
 

නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, මධම රජයට, පළාේ සභාවලට රජගේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවලට, වවස්ථාපිත් 

මණ්ඩල හා අගනකුේ අර්ධ රාජ ආයත්නවලට නීතිමය සහාය ලබාගෙයි. එකී සහාය ලබාදීගම් දී 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ නීති නිලධාරීන් විසින් ප්රධාන වශගයන් සිවිල්, අපරාධ, ආණ්ඩුක්රම වවස්ථා සහ 

වාණිජ යන කාරණා සම්බන්ධගයන් රජයට සහ රජයට අයේ ආයත්න වලට උපගෙස් දීමේ, ිවයිගන්  

ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ සහ අගනකුේ අධිකරණ වල හා කම්කරු විනිශ්චය සභාවල පවරා ඇති නඩු වලදී 

රජය සහ රාජ ආයත්න නිගයෝජනය කිරීමේ සිදු කරනු ලැගබ්ල. 

 

06. අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ ඇති දෙපාර්තදම්න්තු සෙ ආයතන 

 

6.1 නීතිපති දෙපාර්තදම්න්තුව 
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සිවිල් අාංශය, අපරාධ නඩු අාංශය හා රාජ නීතිඥ අාංශය වශගයන් ප්රධාන අාංශ තුනක් මගින් 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ සිවිල් හා අපරාධ නඩු වලට අොලව කටයුතු ඉටු කරනු ලබන අත්ර පරිපාලන 

කටයුතු ගමගහයීම සෙහා ආයත්න අාංශය හා ගිණුම් අාංශය සථ්ාපිත් කර ඇත්. ගමම අාංශ වලට අමත්රව 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ඵලොයී  ගලස ක්රියාේමක කිරීමට සාංස්ථා අාංශය, හිසි 

අවස්ථා නිගයෝග හා ත්රසත්්වාෙය වැළැක්ීගම් පනත් යටගේ පවරන නඩු සම්බන්ධව කටයුතු කරන 

ඊඊආර් ඒකකය,ළමා අපචාර නඩු ඒකකය, ආගමන හා විගමන ඒකකය, මහජන පැමිණිි ඒකකය, 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණ ඒකකය යන ඒකක නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව තුල ක්රියාේමකව පවතී. 

 
 

 

 
 

නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ කාර්ය භාරය පහත් පරිි සාංක්ිප්පත්ව ෙැක්විය හැක. 

• සිවිල්, අපරාධ, ආණ්ඩුක්රම වවස්ථා, වාණිජ යන කාරණා, ජාත්න්ත්ර නීති කටයුතු සහ එක්සේ 

ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් ගකාමිසමට අොල කාරණා සම්බන්ධගයන් රජයට සහ රජයට අයේ 

ආයත්නවලට උපගෙස් දීම. 

 

• ිවයිගන් ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ සහ අනිකුේ අධිකරණවල හා කම්කරු විනිශ්චය සභාවල පවරා ඇති 

නඩුවලදී රජය සහ රාජ ආයත්න නිගයෝජනය කිරීම. 

 

• නව නීති සම්මත් කිරීගම්ි හා පවතින නීති සාංගශෝධනය කිරීගම්ි අවශ නනතික උපගෙස් ලබාදීම. 
 

ඉහත් කාර්යයන් ඉටු කිරීගම්දී, ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ පහත් ෙක්වා ඇති අාංශ නීති කාර්ය මණ්ඩලයට 

සහාය ගවයි. 

➢ අපරාධ නඩු අාංශය 

➢ සිවිල් අාංශය  

➢ රාජ නීතිඥ අාංශය  

➢ ගර්ෂ්ඨාධිකරණ ඒකකය 

➢ සාංස්ථා අාංශය  
 

ත්වෙ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ඵලොයි ගලස ක්රියාේමක කිරීමට විගශ්ෂ වශගයන් 

හඳුනාගේ වගකීම් පවරා ඇති විගශ්ෂ ඒකක ෙ ක්රියාේමකගේ. 

එම ඒකක වන්ගන්; 

 

➢ මහජන ගපේසම් ඒකකය (මහජන ගපේසම් සම්බන්ධගයන් කටයුතු කරන්ගන් ගමම අාංශයයි) 

➢ ළමා අපචාර නඩු ඒකකය (ළමුන් අපචාරවලට ලක් කිරීමට අොල නඩු පිළිබඳ ක්රියාකිරීම පිණිස 

පිහිටුවා ඇත්) 

 

නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගවන් ඉටුවිය යුතු ප්රධාන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහත් කී අාංශ සහ ඒකක 

කටයුතු කරනු ලබන අත්ර, නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ පරිපාලන කටයුතු ගමගහයීම සඳහා ආයත්න 

අාංශය හා ගිණුම් අාංශය ස්ථාපිත් කර ඇත්. 

 

6.1.2 නීතිපති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ කාර්ය භාරය 
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6.1.3 එක් එක් අාංශයන්හි 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා  කාර්ය සාධනය පහත් පරිි සාංක්ිප්පත් 

ගකාට ෙැක්විය හැකිය. 

ශාඛ්ාව නඩු වර්ගය 
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සිවිල් අාංශය උපගෙස් ගගානු - 1,121 313 808 

ගපනී සිටීම් - 1,804 145 1,659 

*රාජ  

  නීති   අාංශය 

සිවිල් අාංශගයන් ලෙ ගගානු 7,345 1,408 1,101 7,652 

SB      274 77 03 348 

LA 05 08 - 13 

L 714 118 311 521 

එකතුව 8,338 1,611 1,415 8,534 

අපරාධ නඩු 

අාංශය 

1. මිනීමැරීමට ත්ැේ කිරීම හා  

මිනී මැරීම 
         992 

 

751  

2. අන්ත්රාොයක ඖෂධ පනත් 

(ගහගරායින්) 
 816 444  

3. ළමා අපගයෝජන (ෙ.නි.ස 364)  - -  

4. ස්ී දූෂණ (ෙ.නි.ස 365)  417 363  

5. ගණිකා වෘේතීය (ෙ.නි.ස 360) 13,110 15 32  14,079       

6. පීඩාකාරී ආයුධ පනත්  96 59  

7. ත්රස්ත්වාෙය වැළැක්ීගම් පනත්  14 17  

8. රථ වාහන අනතුරු (ෙ.නි.ස 298)  34 23  

9.  ගපාදු ගේපළ පනත්  19 11  

10. මුෙල් වාංචා    (ෙ.නි.ස383)   341 196  

11. ගවනේ අපරාධ  1,279     1,158  

එකතුව  4,023 3,054  

ගර්ෂ්ඨාධිකරණ 

අාංශය 

 
371       530 54 847 

සාංස්ථා අාංශය  5976    - 2,087 1,941 6,122 

ළමා අපචාර නඩු 

ඒකකය 

 
18,199 2,488 3,105 17,582 

මහජන 

ගපේසම් අාංශය 

 
483             620 484 619 

එකතුව  46,477 14,284 10,511 50,250 
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6.1.4 නීතිපති දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් ක්රියාේමක කරන සාංවර්ධන වාපෘතිවල ප්රගතිය 

 

වාපෘතිය 

ඇස්ත්ගම්න්තු 

ගත් මුළු 

පිරිවැය 

(රු.මි.) 

2017 

වර්ෂයට 

ප්රතිපාෙන 

(රු.මි.) 

2017.12.31ට 

මුල ප්රගතිය 

2017.12.31 

ිනට 

ගභෞතික 

ප්රගතිය 

අගය 

(රු.මි.) 
% 

නව කාර්යාල ගගාඩනැගිල්ල ඉිකිරීම  1,182.00 500.00 144.71 29% 18% 

මන්නාරම නිල නිවාසය ඉිකිරීම 26.50 3.50 3.18 91% 50% 

වවුනියාව නිල නිවාසය ඉිකිරීම 26.50 5.00 4.59 92% 85% 

එකතුව 1,235.00 508.50 152.48   

 

 

6.1.5 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 

 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 
පුනරාවර්ත්න වියෙම් 725.00 708.70 98% 

ප්රාේධන වියෙම 635.00 235.00 37% 

එකතුව 1360.00 943.70 69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අධිකරණ අමාත්ාාංශය Page 55 

 

 

 

 

 

 

ෙැක්ම 

 

යහපේ රාජ පාලනයක් ඇති කිරිම සඳහා ගනාගයකුේ රාජ ප්රතිපේතීන් නීතිය බවට පරිවර්ත්නය 

කරමින් ශ්රි ලාංකා ජනරජයට සහාය ීම. 

 

 

දමදෙවර 

 

රාජ ප්රතිපේතීන්, නීතිය බවට පරිවර්ත්නය කිරිගම් දී ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාවට අනුකූලව, ඊට අොළ 

පනේ සිාංහල, ගෙමළ සහ ඉාංග්රිසි භාෂා තුගනන්ම සම්පාෙනය කිරීම 

 

6.2.1 හැඳින්ීම 

 

නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව "ඒ" ගර්ණිගේ රාජ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවකි. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාගේ සෘජු අීක්ෂණය යටගේ පැවති ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව අාංක 1897/15 හා 

2015.01.18 ිනැති අති විගශ්ෂ ගැසේ පත්රය අනුව අධිකරණ හා කම්කරු සබඳත්ා අමාත්ාාංශගේ සෘජු 

අීක්ෂණය යටත්ට පේූ අත්ර අාංක 1933/13 හා 2015.09.21 ිනැති අති විගශ්ෂ ගැසේ පත්රය අනුව 

අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ සෘජු අීක්ෂණය යටගේ පවතී. 

 

නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගවහි ප්රධාන කාර්යභාරය වනුගේ, අමාත් මණ්ඩලය විසින් 

අනුමත් කරන ලෙ තීරණ අනුව, ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාවට අනුකූලව, විවිධ විෂයන් පිළිබඳ රාජ 

ප්රතිපේතීන් ිඛිත් නීතිය බවට පරිවර්ත්නය කිරිම ය. එගස් රාජ ප්රතිපේතීන් නීතිය බවට පරිවර්ත්නය 

කිරිගම් ක්රියාවිගේ දී ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින්, නව නීති පැනීම සඳහා පනේ ගකටුම්පේ සම්පාෙනය 

කිරිම, පවේනා නීති සාංගශෝධනය කිරිගම් පනේ ගකටුම්පේ සම්පාෙනය කිරීම සහ අොළ අමාත්ාාංශ 

වින් ඉිරිපේ කරන අනු නීති  ප්රති ගශෝධනය කිරීම සිදු කරයි. පනේ ගකටුම්පේ පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කිරීම සඳහා  පාර්ිගම්න්තු ගේරිම් කාරක සභා රැස්විම්වලට සහභාගි ීම සහ පනේ ගකටුම්පේ 

විවාෙයට ගැනීගම්ි පාර්ිගම්න්තුව සමඟ සම්බන්ීකරණය පවේවා ගනිමින් අවශ කටයුතු සිදු කිරීම 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට පැවරි ඇති රාජකාරී කටයුතු ගේ. ගමම  ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, සියු රාජ සාංස්ථා හා 

වවස්ථාපිත් මණ්ඩල ෙ ඇතුළු සෑම අමාත්ාාංශයක් හා ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවක් ගවත් ගස්වා සලසයි. පනේ 

ගකටුම්පේ සහ අනු නීති සැකසීම සම්බන්ධගයන් ගනාගයකුේ අමාත්ාාංශ හා රාජ ගෙපාර්ත්ගම්න්තු 

වලට නනතික උපගෙස් ලබාදීම ෙ, ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින් ඉටු කරනු ලබන ත්වේ රාජකාරියකි.  

 

6.2.2 පනේ ගකටුම්පේ සම්පාෙනය කිරීමට අොළව ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ කර්ත්ව 

(1) නව නීති පැනීම  සෙහාෙ පවේනා නීති සාංගශෝධනය කිරීම සඳහා ෙ භාෂාත්රගයන් පනේ 

ගකටුම්පේ සම්පාෙනය කිරීම. 

(2) අනු නීති භාෂාත්රගයන් ප්රතිගශෝධනය කිරීම සහ (අවශ අවස්ථාවල දී) අනු නීති ගකටුම්පේ 

කිරීම. 

(3) වවස්ථා සම්පාෙනය හා සම්බන්ධ පාර්ිගම්න්තු රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම. 

(4) අවශ අවස්ථා වල දී පළාේ සභා සඳහා ප්රඥප්පති ගකටුම්පේ කිරීම. 

(5) ගපෞේගික මන්ීන්ගේ පනේ ගකටුම්පේ (සාංස්ථාගත් කිරීගම් පනේ ගකටුම්පේ ) 

භාෂාත්රගයන් ප්රතිගශෝධනය කිරීම. 

6.2 නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 
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පනේ, උපකාරක නීති, පළාේ සභා ප්රඥප්පති සහ ගපෞේගික මන්ී පනේ ගකටුම්පේ කිරීගම්දී ඒ 

සම්බන්ධව අවශ වන නනතික උපගෙස් ලබා දීමෙ ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව මගින් සිදු කරනු ලැගබ්ල. 

 

ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ විගශ්ෂ ලක්ෂණය වන්ගන්, එයටම සීමා ූ වැඩසටහනක් ගනාතිබීමයි. 

අමාත් මණ්ඩලය විසින් නියමිත් ප්රතිපේති අනුමත් කිරීගමන් පසුව, රජගේ  අමාත්ාාංශවල හා එම 

අමාත්ාාංශ යටගේ ඇති ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවල වවස්ථා සම්පාෙක අවශත්ා මත් ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ 

වැඩසටහන සකස් ී තිබීම ඊට ගහ්තුවයි. එබැවින් නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ 

කාර්යසාධනය, යම් නිශ්චිත් වර්ෂයක් මුළුල්ගල් ප්රාථමික නීති, නීති සාංගශෝධන හා උපකාරක නීති 

සඳහා අොළ ගර්ඛීය අමාත්ාාංශය විසින් ඉිරිපේ කරනු ලබන ඉල්ලීම් හා එම ඉල්ලීම් සාර්ථකව නිම 

කිරීම යන පෙනම මත් සකස් ී ඇත්. ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ මූික කාර්යභාරය වන නීති සම්පාෙනගයහි 

විෂය පථයට ඇතුළේ වන කවර ආකාරයක ගහෝ ූ නීති, එය ඉල්ලා සිටින අමාත්ාාංශයට ගහෝ 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට මුො හැරීමට ගපර භාෂා තුගනන් ම සම්පූර්ණ කරනු ලැබිය යුතුය.  

 

 

6.2.3 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා  ප්රගතිය 

 

6.2.3.1 වැඩ නිම කර ඇති දගානුවල විස්තර - (2017.01.01- 2017.12.31) 

 

01 02 03 04 05 06 

 

 

 

රාජකාරිදේ 

ස්වභාවය 

2017.01.01දිනට 

දකටුම්පේ  කර මූික 

දෙෝ  අවසන් 

දකටුම්පේ වශදයන් 

භාර ී නිතිපති දෙෝ 

අදනකුේ අමාතාාංශ 

ො දෙපාර්තදම්න්තු 

දවතින් නිරික්ෂණ ො 

උපදෙස් 

බලාදපාදරාේතුදවන් 

ඉතිරිව පවතින ඉේලීම් 

සාංඛ්ාව (ඉදිරියට 

දගනා දශ්ෂය) 

2017.01.01

දිනට 

දකටුම්පේ  

කිරිම 

අවසන් 

දනාවු 

ඉේලීම් 

සාංඛ්ාව 

(ඉදිරියට 

දගනා 

දශ්ෂය) 

දමම 

වර්ෂය තුළ 

පාර්ශවයන් 

දවතින් 

ලැබුණු නව 

ඉේලීම් 

සාංඛ්ාව 

පසුගිය 

වර්ෂවල ො 

දමම වර්ෂදේී 

භාෂාත්රදයන් 

දකටුම්පේ කර 

අවසන් කර 

එදෙේ  නැවත 

වරක් 

සාංදශෝධන  සිදු 

කිරිම සඳො ලෙ 

ඉේලීම් 

සාංඛ්ාව 

එ
ක

තු
ව

 

පනේ ගකටුම්පේ 

කිරීම (මූික හා 

සාංගශෝධන නීති)  

138 21 73  27 259 

ගපෞේගික මන්ී 

(සාංස්ථා ගත් 

කිරීගම්) පනේ 

ගකටුම්පත් 

108 32 140 

උපකාරක නීති 

ප්රතිගශෝධනය 
119   17 156  49 341 

පළාේ සභා 

ප්රඥප්පති 
23 02 02 - 27 
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 07 08 09 10 

 
 
 
රාජකාරිගේ 
ස්වභාවය 

2017.12.31  ිනට 
ගකටුම්පේ සකස ්
කර භාෂාත්රගයන් 
අොළ පාර්ශවයන් 
ගවත් ලබා දුන් 
සාංඛ්ාව (කිහිප 
වරක් භාෂාත්ර ගයන් 
සකස් කර අොළ 
පාර්ශවයන් ගවත් 
භාර දුන් අවසන් 
ගකටුම්පේ වල ඒ ඒ 
වාරයන් සියල්ලම 
ගමහි ඇතුලේ ගේ) 

දීර්ඝ 
කාලීනව 
උපගෙස් 
ගනාමැතිව 
වසන ලෙ 
ගගානු  

2017.12.31  ිනට 
ගකටුම්පේ  කර මූික 
ගහෝ අවසන් 
ගකටුම්පේ වශගයන් 
භාර ි නීතිපති ගහෝ 
අගනකුේ අමාත්ාංශ 
හා ගෙපාර්තුගම්න්තු 
ගවතින් නිරීක්ෂණ  
හා උපගෙස් 
බලාගපාගරාේතුගවන් 
ඉතිරිව පවතින ඉල්ලීම් 
සාංඛ්ාව 

2017.12.31  
ිනට 
ගකටුම්පේ 
කිරීම අවසන් 
ගනාූ ඉල්ලීම් 
සාංඛ්ාව 

පනේ 
ගකටුම්පේ 
කිරීම (මූික 
හා සාංගශෝධන 
නීති)  

63 30 156 

 

 

10 

ගපෞේගික 
මන්ී (සාංස්ථා 
ගත් කිරීගම්) 
පනේ 
ගකටුම්පේ 

 

09 

 

01 
 

130 

උපකාරක නීති 
ප්රතිගශෝධනය 

184 - 126 
31 

පළාේ සභා 
ප්රඥප්පති 

02 16 08 
01 

 

 

පැෙැදිි කිරිම 

 

1. වගුගේ තීරු අාංක 09 සහ 10 ගකටුම්පේ කර මූික ගහෝ අවසන් ගකටුම්පේ වශගයන් භාර දී 

නීතිපති ගහෝ අගනකුේ අමාත්ාාංශ හා ගෙපාර්ත්ගම්න්තු ගවතින් නිරීක්ෂණ හා උපගෙස් 

බලාගපාගරාේතුගවන් ඉතිරිව පවතින ඉල්ලීම් සාංඛ්ාව සහ ගකටුම්පේ කිරීම අවසන් ගනාූ ඉල්ලීම් 

සාංඛ්ාව. 

 

ගමම ගෙපාර්තුගම්න්තුව විසින් අවධානය ගයාමු කර සම්පූර්ණ කරනු ලැබ, ගකටුම්පේ කර යවනු 

ලැබුවා වු ඉල්ලීමක්, ප්රධාන වශගයන් උපගෙස් ලබා ගෙනු ලබන නිගයෝජායත්න විසින් ත්ම ප්රතිපේතිය 

නිරන්ත්රගයන් ගවනස් කිරීගම් ගහ්තුව මත්, ත්වදුරටේ ූ සාංගශෝධන සෙහා අුේ උපගෙස් ෙ සමග 

ඉිරිපේ කරනු ලැගබ්ල. එගස් වුවෙ, එවැනි ඉල්ලීම් ක් ලැබුණ විට එම ඉල්ලීමට අොළ ගකටුම්පත් අවසාන 

වශගයන් සකස් කර තීබිම ගනාසලකා අුතින් සිදු කරනු ලබන ඉල්ලීමක් සඳහා ගමන්ම එම ඉල්ලීම 

පිළිබඳව නැවත් අවධානය ගයාමු කිරීමට හා කාලය වැය කිරිමට ගමම ගෙපාර්තුගම්න්තුවට සිදු ගේ. 

වැඩිදුරටේ සම්පූර්ණ කරන ලෙ ගකටුම්පේ සඳහා එවැනි සාංගශෝධන සිදු කිරිමට කරනු ලබන ඉල්ලීම් 

අවසාන ගකටුම්පේ භාෂාත්රගයන් යවනු ලැබිගමන් පසුවෙ සිදු කරනු ලබන අත්ර ඇත්ැම්විට එම කාර්ය 

පටිපාටිය නැවත් නැවත්ේ වාර ගණනක් ඉටු කිරිමට සිදු ගේ. පහතින් ඒ සඳහා නිෙසුන් කිහිපයක් 

ඉිරිපේ කර ඇත්. 
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දකටුම්පදේ නම දකටුම්පේ යවා ඇති වාර ගණන 

(2017.12.31  දිනට) 

ජාතික විගණන ගකටුම්පත් 22 

ගමාටර් ප්රවාහන ගකටුම්පත් 23(සම්මත් ී ඇත්.) 
රජගේ ඉඩම් (විගශ්ෂ විධිවිධාන) ගකටුම්පත් 14 

ඉඩම් බැාංකු පිහිටුීගම් ගකටුම්පත් 14 

ඉඩම් සාංවර්ධන ආඥා ගකටුම්පත් 14 
ගජනරාල් සර් ගජාන් ගකාත්ලාවල ආරක්ෂක  
විශ්ව විොල ගකටුම්පත් 

11 

ශ්රී ලාංකා තිරසාර සාංවර්ධන ගකටුම්පත් 15 (කාරක සභා සාංගශෝධන ඇතුළේව 
සම්මත් ී ඇත්.) 

ස්ගේච්ජා සමාජ ගස්වා (ියාපිාංචි කිරීගම් හා අීක්ෂණය 
කිරිගම්) සාංගශෝධිත් පනත් 

12 

ජාතික අක්ි බැාංකු පනේ ගකටුම්පත් 09 

පළාේ පාලන මැතිවරණ (සාංගශෝධන) පනත් 15 (කාරක සභා සාංගශෝධන ඇතුළේව 
සම්මත් ී ඇත්) 

 

එගහයින්, ගමම ගෙපාර්තුගම්න්තුව විසින් යම් ඉල්ලීම් ක් සඳහා අවධානය ගයාමු කර එය සම්පූර්ණ කර 

තිබුණෙ ඉහත් ගහ්තුව මත් එම ඉල්ලීම ත්ව දුරටේ ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව විසින් “ගකටුම්පේ කිරීම 

අවසන් ගනාවු ඉල්ලීමක්”  වශගයන් ගපන්නුම් කරනු ලැගබ්ල.  

 

2. දපෞද්ධගික මන්ී (සාංසථ්ාගත කිරිදම්) පනේ දකටුම්පේ  
 

අමාත් මණ්ඩල අනුකාරක සභාගේ උපගෙස් පරිි විගණන පනත් ගත්ාරතුරු ෙැන ගැනීගම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් හා රාජ ගනාවන සාංවිධාන පිළිබඳ පනත් සම්මත් වන ගත්ක් ගපෞේගික 

මන්ී (සාංසථ්ාගත් කිරිගම්) පනේ ගකටුම්පේ (වෘේතීමය ආයත්නයන් සම්බන්ධගයන් වන ගපෞේගික 

මන්ී (සාංසථ්ාගත් කිරිගම්) පනේ ගකටුම්පේහැර) සම්බන්ධ කටයුතු නැවත් අප ගවත් ෙන්වන තුරු 

ත්ාවකාිකව නත්ර කර ඇත්. එම ගහත්ුව නිසා 2017.12.31ින වන විට ගපෞේගික මන්ී (සාංස්ථාගත් 

කිරිගම්) පනේ ගකටුම්පේ කිරීම අවසන් ගනාී නවත්ා ඇති ප්රමාණය 130කි. 

 

3. පනේ දකටුම්පේ (මූික ො සාංදශෝධන නීති) 
 

පනේ ගකටුම්පේ (මූික හා සාංගශෝධන නීති අවසන් ගනාවු ඉල්ලීම් 10කි. අොළ අමාත්ාාංශ, 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තු හා ආයත්න වල උපගෙස් ගහෝ නිරීක්ෂණ ගහෝ අවශ කැබිනේ අනුමැතිය ලැබි 

ගනාමැති ගහෝ ත්වමේ සාකච්ජා මේටමින් පවතින ගහෝ ඒවා ගේ. 

 

4. උපකාරක නීති ප්රතිදශෝධනය 
 

උපකාරක නීති ප රතිගශෝධනය කිරීම අවසන් ගනාවු ඉල්ලීම් සාංඛ්ාව 31කි. අමාත්ාාංශ, ගෙපාර්ත්ගම්න්තු 

හා ආයත්නවල උපගෙස් ගහෝ නිරීක්ෂණ ගහෝ ත්වමේ සාකච්ජා මේටමින් පවතින ගහෝ ඒවා ගේ. 

 
6.2.3.2  2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මුල ප්රගතිය 

 

විස්තරය 
2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම 109.20 95.61 88% 

ප්රාේධන වියෙම 30.20 28.74 95% 

එකතුව 139.40 124.35 89% 
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1969 අාංක 3 ෙරන නීති ගකාමිෂන් සභා පනත් යටගේ ශ්රී ලාංකාගේ නීති ගකාමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලෙ 

අත්ර, නීති ප්රතිසාංස්කරණ නිර්ගේශ කරනු ලබන රජගේ ප්රධානම ආයත්නය ගේ. පරිපාලනය සඳහාේ, 

පර්ගේෂණ සඳහා සහගයෝගය ලබාදීම සඳහාේ, නීති ගකාමිෂන් සභා ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ස්ථාපනය 

කරන ලදී. 

 

ෙැක්ම 
 

යහපාලනය උගෙසා නීතිගේ ප්රතිසාංස්කරණ ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

දමදෙවර 
 

නීති ප්රතිසාංස්කරණ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා 1969 අාංක 3 ෙරන නීති ගකාමිෂන් සභා පනගේ ෙක්වා ඇති 

කාර්යයන් ක්රියාගේ ගයෙීම. 

 
6.3.1 අරමුණු සෙ කාර්යයන් 
 

නීති ගකාමිෂන් සභාගේ ප්රධාන අරමුණ වනුගේ, නීති ප්රතිසාංස්කරණ ප්රවර්ධනය කිරීම ගේ. එවැනි 

ප්රවර්ධන අරමුණු කරගනිමින් නීති ගකාමිෂන් සභාව මගින් පහත් ෙක්වා ඇති කාර්යයන් ක්රියාවට නාංවනු 

ලබයි. 

 

1. නීතිය සාංග්රහ ගත් කිරීම. 

2. නීතිගේ විෂමත්ා නැති කිරීම. 

3. හරයාේමක නීතිය ගමන්ම කාර්ය පටිපාටික නීතියෙ ක්රමානුකූලව සාංවර්ධනය කිරීගම් සහ 

ප්රතිසාංස්කරණය කිරීගම් අෙහසින් සමාගලෝචනය කිරීම සහ පවේවාගගන යාම. 

4. කාගලෝචිත් ගනාවන සහ අනවශ පනේ ඉවේ කිරීම. 

5. නීතිය සරල කිරීම සහ නීකරණය කිරීම. 

6. නීති ප්රතිසාංස්කරණය සඳහා වන ගයෝජනා භාරගගන ඒවා සලකා බැලීම. 

7. ප්රතිසාංස්කරණය කිරීගම් අෙහසින් නීතිගේ විවිධ අාංශ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වන වැඩසටහන් 

කින් කලට සකස්ගකාට අමාත්වරයා ගවත් ඉිරිපේ කිරීම. 

8. ගවනේ රටවල නීති ක්රම පිළිබඳව ගත්ාරතුරු ලබා ගැනීම. 

9. අනු නීති මනාව පිළිගේ සිේධාන්ත්වලට හා නීතිගේ  මහිමයට අනුකූල වන බව සුරක්ිත් 

කිරීගම් අෙහසින්, පාර්ිගම්න්තුව ගනාවන ගවනේ මණ්ඩල විසින්, අනු නීති සෑදීගම් බලය 

ක්රියාේමක කිරීම නිරන්ත්රගයන් සමාගලෝචනය කිරීම. 

10. නඩුකීම හා සම්බන්ධ පරිපාලනාේමක ස්වභාවගේ කාර්ය පටිපාටිය ඇතුළුව නීති කාර්ය 

පටිපාටි ත්ර්කාපණය කිරීම හා සරල කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්රමානුකූලව සකස් කිරීම. 

11. සිාංහල භාෂාගවන්, ෙමිළ භාෂාගවන් හා ඉාංග්රීසි භාෂාගවන් නීතිය සාංග්රහ ගත් කිරීම සඳහා 

වැඩසටහන් සකස් කිරීම. 

 

6.3 නීති දකාමිෂන් සභා දෙපාර්තදම්න්තුව 
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6.3.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31  ෙක්වා  නීති නිර්දද්ධශිතයන්දේ ප්රගතිය 
 

1. වැඩිහිටි තැනැේතන් සම්බන්ධදයන් වන්නාවූ නීතිය සඳො සාංදශෝධනය. 

පසුබිම වැඩිහිටි ත්ැනැේත්න් සඳහා ෙැනට පවතින නීතිමය ආරක්ෂාව ශක්තිමේ කිරීම  

වේමන් තේේවය සාකච්ඡා ගවමින් පවතී. 

2. අේඅඩාංගුවට ගැනීදම් නීතිය සඳො සාංදශෝධන  

පසුබිම ගපාළිස් නිලධාරීන් සතු අේඅඩාංගුවට ගැනීගම් වවස්ථාපිත් බලය 

සම්බන්ධගයන් වන චර්යාවන් සාංග්රහය ප්රතිගශෝධනය කිරීම. 

වේමන් තේේවය සාකච්ඡා ගවමින් පවතී. 

3. ජිනීවා සම්මුතිදයහි  රාජ පාර්ශවයක් වශදයන් භාර  ගනු ලැබූ ශ්රී ලාංකාදේ බැීම් සැලකිේලට 

දගන, 2006 අාංක 4 ෙරන ජිනීවා සම්මුති පනත සමාදලෝචනය කිරීම 

පසුබිම 2006 අාංක 4 ෙරන ජිනීවා සම්මුති පනත් සමාගලෝචනය කිරීම. 

වේමන් තේේවය සාකච්ඡා ගවමින් පවතී. 

4. බාල වයස්කරුවන්  මිය යාම මත අලාභොනි අයකර  ගැනීම 

පසුබිම ගනාසැලකිල්ල ගහෝ හිසි අනතුරක් ගහ්තුගවන් බාලවයස්කාර ෙරුගවකුගේ 

මරණය සිදු ූ විටක, එහි ප්රතිඵලයක් වශගයන් එකී ෙරුවාගේ මාපියන්ට 

ඇතිවන මානසික ගේෙනාව සහ චිේත් පීඩාව සඳහා නඩුකරයක් පැවරීගමන් 

අලාභ හානි අයකර ගැනීමට ගනාහැකි ීම ගරෝම ලන්ගේසි නීතිගේ ස්ථාවරය 

බවට පේී ඇත්. 
 

යගථෝක්ත් සථ්ාවරය වර්ත්මානගේ දී යුක්තිගේ මූලධර්මයන්ට ප්රත්ක්ෂවම 

අනුකූල ගනාගේ. යම් ගත්වන පාර්ශ්වයක ගනාසැලකිල්ල ගහෝ 

අපරික්ෂාකාරීේවය නිසා බාලවයස්කාර ෙරුවකුගේ මරණය සිදුූ විටක, එහි 

ප්රතිඵලයක් වශගයන් මාපියන්ට ඇතිවන මානසික ගේෙනාව සහ චිේත් පීඩාව 

සඳහා අලාභහානි අයකර ගැනීමට එකී ෙරුවාගේ මාපියන්ට හැකියාවක් තිබිය 

යුතුය. යම් ගත්වන පාර්ශවයක ගනාසැලකිල්ල ගහෝ අපරික්ෂාකාරිේවය බාල 

වයස්කාර ෙරුගවකුගේ මරණයට ගහ්තුවන විටක එකී ෙරුවාගේ අනාගත් 

ඉපයුම් අහිමි ීම ගවනුගවන් ෙ අලාභහානි අයකර ගැනීමට එකී ෙරුවාගේ 

මාපියන්ට හැකි විය යුතු බව සහතික කිරීම පිණිස පනත්ක් හඳුන්වා දීම සඳහා 

වන්නා ූ සාංගශෝධනය. 

වේමන් තේේවය නීති ගකාමිෂන් සභාව විසින් නීති ගකටුම්පත් සැකසීම පිණිස ඉහත් නිර්ගේශය 

ඉිරිපේ කරනු ලැබීය. 

5.  2007 අාංක 7 ෙරන සමාගම් පනත සඳො සාංදශෝධන. 

පසුබිම අේමිනිස්ත්රාසිකරුගවෝ සහ ගණන් ගබ්ලරා වසා ෙැමීම සම්බන්ධගයන් ෙැනට 

ඇති විධිවිධාන ගමම කාර්යය සඳහා ප්රමාණවේ ගනාවන බවට හඳුනාගගන 

ඇති බැවින් අග්රාමාත් කාර්යාලය විසින් ගමම සාංගශෝධනය සලකා බැලීම 

පිණිස ඉිරිපේ කරන ලදී. විගශ්ෂගයන්ම, සමාගමක් සම්බන්ධගයන් වන 

විටදී, ඈවර කිරීම් වරක් පැවැේීගම්දී ඒවාගේ ස්වභාවික නිමාව වන සමාගම 

විසුරුවා හැරීම කරා එම ක්රියා පේවන නිසා, යළි ඇති කිරීමට අවකාශයක් 

ගනාමැත්. අේමිනිස්ත්රාසිකරුගවෝ සම්බන්ධගයන් පනගේ ෙැනට අඩාංගු 

විධිවිධානයන් සමාගම විසින්ම කරනු ලබන ඉල්ලීමට සීමා ී ඇත්. 

වේමන් තේේවය ගකටුම්පත් අවසන් කර අග්රාමාත් කාර්යාලය ගවත් යවන ලදී. 
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6. දික්කසාෙය, භාරකාරේවය සෙ දික්කසාෙ ීමනා සම්බන්ධදයන් වන නීතිය 

පසුබිම නිවැරි කර ගත් ගනාහැකි විවාහ බිඳවැටීම් සම්බන්ධගයන් වන විට, 

ික්කසාෙය, ික්කසාෙ දීමනා සහ  රැකවරණය පිළිබඳව ෙැනට පවතින නීති 

ආඥා පනේ, එම කරුණු පහසුගවන් අවගබෝධ කර ගත් හැකි ගලස 

ක්රමානුකූලව සකසා එකී නීති ආඥා පනේ සියල්ලම එකට එකතු කර එක් 

ආඥා පනත්ක් ගලස සාංග්රහගත් කිරීම. 

• ගපාදු එකඟත්ාවක් ඇති අවස්ථාවක්. 

• එක් පාර්ශවයකට ික්කසාෙය අවශ ගනාවන, සුහෙ කැමැේත්ක් 

ගනාමැති අවස්ථාවක්. 

රැකවරණය: ෙරුවාගේ උපරිම යහපත්ට. 

ික්කසාෙ දීමනා: සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත් අධිකරණ බලය. 

නඩේතු: අධිකරණ බලය මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණයකට ගනාව ිස්ික් 

අධිකරණයකට පැවරිය යුතු අත්ර ඊට ඌණ පූරකව එකතු කළ බලය 

ක්රියාේමක කිරීම ප්රමාණවේ කිරීම සහ ෙඬුවම් පිණිස වන බලය ිස්ික් 

අධිකරණය ගවත් පැවරිය යුතුය. 

වේමන් තේේවය ගමම කරුණ සම්බන්ධගයන් සාකච්ඡා අවසාන කර, වවස්ථාව ගකටුම්පේ 

කිරීම සඳහා එම නිර්ගේශ නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගවත් භාරදී ඇත්. 

7. නඩු භාණ්ඩ බැහැර කිරීම සම්බන්ධගයන්  වන නීතිය 

පසුබිම අධිකරණගේ නඩු විභාගය සඳහා ප්රීන සාක්ි වශගයන් නිරාවරණය කළ 

යුතු බැවින් ආයුධ, ඇඳුම් සහ නීති විගරෝී මේපැන් ගබෝත්ල් හා මේද්රව 

වැනි වැෙගේ නඩු භාණ්ඩයන් අධිකරණ භාණ්ඩ භාරකරුගේ භාරගේ ත්බනු 

ලබයි. නඩු විභාගය අවසානගේදී නිකුේ කරනු ලබන උසාවි නිගයෝගයක් මත් 

පමණක් ඒවා බැහැර කළ හැකි ගේ. 

වේමන් තේේවය සාකච්ඡා ගවමින් පවතින අත්ර පූර්ව නීතිපති ගලස කටයුතු කළ ජනාධිපති 

නීතිඥ පාිත් ප්රනාන්දු මහත්ා විසින් ගම් සම්බන්ධගයන් ගකටුම්පත්ක් 

ඉිරිපේ කරන ලදී. 

8. අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ වන්නා ූ නීතිය 

පසුබිම ගයෝජනා කරන ලෙ පනගේ ප්රධානම කාර්යය වන්ගන් අපහාස කිරීම පිළිබඳ 

වන්නා ූ නීතිය සාංග්රහගත් කිරීම සහ එහි විෂය පථය පැහැිළි කිරීම ගේ. 

වේමන් තේේවය සාකච්ඡා ගවමින් පවතී. 

 

 

6.3.3 2017.01.01 සිට 2017.12.31  ෙක්වා   මූල ප්රගතිය  

 

විස්තරය 
2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

මුල ප්රගතිය 

  ප පුනරාවර්ත්න වියෙම 15.34 14.78 96% 

ප්රාේධන වියෙම 1.95 1.73 89% 

එකතුව 17.29 16.51 95% 
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ෙැක්ම 
 

සාධාරණ සහ නීති ගරුක සමාජයක් ගගාඩනැගීම. 

 

දමදෙවර 
 

අධිකරණ, නීතිය ක්රියාේමක කිරීගම් ආයත්න සහ ගවනේ ආයත්නවලට අධිකරණ විො සහ ආහාර 

විො කගෂ්ත්රයන් සම්බන්ධ විශ්ගල්ෂණ, විගශ්ෂඥ සහ උපගේශක ගස්වාවන් සැපයීම. 

 

6.4.1 කාර්යයන් 
 

ආණ්ඩුගේ රස පරීක්ෂක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව අධිකරණ විො අාංශය සහ ආහාර විො අාංශය යන ප්රධාන 

අාංශ ගෙකකින් සමන්විත් වන අත්ර එය ලාංකාගේ ඇති එකම අධිකරණ විො රසායනාගාරය ගේ. එම 

අධිකරණ විො අාංශය, ගිනි අවි හා ප්රක්ිප්පත් විො, පුපුරණ ද්රව සහ ගිණි විමර්ශන, මේද්රව අාංශය, 

මස්තු විො හා  DNA, අධිකරණ ධුලක විො සහ සැක කටයුතු ගල්ඛ්න හා ඩිජිටල් අපරාධ විමර්ෂණ 

අාංශය, විවිධ නඩු අාංශය, යනුගවන් ප්රධාන  අාංශ හත්කින්ෙ සමන් විත් ගේ. ආහාර විො අාංශය, ආහාර හා 

මධසාර, කිරි සහ ජලය යනුගවන් ූ  විොගාර හත්රකින් සමන් විත් ගේ. 
 

ගමය ගස්වාවන් සඳහා ගවන්ූ ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවක් වන අත්ර අධිකරණ, ගපාිස ්ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, ශ්රී 

ලාංකා ගර්ගුව, සුරාබදු ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව,පළාේ පාලන ආයත්න,ගසෞඛ් ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව, වරාය 

අධිකාරිය හා ගවනේ රජගේ ගෙපාර්ත්ගම්න්තු සහ වවස්ථාපිත් ආයත්න මගින් ගයාමුකරනු ලබන නඩු 

භාණ්ඩ විොේමක පරීක්ෂණයන්ට ලක් කිරීම සහ ඒවා පිළිබඳ වාර්ත්ා නිකුේ කිරීම කරනු ලැගබ්ල. මීට 

අමත්රව විවිධ රාජ, ගෙපාර්ත්ගම්න්තු සහ රාජ අනුග්රහය ලබන ආයත්න මඟින් ඉිරිපේ කරනු ලබන 

ආහාර, මේපැන්, කිරි හා ජලය ආශ්රිත් ආෙර්ශ වල ත්ේේවය පරීක්ෂා කරනු ලබන අත්ර ශ්රි ලාංකා ගර්ගුව 

මගින් ගයාමු කරන ආෙර්ශ ත්ේේවය උගෙසා පරීක්ෂා කරනු ලබයි. ත්වෙ අධිකරණ මඟින් ඉිරිපේ 

කරනු ලබන සැක සහිත් ගල්ඛ්ණ පරීක්ෂා කර හා වාර්ත්ා කිරීම සැක කටයුතු ගල්ඛ්ණ අාංශය මගින් 

කරනු ලබයි. 
 

පරීක්ෂණ සඳහා ඉිරිපේ කරනු ලබන සියළුම නඩු භාණ්ඩ ගහෝ ගවනේ ආෙර්ශ, ආහාර හා ඖෂධ 

පනත්, ජාතික පාරිසරික පනත්, සුරාබදු ආඥා පනත්, දුම්ගකාළ හා මධසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී 

පනත්, සුවඳ විලවුන් උපකරණ හා ඖෂධ පනත්, පළිගබෝධනාශක පාලනය කිරීගම් පනත්, ගිණිඅවි 

ආඥා පනත්, පුපුරණ ද්රව ආඥාපනත්, විෂ වර්ග, අබිාං සහ අන්ත්රායකාර ඖෂධ පනත්, ගමෝටර් වාහන 

පනත්, අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහය, සිවිල් නඩු විධාන සාංග්රහය, සාක්ි ආඥා පනත් වැනි විවිධ අණ 

පනේ යටගේ පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කර වාර්ත්ා නිකුේ කිරීම ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගවන් සිදු 

ගකගර්. 
 

ත්වෙ ිවයිගන් සිදුවන ගවඩි ත්ැබීම්, පිපිරීම්, ගිණි ගැනීම්, මාරක රිය අනතුරු ආදී ෙරුණු ගණගේ සිදුීම් 

සම්බන්ධ අපරාධ ස්ථාන විමර්ශණයන් සඳහා නිළධාරීන්ගේ විගශ්ෂඥ සහාය ගපාිස ්

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුවට ලබා දීමට කටයුතු කරයි.අධිකරණගේ විගශ්ෂඥ සාක්ිකරුවන් ගලස රසපරීක්ෂක 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව මගින් නිකුේ කරන ලෙ රස පරීක්ෂක වාර්ත්ා සම්බන්ධගයන් රස පරීක්ෂක 

නිලධාරීන් අධිකරණ වල වාචික සාක්ි ලබා දීමෙ සිදු කරනු ලබයි. 
 

ත්වෙ ගමවැනි ගස්වා සැපයීමට අමත්රව ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ  සිටින විවිධ ක්ගෂ්ත්රවල නිපුණත්ා 

ලබා ඇති විොඥයින් විසින් රාජ අනුග්රහය ලබන ආයත්නවලට විොේමක උපගේශනයන්ෙ ලබාදීම 

සිදු කරයි. විගශ්ෂගයන්ම ශ්රි ලාංකා ප්රමිති ආයත්නගේ විවිධ ප්රමිති පිරිවිත්ර සෑදීගම්දී ගමම 

නිලධාරීන්ගගන් විශාල ොයකේවයක් ලැගබ්ල. ආරක්ෂක අමාත්ාාංශයට අවශ ආයුධ හා උපකරණ 

6.4 ආණ්ඩුගේ රස පරීක්ෂක ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 
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මිලදී ගැනීම් වලදී ත්ාක්ෂණික කමිටු වලට විගශ්ෂඥ සහාය ලබාදීම ෙ ගමම නිලධාරීන් විසින් සිදුකරනු 

ලැගබ්ල. 
 

ත්වෙ ගපාිස් නිලධාරීන්, අපරාධ පරීක්ෂණ නිලධාරීන්, ිවිධ හමුො නිලධාරීන්, නීතිපති 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගේ ආධුනික නීතිඥයන්ට හා  අධිකරණ නවෙ නිලධාරීන්, මහජන ගසෞඛ් පරීක්ෂක 

වරුන් සඳහා අොළ ක්ගෂ්ත්රයන් හා සම්බන්ධ ගේශන පැවැේීමේ සිදු කරයි. 

 

6.4.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31  ෙක්වා විශ්දේෂණ වාර්තා ප්රගතිය 
 

අාංශය 

2017.01.01 

දිනඉතිරි 

නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01-

2017.12.31 

තුළ ලැබී 

ඇති නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01-

2017.12.31 

තුළ වාර්තා 

කල නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.12.31  

දිනට වාර්තා 

දනාකල 

නඩුසාංඛ්ාව 

මේද්රව  සහ මගනෝවර්ත්ක 1,210 10,782 10,508 1,484 

ගිණි අවි සහ ප්රක්ිප්පත් විො 392 380 492 280 

පුපුරණ ද්රව හා ගිනි ගැනීම් 195 422 464 153 

අධිකරණ ධුලක විො අාංශය(විෂ වර්ග) 1,033 2,469 2,196 1,306 

අධිකරණ මසත්ුවිො අාංශ 1,577 1,602 180 2,999 

සැකකටයුතු ගල්ඛ්ණ අාංශය 301 887 721 467 

පරිගණක අපරාධ - 467 256 211 

අධිකරණ විො විවිධ අාංශය 149 453 398 204 

ප්රධාන කාර්යාලය (මේපැන්) 50 2,152 2,182 20 

මධසාර හා දුම්ගකාළ 3 2,214 2,188 29 

කුරුණෑගල  (මේපැන්) 0 2,191 2,191 0 

ආහාර පනත් යටගේ ආහාර සාම්පල 31 6,766 6,784 13 

විවිධ ආහාර වර්ග 3 1,603 1,604 2 

එකතුව 4,944 32,388 30,164 7,168 

 

6.4.3 දවනේ කටයුතු. 
 

ගරු අධිකරණ වලී වාචික සාක්ි සැපයූ අවස්ථා සාංඛ්ාව       -349 

අපරාධ ස්ථාන වලට සෙභාගි වූ අවස්ථා සාංඛ්ාව         -163 

ධූලක විො අාංශදේ නිලධාරීන් සෙභාගි වූ විදශ්ෂ VIP ආොර පරීක්ෂණ - නිලධාරී දින 125  

 

6.4.4 2017.01.01  සිට  2017.12.31  ෙක්වා මූල ප්රගතිය 
 

 

 

 

විස්තරය 

2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන 

(රු.මි.) 

2017.12.31  දිනට 

වියෙම 

(රු.මි.) 

2017.12.31 

දිනට මුල 

ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම 267.22 250.81 94% 

ප්රාේධන වියෙම 108.26 103.08 95% 

එකතුව 375.48 353.89 94% 
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ෙැක්ම 
 

පරිත්ාගශීි ස්ථාපකවරුන්  විසින් මහා භාරකාරත්ැන ගකගරහි ත්බන ලෙ විශ්වාසය ත්හවුරු කිරීම හා 

අර්ථලාභීන්ගේ අරමුණු ඉටු කිරීම. 

 

දමදෙවර 
 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව සතු සම්පේ හා හැකියාවන් අනුව ඉහළම ගස්වයක් සැලගසන අයුරින් 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ගවත් ගයාමු කරන ලෙ හා ගයාමු ගකගරන  භාර මියගිය පුේගලයින්ගේ බූෙල් අර්ථ 

ලාභීන් ඇතුළුව අෙළ සියුම පාර්ශවන්ට ත්ෘප්පතිමේභාවය සැලගසන අයුරින් පරිපාලනය කිරීම 
 

 

6.5.1 ෙැඳින්ීම 
 

6.5.1.1 වනතික  පසුබිම 
 

1931 අාංක 11 සහ1938 අාංක 59 ෙරණ ආඥා පනත් මගින් ෙ, 1973 අාංක 44 සහ 1975 අාංක 25 ෙරණ 

නීති මගින් ෙ, 1983 අාංක 41 සහ 1988 අාංක 61 ෙරණ පනේ මගින් සාංගශෝධිත් 1922 අාංක 1 ෙරණ මහා 

භාරකාර  ආඥා පනත් යටගේ මහා භාරකාර ධූරය සව්ාීන නනතික පුේගලගයක් ගලස  සථ්ාපිත් කර 

ඇති අත්ර, අොළ ආඥා පනත් අනුව ආයත්නය හා ඒ අනුශාාංගික කරුණු පාලනය ගේ. 
 

භාර සම්බන්ධගයන් මහාභාරකාර ආඥා පනත්ට අමත්රව 1918 අාංක 4, 1934 අාංක 1 ෙරණ ආඥා පනේ 

මගින්ෙ 1968 අාංක 7 සහ 1971 අාංක 30 ෙරණ පනේ මගින්ෙ සාංගශෝධිත් 1917 අාංක 9 ෙරණ භාර ආඥා 

පනත් බල පැවැේගවන අත්ර, එකී පනත් නිහඬ වන්නා ූ යම් අවස්ථාවක දී ඉාංග්රීසි නීතිගේ ඇති 

සාධාරණේව මූලධර්මය (Law of Equity) අොළ ගේ. 
 

 

6.5.1.2 මො භාරකාරතැනදේ බලතල ො කාර්යභාරය  
 

මහා භාරකාර ආඥාපනත්, සිවිල් නඩු විධාන සාංග රහය, අධිකරණ සාංවිධාන පනත් සහ ගවනේ ිඛිත් 

නීති මත් පහත් කාර්යභාරයන් මහා භාරකාරත්ැන ගවත් පැවරී ඇත්. 

 

1. සාමාන භාරකරුවකු ගලස කටයුතු කිරීම. 

2. රැකවරණ භාරකරුවකු ගහෝ ආරක්ෂක භාරකරුවකු ගලස කටයුතු කිරීම. 

3. ගේපළ රැස්කිරීගම් නිගයෝග යටගේ ගේපළ රැස් කරන්ගනකු ගලස කටයුතුකිරීම. 

4. බාලවයස්කරු ගවකුගේ ගේපළ භාරකරු ගහෝ සහය මිත් රයා (ආරක්ෂක කළමනාකරුවකු) ගලස 

කටයුතු කිරීම (ිසා අධිකරණය මඟින් පවරන ලෙ අවස්ථාවක). 

5. සිහිවිකල් පුේගලයකුගේ ගේපළ කළමනාකරුවකු ගලස කටයුතු කිරීම (ිසා අධිකරණය මඟින් 

පවරන ලෙ අවස්ථාවක). 

6. නිශ්චල ගේපළ ගිවිසුම්  ගත් කළමනාකරුගවකු ගලස කටයුතු කිරීම. (ආරක්ෂක භාරකරුවකු ගලස 

ගපනී සිටින අවස්ථාවල දී එම භාරයන්හි පේකර ඇති  “භාරකාර මණ්ඩලය” මඟින් කින් කලට 

ගනු ලබන තීරණ ක රියාේමක කිරීමට පමණක් ආරක්ෂක භාරකරු බැඳී සිටී).  

7. විගේශගත් ූ ශ රී ලාාංකිකයකු ගේ ඇටර්නි බලකරු ගලස ඔවුන්ට අයවිය යුතු මුෙල් ලබාදීම ගහෝ 

ගගීම සඳහා කටයුතු කිරීම. 

8. සිවිල් නඩු විධාන සාංග රහය පනගේ ප රතිපාෙන යටගේ ගරු අධිකරණය මගින් ගේපළ සම්බන්ධව සහ 

අගනකුේ කරුණු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.  

9. ගරු අධිකරණය මඟින් පවරන අවස්ථාවල දී අන්තිම කැමති පත් රයක් රහිත් පුේගලයකු ගේ 

අේමිනිස්ත් රාසි කරුගවකු ගලස කටයුතු කිරීම.  

6.5 මහා භාරකාර ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව 
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10. වරෙකට සිරගත් ූවකුගේ ගේපළ කළමනාකරුගවකු ගලස කටයුතු කිරීම.  

11. ඕනෑම පුේගලගයකුගේ අන්තිම කැමති පත් රයක් සුරක්ෂිත්ව ත්ැන්පේ කර ත්බාගන්ගනකු ගලස 

කටයුතු කිරීම.  

12. විහාරස්ථ ගේපගළහි භාරකරු වශගයන් කටයුතු කිරීම.   

 

6.5.1.3 දවනේ ක්දෂ්ත්ර දකදරහි මො භාරකාරතැනදේ මැදිෙේීම 
 

මහා භාරකාර ආඥා පනත්ට පසුව කරන ලෙ සාංගශෝධනයන් අනුව සහ ගවනේ ිඛිත් නීති අනුව මහා 

භාරකාර ත්ැන ගවත් පහත් කාර්යයන්  ෙ පැවරී ඇත්. 
 

▪ 1988 අාංක 61 ෙරණ පනත් මඟින් සාංගශෝධිත් මහා භාරකාර ආඥා පනගේ 10 (අ) වගන්තියට 

ප රකාරව ගස්වා නියුක්තිය සඳහා විගේශගත් වන්නන්, විගේශයක දී මිය ගියගහාේ ඔවුන් ගවනුගවන් 

ලැගබන වන්ි මුෙල් යැගපන්නන් සහ/ගහෝ නීත්ානුකූල උරුමකරුවන් අත්ර ගබො දීම සහ ගස්වා 

නියුක්තිය සඳහා ශ්රී ලාංකාගවන් බැහැර යන ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන් ගස්වා නියුක්තිගයහි ගයදී 

සිටියදී මරණයට පේ ූ අවස්ථාවක යම් වන්ි මුෙලක් ගගවනු ලැබිය යුතු ත්ැනැේත්න්ගේ නම් මහා 

භාරකාර වරයා ගවත් ියාපිාංචි කරවා ගැනීම  

▪ 1944 අාංක 28 ෙරණ විහාර ඉඩම් (වන්ි) ආඥා පනත් ක රියාේමක කිරීම.  

▪ 1981 අාංක 42 ෙරණ පනතින් සාංගශෝධිත් 1931 අාංක 19 ෙරණ ගබෞේධ විහාර ගේවාලගම් ආඥා 

පනත් යටගේ පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටුකිරීම.  

▪ 1973 අාංක 28 ෙරණ විගශ්ෂ විධිවිධාන පනත් යටගේ එක්සේ ප රවෘේති පත් ර සමාගගමහි ගකාටස්වල 

භාරකාරේවය රජය ගවනුගවන් ෙැරීම. 

 

6.5.1.4 මො භාරකාර දෙපාර්තදම්න්තුදවන් සැලදසන දස්වාවන් 
 

ගමම ගෙපාර්ත්ගම්න්තුගවහි පිහිටුවා ඇති භාරවල අරමුණු අනුව/අන්තිම කැමති පත් රවල ඇති අරමුණු 

අනුව/අධිකරණ නිගයෝග මත් පහත් විෂයයන්හි කටයුතු කරමින් ජනත්ාවට ගස්වය සපයනු ලබයි. 

▪ අධාපනය හොරන මූලමය අතින් ඉත්ාමේ දුෂ්කරත්ා ඇති ෙරුවන් ිරිමේ කිරීම සඳහා 

ශිෂේව ලබාදීම.  

▪ අසරණ සහ හිසි ප රතිකාර අවශ ගරෝගීන්ට නවෙ ප රතිකර ලබා ගැනීම සඳහා නවෙධාර 

ලබාදීම. 

▪ ආගමික සිේධස්ථාන නඩේතු කිරීම හා සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති භාරවල අරමුණු 

අනුව මූලාධාර සැපයීම.   

▪ පුණාධාර කටයුතු. 

▪ විවිධ ගහ්තුන් නිසා ජීවේ  ීමට අපහසු අසරණ පුේගලයන්ට සහ එවැනි පුේගලයන් සිටින 

ආයත්නවලට ආධාර කිරීම. 

▪ භාර/ බූෙල් ගේපළ කළමනාකරණය කිරීම. 

▪ විහාර ගේවාලගම් පනත් යටගේ රජයට පවරා ගන්නා ලෙ නිශ්චල ගේපළ සඳහා හිමිවන වන්ි 

මුෙල්, ගබෞේධ කටයුතු ගකාමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ නිර්ගේශ මත්  ගබොහැරීම. 

▪ සීමා සහිත් එක්සේ ප රවෘේති පත් ර සමාගගම් ගකාටස්වල භාරකාරේවය රජය ගවනුගවන් ෙරමින් 

එම සමාගගම් කටයුතු ගමගහය ීම හා අීක්ෂණය. 

▪ විගේශ වන්ි ගලස ලැගබන මුෙල් යැගපන්නන් ගහෝ නීත්ානුකූල උරුම කරුවන් අත්ර ගබො 

දීම. 

▪ රාජ ආයත්නයක් වශගයන් උපයන ආොයමින් ප රතිශත්යක් රාජ භාණ්ඩාගාරය ගවත් ලබාදීම.  
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6.5.2 මො භාරකාර දෙපාර්තදම්න්තුව මගින් පාලනය වන භාර සෙ බූෙේ සාංඛ්ාව 
 

 වර්ෂය ක රියාේමක කරන භාර සාංඛ්ාව ක රියාේමක කරන බූෙේ සාංඛ්ාව 

2014 1,034 134 

2015 1,044 137 

2016 1,067 140 

2017 1,081 141 

 
6.5.3 මො භාණ්ඩාගාරය දවත දේෂණය කර ඇති මුෙේ ප රමාණය 
 

මහා භාරකාර ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව ගවත් පවරා ඇති සහ පිහිටුවා ඇති භාර හා බූෙල්වලට අොලව මහා 

භාරකාර ආඥාපනත් යටගේ අය කරනු ලබන මූලධන, ආගයෝජන, ආොයම් ගාස්තු හා ගවනේ ගාස්තු 

පහත් පරිි රාජ භාණ්ඩාගාරය ගවත් ගයාමු කර ඇත්. 

වර්ෂය මුෙල (රු:) 

2014 6,675,487.77 

2015 10,188,334.08 

2016 14,986,797.37 

2017 11,209,507.45 

 
6.5.4 වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනුව දභෞතික ො මූල කාර්යසාධනය 
 

ක්රියාකාරකම 

සත අගය (2017.12.31) 

ප්රතිලාභීන් 

ගණන 
වටිනාකම (රු) 

1. ශිෂාධාර ගගීම 499 3,228,312.49 

2. නවොධාර ගගීම 192 8,277,549.40 

3. ආගමික  සිේධස්ථාන නඩේතුව හා සාංවර්ධනය සඳහා ගගීම 464 32,499,640.07 

4. පුණාධාර ගගීම 175 7,583,673.41 

5. අසරණාධාර ගගීම 382 2,472,390.00 

6. භාර අරමුණු අනුව ගවනේ ගගීම් 110 12,921,621.83 

7. විහාර වන්ි නිෙහස් කිරීම 44 94,886,020.46 

8. විගේශ වන්ි නිෙහස් කිරීම 155 290,099,151.26 

9. භාර/බූෙල් ගේපළ කළමනාකරණය (වතු සාංඛ්ාව /ශුේධ 

ලාභය) 
12 11,088,246.11 

එකතුව 2,033 463,056,605.03 

 
6.5.5 2017.01.01 සිට 2017.12.31  ෙක්වා මූල ප්රගතිය 
 

විස්ත්රය 2017 වර්ෂය සඳහා 

ප්රතිපාෙන (රු.මි.) 

2017.12.31  ිනට 

වියෙම (රු.මි.) 

2017.12.31  ිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම 49.47 49.03 99% 

ප්රාේධන වියෙම 3.18 3.17 100% 

එකතුව 52.65 52.20 99% 
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ෙැක්ම 
 

නිශ්චල ගේපල සම්බන්ධගයන් ූ ණය ගනුගෙනු වින් පීඩාවට පේවු මහජනයාට ණය බරින් නිෙහස් 

ීමට සහනොයී වැඩ පිළිගවළක් සලසා දීම.  

 

දමදෙවර 
 

උකස්කරයක්, ගපාගරාන්දු සින්නක්කරයක් ගහෝ හුගෙක් ණය ගනුගෙනුවක් සඳහාම සින්නක්කර ඔප්පපු 

සම්බන්ධව ගේ ණය මුෙලක් සඳහා ඇපයට බැඳී ඇති කෘිකාර්මික ගහෝ ගේ ගොර ඉඩකඩම් ආි ූ 

නිශ්චල ගේපල ණය සහනොයි අන්ෙමට වාරික මඟින් හා අඩු ගපාලී අනුපාත්යට ගගවා නිෙහස් කර 

ගැනීමට ණය කරුවන්ට අවශ නීතිමය රැකවරණය හා සහන සලස්වා දීම.    

 

අරමුණ 
 

නිශ්චල ගේපල සම්බන්ධගයන් උකස්කර, ගපාගරාන්දු සින්නක්කර හා හුගෙක් ණය ගනුගෙනුවක් 

සඳහාම ියන ලෙ සින්නක්කර හා අගනකුේ බැඳීම් ගකගරහි  අය විය යුතු ණය පිළිබඳව සම්මුති වලට 

පාර්ශවයන් පැමිණ ීම. 

 

6.6.1 හැඳින්ීම 
 

ඉඩකඩම්, කුඹුරු, වතුපිටි නිවාස වැනි නිශ්චල ගේපළ ගපාගරාන්දු සින්නක්කර ඔප්පපු, උකස්කර 

ඔප්පපුවක් මත් ඇපයට ත්බා ගේ ණය සම්බන්ධගයන් ගහෝ එවැනි ආරක්ිත් ණයක් සම්බන්ධගයන් ණය 

ගැතිී ඇති මහජනත්ාව එම ණයගැති භාවගයන් මුෙවාලීම සඳහා කිසියම් සහනොයී ක්රියාමාර්ගයක් 

හඳුන්වාදීම අරමුණු කරගගන 1941අාංක 39 ෙරණ ණය සහනොයක  අඥා පනත් යටගේ ගමම 

ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව පිහිටුවන ලදී. 
 

මීට අමත්රව 1999 දී පනත්ට කරන ලෙ අාංක 29 ෙරණ සාංගශෝධන අනුව හුගෙක් ණය ගණුගෙනුවක් 

සඳහාම ියන ලෙ සින්නක්කර ඔප්පපු සම්බන්ධගයන් මණ්ඩලයට මැිහේ ී සහන සැලැස් ීමට හැකි 

ීගමන් ගමම සහනොයී ක්රියාමාර්ගය ත්වේ පුළුල් ී ඇත්. ගමම මණ්ඩලගේ ක්රියාකාරිේවය මගින් මුෙල් 

හිමියන් විසින් අේත්ගනෝමතික ගලස ණයගැතියන් ගසාකනු ලැබීමට ඇති ඉඩකඩ අසුරනු ලබයි. 

මණ්ඩලගේ මූික පරමාර්ථය ගමය වුවෙ, එමගින් ණය හිමියන්ට ෙ අසාධාරණයක් සිදුීමට ඉඩ 

ගනාත්බයි. උකස් ඔප්පපු පිට හා ගපාගරාන්දු සින්නක්කර ඔප්පපු පිට බැඳී අති නිශ්චල ගේපළ පිළිබඳ 

ණයකරුට පහසු වන්නා ූේ ණයහිමි පිළිගනු ලබන්නා ූේ ගකාන්ගේසි මත් එම ගේපළ ගබ්ලරා ගැනීමට 

උපකාර කිරීම ගමම මණ්ඩලගේ පරමාර්ථයයි. ගමම මණ්ඩලයට ඉිරිපේ කරනු ලබන අයදුම්පත්ර 

සඳහා කිසිම ගාස්තුවක් අය ගනාගකගරන අත්ර මණ්ඩලගේ කටයුතු මුේෙර ගාස්තුවින් ගත්ාරව ඉටු 

කරනු ලැගබ්ල. ගැසේ හා ගනාතීසි ගාස්තු වශගයන් අය කරනු ලබන්ගන් ඉත්ා සුළු මුෙලක් බැවින් ණය 

බරින් මිරිකී සිටින ජනත්ාවට ගමමගින් ලැබී ඇති ගස්වය අතිවිශාලය. එගස්ම ත්මා ගවනුගවන් 

මණ්ඩලය ඉිරිගේ නීතිඥයින් ඉිරිපේ කිරීම අනිවාර්යය ගනාවන බැවින් මහජනත්ාවට සිදුවන ගස්වය 

ඉමහේය. ණය සහනොයක මණ්ඩලය, අමාත්වරයා විසින් පේ කරනු ලබන සාමාජිකයින් 5 

ගෙගනකුගගන් සමන්විත් වන අත්ර ඉන් එක් අගයක් මණ්ඩලගේ සභාපති ගලස පේ ගකගර්. 
 

ගමම මණ්ඩලගේ සභාපති සහ අගනකුේ සෑම සාමාජිකගයකුම ත්ම පේීගම් ින සිට තුන් අවුරුදු කාල 

සීමාවකට නිලය ෙැරිය යුතුය. ගමහි රාජකාරි කටයුතු සාමාන අධිකරණයක පවේනා ස්වරූපයට වඩා 

ගවනස් ස්වරූපයක් ගනී. මණ්ඩලය ඉිරිගේ දී එළගඹන ගිවිසුම් පාර්ශවකරුවන් ඔවුගනාවුන් 

කැමැේගත්න් එලගඹන ගිවිසුම් මිස මණ්ඩලගේ විධාන ක්රියාේමක කිරීමක් ගනාගේ. එගස් වුවෙ 

6.6 ණය සෙනොයක මණ්ඩලයීය දෙපාර්තදම්න්තුව 
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අසාධාරණ ගපාළී ප්රමාණයන් අඩු කිරීමට ෙ මණ්ඩලය විසින් ඉිරිපේ කරනු ලබන සාධාරණ ගයෝජනා 

ණය හිමියන් විසින් පිළිගනාගන්ගන් නම් ඒ සම්බන්ධගයන් ආඥාපනත් යටගේ ණය කරුවන්ට 

සහතිකයක් නිකුේ කිරීමට ෙ මණ්ඩලයට බලත්ල ඇත්. එගස්ම ණය හිමි පාර්ශවය අවසාන විභාගය 

සඳහා නිකුේ කළ ගනාතීසිය පරිි විභාගයට ගනාපැමිණිගහාේ ඒකපාර්ශවිකව නඩු විභාගයකින් 

අනතුරුව ණයකරු ගවත් සහතිකයක් නිකුේ ගකගර්. එගහේ එගස් කරනු ලබන්ගන් ියාපිාංචි 

ත්ැපෑගලන් හා ග්රාම නිලධාරී ත්ැන මගින් අවස්ථාගනෝචිත්  පරිි ණය හිමි ගවත් ෙැනුම් දී ණය  හිමි 

පාර්ශවය හිත්ාමත්ාම විභාගයට පැමිණීම පැහැර හරින්ගන් යැයි මණ්ඩලයට නිශ්චිත් ගලස ඒේතු 

ගියගහාේ පමණි. ගමබඳු අවස්ථාවකදී එවැනි සහතිකයක් නිකුේ කිරීගමන් ඇතිවන වාසිය ණයකරු 

සතුගේ. ගවනේ අධිකරණයක ගම් පිළිබඳ විභාගයක් පැවැේගවන අවස්ථාවකදී ගමම සහතිකය එම 

අධිකරණය ගවත්  ඉිරිපේ කරනු ලැබුවගහාේ ණය මුෙල ගබ්ලරුම් කිරීම සඳහා වසර 10ක උපරිමයකට 

යටේව කාලසීමාවක් ලබා දීමටේ ගපාළිය අවම අනුපාත්ය ෙක්වා අඩු කිරීමටේ නඩු ගාස්තු කිසිවක් 

ණයකරුගගන් අයකර ගනාගැනීමටේ ණය සහනොයක ආඥා පනත් යටගේ අධිකරණයට බලත්ල ලබා 

දී ඇත්.  
 

 

6.6.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31  ෙක්වා කාර්යසාධනය 
 

විස්ත්රය සාංඛ්ාව 

ඉිරියට ගගනා ගනානිමි ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව  ( 2017.01.01) 825 

නව ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව 372 

සමාගලෝචනය සඳහා ලැබුණු  ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව  36 

මුළු ඉේුම්පේ සාංඛ්ාව  1,233 

සමථයට පේ කල  ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව  147 

නිෂ්ප්රභා  කළ ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව  167 

සමාගලෝචනය කරන ලෙ ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව 50 

ස   සහතික නිකුේ කල ඉල්ුම්පේ සාංඛ්ාව  09 

ඉල්ලා අස්කර ගේ ඉල්ුම් පේ සාංඛ්ාව 31 

එකතුව 404 

 2017.12.31 දිනට අවසන් දනාී ඉතිරි වු ඉේුම්පේ සාංඛ්ාව  829 

 

 

6.6.3 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 
 

විස්තරය 
2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ථන වියෙම් 18.47 15.67 85% 

ප්රාේධන වියෙම් 0.85 0.73 86% 

එකතුව 19.32 16.40 85% 
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ෙැක්ම 

සමථකරණය තුළින් සාංහිඳියාව සහ සමාජ සහජීවනය 

 

දමදෙවර 

ශ්රි ලාාංකික ප්රජාව හා සබැඳි කාර්යක්ෂම ආරවුල් විසඳීගම් විකල්ප ක්රමගේෙයක් ිවයින පුරා ප්රචිත් 

කිරීම 

 
6.7.1 සමථ මණ්ඩල දකාමිෂන් සභාව පිළිබෙ ෙැඳින්ීම 

 

❖ 1988 අාංක 72 ෙරණ සමථ මණ්ඩල පනත් මගින් සමථ මණ්ඩල ගකාමිෂන් සභාව ස්ථාපිත් කර 

ඇත්. 

❖ අධිකරණ ක්රියාවිය පහසු කිරීගම් අරමුණින් අධිකරණ ගවත් ඉිරිපේ වන සුළු ආරවුල් නිරවුල් 

කිරීගම් විකල්ප ක්රමගේෙයක් ගලස සමථකරණ ක්රියාවිය බලගැන්ීම සමථ මණ්ඩල සථ්ාපිත් 

කිරීගම් මූික අරමුණ ගේ. 

❖ සමථ මණ්ඩල පනගත්හි විධිවිධාන ප්රකාරව සමථකරණ ක්රියාවිය මගින් පාර්ශවයන් ගෙකක් 

ගහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් අත්ර ඇතිවන ආරවුල් විසඳා ගැනීම සඳහා තුන්වන පාර්ශවයක් ගලස 

සමථකරු කටයුතු කරනු ලබයි. 

❖ ස්වකීය ආරවුල් විසඳීගම් පහසු හා අඩු වියෙම් යාන්ත්රණයක් ගලස සමථ මණ්ඩල ක්රමගේෙය 

ගකගරහි ප්රජාව නැඹුරු ීමේ සමඟ සෑම වසරකදීම ලක්ෂ 3කට ආසන්න ආරවුල් ප්රමාණයක් 

සමථ මණ්ඩල ගවත් ගයාමු ගේ. 

❖ සමථ මණ්ඩල වලට ගයාමුවන ආරවුල් ප්රමාණය හා ආරවුල් නිරවුල් කිරීගම් ප්රතිශත් මත් සමථ 

මණ්ඩල වල ප්රගතිය මනිනු ලැගබ්ල. 

 

6.7.2 සමථ මණ්ඩලදකාමිෂන් සභාදේ සාංයුතිය බලතල ො කාර්යභාරය 

 

❖ සාංයුතිය 
 

ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ික සමාජවාදී ජනරජගේ අතිගරු ජනාධිපති තුමන් විසින් වසර තුනක (03) 

ධූර කාලයක් සෙහා සාමාජිකයින් පස්ගෙගනකුගගන් සමන්විත් සමථ මණ්ඩල ගකාමිෂන් 

සභාවක් පේ කරනු ලබයි. 

 

❖ බලත්ල හා කාර්යභාරය 
 

සමථ මණ්ඩල පනගත්හි සඳහන් කාර්යය සඳහා සමථකාරවරු පේ කිරීම, මාරු කිරීම, 

ගස්වගයන් පහකිරීම සහ ඔවුන්ගේ විනය පාලනය කිරීමෙ, සමථකරුවන් විසින් ගම් පනත් 

යටගේ ත්ම කාර්ය සහ කර්ත්ව ඉටු කිරීම අීක්ෂණය හා පාලනය කිරීමෙ ඒ සමථකරුවන් 

ගවත් අවශ විය හැකි විධාන නිකුේ කිරීමෙ සමථ මණ්ඩල ගකාමිෂන් සභාගේ කාර්යභාරය ගේ. 

 

 

 

 

6.7 සමථ මණ්ඩල දකාමිෂන් සභාව 
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6.7.3 සමථ මණ්ඩල දකාමිෂන් සභාදේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන් 
 

1. සමථ මණ්ඩල පනත් අනුව ශ්රී ලාංකාව පුරා සමථ මණ්ඩල පිහිටුීම හා අවශ පහසුකම් සලසා දීම. 

❖ සමථකරුවන් බඳවා ගැනීම සඳහා නාම ගයෝජනා කැඳීම, සම්මුඛ් පරීක්ෂණ 

පැවැේීම, පස්ින පුහුණු වැඩමුළු පවේවා සමථකරු පුහුණු කර බඳවා ගැනීම. 

❖ සමථ මූල මණ්ඩල හරහා දීප වාප්පත්ව ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා මැිහේ ීම  

 

2. 2003 අාංක 21 ෙරණ සමථ මණ්ඩල (විගශ්ෂ වර්ගවල ආරවුල්) පනත් යටගේ ඉඩම් ආරවුල් පිළිබෙ 

සමථ මණ්ඩල 05 ක් පහත් සෙහන් ිස්ික්ක පාෙක කර ගනිමින් පිහිටුීම. 

❖ යාපනය, අනුරාධපුරය, ිකුණාමලය, මඩකළපුව, කිළිගනාච්චිය 
 

3. පාසල් සමථ ඒකක පිහිටු ීම හා පාසල් සමථකරණ වැඩමුළු පැවැේ ීම. 
 

4. සමථකරණය පිළිබඳව ප්රජාව ෙැණුවේ කිරීම. 

 

 

6.7.4 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින ෙක්වා ප්රගතිය 

 

 
 

 

6.7.5 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31  ෙක්වා ආරවුේ වල ස්වභාවය අනුව ආරවුේ ලැබිම 
 

ආරවුේ වල ස්වභාවය වාර්තා වූ සාංඛ්ාව සමථ කළ ආරවුේ 

සාංඛ්ාව 

මුළු ආරවුේ සාංඛ්ාදේ 

ප්රතිශතයක් දලස 

අධිකරණදයන් 17,102 9,106          7% 

දපාිසිදයන් 54,802 26,560 22% 

බැාංකු / මූල ආයතනවින් 156,208 52,130 52% 

ආරවුේකරුවන්දගන් 3,952 1,450 2% 

දවනේ 21,300 8,152 8% 

එකතුව 253,364 97,398  

 

 

 

 

විස්තරය ආරවුේ සාංඛ්ාව 

2017 වර්ෂය ආරම්භගේ විසඳීමට ඉතිරි ූ ආරවුල් සාංඛ්ාව 105,712 

2017.01.01 ින සිට 2017.12.31 ින ෙක්වා ලෙ ආරවුල් සාංඛ්ාව 253,364 

මුළු එකතුව 359,076 

සාකච්ඡා කළ ආරවුල් සාංඛ්ාව 190,566 

2017.01.01.සිට 2017.12.31වන විට නිරවුල් කළ ආරවුල් සාංඛ්ාව 97,398 

ප්රතිශත්ය 51% 
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6.7.6 2017 වර්ෂය තුළ පළාේ මට්ටමින් සමථ මණ්ඩලවල ආරවුේ නිරවුේ කිරීම 

 

පළාත 
සාකච්ඡා කළ ආරවුේ 

සාංඛ්ාව 

නිරවුේ කළ ආරවුේ 

සාංඛ්ාව 
ප්රතිශතය% 

බස්නාහිර 41,245 17,261 42% 

මධම 22,033 14,373 65% 

ෙකුණ 23,905 11,884 50% 

වයඹ  34,620 19,370 56% 

උතුරු මැෙ 13,281 7,134 54% 

ඌව  9,889 4,411 45% 

සබරගමුව 19,158 8,583 45% 

නැදගනහිර 14,076 7,497 53% 

උතුර 12,349 6,885 56% 

එකතුව 190,566 97,398 51% 

 

 

6.7.7 2017 වර්ෂය තුළ සමථ මණ්ඩල ුහුණු වැඩමුළු පැවැේීදම් ප්රගතිය  

 

පවේවා ඇති මුළු පස්දින වැඩමුළු සාංඛ්ාව   -  78 

පවේවා ඇති මුළු එක්දින වැඩමුළු සාංඛ්ාව  - 30 

සෙභාගි වූ මුළු සාංඛ්ාව        - 4,422 

වියෙම   - රු. 4,376,000.00 

 

පවේවා ඇති පාසේ ො ප්රජා සමථකරණ වැඩමුළු සාංඛ්ාව - 192 

වියෙම   - රු.5,726,250.00  

 

 

6.7.8 2017.01.01  සිට  2017.12.31  ෙක්වා මූල ප්රගතිය  

 

විස්තරය   2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම් 260.65 214.12 82% 

ප්රේධන වියෙම් 1.35 0.89 66% 

එකතුව 262.00 215.01 82% 
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ෙැක්ම 
 

"රාජ ගනාවන ගස්වකයින්ගේ රැකියා සුරක්ිත්භාවය වඩා ත්හවුරු කිරිම" 

 

දමදෙවර 
 

"ශක්තිමේ හා පුහුණු කාර්යය මණ්ඩලයක් හරහා කඩිනම් ූේ, සාධාරණ ූේ යුක්තිය පසිඳලීගම් 

කාර්යක්ෂම ක්රියාවියක් තුින්  රාජ ගනාවන ගස්වකයින්ගේ රැකියා සුරක්ිත් භාවය වඩා ත්හවුරු 

කිරිම" 

 

6.8.1 ෙැඳින්ීම 

 

1950 අාංක 43 ෙරන කාර්මික ආරවුල් පනගේ 31 (ආ) වගන්තිය ප්රකාරව ලැගබන  පැමිණිි  සම්බන්ධ 

ඉල්ුම්පේ විභාග ගකාට විසඳීම කම්කරු විනිශ්චය සභා ගවත් පැවරී ඇති මූික වගකීම ගේ. රාජ 

ගනාවන ආයත්න වල ගස්වක පක්ෂය රැකියා වින් ගනරපීම් ආදී අසාධාරණකම් පිළිබඳච යුක්තිය 

ඉෂ්ඨ කරවා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඇති මහඟු වරප්රසාෙයක් ගලස කම්කරු විනිශ්චය සභාව ෙැක්විය 

හැක. කම්කරු විනිශ්චය සභා ගල්කම් කාර්යාලය යටගේ කම්කරු විනිශ්චය සභා 39 ක් ක්රියාේමක ගේ.  

 

කම්කරු විනිශ්චය සභා පවේවාගගන යාම සඳහා අවශ මානව සම්පේ ලබාදීම හා කළමනාකරණය 

කිරීම කම්කරු විනිශ්චය සභා ගල්කම් කාර්යාලගේ ප්රධාන කාර්යයන් ගේ.  

 

පෙත සඳෙන් ප්රදද්ධශවල කම්කරු විනිශ්චය සභා ස්ථාපිතව ඇත. 
 

 කම්කරු 

විනිශ්චය සභාව 

 කම්කරු 

විනිශ්චය සභාව 

 කම්කරු විනිශ්චය 

සභාව 

01 ගකාළඹ   අාංක 01             14 අවිස්සාගේල්ල 27 හලාවත්  

02 ගකාළඹ අාංක 02             15 මහනුවර    28 මඩකලපුව 

03 ගකාළඹ  අාංක 08             16 ගාල්ල  29 කඩුගවල 

04 ගකාළඹ අාංක  13           17 බදුල්ල         30 වේත්ල 

05 බේත්රමුල්ල  01/ අතිගර්ක 18 මීගමුව අාංක 21  31 රේමලාන            

06 බේත්රමුල්ල  02/අතිගර්ක 19 මීගමුව  අාංක 21/අතිගර්ක        32 ගහෝමාගම 

07 රේනපුර 20 කුරුණෑගල 33 ගකාටගපාල 

08 නුවරඑළිය 21 ගම්පහ  34 බණ්ඩාරගවල 

09 හැටන්  22 පානදුර 35 ත්ලවකැගල් 

10 කළුත්ර  23 මාත්ර 36 පලාපේවල  

11 ඇඹිිපිටිය (සාංචාරක)          24 අනුරාධපුරය 37 අම්පාර  

12 බලාංගගාඩ   25 නාවලපිටිය 38 යාපනය             

13 ිකුණාමලය 26 කෑගල්ල 39 කුියාපිටිය 

 

 

 

 

6.8  කම්කරු විනිශච්ය සභා දේකම් කාර්යාලය 
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6.8.2  2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින ෙක්වා ප්රගතිය 
 

2017.01.01 දිනට 

විසඳීමට තිබූ නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01 සිට 2017.12.31  

ෙක්වා 
2017.12.31  දිනට  

විසඳීමට ඇති නඩු 

සාංඛ්ාව 
පැවරූ නඩු 

ගණන 

විසඳූ නඩු 

ගණන 

5,037 2,025 2,145 4,917 

49954995 

• ලඝු ගල්ඛ්ක පුරප්පපාඩු සඳහා පැවැති විභාගගයන් සුදුසුකම්ලේ අයදුම්කරුවන් 08 ගෙගනක් සඳහා 

පේීම් ලබා ගෙන ලදී. 
 

• භාෂණ පරිවර්ත්ක නිලධාරී පුරප්පපඩු 07 ක් සම්පූර්ණ කිරීමට අොළව බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීමට 

2017.07.02 ින පැවැේූ ිඛිත් විභාගගේ ප්රිඵල මත් 2017.10.13 ින වෘේතිය පරීක්ෂණය 

පවේවා ඇත්. 
 

 

 

6.8.3 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31  ෙක්වා මූල ප්රගතිය  
 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31  දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම 282.01 277.87 99% 

ප්රාේධන වියෙම 11.57 7.63 66% 

එකතුව 293.58 285.50 97% 
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දමදෙවර 
 

අධිකරණවල ගස්වගේ නියුතු විනිසුරුවරුන් හැර අගනකුේ උපගල්ඛ්නගත් හා උපගල්ඛ්නගත් ගනාවන 

නිලධාරින් පුහුණු කිරීම තුළින් අධිකරණ ගස්වගේ කාර්යක්ෂමත්ාවය සහ ගුණාේමකභාවය ඉහළ නාංවා 

නඩු විසඳීගම් යාන්ත්රණගේ ඇති ප්රමාෙයන් අවම කර ජනත්ාවට වඩා යහපේ ගස්වයක් ලබා දීම. 

 

6.9.1 හැඳින්ීම 
 

අධිකරණවල ගස්වය කරන අධිකරණ ගනාවන නිලධාරීන්  පුහුණු  කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් 2010 

වර්ෂගේ බේත්රමුල්ල - පැලවේගේ පිහිටි  අධිකරණ අමාත්ාාංශ ගගාඩනැගිල්ගලහි ගමම ආයත්නය 

ස්ථාපිත් කරන ලදී. ගමම ආයත්නය මගින් ගම් වන විට අධිකරණ ක්ගෂ්ත්ර ගේ රාජකාරි සිදුකරන 

නිලධාරින් සහ ගස්වකයන් පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන් ගණනාවක් පහත් අරමුණු මුල්කර ගනිමින් 

පවේවා ඇත්. 

01. ආකල්ප හා විනය සාංවර්ධනය 

02. රාජකාරිය පිළිබඳ අවගබෝධය 

03. නවකරණය හා නිර්මාණකරණය 

04. අල්ලස හා දූෂණය මැඩලීම 

 

6.9.2 ුහුණු වැඩසටෙන් පැවැේීම 
 

 

2017 ජනවාරි 01 සිට ගෙසැම්බර් 31ෙක්වා පහත් සඳහන්  පුහුණු වැඩසටහන් පවේවා ඇත්. 

අාංකය ුහුණු වැඩසටෙන 

පැවැේවූ  

වැඩසටෙන් 

ගණන 

ුහුණු වූ 

ුහුණුලාභීන් 

ගණන 

01 නවක සිත්ාසි ගබෙන්නා හා ඇස්කීසි ක්රියාේමක 
කරන්නා සහ අධිකරණ ගඝෝෂක හා ප්රගේශක ත්නතුර 
සඳහා ගස්වාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන 

01 170 

02 අධිකරණ ිපිකරු III ගරණ්ියට බඳවා ගේ නවක 
නිලධාරීන් සඳහා ගස්වාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන 

01 306 

03 කම්කරු විනිශ්චයාධිකාර වල ගිණුම් කටයුතු සිදු 
කරන නිලධාරීන් සඳහා ගපෞේගික ිපි ගගානු 
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

01 57 

04 
පරිගණක සාක්ෂරත්ාවය පිළිබෙ පුහුණු වැඩසටහන 09 209 

05 අධිකරණ භාෂා පරිවර්ත්න ගස්වයට බඳවාගේ නවක 
නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන 

01 93 

06 සිවිල් නීතිය, අපරාධ නීතිය, නඩු භාණ්ඩ අපහරණය 
හා විනය කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

07 256 

07 අධිකරණ ස්වයාංක්රීයකරණය පිළිබඳ  පුහුණු 
වැඩසටහන 

    01 24 

08 ගිණුම්කරණය පිළිබඳ  පුහුණු වැඩසටහන 05 173 

09 වේනියාව  කළාප  පුහුණු  වැඩසටහන 01 80 

10 අනුරාධපුර  කළාප  පුහුණු වැඩසටහන් 03 225 

11 ගමාණරාගල කළාප  පුහුණු  වැඩසටහන 01 104 

 එකතුව 31 1,697 

6.9 අධිකරණ දනාවන නිලධාරින්දේ ුහුණු ආයතනය 
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අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් 2013 වර්ෂගේ දී ශ්රී ලාංකා ජාත්න්ත්ර ගබ්ලරුම්කරණ මධසථ්ානය 

ඉිකිරීගම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. ගලෝක ගවළඳ මධසථ්ානගේ 22වන මහගල් ගකාටසක් බදු 

පෙනම මත් ලබාගේ අත්ර, ශ්රී ලාංකා ජාත්න්ත්ර ගබ්ලරුම්කරණ මධසථ්ානය පිහිටුීම සඳහා එය 

අුේවැඩියා කරන ලි. ගරු අගමැති රනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා විසින් 2015 ජුනි මස 05 වන ින 

ජාත්න්ත්ර ගබ්ලරුම්කරණ මධස්ථානය උේසවාකාරගයන් විවෘත් කරන ලදී. 

 

ඉන් අනතුරුව, ශ්රී ලාංකා ජාත්න්ත්ර ගබ්ලරුම්කරණ මධස්ථානය ඇපගයන් සීමිත් සමාගමක් ගලස 

2016 ගෙසැම්බර් 20 වන ින සාර්ථක ගලස සාංස්ථාගත් කරන ලදී. සමාගම් වවස්ථාවිය යටගේ 

වර්ත්මාන අධක්ෂ මණ්ඩලය පහත් සඳහන් ත්ැනැේත්න්ගගන් සමන්විත් ගේ. 

 

• ආචාර්ය අසාංග ගුණවාංශ  - සභාපති (වැඩ බලන) 

• ජනාධිපති නීතිඥ ිලාල් ෆිිප්පස් මහත්ා  

• ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය හර්ෂ කබ්ලරාල් මහත්ා 

• ගනවිල් ඒ. අගබ්ලරේන 

• සාරො ෙ සිල්වා මහත්ා 

• සුෙේ ජයසුන්ෙර මහත්ා 

• කුමාර් ඒකරේන මහත්ා 

• ජනාධිපති නීතිඥ ජී.ජී. අලගරේනම් මහත්ා 

• ඒ.ගක්.ඩී.ඩී.ඩී.අරන්ෙර මහත්ා 
 

ශ්රී ලාංකා ජාත්න්ත්ර ගබ්ලරුම්කරණ (ඇපගයන්සීමිත්) සමාගගම් අධක්ෂ මණ්ඩලය යටේ පිරිගසයින් 

මසකට වත්ාවක් රැස්වන අත්ර, මධසථ්ානගේ අවශත්ාවන් සපුරාලීමට හැකිවන පරිි රජය ගවතින් 

මූල සහාය ලබා ගැනීගම් අරමුණින් ෙැනට සාකච්ජා පැවැේගේ.  ඊට අමත්රව, අන්ත්ර්ජාතික වශගයන් 

පිළිගේ ගබ්ලරුම්කරුවන් සහ විේවතුන් ගමන්ම ශ්රී ලාංකාගේ ගජෂ්ඨ ගබ්ලරුම්කරණ විගශ්ෂඥයන්ගගන් 

සමන්විත් පාලක මණ්ඩලයක් පේ කිරීම සඳහා වන ගයෝජනාව අධක්ෂ මණ්ඩලය විසින් සලකා 

බලමින් පවතී. සාමාජිකයින් විසින් ෙැනට සලකා බලනු ලබන ත්ැනැේත්න් වන්ගන් මහාචාර්ය 

කේගහෝබර් මහත්ා (ස්ීඩනය), නිරූපිල්ගලයි මහත්ා (සිාංගප්පපූරුව), විනායක් ප්රධාන් මහත්ා 

(මැගල්සියාව), ජනාධිපති නීතිඥ ශිබ්ලි අසිස් මහත්ා (ශ්රී ලාංකාව), ජනාධිපති නීතිඥ ගක්. කනගීස්වරන් 

මහත්ා (ශ්රී ලාංකාව) සහ විනිසුරු ජී.පී.එස් ෙ සිල්වා මහත්ාය. (ශ්රී ලාංකාව) 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 ශ්රී ලාංකා ජාතන්තර දබ්රුම්කරණ (ඇපදයන් සීමිත) සමාගම (SLIAC) 
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නීති ආධාර ගකාමිෂන් සභාව 1978 අාංක 27 ෙරණ නීති ආධාර පනත් මගින් සාංස්ථාපනය කරන ලෙ 

වවස්ථාපිත් ආයත්නයකි. ෙරිද්රත්ාවය නිසා යුක්තිගේ පිළිසරණ ලබා ගැනිමට ගනාහැකි ූ ශ්රී 

ලාාංකිකයින් සඳහා නීති ආධාර සැපයීම ගමහි ප්රධාන අරමුණ ගේ. අඩු ආොයම්ලාභී ජනත්ාවට ගනාමිගල් 

නීතිඥ සහාය ලබාදීම, ඕනෑම පුේගලගයකුට නීති උපගෙස් ලබා දීම, සමසත්් සමාජයම නීතිය පිළිබඳව 

ෙැනුවේ කිරීම, නව නීති සම්පාෙනගේදී හා නනතික නීති ප්රතිසාංස්කරණ වලදී රජයට උපගේශන 

කාර්යගේ නිරත් ීම හා පර්ගේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම අගනකුේ කාර්ය භාරය අත්ර ප්රධාන ගේ. 

 

7.1.1 නීති අාංශය - 
 

1. යුක්තිගේ පිළිසරණ ලබා ගැනිමට හැකියාවක් ගනාමැති ත්ැනැේත්න් ගවනුගවන් අධිකරණගේ 

ගපනී සිටීම. 

2. ඕනෑම ගකගනකුට ගනාමිගල් නීති උපගෙස් ලබාදීම. 

3. නව නීති සම්පාෙනගේදී හා නීති ප්රතිසාංස්කරණ වලදී රජයට උපගේශන කාර්යය සිදු කිරීම. 
 

සෘජුව ප්රධාන කාර්යාලය යටගේ ක්රියාේමක ගකාළඹ නීති ආධාර මධස්ථානය ඇතුළුව නීති ආධාර 

කාර්යාල 82 ක් ගේ. ඒවා ිවයින පුරා පිහිටි අධිකරණ ආශ්රිත්ව පිහිටුවා ඇත්. අධිකරණමය කටයුතු වලදී 

ග්රාම නිලධාරිවරයා මඟින් කැඳවු ආොයම් වාර්ත්ා සලකා බලන නමුේ නඩේතු, ගෘහස්ථ ප්රචන්ඩේව, 

අපරාධ වින්ිත් හා ළමයින් සම්බන්ධ නඩු කටයුතු වලදී ඒ සම්බන්ධගයන් සලකා බලනු ලැගබ්ල. 

 

 

අ) නීති ආධාර දකාමිෂන් සභාව මගින් දස්වා සපයන ලෙ නඩු පිළිබඳ විස්තර 
 

 

 

 

 

 

නඩු පිළිබඳ විස්තරය නඩු ප්රමාණය 

2016 වසගරන් ඉිරියට ගගන එන ලෙ නඩු සාංඛ්ාව 26,088 

2017 වර්ෂගේ ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31ෙක්වා අුතින් ගගානු කරන ලෙ  

නඩු සාංඛ්ාව 
12,039 

2017 වර්ෂගේ ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා පැවති මුළු නඩු ගණන 38,127 

2017 වර්ෂගේ ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා අවසන් කරනු ලැබු  

නඩු සාංඛ්ාව 
8,344 

2018 ජනවාරි 01 වන ිනට රැගගන ගිය  නඩු සාංඛ්ාව 29,783 

2017  ජනවාරි  සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා ගෙනු ලැබු  මුළු උපගේශන 103,137 

2017 වර්ෂගේ ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා සිදු කරනු ලැබු සමසථ් ගස්වය 141,264 

7.1 නීති ආධාර දකාමිෂන් සභාව  
 

07. අධිකරණ අමාතාාංශය යටදේ පවතින රාජ වවසාය ආයතන 
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ආ) නීති ආධාර දකාමිෂන් සභාව මගින් පළාේ මට්ටමින් දස්වා සැපයීම 
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බස්නාහිර  6,771 2,590 9,361 1,126 469 7,766 30, 081 

ඌව 1,913 950 2,863 479 324 2,060 9,988 

ෙකුණ 3,382 1,425 4,807 674 266 3,867 14,419 

උතුර 2,322 1,125 3,447 420 55 2,972 10,280 

සබරගමුව 1,919 1,039 2,958 386 375 2,197 7,879 

වයඹ 2,738 1,319 4,057 716 187 3,154 14,106 

මධම 2,249 858 3,107 708 182 2,217 5,262 

නැගගනහිර 2,787 1,653 4,440 1,075 151 3,214 6,680 

උතුරුමැෙ 2,007 1,080 3,087 487 264 2,336 4,442 

එකතුව 26,088 12,039 38,127 6,071 2,273 29,783 103,137 

 

 

ඇ) 2017.01.01 සිට 2017.12.31  දිනට ආරවුේ නිරවුේ කිරීම 
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7.1.2 වැඩසටෙන් ො වාපෘති අාංශය 
 

අ) ජනමාධ වැඩසටෙන් 

 

a. විවිධ රූපවාහිනි නාිකා, ගුවන් විදුි නාිකා සහ පුවේපේ මඟින් මහජනත්ාව ෙැනුවේ 

කිරිම සඳහා වැඩසටහන් සිදුකර ඇත්. ගම්වායින් ගබාගහාමයක් ආරධිත් වැඩසටහන්ය.  

  රූපවාහිනී වැඩසටහන් - 30 

 ගුවන් විදුි වැඩසටහන් -  08        

b. සතිපත්ා පුවේපේ මඟින් මහජනත්ාවගේ නීති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම 
 

 ගෙසතියකට වරක් සඳුො ගඩ්ි නිවුස් පුවේපත් ඉාංග්රීසි මාධ 

 ගෙසතියකට වරක් අඟහරුවාො ලාංකාදීප පුවේපත් සිාංහල මාධ 
 

 ලාංකා දීප නීතිගේ සරණ පිටුව -24 

 ගඩ්ි නිවුස් නීති පිටුව  -24 

 ියණිය පුවේපත්.  -52 

 
 

ආ) ෙැනුවේ කිරීදම් සෙ සමාජ සෙභාගීේවය දවනුදවන් පවේවන වැඩසටෙන්  
 

වැඩසටෙන 
වැඩසටෙන් 

ගණන 

නනතික ෙැනුම ලබා දීම, අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරිම, 

වරප්රසාෙ ලබා ගැනීමට සහගයෝගය ෙැක්ීම උගෙසා ළමයින්, කාන්ත්ාවන්, 
වැඩිහිටියන් හා අබාධිත් ප්රජාව ගක්න්ද්ර ගකාට ගනිමින් පැවැේූ වැඩසටහන් 

30 
 

නනතික ෙැනුම ලබා දීම, ගුණාේමක සහ කාර්යක්ෂම රාජ ගස්වයක් ළඟා කර 
ගැනීම 

40 
 

ආරාධිත් ගේශන හා නීති උපගේශන මඟින් සම්පේ ොයකේවය ලබා දුන් වැඩසටහන් 

(නිල ගමගහවර ජනපති ජනත්ා ගස්වය, තිරසාර ගහටක් ජාතික වැඩසටහන, විවෘත් 

ආර්ිකගේ 40 වන සාංවේසරය ගවනුගවන් පැවැේූ වැඩසටහන, රුක් ගරෝපා 
වැඩසටහන) 

175 
 

වතුකම්කරුවන්, ීවර ප්රජාව, මුඩුක්කු හා පැල්පේ වාසීන් අරමුණු ගකාට සිදු කරනු 
ලැබූ වැඩසටහන් 

03 

 

ඉඩම් ආරවුල් නිරාකරණය කිරීම සම්බන්ධ වැඩසටහන් 12 

ක්ගෂ්ත්ර අධයන වැඩසටහන් 01 

ග්රාමීය ප්රජාව ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩසටහන් 36 

ග්රාමීය ප්රජා නායකයින් ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩසටහන් 06 

නීති ආධාර සායන - බන්ධනාගාර වාපෘතිය 61 

එකතුව 364 

  
7.1.3 සාංවර්ධන නීති ආධාර අාංශ 

 

7.1.3.1 විගමනික සාංක්රමණික දස්වකයින් සම්බන්ධදයන් දතාරතුරු ඒකකය 
 

ගැටළු වලට මුහුණ පෑ විගමණික රමිකයින් සඳහා ගවන් ූ ගමම අාංශය මගින් විගමනික රමික පවුල් 

ෙැනුවේ කිරීගම් එක් වැඩසටහනක් ගලස ඔවුන්ගේ ගත්ාරතුරු රැස් කිරීම සඳහා ප්රාගේශීය ගල්කම් 

මේටමින් "ගැමි සාංසඳය" නමැති ප්රජා මූල ඒකක 17 අීක්ෂණය කිරීම හා ශ්රි ලාංකා විගේශ ගස්වා 

නියුක්ති කාර්යාාංශය සමඟ ඒකාබේධව ක්රියාේමක ගවමින් ගමම ඒකකය කටයුතු කරනු ලැගබ්ල. වසර 

තුළ මීගමුව ප්රගේශය ආශ්රිත්ව එක් වැඩසටහනක් පවේවන ලි.  
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7.1.3.2  බන්ධනාගාර රැඳවියන්දේ ඒකකය 
 

ගමම වර්ෂගේ ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා නීති ආධාර වැඩසටහන් 59කදී රැඳවියන් 611ක් නීති 

ආධාර අගප්පක්ෂා ගකාට ඇති අත්ර ඉන් නීති ආධාර ලබා දීම සඳහා එම සියළු සාංඛ්ාව ූ රැඳවියන් 

611ම ගත්ෝරාගගන ඇති අත්ර ඉන් ඇප අයදුම්පේ 230ක් ගගානු ගකාට ගම් වන විට ඇප නිගයෝග 

ලබාගේ සාංඛ්ාව 99කි. 

 

7.1.3.3  ආධුනික නීතිඥයින් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන 
 

ගමම වසගර් ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා කාලය තුල දී කණ්ඩායම් ගෙකක් යටගේ ආධුනික 

නීතිඥයින් 1,166 ගෙගනකු පුහුණු ගකාට ඇති අත්ර ඒ සඳහා ගජෂ්ඨ ප්රීණ විේවේ ජනාධිපති 

නීතිඥවරුන් ඇතුළු සම්පේ ොයකයින් 05 ගෙගනකුගේ බාහිර ගස්වය ගකාමිෂන් සභාව විසින් ලබා 

ගගන තිගබ්ල.  

 

7.1.3.4 ආදිවාසි  ජනතාවදේ අයිතිවාසිකම් සඳො වන වැඩසටෙන  
 

ශ්රී ලාංකාගේ ආදීවාසී ජනත්ාවගේ අයිතිවාසිකම් හා උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීගම් වැඩපිළිගවල යටගේ 

ගමම වසගර් ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා කාලය තුළ ෙළුකාන ආදීවාසි ගම්මානය ආශ්රිත්ව 

වැඩසටහන් 02 ක් ක්රියාේමක කර තිගබ්ල. එහිදී ආදීවාසින්ගේ බාල, ත්රුණ, වැඩිහිටි යන සියු ප්රජාවන් 

ගක්න්ද්ර ගකාට ගනිමින් නීති නවෙ සායන හා ගැටළු විසදීගම් වාපෘතීන් ක්රියාේමක ගකාට ඇත්. 

 

7.1.3.5  වවෙවරුන් නීතිය පිළිබඳ ෙැනුවේ කිරීදම් වැඩසටෙන 
 

අධිකරණ නවෙ නිලධාරීන්, ගසෞඛ් නවෙ නිලධාරීන් හා මානසික නවෙ නිලධාරීන් නීතිය පිළිබඳ 

ෙැනුවේ කිරීගම් අධිකරණමය කටයුතු වලදී නවෙ වෘේතිකයින්ගේ වෘේතීය නිපුණත්ාවය වර්ධනය කිරීම 

ගමහි අගප්පක්ෂාවයි. ඒ ගවනුගවන් වැඩසටහන් 06 ක් 2017 වර්ෂගේ ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් 31 ෙක්වා කාලය 

තුළ සිදු කර ඇත්. 

 

7.1.4 සාංවර්ධන ො කළමනාකරණ අාංශය 

 

7.1.4.1 නිලධාරීන් ුහුණු කිරීම 

නිලධාරීන් නිලධාරින් ගණන 

නීතිඥයින් පුහුණු කිරීම           120  

කළමණාකරණ සහකාර 97 

රියදුරු පුහුණුව 02 

එකතුව 219 

 

7.1.4.2 නව මධස්ථාන ආරම්භ කිරීම 
 

2016 වසර අවසන් වන විට ශ්රී ලාංකා නීති ආධාර ගකාමිෂන් සභාව සතු ූ ප්රාගේශීය මධස්ථාන ගණන 

78 කි. 2017 වර්ෂගේ ගෙසැම්බර් 31වන විට එම සාංඛ්ාව 82 ෙක්වා වර්ධනය ී ඇත්.  

අාංකය ප්රාදද්ධශිය මධසථ්ානය විවෘත කල දිනය 

1 ගෙහිඅේත්කණ්ඩිය 2017/01/30 

2 සියඹලාණ්ඩුව 2017/01/30 

3 ගබාරැල්ල 2017/02/16 

4 ගලගගෙර 2017/08/16 

 

 



අධිකරණ අමාත්ාාංශය Page 80 

 

 

7.1.4.3 වසර තුළ නව බඳවා ගැනීම් 

තනතුර සාංඛ්ාව 

නීති නිලධාරි 14 

කළමනාකරණ සහකාර 05 

කාර්යාල කාර්ය සහයක 09 

රියදුරු 01 

 
7.1.4.4 දගාඩනැගිි ඉදි කිරීම 
 

කල්මුගණ්, ගෙහිඅේත්කණ්ඩිය ප්රාගේශීය කාර්යාල ඉි කිරීම් ගම් වනවිට අවසන් කර ඇති අත්ර 

කුරුණෑගල ප්රාගේශීය කාර්යාලගේ ඉි කිරීම් කටයුතු ආරම්භකර ඇත්. 

 

7.1.5  2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මුල ප්රගතිය  

 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම්  194.00 193.78 99% 

ප්රාේධන වියෙම්  25.00 16.50 66% 

මුළු වියෙම් 219.00 210.28 96% 

 

 

 

 

 

 
 

ෙැක්ම 
 

ශ්රී ලාංකා උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ කළමණාකරණ මණ්ඩලය ශ්රී ලාංකාගේ විශිෂ්ඨත්ම 

කළමණාකරණයකින් යුතු  මණ්ඩලය බවට පේ කිරීම. 

 

දමදෙවර 

පවේනා ගගාඩනැගිි නඩේතු කිරීම සහ වැඩි ියුණු කිරිම මඟින් ඒවා භාවිත්යට ගන්නා 

විනිශ්චයකාරවරුන්, නීතිඥවරුන්, නඩු කියන්නන්, අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ  ගස්වකයින් සහ මාර්ෂල් 

කාර්යාලගේ ගස්වකයින්, ගසසු මහජනත්ාව ඇතුළුව සියළු ගෙනාට ත්ම කාර්ය කාර්යක්ෂමව සහ 

ඵලොයී අයුරින් ඉටු කිරීමට සහ ඉටු කරවා ගැනීමට අවශ වඩාේ ජන හිත්කාමී පරිසරයක් සැකසීම 

තුළින් ආයත්නගේ ෙර්ශනය සාක්ෂාේ කර ගැනීම. 

 

7.2.1 ෙැඳින්ීම 
 

උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණය හා එහි ගගාඩනැගිි පාලනය කිරීම, පරිපාලනය කිරීම හා ගගාඩනැගිල්ලට 

අුතින් ගකාටස් එකතු කිරීම, ගවනස් කිරීම හා පහසුකම් වැඩිියුණූ කිරීම සඳහා 1987 අාංක 50 ෙරණ 

පනත් මගින් උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය ස්ථාපිත් කර ඇත්.  ගමම මණ්ඩලය 

පහත් සඳහන් සාමාජිකයින්ගගන් සමන්විත් ගවයි. 

7.2  ශ්රී ලාංකා උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ කළමණාකරණ මණ්ඩලය 
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• ගරු අග්ර විනිශ්චයකාර තුමා 

• ගරු අග්ර විනිශ්චයකාර තුමා විසින් පේ කරනු ලබන ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ  විනිශ්චයකාරවරගයක් 

• අභියාචනාධිකරණගේ සභාපති තුමා 

• අභියාචනාධිකරණගේ සභාපති තුමා විසින් පේ කරනු ලබන අභියාචනාධිකරණ  

විනිශ්චයකාරවරගයක් 

• අධිකරණ විෂය භාර අමාත්ාාංශගේ ගල්කම්වරයා 

• රාජ නිවාස හා ඉිකිරීම් අමාත්ාාංශගේ ගල්කම්වරයා 

• ශ්රී ලාංකා නීතීඥ සාංගමගේ සභාපති වරයා 

• ගකාළඹ මහ නගර සභාගේ නාගරික ගකාමසාරිස්වරයා 

• මුෙල් විෂය භාර අමාත්ාාංශගේ නිගයෝජිත්ගයක්  සහ 

• ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්රාන්ික සමාජවාි ජනරජගේ ගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පේ කරනු ලබන 

සාමාජිකයින් ගෙගෙගනක් 

 

 

7.2.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්යසාධනය 

උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලෙ ක්රියාකාරකම් පහත් 

පරිිගේ.  

(1) උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණගේ පුනරුේථාපන හා වැඩි ියුණු කිරීම් 

(2) උපරිමාධිකරණ සාංකීර්ණයට අයේ විනිසුරු නිල නිවාස පුනරුේථාපන හා වැඩි ියුණු කිරීම් 

(3) ගෘහ පාලන උපකරණ  මිලදී ගැනීම් 

(4) කාර්යාලීය උපකරණ මිලදී ගැනීම 

(5) යන්ත්ර හා යන්ත්ර උපකරණ මිළදී ගැනීම 

 

 

7.2.3 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න  වියෙම් 181.55 147.78 81% 

ප්රේධන වියෙම් 20.00 17.49 87% 

එකතුව 201.55 165.27 82% 
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7.3.1  ෙැඳින්ීම 
 

ශ්රී ලාංකා විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ  ආයත්නය 1985 අාංක 46 ෙරණ පනත් යටගේ පිහිටුවා ඇත්. ගමම 

ආයත්නගේ පරිපාලනය කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් මගින් සිදුගේ. එහි කළමනාකාරිේවය 

අගවිනිසුරුතුමා සහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පේ කරන ලෙ ගර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් 

ගෙගෙගනකුගගන් සැදුම්ලේ සාමාජිකයන් 05 ගෙගනකුගගන් සමන්විත් ගේ. ගමම ආයත්නයට අවශ 

ප්රතිපාෙන අධිකරණ අමාත්ාාංශය මඟින් ගවන් කරනු ලැගබ්ල.   
 

ආයතනදේ විෂයයන් ො කාර්යයන්  

I. අධිකරණ නිලධාරීන් අත්ර අධිකරණමය සහ නනතික කාරණා සම්බන්ධගයන් මත් සහ 

අෙහස් හුවමාරු කර ගැනීමට පහසුකම් සැලැස්ීම  

II. අධිකරණ නිලධරන්ගේ වෘේතීය ප්රීණේවය වැඩි ියුණු කිරීගම් සහ ඔවුන්ගේ ෙැනුම සහ 

ගකෞශලය වර්ධනය කිරිගම් අෙහසින් රැස්ීම්, සම්ගම්ලන, ගේශන, වැඩමුළු හා 

සම්මන්ත්රණ සාංවිධානය කිරීම සහ පැවැේීම.  

III. යුක්තිය පසිඳිම පිළිබඳ විවිධ අාංශ සම්බන්ධගයන් පුහුණුීගම් සහ පර්ගේෂණ පාඨමාලා 

සකස් කිරීම සහ පැවැේීම 

IV. අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා පුස්ත්කාල පහසුකම් හා ගවනේ අධාපනික උපකරණ 

සැපයීම. 

 

7.3.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්යසාධනය 
 

වැඩසටෙන සෙභාගිවූ නිලධාරීන් වැඩසටෙන් 

සාංඛ්ාව 

සෙභාගිවූ 

සාංඛ්ාව 

වියෙම (රු) 

සම්මන්ත්රණ මහාධිකරණ 

විනිසුරුවරුන්,  

අධිකරණ නිලධාරීන් 

සහ කම්කරු විනිශ්චය 

සභා සභාපතිවරුන් 

44 2,268 9,538,613 

පරිශීලන වවහාරිත් ඉාංග්රීසි 

භාෂා සන්නිගේෙන 

පාඨමාලාව 

මහාධිකරණ 

විනිසුරුවරුන්,  

අධිකරණ නිලධාරීන් 

සහ කම්කරු විනිශ්චය 

සභා සභාපතිවරුන් 

28 85 446,250 

විගේශීය පුහුණු වැඩසටහන් මහාධිකරණ 

විනිසුරුවරුන් සහ 

අධිකරණ නිලධාරින් 

13 294 154,255,459 

අධිකරණ  පරිපාලනය සහ 

ගිණුම්කරණ ක්රියාවිය 

අධිකරණ 

ගරජිස්රාර්වරුන් 

02 65 348,200 

විෙුේ සම්පේ හා 

ජාලකරණය භාවිත්ගයන් 

විෙුේ සන්නිගේෙනය 

අධිකරණ 

කළමනාකරණ 

සහකාර  වරුන් 

07 14 105,000 

එකතුව  94 2,726 164,693,522 

 

7.3  ශ්රී ලාංකා විනිශච්යකාරවරයන්දේ ආයතනය 
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7.3.3 2017.01.01දින සිට 2017.12.31 වන දින ෙක්වා සිදුකරන ලෙ දවනේ කටයුතු  

 

01. ආරක්ෂක සාංඥා පේධතියක් ශ්රි ලාංකා විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආයත්නගේ 6 වන මහගල් සවිකරන 

ලදී. 

02. ගවස්ේගලෝ නීති ෙේත් සාංහිත්ාව මිලදී ගන්නා ලදී. 

03. විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ ජර්නලගේ 4 වන ගවළුම 2017 අගගෝස්තු මස 11 වන ින පළකරන ලදී. 

04. විනිසුරු ගේ.එප්ප.ඒ.ගසෝසා අනුස්මරණ ගේශනය 2017 අගගෝස්තු මස11 වන ින පවේවන ලදී. 

05. එක්සේ ජාතීන්ගේ ආධාර වැඩසටහගන් නීතිගේ ආධිපත් පිළිබෙ වාපෘතිය සහ ගබල් 

ගසාියුෂන්ස් ිමිටඩ් සමාගගම් සහගයෝගිත්ාව ඇතිව, ශ්රි ලාංකා විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ ආයත්නය 

විසින් ශ්රී ලාංකාගේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ භාවිත්ය සෙහා සාංවර්ධනය කරන ලෙ විස්තීරණ නීති 

ෙේත් සාංහිත්ාව වන “Judges Net” ජාලය 2017 අගගෝස්තුමස 11 වන ින ියේකරනලදී. 

06. පරිගණක අපරාධ සහ විෙුේ සාක්ි පිළිබෙව 2017.08.16 වන ින සිට 2017.08.20 වන ින ෙක්වා 

ගන්පාලගේ කේමන්ඩු නුවර දී පවේවන ලෙ විගශ්ෂ පුහුණු වැඩසටහනට ගරු 

අග්රවිනිශ්චයකාරතුමා, ගරෂ්්ඨාධිකරණගේ විනිශ්චයකාරවරුන් ගෙගෙගනකු, අභියාචනධිකරණගේ 

විනිශ්චයකාරවරයන් සිේ ගෙගනකු, අධිකරණ ගස්වා ගකාමිසන් සභාගේ ගල්කම්තුමා, ශ්රි ලාංකා 

විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ ආයත්නගේ අධයන සම්බන්ීකාරක/ිසා විනිසුරුතුමා සහභාගී ූහ. 

 

 

7.3.4 2017.01.01  සිට  2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විස්තරය 
2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම 28.11 28.11 100% 

ප්රාේධන වියෙම (110-1-2-1-2201) 10.00 3.62 36% 

ප්රාේධන වියෙම (228-1-1-0-2401) 164.00 157.86 96% 

එකතුව 202.11 189.59 94% 



අධිකරණ අමාත්ාාංශය Page 84 

 

 

 

 

 

7.4.1 ෙැඳින්ීම 
 

අපරාධයක වින්ිත්යන් හා සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විධිමේ නීතිමය වැඩපිළිගවළක් 

හඳුන්වා දීම මඟින් අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීගම් ක්රියාවිය සවිබල ගැන්ීම සඳහා පාර්ිගම්න්තුව විසින් 

සම්මත් කරන ලෙ 2015 අාංක 04 ෙරන අපරාධයක වින්ිත්යන් හා සාක්ිකරුවන් හට සහාය දීගම් සහ 

ආරක්ෂා කිරීගම් පනත් යටගේ, අපරාධයක වින්ිත්යන් හා සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ූ 

ජාතික අධිකාරිය 2016.01.08 වන ින පිහිටුවා ඇත් 
 

පනගත්හි 12(ආ) වගන්තිගයහි ප්රකාරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2016.08.11 වන ින සිට 

ක්රියාේමක වන පරිි අධිකාරිගේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය පේකර ඇත්. එම කළමනාකරණ 

මණ්ඩලය අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ ගල්කම්, ගපාිස් ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව භාර අමාත්වරයාගේ 

අමාත්ාාංශගේ ගල්කම්, කාන්ත්ා කටයුතු විෂය හා ළමා කටයුතු විෂය භාර අමාත්වරුන්ගේ 

අමාත්ාාංශවල ගල්කම්වරු ගහෝ ඔවුන්ගේ නිගයෝජිත්යින්ගගන් හා මානව හිමිකම් ගකාමිෂන් සභාගේ 

සමාජිකගයකු, නීතිපතිවරයාගේ නාමිකගයතු සහ ගජෂ්ඨ නිගයෝජ ගපාිස්පතිවරයකුගේ ධූරය ෙරන 

ගපාිස්පතිවරයාගේ නාමිකගයකු ඇතුළේවන නිල බලගයන් පේවන සාමාජිකයන් හේ 

(7)ගෙනකුගගන්ෙ අපරාධගේෙය, අපරාධ යුක්ති පේධතිය, මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනය හා ආරක්ෂා කිරිම 

ගහෝ නවෙ විොව ආශ්රිත් ගහෝ ඒ හා සම්බන්ධිත් වෘේතීන්හි අධාපනික ගහෝ වෘේතිමය සුදුසුකම් ලේ 

සහ පළපුරුේෙක් ඇති ත්ැනැේත්න් අත්රින් ජනාධිපතිවරයා විසින් ගත්ෝරා පේ කරනු ලබන 

සාමාජිකයින් පස්  ගෙගනකුගගන් සමන්විත් ගේ.  

 

 

7.4.2 අපරාධයක වින්දිතයන් ො සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳො වූ ජාතික අධිකාරිය  

 පනදතහි අරමුණු:- 
 

1. අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම් ෙැක්ීම,ස්ිර 

කිරීම සහ ක්රියාේමක කිරීම සහ එම අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම් ප්රවර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂා 

කිරීම, බලාේමක කිරීම සහ ක්රියාේමක කිරීම සඳහා යාන්ත්රණයක් සැලසීම. 

2. අපරාධයක වින්ිත්යන්ට සහ සාක්ිකරුවන්ට සහාය සහ ආරක්ෂාව ලබාදීම. 

3. අපරාධයක වින්ිත්යන්ට එගරහිව වරෙක් සිදුකිරීම නිසා වරෙකරු ූ ත්ැනැේත්න්ගගන් 

වින්ිත්යන් හට වන්ි මුෙල් ලබාගැනීමට සැලැස්ීම. 

4. ප්රතිෂ්ඨාපනය, වන්ි, හානිපූරණය සහ පුනරුේථාපනය ඇතුළුව , අපරාධයක වින්ිත්යන් හට 

සහන ලබාගැනීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්ීම. 

5. අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම් වර්ධනය කිරීම 

හා වැඩිියුණු කිරීම උගෙසා ූ, රජගේ, අධිකරණ නිලධරයන්ගේ සහ රජගේ නිලධරයන්ගේ 

කාර්යය සහ වගකීම ෙැක්ීම. 

6. අපරාධයක වින්ිත්යන්ට සහ සාක්ිකරුවන්ට එගරහිව සිදුකළ හැකි වැරි සඳහන් කිරීම සහ ඒ 

වැරි සිදු කරන ත්ැනැේත්න් උගෙසා පැනවිය හැකි ෙණ්ඩන නියම කිරීම. 

7. අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට අොළව යහපේ ප්රතිපේති 

පිළිගැනීම සහ ක්රියාේමක කිරීම. 

 

 

 

7.4 අපරාධයක වින්දිතයන් සෙ සාක්ිකරුවන්ආරක්ෂා කිරීම සඳො වූ ජාතික අධිකාරිය 
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7.4.3 බලතල ො කාර්යභාරය 
 

1. අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම් හඳුනාගැනීම සහ ඒවාට ගගෞරවය කිරීම 
ප්රවර්ධනය කිරීම. 

2. සාක්ිකරුවන්ගේ හිමිකම් හඳුනාගැනීම සහ ඒවාට ගගෞරවය කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම. 
3. අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා සාක්ිකරුවන්ගේ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම ගහෝ 

ආරක්ෂා කිරීමට සැලැස්ීම. 
4. අපරාධයක වින්ිත්යකුගේ ගහෝ සාක්ිකරුවකුගේ යම් අයිතිවාසිකමක් ගහෝ හිමිකමක් කඩකරන 

ලෙැයි යන්න පිළිබඳව ලැබුණු පැමිණිල්ලක් ගහෝ යම් ගත්ාරතුරු මත්, ගම් පනත් යටගේ අපරාධයක 
වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම් හඳුනා ගැනිම, ආරක්ෂා කිරිම සහ 
ප්රවර්ධනය කිරිම සහතික කිරීම උගෙසා, කරන ලෙැයි කියන කඩකිරිම පිළිබඳව විමර්ශනය කර ඒ 
සම්බන්ධගයන් සුදුසු නිවරුි කිරීගම් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට අොළ අධිකාරීන්ගගන් ඉල්ලා සිටීම. 

5. අපරාධයක වින්ිත්යන්ට සහ සාක්ිකරුවන්ට අවශ ප්රතිකාර, හානිපුරණය, ප්රතිෂ්ඨාපනය සහ 

පුනරුේථාපන පියවර ගැනීම ඇතුළුව අවශ සහාය සැපයීම. 

6. අපරාධයක වින්ිත්යන්හට ගම් පනගේ 29 වන වගන්තිය මඟින් පිහිටුවන ලෙ අපරාධයක 

වින්ිත්යන්ගේ හා සාක්ිකරුවන්ගේ අරමුෙගලන් වන්ි ප්රොනය කිරීම සඳහා ගයෝජනා ක්රමයක් 

සකස් කර එය පිළිගැනීම සහ ක්රියාේමක කිරීම. 

7. ගම් පනත් මඟින් සලසා ඇති අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ 

හිමිකම් පිළිබඳව මහජනයා ෙැනුවේ කිරීම. 

පනගේ 11 වගන්තිය යටගේ පිහිටුවන ලැබූ ගමම ජාතික අධිකාරිගේ බලත්ල හා කාර්යභාරය පහත් 

සඳහන් පරිි සාංක්ිප්පත්ව ෙැක්විය හැකිය. 
 

a. බලාේමක කිරීදම් කාර්යභාරය 
 

අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ හිමිකම් හා අයිතිවාසිකම් හඳුනා ගැනීම, ප්රවර්ධනය 

කිරිම, ආරක්ෂා කිරිම හා ෙැනුවේ කිරීම. 
 

b. අර්ධ අධිකරණ කාර්යභාරය 
 

ඔවුන්ගේ හිමිකම් හා අයිතිවාසිකම් කඩීම් පිළිබඳ පැමිණිි විමර්ශනය කිරීම හා පරීක්ෂා කිරීම, රාජ 
ආයත්න වලට, රාජ නිලධාරීන්ට හා අධිකරණයට නිර්ගේශ ඉිරිපේ කිරීම. 
 

c. ක්රියාේමක කිරීදම් කාර්යභාරය 
 

අපරාධයක වින්ිත්යන්ට හා සාක්ිකරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීම 
 

d. නියමු උපදද්ධශන නිකුේ කිරීම ො අධීක්ෂණය 
 

2015 අාංක 4 ෙරණ පනගත්හි පිහිටුවන ලබන අගනකුේ විගශ්ිත් ඒකකය වනුගේ ජාතික අධිකාරිගේ 
උපගේශනය හා මඟගපන්ීම මත් ශ්රී ලාංකා ගපාිසිය යටගේ පිහිටුවන ලබන “අපරාධයක 
වින්ිත්යන්ගේ හා සාක්ිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක ගකාේඨාශය” ගලස හැඳින්ගවන විගශ්ෂ 
ඒකකයයි. පනගේ 19 (2) වගන්තිය යටගේ කළමනාකරණ මණ්ඩලයට නිළ බලගයන් පේ ගකගරන 
ගජෂ්ඨ නිගයෝජ ගපාිස්පතිවරයාගේ අීක්ෂණය යටගේ ක්රියා කරන ගජෂ්ඨ ගපාිස් අධිකාරී 
වරගයකු ගමම ගකාේඨාශය භාර ප්රධානියා ගලස පේකල යුතුය. 
 

7.4.4 අපරාධයක වින්දිතදයකුට සෙ සාක්ිකරුදවකුට පනත යටදේ ආරක්ෂාව ඉේුම් කළෙැකි 

ආයතන 

1) අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ූ ජාතික අධිකාරිය 

2) අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ හා සාක්ිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක ගකාේඨාශය 

3) අධිකරණය 

4) ගකාමිෂම - (මානව හිමිකම් ගකාමිෂම, අල්ලස් ගහෝ දූෂණ විමර්ශන කිරීගම් ගකාමිෂන් 

සභාව සහ පරීක්ෂණ  ගකාමිෂන්  සභා පනේ යටගේ පේ කරනු ලබන පරීක්ෂණ 

ගකාමිෂන් සභා ගහෝ ජනාධිපති විගශ්ෂ පරීක්ෂණ ගකාමිෂන් සභා)   

5) ප්රගේශගේ ගපාිස් ස්ථානාධිපති වරයාට 
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7.4.5 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්යසාධනය 
 

 

1. 2017.07.03 වන ින අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ූ ජාතික 

අධිකාරිය සඳහා අධක්ෂ (නීති හා නීති බලාේමක කිරීම), අධක්ෂ (පාලන හා කළමනාකරණ), 

අධක්ෂ (ප්රතිපේති සහ වැඩසටහන්)සහ කළමනාකරණ මණ්ඩල ගල්කම් යන ත්නතුරු සඳහා 

නිලධාරීන් බඳවා ගන්නා ලි. 

2. 2017.09.15 වන ින අධිකාරිය සඳහා කළමනාකරණ සහකාර(ත්ාක්ෂණික ගනාවන) ත්නතුර 

සඳහා නිලධාරීන් 10 ගෙගනකු ෙ, කාර්යාල කාර්ය සහායක ත්නතුර සඳහා 06 ගෙගනකු ෙ බඳවා 

ගන්නා ලි. 

3. අධක්ෂ ජනරාල් ත්නතුර සඳහා සුදුසුකම් ලේ අයදුම්කරුවන් කිසිගවක් ගනාසිටි බැවින් 

අධිකාරිගේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් 2017.08.01 ින සිට ක්රියාේමක වන පරිි වැඩ බලන 

අධක්ෂ ජනරාල්වරගයකු පේ කර ගන්නා ලි. 

4. 2017.12.02 ින සිට අධිකාරිය සඳහා සහකාර අධක්ෂ (නීති) ත්නතුර සඳහා ෙ, 2017.12.28 ින 

සිට අධිකාරිය සඳහා සහකාර අධක්ෂ (මූල) ත්නතුර සඳහා බඳවා ගන්නා ලදී. 

5. "අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක 

ගකාේඨාසය"2016.11.03 ින ගකාළඹ 12, මිහිඳු මාවත්, ගනා.09 ස්ථානගේ ස්ථාපිත් කර ඇත්. 

ගමම ගකාේඨාසය සඳහා වර්ත්මාන කාර්ය මණ්ඩලය 27 ක්ගේ. 

6. වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීගම් යාන්ත්රණය සවිබල ගැන්ීම සඳහා එක්සේ 

ජාතීන්ගේ සාංවර්ධන අරමුෙල මගින් රුපියල් මිියන 40 ක ප්රොනයක් ලබාදුන් අත්ර එම ගිවිසුම 

2017.11.24 ින අපරාධයක වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ූ ජාතික 

අධිකාරිගේ සභාපති හා එක්සේ ජාතීන්ගේ සාංවර්ධන අරමුෙගල් අධක්ෂ විසින් අේසන් කරන ලදී.  

7. ගමම අධිකාරිය ගවත් 2017 වසර තුළ ආරක්ෂාව සපයන ගලස ඉල්ලමින් පැමිණිි 49ක් ලැබී ඇති 

අත්ර, එයින් පැමිණිි 18ක් ඉිරි පියවර ගැනීම සඳහා "අපරාධයක වින්ිත්යන්ගේ සහ 

සාක්ිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක ගකාේඨාසය" ගවත් ගයාමු කර ඇත්. ත්වෙ  අපරාධයක 

වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක ගකාේඨාසය ගවත් සෘජුවම පැමිණිි 

14ක් ලැබී ඇත්. ඒ අනුව ගම් කාල සීමාව තුළ වින්ිත්යන් සහ සාක්ිකරුවන් ගවතින් ලැබී ඇති 

මුළුපැමිණිි 63කි. ඉන් පැමිණිි 17ක් උපගෙස් පත්ා නැවත් ගපාිස් ගකාේඨාසය මඟින්  අධිකාරිය 

ගවත් ගයාමු කර ඇත්. ගම් සියුම පැමිණිි සම්බන්ධව ඉිරි විමර්ශන කටයුතු "අපරාධයක 

වින්ිත්යන්ගේ සහ සාක්ිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක ගකාේඨාසය සහ අපරාධයක 

වින්ිත්යන් හා සාක්ිකරුවන් ආරක්ෂා කිරිම සඳහා ූ ජාතික අධිකාරිය" විසින් සිදු ගකගරමින් 

පවතී. 

8. එක්සේ ජාතීන්ගේ මේද්රව හා අපරාධ නිවාරණ කාර්යාලය විසින් 2017.11.22 ින සිට 

2017.11.24 ින ෙක්වා මාලිවයිගන් මාගල් නුවර දී පවේවන ලෙ දූෂණයට එගරහිව ගත්ාරතුරු 

සපයන්නන් (Whistle Blower) සහ සාක්ිකරුවන් (Witness) ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ෙකුණු 

ආසියානු වැඩමුළුව සඳහා  අධිකාරිගේ අධක්ෂ (නීති හා නීති බලාේමක කිරීම) සහ 

අධක්ෂ(ප්රතිපේති හා වැඩසටහන්) යන නිලධාරීන් සහභාගී ූ අත්ර එහිදී ශ්රී ලාංකාවට 

අොළ නනතික ත්ේේවය හා ශ්රී ලාාංගක්ය අේෙැකීම් අලලා ඔවුන් ගෙගෙනා ගකටි ගේශන පවේවන 

ලදී. 
 

7.4.6 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 
 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න  වියෙම් 15.00 11.20 75% 

ප්රේධන වියෙම් 2.00 2.00 100% 

එකතුව 17.00 13.20 78% 
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7.5.1 ෙැඳින්ීම 
 

ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ මධස්ථානය  වනාහි  2005  අාංක  35 ෙරන පනතින් සාංගශෝධිත්, 2000 අාංක 44 

ෙරණ ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ මධසථ්ානය පනගේ නියමයන් ප්රකාරව ස්ථාපිත් කරන ලෙ වවස්ථාපිත් 

ආයත්නයකි. 
 

පනගේ නියමයන් ප්රකාරව, ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ  මධස්ථානය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගමන්ම 

සමථකරණ සහ ගබ්ලරුම්කරණ ගස්වා සැපයීම සඳහා ගමම මධස්ථානය වගකීමට බැඳී සිටියි. 

මධස්ථානගේ පරිපාලනය සහ කළමනාකරණ කටයුතු කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් ගවත් පවරා ඇත්.  
 

7.5.2 වාණිජ සමථ මධසථ්ානදේ වගකීම සෙ කාර්ය භාරය 
 

අ. වාණිජ ආරවුල් විසඳීම හා ගබ්ලරුම් කිරීම සඳහා, සමථ කිරීම හා සමගි කිරීම පුළුල් ගලස පිළිගැනීම 

ප්රවර්ධනය කිරීම; 

ආ. සමථ කිරීම  සහ සමගි කිරීම මගින්  වාණිජ ආරවුල් විසඳා ගැනීම සඳහා පාර්ශ්වයන් ිරි ගැන්ීම; 

ඇ. සමථ කිරීම සහ සමගි කිරීම මගින්, -   

 (i)  වාණිජ ආරවුල් ගබ්ලරුම් කිරීම ; 

 (ii) වාණිජ කාරණාවලදී පාර්ශ්වකරුවන් අත්ර පැන නඟින මත් ගේෙයන් තුරන් කිරීම,  

7.5.3 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්යසාධනය 

 

අ.  කළමනාකරණ මණ්ඩලය පේ කිරීම 

  

ආ. කාර්ය මණ්ඩලය මණ්ඩලය පේ කිරීම සඳහා අවශ කටයුතු අධිකරණ අමාත්ාාංශය විසින් සිදු 

කරමින් පවතී. 

ඇ. ක්රියාකාරී වැඩ සටහන 

 

(i.) මධස්ථානගේ කාර්යාලය ස්ථාපිත් කරන තුරු මණ්ඩලය විසින් පහත් සඳහන් පූර්ව 

වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කර තිගබ්ල. 

❖ පනගේ විධිවිධාන සහ සමථකරණගේ මූික ලක්ෂණ පිළිබඳ ව ගපෞේගික අාංශය 

ෙැනුවේ කිරීම සඳහා වැඩ සටහන් පැවැේීම ; 

❖ සාර්ථකව පුහුණුව නිම කරන ලෙ සමථකරුවන්ගේ ගස්වය මධස්ථානයගවත් ලබාගැනීම 

පිණිස සිාංගප්පපූරු සමථ මධස්ථානගේ සම්පේොයකයින්විසින්සමථකරුවන් සඳහා පුහුණු 

වැඩ සටහන් පැවැේීම ;  

❖ මධස්ථානගේ ෙැනට පවතින රීති 2001 දී පනවා ඇති බැවින් එම රීති ප්රතිගශෝධනය කිරීම ;  

❖ වාණිජ ගකාන්ත්රාේතු ඇතුළේ කිරීමට සමථකරණ වගන්තියක් ගකටුම්පේ කිරීම;  

සමථකරණය සඳහා අනිවාර්ය ගයාමු කිරීමක දී, ගමය ඉත්ා වැෙගේ වන බව සඳහන් කළ 

යුතුය 

 
 

7.5  ශ්රී ලාංකා වාණිජ සමථ මධසථ්ානය  
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ii.) පහත් සඳහන් නව වැඩසටහන් සැලසුම් කරනු ලැගබ්ල. 

1. සිාංගප්පපූරු සමථ මධස්ථානගේ සහාය ඇතිව පුහුණුවන්නන් ඇගයීමට ලක්කිරීම ; 

2. ගපෞේගික අාංශය සඳහා ත්වදුරටේ ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩ සටහන් පැවැේීම ; 

3. මධස්ථානගේ දී සමථකරුවන් ඇගයීගම් කටයුතු, ඔවුන්ගේ ගස්වය ලබාගැනීගම් 

කටයුතු  සහ ක්රියාකාරි වැඩ ගකාටස් ආරම්භ කිරීම කරන ගත්ක්, පුහුණු කාලය තුළ දී   

අේකර ගේ ෙැනුම හා කුසලත්ාව ගයාෙවා ගැනීම පිණිස සිාංගප්පපූරු සමථ 

මධස්ථානගයන් පුහුණු කරන ලෙ ත්ැනැේත්න් ඉලක්ක කර ගගන සිදුකළ යුතු ආෙර්ශ 

සමථකරණ සඳහා කටයුතු සම්පාෙනය කිරීම ; 

4. සමථකරුවන් සඳහා පුහුණුව ගනාකඩවාම පවේවා ගගන යාම ; 

5. කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන් සැලසුම් කිරීම ; 

 

ඈ. අවශ කාර්යය මණ්ඩලය පේ කිරීගමන් අනතුරුව සමථකරණ ගස්වාව ලබා දීමට අගප්පක්ෂා 

ගකගර්. 

 

 

7.5.4 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විස්තරය 
2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න  වියෙම් 3.00 0.38 13% 

ප්රේධන වියෙම් 7.50 2.73 36% 

එකතුව 10.50 3.11 31% 
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පහත් සඳහන් අධිකරණ සඳහා ූ ප්රතිපාෙන ගමම අමාත්ාාංශගේ වැය සම්මත්යට ඇතුළේ ගේ. 

• ගර්ෂ්ඨාධිකරණය 

• අභියාචනාධිකරණය 

• මහාධිකරණ 

• වාණිජ මහාධිකරණ 

• පළාේබෙ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ 

• ිසා අධිකරණ 

• මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණ 

• කම්කරු විනිශ්චය සභා 
 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය, පළාේබෙ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ 21ක්, මහාධිකරණ 

32ක්, වාණිජ මහාධිකරණයක්, ිසා/මගහ්ස්ත්රාේඅධිකරණ 51ක්, ිසා අධිකරණ 31ක්, මගහස්්ත්රාේ 

අධිකරණ 49ක්, ළමා මගහස්්ත්රාේ අධිකරණ 02ක්, සාංචාරක මගහ්ස්ත්රාේ අධිකරණ 25ක් සහ කම්කරු 

විනිශ්චය සභා 39ක් සම්බන්ධගයන් ගිණුම්කරණ වගකීම් අමාත්ාාංශය විසින් ඉටු කරනු ලැගබ්ල. 

මහාධිකරණ ගිණුම් කාර්යාල 24ක් හරහා වියෙම් ගබො හැගර්. 

 

 

 
 

8.1.1  ෙැඳින්ීම 
 

ශ්රි ලාංකා අධිකරණ පේධතිගේ ඉහළම අධිකරණය ගර්ෂ්ඨාධිකරණයයි. අග්ර විනිශ්චයකාරතුමා ඇතුළු 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් 11 ගෙනා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පේ කරනු ලබන අත්ර 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණය ගවත් ලැගබන සියළුම ඉල්ුම් පත්ර එම අධිකරණය විසින් විභාග කරනු ලබයි. ශ්රි 

ලාංකා ප්රජාත්ාන්ික සමාජවාදී ජනරජගේ ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාව මගින් ගර්ෂ්ඨාධිකරණයට පහත් 

කරුණු සම්බන්ධගයන් බලය ලබාගෙයි. 
 

▪ මූික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ අධිකරණ බලය 

▪ අවසාන අභියාචනා අධිකරණ බලය 

▪ උපගේශක අධිකරණ බලය 

▪ මැතිවරණ ගපේසම් (ජනාධිපතිවරණ) සම්බන්ධ අධිකරණ බලය 

▪ කවරම ආකාරයක ගහෝ පාර්ිගම්න්තු  වරප්රසාෙ උල්ලාංඝනය කිරීම පිළිබඳ අධිකරණ බලය 

▪ පාර්ිගම්න්තුව විසින් නීතිගයන් නියම කරනු ලැබිය හැකි ගවනේ කාරණවක් පිළිබඳ අධිකරණ 

බලය 
 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණ ගරජිස්රාර් කාර්යාලය ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ කටයුතු සඳහා සහාය ෙක්වන අත්ර ඒ සඳහා 

අධිකරණ අමාත්ාාංශගේ 234 ශීර්ෂය යටගේ ප්රතිපාෙන සපයයි. ගර්ෂ්ඨාධිකරණ ගරජිස්රාර් 

කාර්යාලගේ කාර්යයන් පහත් පරිි ගේ. 
 

 ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ වාර්ත්ා ත්බා ගැනීම. 

 ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ රැස්ීම් පිළිගයල කිරීම සහ ඉල්ලීම් ින ගත් කිරීම. 

 අධිකරණ නිගයෝගයන්ට සහ නඩු තීන්දුවලට අනුකූලව ප්රකාශ වාර්ත්ා ගත් කිරීම. 

 ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ නීතීඥවරුන් බඳවා ගැනීම. 

 අභියාචනා අධිකරණගයන් ලැගබන අභියාචනා නඩුවල පිටපේ සකස් කිරීම නඩු ගාස්තු ත්ක්ගසර්ු 

කිරීම. 

 

8.1 දරෂ්්ඨාධිකරණ  දරජිස්රාර් කාර්යාලය 
 

08.  අධිකරණ 
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8.1.2  2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්යසාධනය 
 

නඩු වර්ගය 

2017.01.01 

දිනට 

විසඳීමට 

ඇති නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01සිට 

2017.12.31 

ෙක්වා 

දගානුකල නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01. 01 

සිට 

2017.12.31 

ෙක්වා 

විසඳීමට ඇති 

මුළු නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01 

සිට 

2017.12.31 

අවසන් කළ 

නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.12.31 

දිනට 

විසඳීමට 

ඇති ඉතිරි 

නඩු 

සාංඛ්ාව 

මූික අයිතිවාසිකම් 

ඉල්ුම්පත්ර 912 464 1,376 371 1,005 

විගශ්ෂ අවසර  

ඉල්ුම්පත්ර 482 296 778 223 555 

පාර්ිගම්න්තු පනේ 

ගකටුම්පේ පිළිබඳ 

ගර්ෂ්ඨාධිකරණගේ 

නිගයෝග - 34 34 34 - 

අභියාචනා නඩු 420 249 669 177 492 

වාණිජ මහාධිකරණ 

අභියාචනා නඩු 

 

197 

 

57 

 

254 37 

 

217 

මහාධිකරණ අවසර 

ඉල්ුම්පේ 
152 142 294 

77 
217 

රිේ  ඉල්ුම්පත්ර 08 08 16 - 16 

පළාේබෙ මහාධිකරණ 

අභියාචනා නඩු 
1,326 550 1,876 412 1,464 

ප්රතිගශෝධන නඩු 16 07 23 08 15 

ආණ්ඩුක්රම වවස්ථා 

අර්ථ නිරූපනය 

සම්බන්ධ නඩු 

- - - - - 

විවිධ නඩු 19 01 20 02 18 

SC TAB APPEL 01 03 04 - 04 

SC SPECIAL 12 - 12 07 05 

SC/Contempt 21 06 27 02 25 

එකතුව 3,566 1,817 5,383 1,350 4,033 

 

 

8.1.3  2017.01.01 සිට 2017.12.31ෙක්වා මූල ප්රගතිය  
 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම් 104.31 92.79 91% 

ප්රාේධන වියෙම් 6.50 4.60 71% 

එකතුව 110.81 97.39 88% 
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8.2.1  ෙැඳින්ීම 
 

ශ්රී ලාංකාගේ ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාගවන් පිහිටුවන ලෙ අභියාචනාධිකරණයට මුල් අවස්ථා අධිකරණ වල, 

කම්කරු විනිශ්චය සභා වල සහ ගවනේ වවස්ථාපිත් මණ්ඩල වල තීන්දු සම්බන්ධගයන්  අභියාචනා 

සහ ප්රතිගශෝධන අධිකරණ බලය ඇත්. ත්වෙ රිේ ආඥා  පිළිබඳ අධිකරණ බලයෙ සතුය. 2002 අාංක 25 

ෙරණ සාපරාී කරුණු වලදී අගනෝන සහගයෝගීත්ාව ලබාදීගම් පනත් සහ 2000 අාංක 39 ෙරණ සිවිල් 

සහ වාණිජ  කාරණාවලදී අගනෝන සහගයෝගිත්ාවය  ලබාදීගම් පනේවල සඳහන් කාරණා පිළිබඳ 

අවශ නිගයෝග හා විධාන ලබාදීමෙ, මැතිවරණ ගපේසම් විභාග කිරීමෙ අභියාචනාධිකරණගයන් සිදු 

වන අත්ර ඕනෑම මුල් අවසථ්ා අධිකරණයක ගහෝ කම්කරු විනිශ්චය සභාවක ගහෝ ගවනේ ආයත්නයක 

නඩු වාර්ත්ාවක් අීක්ෂණය කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට බලය සහ අධිකාරය 

ඇත්. 

 

8.2.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා නඩු විමසීදම් කාර්යසාධනය 
 

නඩු වර්ගය 

2017.01.01 

දිනට 

විසඳීමට 

ඇති 

සාංඛ්ාව 

2017.01.01- 

2017.12.31 

ෙක්වා 

ියාපදිාංචි 

නඩු සාංඛ්ාව 

2017.01.01-

2017.12.31 

ෙක්වා තීරණය 

වූ නඩු 

සාංඛ්ාව 

2017.12.31 

දිනට 

විසඳීමට ඇති 

ඉතිරි නඩු 

සාංඛ්ාව 

රිේ අයදුම්පේ 1,505 441 356 1,590 

මහාධිකරණ අභියාචනා (අපරාධ)  1,057 315 232 1,140 

                                    (ගරම්)  4 - - 4 

පළාේබෙ  මහාධිකරණ අභියාචනා 1,003 203 229 977 

සිවිල් අභියාචනා 640 120 199 561 

පළාේබෙ මහාධිකරණ 

ප්රතිගශෝධන අයදුම්පේ 

358 182 191 349 

ප්රතිගශෝධන (සිවිල්) සහ 

අභියාචනයට අවසර ඉල්ිගම් 

අයදුම්පේ 

64 50 33 81 

බදු අභියාචනා (TAX) 136 21 11 146 

ගවනේ අයදුම්පේ 70 71 66 75 

එකතුව 4,837 1,403 1,317 4,923 

   
8.2.32017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා මූල ප්රගතිය 
 

විස්තරය 2017 වර්ෂය සඳො 

ප්රතිපාෙන (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

වියෙම (රු.මි) 

2017.12.31 දිනට 

මුල ප්රගතිය 

පුනරාවර්ත්න වියෙම් 56.78 54.85 97% 

ප්රාේධන වියෙම් 5.15 4.82 94 % 

එකතුව 61.93 59.67 96% 

 

 

 

 

8.2   අභියාචනාධිකරණ දරජිස්රාර් කාර්යාලය 
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8.3.1  ෙැඳින්ීම 
 

කාති උසාවි යනු 1951 අාංක 13 ෙරණ මුස්ිම් විවාහ සහ ික්කසාෙ පනත් අනුව පිහිටුවනු ලැබූ විගශ්ිත් 

අධිකරණයකි. මුළු ිවයිගන්ම ක්වාසි උසාවි 65 ක් පිහිටුවා ඇති අත්ර එමඟින් ගෙනු ලබන නිගයෝග 

ක්රියාේමක කිරීම සහ එකී පනගේ ක්රියාකාරකම් අනුව ක්වාසි විනිසුරුවරුන් ලබා ගෙනු ලබන තීන්දු 

සහ නිගයෝග සම්බන්ධගයන් අත්ෘප්පතියට පේ පාර්ශවකරුවන් විසින් එකී තීන්දු සහ නිගයෝග වලට 

විරුේධව අභියාචනා සහ ප්රතිගචෝෙනා ඉල්ලීම් කිරීමට නීතිගයන් සලස්වා ඇති අභියාචනා උසාවිය 

වන්ගන් ක්වාසි අභියාචනා මණ්ඩලය සභාපති ඇතුළුව ගසසු සාමාජික මහතුන් 05 කුගගන් සමන්විත්ය.  
 

අධිකරණ ක්ගෂ්ගත්රේ පිහිටුවා ඇති ක්වාසි උසාවි 65 ට ක්වාසිවරුන් සහ කාති අභියාචනා මණ්ඩලගේ 

සභාපතිතුමා ඇතුළුව අගනකුේ සාමාජික මහතුන් 05 ගෙනා පේ කරනු ලබන්ගන් අධිකරණ ගස්වා 

ගකාමිෂන් සභාව විසින්ය. 

 

8.3.2  කාති උසාවි 

 

 

අඩ්ඩාලච්ගච්න කල්මුගණ් පාත්ගහ්වාහැට 

අක්කගරයිපේතුව කල්පිටිය පානදුර 

අකුරණ කළුත්ර ගපාගලාන්නරුව 

අනුරාධපුරය මහනුවර ගපාතුවිල් (පානම්පේතුව) 

අවිස්සාගේල්ල කාත්න්කුඩි (මන්මුනායිපේතු) පුල්මුගඩ් 

බදුල්ල කෑගල්ල පුේත්ලම සහ හලාවත් 

බලපිටිය සහ ඇල්පිටිය කින්නියා රේනපුර 

ගබ්ලරුවල කුියාපිටිය සරණාගත් ජනසමුහය 

(කල්පිටිය -පුේත්ලම) 

ගබෝරා ජනසමුහය කූරුණෑගල සායින්ෙමරුදු 

බියගම මහව සම්මන්තුගරයි 

ගකාළඹ නැගගනහිර මන්නාරම ත්ඹලගමුව සහ  කන්ත්ගල් 

ගකාළඹ උතුර මාත්ගල් ත්ාංගල්ල 

ගකාළඹ ෙකුණ මාත්ර ිකුණාමලය 

ගකාළඹ බටහිර මාවනැල්ල තුම්පගන් 

එරාූර් ගමගමාන් ජනසමුහය ගම්ගපාල උඩපලාත් 

ගාල්ල ගමාණරාගල උඩත්ලවින්න (පහත් දුම්බර) 

ගම්පහ (තිහාරිය) මුතූර් උඩුනුවර 

හම්බන්ගත්ාට නාවලපිටිය වලච්ගච්න 

හාරිස්පේතුව හා පූජාපිටිය මීගමුව වවුනියාව 

හැටන් නින්ෙූර්පේතු යටිනුවර 

ගහාරණ නුවර එිය යාපනය 

ඉරක්කාමම් ඔේටමාවඩි  

   

8.3 කාති අභියාචනා මණ්ඩලය සෙ කාති උසාවි 
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8.3.3  කාති අභියාචනා මණ්ඩලදේ  නඩු විසඳීදම් ප්රගතිය 2014 – 2017 
 

වර්ෂය 
මුළු පැමිණිි 

සාංඛ්ාව 

අවසන් කරන ලෙ 

පැමිණිි  සාංඛ්ාව 

වර්ෂය අවසානදේ 

ඉතිරිව ඇති 

පැමිණිි සාංඛ්ාව 

2014 244 60 184 

2015 266 112 154 

2016  286 98 188 

2017 262 82 180 

 

 

8.3.4 කාති උසාවිවල  නඩු විසඳීදම් ප්රගතිය 2014 – 2017  
 

කාලය 
මුළු පැමිණිි 

සාංඛ්ාව 

අවසන් කරන 

ලෙ පැමිණිි  

සාංඛ්ාව 

වර්ෂය අවසානදේ 

ඉතිරිව ඇති 

පැමිණිි සාංඛ්ාව 

2014 13,479 8,479 5,005 

2015 12,042 7,032 5,010 

2016  15,896 8,064 7,832 

2017 15,960 7,965 7,995 
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9.1.1  ෙැඳින්ීම 
 

නීති අධාපනය පාලනය කිරීම සෙහා 1900 අාංක 02 ෙරණ සාංස්ථාගත් නීති අධාපන සභා පනත් 

ප්ර කාරව ශ්රී ලාංකා නීති විොලය ක්රියා කරනු ලබයි. සාංස්ථාගත් නීති අධාපන සභාගේ සභාපතිේවය ගරු 

අගවිනිසුරුතුමා විසින් ගහාබවන අත්ර ගරු නීතිපතිතුමා, ගරු ගසාිසිටර් ජනරාල්තුමා අධිකරණ 

අමාත්ාාංශගේ ගල්කම්තුමා සහ අගවිනිසුරුතුමා විසින් නම් කරනු ලබන ගර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් 

ගෙගෙගනකුගගන්ෙ, ගරු අධිකරණ අමාත්තුමා විසින් පේ කරනු ලබන සාමාජිකයන් හය 

ගෙගනකුගගන් හා ශ්රී ලාංකා නීතිඥ සාංගමගේ සාමාජිකයන් ගෙගෙගනකුගගන් සභාව සමන්විත් ගේ. 
 

ශ්රී ලාංකා නීති විොලය වසර 3 ½ ක පාඨමාලාවක් පවේවන අත්ර එක් එක් වසර අවසානගේ හා අගේල් 

මාසගේදී පරීක්ෂණ තුනක්, එනම් ප්ර ථම, මධම සහ අවසාන වසර සඳහා පවේවනු ලබයි. එම විභාග 

සමේවන අගප්පක්ෂකයින් නීතිඥයන් ගලස ිවුරුම්දීමට ගර්ෂ්ඨාධිකරණයට ඉල්ුම් කිරීමට ගපර අවුරුදු 

08 ක අවම පළපුරුේෙ සහිත් ගජෂ්ඨ නීතිඥවරගයකු යටගේ මාස 06 ක ආධුනික කාලයක් ගත් කිරීම 

අවශ ගේ. 
 

ගමම ආයත්නය ස්වයාං මූල සාංවිධානයක් ගලස ක්රියාේමක ගේ. එගස්ම බාහිර කිකාචාර්යවරුන් 

ගලස නීතිඥ වෘේතිගේ ගයගෙන හා ගවනේ ආයත්න වල ගස්වගේ නියුතු අය බඳවා ගැගන්. ඔවුන් 

ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ගහෝ පළපුරුදු නීතිඥවරුන් ගේ. 

 
9.1.2 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්යසාධනය 
 

2017 අගේල් විභාගය සඳහා සිසුන් 1,091 ගෙගනකු විභාගය සඳහා ගපනී සිටින ලදී. එම සිසුන් අත්රින් 

744  ක් විභාගය සමේව ඇත්. 2017 ඔක්ගත්ෝබර් විභාගය සඳහා සිසුන් 2,918ක් ඉල්ුම් කර තිබුණි. 

2017 අධයන වර්ෂගේ 2017.12.31 ින ෙක්වා ගේශීය හා විගේශීය එල් එල්.බී. උපාධිධාරී හා නීති 

ප්රගේශ විභාගය සමේ ූ ශිෂයින් ඇතුුව 1,444 ගෙගනකු පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගගන ඇත්. 
 

2018 වර්ෂයට නීති ශිෂයින් ඇතුලේ කර ගැනීම සඳහා විභාග ගෙපාර්ත්ගම්න්තුව මගින් ත්රග 

විභාගයක් 2017.09.30 ින පවේවන ලදී. ඊට අයදුම්කරුවන් 5,795 ක් ගපනී සිටීමට ඉල්ුම් කර 

තිබුණි. 

 

09. අදනකුේ ආයතන 
 

9.1  නීති විොලය 


