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2016 ඔක්ෙතෝම්බර් 01 දින සිට ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා 

(4 වන කාර්තුව) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙගොඩනැගිලි අංක 09, 

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාව, 
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වර්තමාන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සංයුතිය 
 

 

සභාපති 
මහාචාර්ය එස්.ටී. ෙහට්ටිෙග්    
ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලෙය් සමාජ විද්යාව පිළිබඳ සම්මානික ෙජ්යෂ්ඨ මහාචාර්ය 

ෙකොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් 

පී.එච්. මනතුංග මහතා 
නීතිඥවරෙයකි 

සාවිතී ඩී. විෙජ්ෙසේකර මහත්මිය 
නීතිඥවරියකි 

බී.ඒ. ෙජයනාදන් මහතා 
හිටපු නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයකි 

වයි.එල්.එම් සවාහිර් මහතා 
විෙද්ශ ෙසේවෙය් හිටපු නිලධාරිෙයකු ෙමන්ම හිටපු තානාපතිවරෙයකි 

තිලක් ෙකොල්ලුෙර් මහතා 
විශාමික ශී ලංකා පරිපාලන  ෙසේවෙය්  නිලධාරිෙයක් ෙමන්ම හිටපු කැබිනට් ෙල්කම්වරෙයකි. 

පෑන්ක් ද සිල්වා  මහතා 
හිටපු ෙපොලිස්පතිවරෙයකි.  
 
 

ෙල්කම් 
එන්. ආරියදාස කුෙර් 
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් හිටපු නිලධාරිෙයක් වන අතර  රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු 
වැඩ බලන ෙල්කම්වරයාය.   

 
 

  



දැක්ම 

“විශ්වසනීයවූත්, ස්වාධීනවූත්, වෘත්තීයමය ෙපොලිස ්ෙසේවාවක් තුළින් සුරක්ෂිත, 
නිරුපදිත සහ සාමකාමී සමාජයක්” 

 

 

ෙමෙහවර 

“මානව අයිතිවාසිකම් වලට ගරුකරමින් සහ සුරකිමින්, මහජන වගවීම සහතික 
කරමින්, නීතිෙය් ආධිපත්ය දිරිගන්වන, කාර්යක්ෂම, පාරදෘශ්ය සහ මහජන 

අභිලාෂයන්ට පතිචාර දක්වන ෙසේවාවක් ෙලසට ශී ලංකා ෙපොලිසිය පරිණාමනය 
කිරීම.” 

 

 

වටිනාකම් 

ස්වාධීනත්වය 
අවංකභාවය 
වගවීම 

සහෙයෝගීත්වය 
අඛණ්ඩ ඉෙගනුම 
නිර්මාණශීලිත්වය 

   



පටුන 

 

 

1.  ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳ ෙපොදු හැදින්වීම            1 

2.  2016 අවසන් කාර්තුව සඳහා වූ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ හැඳින්වීම      3 

3. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් බලතල සහ කාර්යභාරය       4 

4.  ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් විවිධ අංශ සහ ඒවාෙය් කියාකාරීත්වය     5 

4.1.   පරිපාලන පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන අංශය (ARRD)        5 

4.2.   ගිණුම් අංශය (AD)                8 

4.3    මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය (PCID)          10 

4.4    ආයතන සහ විනය අංශය (EDD)            12 

4.5.   පතිපත්ති, නීති හා අභියාචනා අංශය (PLAD)          15 

 

 

 

 



1. ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳ ෙපොදු හැඳින්වීම 

19 වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අනුව 2015 ඔක්ෙතොම්බර් මාසෙය්දී  ස්ථාපනය කරන 

ලද ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට පුළුල් වශෙයන් කාර්ය භාරයන් ෙදකක් පැවරී ඇත. 

පළමුවැන්න නම් මහජනතාව ෙවත වෘත්තීයමය ෙසේවාවක් ලබා දීමට හැකිවන පරිදි ශී ලංකා 

ෙපොලිසිය සතු මානව සම්පත කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී ෙලස කළමණාකරනය කිරීමය.  
ෙදවැන්න නම් ෙපොලිස ්නිලධාරීන්ෙග් නීති විෙරෝධී කියාකාරකම් සහ රාජකාරී ෙනොසලකා හැරීම් 
නිසා මහජනතාවට සිදුවන අසාධාරණකම්වලින් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීමය. ෙම් නිසා වර්තමාන 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට පුළුල් වගකීමක් පැවරී ඇති අතර ඉහත සඳහන් අරමුණු ඉටු කර 

ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවසථාව තුළින්ම අවශ්ය බලතල ලබා දී ඇත.   

ආණ්ඩුකම ව්යවසථා සංෙශෝධනය මගින් පැවරී ඇති කාර්ය භාරයන් ඉටු කිරීම සඳහා අවශ් ය වන 
අභ්යන්තර ව හය සකස් කර ඒ අනුව අවශ්ය වන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා ෙකොමිෂන් 

සභාව විසින් මුල් මාස කිහිපෙය්දී කටයුතු කරන ලදී.  සංවිධානයක මූලික අභිලාශයන් ඉටු කර 

ගැනීම සඳහා එම ආයතනෙය් දැක්ම, ෙමෙහවර හා වටිනාකම් ආදිය සකස් කර ගැනීම අවශ්ය වන 

අතර ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ඒ අනුව කටයුතු කරන ලදී.  වරින්වර සිදු කරන ලද 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථා සංෙශෝධනයන් සහ අෙනකුත් බලපෑම් මත 2002 වසෙර් සිට වර්තමානය 

දක්වා වරින්වර යම් යම් උස් පහත්වීම් සහිතව ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරය 

පරිණාමයට පත්වී ඇත.  වර්තමාන ෙකොමිෂන් සභාව විසින්  එම අභිෙයෝගයන් හට මුහුණ දීම 

සඳහා අවශ්ය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරෙගන යනු ලැෙබ්.   

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පතිපත්ති සහ කාර්ය පටිපාටීන් හඳුනා ගැනීම සකස් කිරීම 

සහ කියාත්මක කිරීම සඳහා විවිධ පාර්ශවකරුවන්ෙග් දායකත්වය පිළිබඳව අවෙබෝධ කරෙගන 

සිටින අතර ඒ අනුව එම පාර්ශවකරුවන්ෙග් ජාලයක් ස්ථාපිත කර ඇත.  එම පාර්ශවකරුවන් 

අතරට ඍජුව ෙහෝ වකව රට තුළ නීතිය කියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ වන ශී ලංකා ෙපොලිසිය, 

නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යංශය ෙමන්ම විවිධ රාජ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන 

ආයතනයන් ඇතුළත් ෙව්.  මහජනතාවෙග් ෙමන්ම අෙනකුත් පාර්ශවකරුවන්ෙග් විශ්වාසය දිනා 

ගැනීම ෙමහිලා වැදගත් කරුණක් ෙව්.  එම නිසා   ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් හඳුන්වා 

ෙදන ලද විවිධ වැඩසටහන් පිළිබඳව ෙතොරතුරු සම්පාදනය කිරීම සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 

කරන ලදී.  එෙමන්ම ෙපොලිසිය සහ මහජනතාව අතර සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කිරීම සහ 

විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කිරීම සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීම ෙමන්ම මහජනතාව හට 

කාර්යක්ෂම සහ ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ලබාදීම සඳහා අදාල පාර්ශවකරුවන්ෙග් දායකත්වය 

ලබාගැනීමද ෙකොමිෂන් සභාෙව් සැලසුම් තුළට ඇතුළත් කර ඇත.  



සමාෙලෝචිත කාලය තුළ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සිදුකල කටයුතු කාර්තු පදනම මත ෙමම වාර්තාව 

මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. තවද පුළුල් ෙලස මහජන මිතශීලි ෙපොලිස් ෙසේවාවක්  සැකසීම සඳහා 

අවශ්ය වන්නා වූ කටයුතු සැලසුම් කිරිම පිළිබඳ   සංක්ෂිප්ත ෙතොරතුරු ද ෙමම වාර්තාව මඟින් 

සපයයි.  ඒ  අනුව යහපාලන සංකල්පය තුළ අන්තර්ගත පතිපත්ති ලඟා කර ගැනීම සහතික කිරිම 

අරමුණු කරගත් පුළුල් ජයගාහී  මාවතකට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව අවතීර්ණ වී ඇත.  ශී ලංකා 

ෙපොලිසිෙය් සහ ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් විශ්වාසය සහ පතිරූපය ෙගොඩනැඟිය හැකි වන 

ආකාරෙය් මහජන මිතශීලී ෙපොලිසියක් ඇති කිරිම සඳහා අදාළ  පධාන පාර්ශවකරුවන්ෙග්, 

මහජනතාවෙග්, ෙපොලිසිෙය් සහ ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලෙය්  සහෙයෝගය ලැබීම ෙකෙරහි 

තබන ලද දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු කරනු ලබයි.   

  



2.  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 2016 වසෙර් 4 වන කාර්තුෙව්  කාර්ය 

සාධන වාර්තාව හඳුන්වා දීම 
 

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවන්හි කියාකරිත්වය පිළිබඳ නිරන්තර අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහා 

කාර්තුමය පදනම මත  වාර්තාවක් ලබාෙදන ෙලස ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් සභාපතිතුමා  විසින් 

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවලට උපෙදස් දී ඇත.  ඒ අනුව 2016 වර්ෂෙය් පළමු, ෙදවන හා තුන්වන 

කාර්තු සඳහා කාර්ය සාධන වාර්තා ෙම් වන විට ව්යවස්ථාදායක සභාව සහ පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කර ඇත.   

2016 වර්ෂෙය් 4 වන කාර්තුව සඳහා සකසන ලද  2016 ඔක්ෙතෝම්බර් මස 01දින  සිට 2016 

ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා වන කාල සීමාව ආවරණය ෙකෙරන වාර්තාව ඒ අනුව ඉදිරිපත් කරනු 

ලැෙබ්.   

 

  



3. ජාතික ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාෙව් බලතල 

19 වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 155 උ, (1)  අ වගන්තිය පකාරව ජාතික ෙපොලිස් 

ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති බලතල පහතින් දක්වා ඇත.  

 ෙපොලිස්පති හැර ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පත් කිරිම්, උසස් කිරීම්, ස්ථාන මාරු කිරීම්, විනය 

පාලනය සහ ෙසේවෙයන් පහ කිරීෙම් බලතල 

 ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ ෙපොලිස් ෙසේවයට විරුද්ධව මහජනතාවෙගන් ලැෙබන 

පැමිණිලි විමර්ශනය කර සහන සැලසීම සඳහා කියා පිළිෙවතක් ස්ථාපිත කිරිම සඳහා 

අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරීම.  

 ෙපොලිස් නිලධාරින් හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් කාරණා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරිෙම්දී 

ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙපොලිස්පතිවරයාෙගන් විමසා තීරණය කළ යුතු වන්ෙන්ය.   

අ.  අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ පතිපත්ති තීරණයන්ට යටත්ව බඳවා ගැනීෙම්, උසස් 

කිරිෙම් සහ ස්ථාන මාරු පටිපාටීන් සැදීම. 

ආ. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාවය සහ ස්වාධීන්තවය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා ෙදනු 

ලබන පුහුණු පාඨමාලා සැලසුම් කිරීෙම්දී 

ඇ. පළාත්, කළාප සහ ජාතික කළාප සඳහා අවශ්ය වන අවි ආයුධ පතෙරොම් සහ ෙවනත්  

      උපකරණ සැපයීම  

ඈ. ආචාර ධර්ම සහ විනය පටිපාටින් සම්බන්ධ ගනු ලබන තීරණ  

ශි ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නවවැනි උප ෙල්ඛනෙය් I වැනි පරිශිෂ්ටෙය් පළවන ලැයිස්තුව 

යටෙත් පවරා ඇති බලතල පකාරව ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ස්වකීය බලතල කියාත්මක කිරීෙම් 
කර්තව්ය ඉටු කිරිම සිදු කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය.   

 

  



4.  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංශ සහ උප අංශ 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරය  ඉටු කිරිම සඳහා පහත සඳහන් අංශයන් ෙකොමිෂන් 

සභාව තුල පිහිටුවා ඇත.  

i. පරිපාලන පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන අංශය 

ii. ගිණුම් අංශය 

iii. මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය 

iv. ආයතන සහ විනය අංශය 

v. පතිපත්ති, නීති හා අභියාචනා අංශය 

පරිපාලන පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන අංශය යටෙත් පහත සඳහන් උප ඒකක පිහිටුවා ඇත.  

i. පර්ෙය්ෂණ සංවර්ධන ඒකකය 

ii. මාධ්ය ඒකකය 

iii. ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන හා තාක්ෂණික ඒකකය 

 

4.1 පරිපාලන, පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන අංශය (ARDD) 

ෙමම අංශෙය් කාර්යභාරය ෙදයාකාර ෙව්.  පළමුව කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම හා පුහුණුව 

ඇතුළු මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම පැවෙරන්ෙන් ෙමම අංශයටය.  ෙදවනුව 

එදිෙනදා කාර්යාල පරිපාලනයට සම්බන්ධ කටයුතු සහ කාර්යාල භාණ්ඩ සහ උපකරණ මිළදී 

ගැනීම එම අංශයට පැවරී ඇත.  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය 

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය, ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය සහ රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර 

ෙසේවය, යන ෙසේවාවලින් අනුයුක්ත කරගනු ලැෙබ්.  විමර්ශන නිලධාරින් සහ මාධ්ය නිලධාරි 

සෘජුවම ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවා ගත් නිලධාරිහු ෙවති.  අංක 

09/2007 දරණ රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛයට  අනුව විශාමික නිලධාරින් ද ෙකොන්තාත් පදනම මත 

අවශ්යතා අනුව නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇත.  ෙකොමිෂන් සභාවට අවශ්ය මාධ්ය සබඳතා හා 

පෙල්ඛණ කටයුතු මාධ්ය අංශය විසින් ඉටු කරනු ලබයි.     

එෙසේම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරිගණක සහ තාක්ෂණික අවශ්යතා 

සපුරාලීමට කටයුතු කරනු ලබයි.   

  



 

4.1.1 මාධ්ය ඒකකය 

විද ත් හා මුදිත මාධ්යයට සම්බන්ධ මාධ්ය වාර්තා සම්බන්ධෙයන් එදිෙනදා කටයුතු ඉටු කර සුදුසු  

මාධ්ය වාර්තා සතිපතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අවධානය සඳහා ඉදිරිපත් කිරිමටත් මාධ්ය නිෙව්දන 

නිකුත් කිරිම සහ කාලානූරූපිව මාධ්ය සාකච්ජා සංවිධානය කිරීමටත් කටයුතු කරනු ලබයි.   

එමඟින්  ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු පිළිබඳව මහජනයා සහ ෙපොලිස් නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම සිදු 

කරනු ලබයි.  

 

4.1.2 ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය  

ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන හා තාක්ෂණික කටයුතු සංවර්ධනය කර  පවත්වාෙගන යාම ෙමම 

අංශෙයන් සිදු කරනු ලබයි.   

4.1.3 පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය (RDU)  

පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන අංශය ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලෙය් නව අංශයක් වන අතර 

පරිපාලන අංශය යටෙත්   නව ඒකකයක් ෙලස කියාත්මක ෙව්.  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 

මඟින් දියත් කර ඇති නව වැඩ සටහන්  සැලසුම් කිරිම, සංවිධානය කිරීම, කියාත්මක කිරිම සහ 

ඇගයීම ෙමහි පධාන කාර්ය භාරයයි.  වර්තමාන ෙකොමිෂන් සභාෙව්  සියලු නව වැඩසටහන් 

ෙමෙහයවීෙම් කටයුතු ෙමම අංශෙයන් සිදු කරනු ලබයි.  පතිපත්ති සැකසීෙම්දී පෙයෝජනවත් විය 

හැකි කරුණු පිළිබඳව අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා ගැනීමට මහජනතාවෙග් ෙමන්ම 

පාර්ශවකරුවන්ෙග් අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා ෙකොමිෂන් සභාෙව් උපෙදස් පරිදි අවශ්ය වැඩ 

කටයුතු සිදු ෙකෙරමින් පවතී.   රථවාහන ෙකොට්ඨාශය, පරිසර ආරක්ෂණ ෙකොට්ඨාශය, පජා 

ෙපොලිස් ෙසේවාව සහ සංචාරක ෙපොලිසිය ඇතුළු විවිධ අංශ සම්බන්ධ විවිධ ගැටළු පිළිබඳව කටයුතු 

කිරිම සඳහා විවිධ පාර්ශවකරුවන්ෙග් අදහස් විමසීම සඳහා ෙකොමිෂන් සභාව දැනටමත් පියවර 

ෙගන ඇත.  

ෙමම අංශය මඟින් සමාෙලෝචිත කාලසීමාව සඳහා සිදු කරන ලද කටයුතුවලින් සමහරක් පහත 

වගුව 1 මඟින් දක්වා ඇත.  

  



     

4 වන කාර්තුෙව් කාර්ය සාධනය                             වගුව  -1 
අනු 
අංකය 

දිනය  සාකච්ජා කරන ලද විෂය  සහභාගීත්වය  ආයතනය 

01  2016.10.12 
ශි ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවය තුළ 
මුහුණෙදන ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය 
පිළිබඳ ගැටළු 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපති, ෙල්කම්, ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරින් ෙපොලිස් මූලස්ථානෙය් 
කාන්තා ෙපොලිස් නිලධාරින්, 
ෙජ්යෂඨ් ෙපොලිස් අධිකාරි චන්දා 
අලහෙකොන් මහතා සහ  විෙශේෂ 
කාර්ය බළකාෙය් අධ්යක්ෂ 
දවුලගල මහතා 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව 
ශී ලංකා ෙපොලිසිය 

02 2016.11.18 
සංචාරක ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාශය 
වැඩිදියුණු කිරිම. 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වැඩ 
බලන සභාපති ෙකොමිෂන් සභා 
සාමාජිකයන්, ෙජ්යෂ්ඨ කාර්ය 
මණ්ඩල නිලධාරින්, සංචාරක 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ 
සහ සංචාරක ෙකොට්ඨාශයට 
අනුයුක්ත ෙපොලිස් නිලධාරින් 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව 
සංචාරක ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාශය 

03 2016.11.18 
රථ වාහන ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාශය 
වැඩිදියුණු කිරිම 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපති සහ සාමාජිකයන් සහ 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්, රථවාහන 
ෙපොලිසිෙය් අධ්යක්ෂ 

රථ වාහන ෙපොලිසිය, 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව 
 

04 2016.12.09 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 
සඳහා අරමුදල් ලබාගැනීම 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන 
වැඩසටහෙන් නිෙයෝජිතයින් සහ 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සාමාජිකයන්, ෙල්කම් සහ කාර්ය 
මණ්ඩල නිලධාරින් 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවර්ධන වැඩසටහන් 
කාර්යාලය, ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව 

05 2016.12.14 

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාන්තා කාර්යාංශය සංවර්ධනය 
කිරිම සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය 
කර ගැනීම සඳහා පවත්වන ලද 
සාකච්ජාව 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙල්කම්, එක්සත් ජනපද ආධාර 
වැඩසටහන් කණ්ඩායෙම් නායිකා 
තුසිතා පිලපිටිය මහත්මිය, සහ 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 

එක්සත් ජනපද ආධාර 
වැඩසටහන සහ ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 

06 2016.12.30 

ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා වන 
ෙදවන භාෂා පුහුණු 
වැඩසටහන්වල ගුණාත්මක භාවය 
වැඩිදියුණු කිරිම. 

රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකොමසාරිස්, ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජික 
මහතුන් සහ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 

රාජ්ය භාෂා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව 

07 2016.11.01 

ෙමෝදර සිට අවිස්සාෙව්ල්ල දක්වා 
කැළණි ගඟ ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
ව්යාපෘතිය සකස් කිරිම 
සම්බන්ධෙයන් පවත්වන ලද 
මූලික සාකච්ජාව 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වැඩ 
බලන සභාපති, ෙල්කම්, ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරින්  සහ පරිසර 
ෙකොට්ඨාශෙය් අධ්යක්ෂ සහ අදාළ 
ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ එම 
ෙපොලිස් ස්ථානභාර සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව සහ පරිසර ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාශය 

08 
2016.12.08 
සහ 
2016.12.14 

ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා සකසන 
ලද ආචාර ධර්ම පද්ධතිය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් 
ෙදකක් පැවැත්වීම.  

ෙසේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන්වලට 
සහභාගී වුණු සියළුම නිලධාරින්ට  

ෙපොලිස් අභ්යාස 
ආයතනය,කටාන 



4.2 ගිණුම් අංශය 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ගිණුම් අංශය මඟින් අදාළ මුල්ය හා ගිණුම් කටයුතු 

පවත්වාෙගන යන අතර මුදල් ෙරගුලාසිවලට අනුව අදාළ කටයුතු පවත්වාෙගන යාම සිදු කරනු 

ලැෙබ්.  ඒ අනුව ෙමම අංශය නිරන්තරවම මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වාෙගන 

යමින් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු සඳහා අවශ්ය වන මූල්ය පතිපාදන ලබා ගැනීමට 

කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  ඒ අනුව අරමුදල් සහ පතිපාදන කළමනාකරණය, වියදම් පාලනය, 

වට්ෙටෝරුගත භාණ්ඩ, කාර්යාල උපකරණ හා ලිපිදව්ය ලබාදීම පිළිබඳව කටයුතු කරන අතර 

පධාන කාර්යාලය සහ පළාත් කාර්යාල 09 හි අවශ්යතා පිළිබඳව කටයුතු කරනු ලබයි.  එෙමන්ම 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැටුප් හා අෙනකුත් දීමනා ලබාදීම ෙමන්ම කාර්යාලෙයහි අෙනකුත් 

ෙගවීම් කටයුතු ඉටු කිරිම ෙමම අංශයට පැවරී ඇත.   

 

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් මුල්ය තත්ත්වය.  

සමාෙලෝචිත කාලසීමාවට අදාළ මුල්ය තත්ත්වය පහත දැක්ෙවන 2 වන වගුෙවන් ෙපන්වා දී ඇත. 

  



ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 
2016 වර්ෂෙය් 4 වැනි කාර්තුව සඳහා වියදම් වාර්තාව   
 

      වගුව 2 

වැය 

විෂය 
විස්තරය 

2016 අනුමත 

පතිපාදන 

වියදම් 

අන්තිම 

කාර්තුව දක්වා 

4 වන 

කාර්තුෙව් 
මුළු එකතුව 

% 

  

  පුනරාවර්තන වියදම් 85,800,000 49,702,398 32,930,068 82,632,466 96 

  පුද්ගල පඩිනඩි         

1001 වැටුප් හා ෙව්තන    16,400,000 11,596,764 4,572,713 16,169,477 99 

1002 අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප්          250,000 176,046 60,193 236,239 94 

  ෙවනත් දිමනා                      -                        -    

1003 11 ඒකාබද්ධ අරමුදල    21,200,000 14,798,506 5,073,730 19,872,236 94 

1003 21 විෙශේෂ නීති ෙසේවා 10,500,000 2,321,211 7,917,965 10,239,176 98 

  ගමන් වියදම්                      -                        -    

1101 ෙද්ශීය          150,000 98,379 49,798 148,177 99 

1102 වි ෙද්ශීය                      -                        -    

  සැපයීම                      -                        -    

1201 ලිපිදව්ය හා කාර්යාලීය අවශ්යතා 780,000 551,624 208,593 760,217 97 

1202 ඉන්ධන      1,700,000 1,093,740 362870 1,456,610 86 

1203 ආහාරපාන හා නිල ඇඳුම්            16,000 16,000  16,000 100 

  නඩත්තු වියදම්                      -                        -    

1301 වාහන          850,000 539,000 307,260 846,260 100 

1302 යන්ත හා යන්ෙතෝපකරණ           178,735 136,229        36,720 172,949 97 

1303 ෙගොඩනැගිලි සහ ඉදි කිරිම්            5,265 5,265  5,265 100 

  ෙසේවා                      -                        -    

1401 පවාහන      3,000,000 2,107,420 750,000 2,857,420 95 

1402 තැපැල් සහ සන්නිෙව්දන      1,400,000 1,021,978 375,324 1,397,302 100 

1403 විදුලිය හා ජලය      5,400,000 2,830,670 2,339,006 5,169,676 96 

1404 
බදුකුලී සහ පළාත් පාලන ආයතන 

බදු 
   17,900,000 9,522,730 7,892,769 17,415,499 97 

1405 ෙවනත්      5,600,000 2,596,463 2,828,207 5,424,670 97 

  මාරු කිරීම්                      -                        -    

1506 
රජෙය් ෙසේවකයින් සඳහා ෙද්පළ ණය 

ෙපොලී 
         470,000 290,373 154,920 445,293 95 

  මූලධන වියදම්      3,050,000 587,577 2,133,950 2,721,527 89 

 මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා     86 

 වැඩි දියුණු කිරීම     0 

2002  යන්ත හා යන්ෙතෝපකරණ 76,500                    -   65,500  
   

65,500   
 

 2003 වාහන          150,000                    -                        -    

මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම                       -                        -    

2101 වාහන                      -                        -   - 

2102 ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ          512,000 407,310   96,635  503945 98 

2103 යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ      2,200,000 85,267 1,955,316 2,040,583 93 

 ධාරිතා සංවර්ධනය                      -                        -    



2401 
දැනුම වර්ධනය හා ආයතනික 

සංවර්ධනය 
         111,500 95,000 16,500 111,500 100 

  එකතුව    88,850,000 50,289,975 35,064,018 85,353,993 96

4.3 මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය 

මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 

පැවරී ඇති පධාන කාර්ය භාරයක් වන අතර ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ ෙපොලිස් ෙසේවයට 

විරුද්ධව ලැෙබන පැමිණිලි බාරෙගන විමර්ශනය ෙකොට අදාළ පරිදි පැමිණිලිකරුවන් ෙවත සහන 

සැලසීම ෙමම අංශෙය් පධාන කාර්යභාරයයි.  රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු ෙමම අංශෙය් 

අධ්යක්ෂ වශෙයන් කටයුතු කරන අතර සමස්ථ විමර්ශන කියාදාමය සඳහා මඟ ෙපන්වීම සහ එහි 

පගතිය ෙකොමිෂන් සභාවට වාර්තා කිරීම ෙමම අධ්යක්ෂවරයා විසින් ඉටු කරනු ලබයි.  හදිසි 

ස්වභාවෙය් සහ බරපතළ ගණෙය් සිද්ධීන් සම්බන්ධ විමර්ශන සෘජුවම ෙමම අංශෙය් 

අධ්යක්ෂවරයාෙග් පධානත්වෙයන් පත්කළ කමිටුවක් මඟින් සිදු කරනු ලබයි.   

මහජන පැමිණිලි බාරගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කිරිම සඳහා රජෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්  ෙකොමිෂන් 

සභාෙව් අධ්යක්ෂවරුන් ෙලස පළාත් කාර්යාල 09 හි ෙසේවය සඳහා ෙයොදවා ඇත.  සමාෙලෝචිත 

කාලය තුළ පළාත් අධ්යක්ෂවරුන් විසින් තම කාර්යාලයට ෙකලින්ම ලැබුණු පැමිණිලි ෙමන්ම 

ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ලැබී  පළාත් කාර්යාල ෙවත ෙයොමු කරන ලද පැමිණිලි  විමර්ශනයට ලක් 

කර ඇත.  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් සමාෙලෝචිත කාල සීමාව තුළදී විමර්ශනය 

කරන ලද පැමිණිලි පිළිබඳ විස්තර කාර්තු පදනමින් 3 වන වගුෙව් සඳහන් කර ඇත.   

2016 මහජන පැමිණිලි විමර්ශන පගතිය 
                                                කාර්තු පදනම මත                          වගුව  - 3 

 පළාත් කාර්යාලය 

ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා 1 

වන කාර්තුව 
අෙපල් - ජුනි 

2 වන කාර්තුව 
ජූලි - සැප්තැම්බර් 

3 වන කාර්තුව 
ඔක්ෙතෝම්බර් -ෙදසැම්බර් 

4 වන කාර්තුව

ලැබුණු 

පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

විසඳන 

ලද 

ලැබුණු 

පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

විසඳන 

ලද 

ලැබුණු 

පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 
විසඳන ලද 

ලැබුණු 

පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

විසඳන 

ලද 

1 
මූලස්ථාන 
කාර්යාලය  11  0 58 6 57 29 60 29 

2 බස්නාහිර පළාත 147  0 229 25 117 87 106 41 

3 
මධ්යම පළාත - 

මහනුවර 55  2 75 11 56 29 35 69 

4 
වයඹ - 

කුරුණැගල 34  13 57 47 33 40 16 30 

5 
දකුණු පළාත 

ගාල්ල 86  22 92 69 54 55 45 65 

6 
උතුරුමැද පළාත 
අනුරාධපුරය 23  15 25 24 26 21 17 20 

7 ඌව - බදුල්ල 40  0 33 31 30 23 24 28 

8 
සබරගමුව 
රත්නපුරය 33  2 35 29 28 26 15 19 



9 
උතුරු පළාත 
යාපනය 3  3 12 4 7 9 4 4 

10 
නැෙගනහිර 
පළාත 

මඩකළපුව 
26  0 47 3 25 34 3 7 

මුළු එකතුව 458  57 663 249 433 353 325 312 

ෙපොලිසියට විරුද්ධව ලැෙබන මහජන පැමිණිළි පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට පහසුවන ෙසේ පැය 

24 පුරාම කියාක්මක ක්ෂණික දුරකතන ඇමතුම් අංකයක් කියාත්මකව පවතියි. එම අංකය 1960 

වන අතර එය 2016 ෙපබරවාරි මස සිට පැය විසිහතර පුරාම කියාත්මකව පවතී. ෙමම කාලසීමාව 

තුළ ෙමම අංකයට  මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධ විමසීම් 512 ක් ලැබී තිබුණු අතර ෙමමඟින් 

මහජනතාව විසින් ෙපොලිසියට කරන ලද පැමිණිලි සම්බන්ධව කටයුතු කඩිනම් කර ගැනීම පිණිස 

අවශ්ය වන සහාය ලබාගැනීම පැමිණිලි පිළිබඳ වර්තමාන තත්ත්වය විමසීම  සඳහා ෙමම අංකය 

භාවිතා ෙකෙර්. 

 

  



4.4  ආයතන හා විනය අංශය  

ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සියළුම බඳවා ගැනීම්, පත් කිරිම්, උසස් කිරිම්, ස්ථාන මාරු කිරිම් ෙසේවෙය් ස්ථීර 

කිරිම් ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කිරිම් සහ විනය පාලන කටයුතු හා විශාම ගැන්වීම ඇතුළු කාර්යයන්ට 

අදාලව පතිපත්ති සම්පාදනය කිරිම සහ කියාත්මක කිරිම ආයතන හා විනය අංශයට පැවරී ඇත.  

ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන්ෙග් සිට ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 

ෙපොලිස්පති දක්වා රාජ්ය නිෙව්දිත නිලධාරින්ෙග් ඉහත සඳහන් කටයුතු ෙමම අංශය මඟින් ඉටු 

කරනු ලබන නමුත් රාජ්ය නිෙව්දිත ෙනොවන ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් සිට පධාන ෙපොලිස් 

පරික්ෂකවරුන් දක්වා වන සියළු නිලධාරින්ෙග් කටයුතු පිළිබඳ බලතල ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 

සභාව විසින් ෙපොලිස්පතිවරයාට පවරා දී ඇත.  එෙමන්ම ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නිලධාරින් විසින් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන විවිධ අභියාචනා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම ද ෙමම අංශය මඟින් ඉටු කරනු 

ලබයි.  වගු අංක 4 මඟින් ආයතන හා විනය අංශෙය් කාර්ය සාධනය දක්වා ඇත.  

 

ආයතන හා විනය අංශය විසින් 2016 වර්ෂෙය් 4 වන කාර්තුව තුළ කටයුතු පිළිබඳ පගතිය 

අනු 
අංකය  වැඩ විෂය 

1 වන 
කාර්තුව 

2 වන 
කාර්තුව 

3 වන 
කාර්තුව 

4 වන 
කාර්තුව 

එකතුව 

01 
 

විනය අංශය 
විභාග ෙවමින් පවතින විනය පරික්ෂණ 
සංඛ්යාව (රාජ්ය නිෙව්දිත නිලධාරීන්) 

88  57  31  26  202 

02  විනය නිෙයෝග ලබාදුන් සංඛ්යාව 04  09  20  11  44 

03 
මඟ ෙපන්වීම් ලබාදී විභාග ෙවමින් පවතින 
විනය පරික්ෂණ සංඛ්යාව  02  03  05  20  34 

04 
ෙකටුම්පත් කරන ලද ෙචෝදනා පත පරික්ෂා 
කිරිම්  ‐  02  05  03  10 

05 
කියාත්මක තත්තවෙය් ඇති මූලික විමර්ශන 
සංඛ්යාව  52  25  49  ‐  114 

06 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වුවවන්ට 
සහන සැලසීම.   ‐  ‐  129    129 

 

I  විශාමික  නිලධාරින්ට සහන සැලසීම.        05  05 

II 
උසාවි නිෙයෝග ෙහේතුෙවන් සහන 
අනුමත කර ඇතත් ලබා ෙනොදුන්       21  21 

III 
වැඩිදුර කියා කිරිම සඳහා ෙපොලිස්පති 
ෙවත යැවූ        26  26 

iV 
නීතිපති උපෙදස් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටින සංඛ්යාව 
 

      75  75 

07 

ෙපොලිස් නිලධාරින් විසින් කරන ලද විවිධ 
පැමිණිලි 
විභාග ෙවමින් පවතින මුළු අභියාචනා සංඛ්යාව

18  33  43  53  147 

ෙපොලිස්පතිෙගන් වාර්තා ඉල්ලා ඇති 18  40  36  38  132 
ෙපොලිස්පතිෙගන් වාර්තා ලැබී  අධ්යයනය 
කරමින් පවතින ලිපිෙගොනු සංඛ්යාව ‐  ‐  12  03    15 



අනු 
අංකය  වැඩ විෂය 

1 වන 
කාර්තුව 

2 වන 
කාර්තුව 

3 වන 
කාර්තුව 

4 වන 
කාර්තුව 

එකතුව 

08 

ආයතන අංශය 
උසස්වීම් පධානය කිරිම 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකරි (වි.ෙසේ.බ.) 

‐    15  06 
 
 
 
 
 

        175 

සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි (සාමාන්ය)පිරිමි ‐  ‐  04  --

සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි (සාමාන්ය)කාන්තා  ‐  ‐  01  -- 

09 

ෙපොලිස් අධිකරි (වි.කා.බ.)  ‐  ‐  14  02
ෙපොලිස් අධිකාරි (සාමාන්ය) පිරිමි ‐ ‐ 66  --

ෙපොලිස් අධිකාරි (සාමාන්ය) කාන්තා  ‐  ‐  02  -- 

10  ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි (පිරිමි) ‐  ‐  23  01
11  නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති (වැඩබලන පදනම) ‐  ‐  29  07
12  ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති  ‐ ‐ 05  --

13 

උසස්වීම් සහ ෙපරදාතම් කරන ෙලස ලැබී 
ඇති අභියාචනා  (නිෙව්දිත නිලධාරින්) 
උසස් කිරීම්  හා ෙපරදාතම් කිරිම් සඳහා ලැබී 
ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 

18  18  37  57  133 

ෙපොලිස්පති වාර්තා සඳහා ෙයොමුකළ  ‐  08  21  10  39 

 

නිෙව්දිත ෙනොවන නිලධාරින් (කණිෂ්ඨ 
නිලධාරින්) 
උසස් කිරීම්  හා ෙපරදාතම් කිරිම් සඳහා ලැබී 
ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 

98  208  319  456    1081 

ෙපොලිස්පති වාර්තා සඳහා ෙයොමුකළ  ‐  29  192  232  453 

14 

ස්ථාන මාරු නිෙයෝග නිකුත් කළ 
නිෙව්දිත නිලධාරී 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි (පිරිමි) 

‐    39  34  73 

සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි (කාන්තා) ‐ ‐ 01  02 03

ෙපොලිස් අධිකාරි (පිරිමි)  ‐ ‐ 21  17 38

ෙපොලිස් අධිකාරි (කාන්තා)  ‐  ‐  05  ‐‐  05 
ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි (පිරිමි) ‐  ‐  44  11  55 

නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති (වැඩ බලන)  ‐  ‐  03  03  06 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති  ‐  ‐  03  06  09 

15  නව ස්ථානාධිපති පත් කිරිම්  ‐  ‐  16  61  77 

16 

විවිධ කරුණු           

තනතුෙර් ස්ථීර කිරිම් (නිෙව්දිත නිලධාරින්)  13  16  37  22  108 

විශාම ගැනීම්  02  08  23  15  48 

ෙකොන්තාත් පදනමින් පත් කිරීම්  ‐  ‐  10  03  13 

ෛවද්ය ෙහේතු සහ නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම 
මත විශාම ගැනීම්  ‐  ‐  02  01  03 

ෙපෞද්ගලික විෙද්ශ නිවාඩු ලබාදීම්  ‐  ‐  06  04  10 

නිෙව්දිත නිලධාරින්ෙග් විවිධ අභියාචනා  08  18  37  20  83 

නිෙව්දිත නිලධාරින්ෙග් අභියාචනා  08  20  50  30  108 

 





17.ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා නව ලකුණු දීෙම් කමයක් හඳුන්වා දීම.  

18. කණිෂ්ඨ ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා උසස්වීම් ලබාදීෙම් කමය සංෙශෝධනය කිරිම. 

19. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති සඳහා ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ලකුණු ලබාදීම සංෙශෝධනය කිරිම. 

20. උසස් කිරිම් සහබඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය සංෙශෝධනයට ලක් කිරීම.  

    (අ) ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නිෙව්දිත ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙලස බඳවා ගැනීම සහ උසස්වීෙම් 

කමය සමාෙලෝචනයට ලක් කර ඇත.  (ස.ෙපො.අ. සිට නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති දක්වා)  

21.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සම (FR)  ෙගොනුකර ඇති නිලධාරින් 61 

ෙදෙනකුට පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් වීම් 

දීමට පියවර ෙගන ඇත.  

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සකස් කරන ලද නිර්ණායකයන් පදනම් කරගනිමින් පහත 

සඳහන් නිලධාරින් ෙවත කමිටු නිර්ෙද්ෂ මත උසස් වීම් ලබා ෙදන ෙලස ෙපොලිස්පතිවරයාට 

උපෙදස් ලබා දී ඇත.  

 ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර දක්වා 

 කාන්තා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරියන් කාන්තා ෙපොලිස් සැරයන් දක්වා 

  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියදුරු සිට ෙපොලිස් සැරයන් රියදුරු දක්වා 

  ෙපොලිස් සැරයන් (කාන්තා) සිට උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක  (කාන්තා)  දක්වා 

  ෙපොලිස් සැරයන් සිට උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක දක්වා  

 උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක සිට  ෙපොලිස් පරීක්ෂක දක්වා 

 උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක (කාන්තා) සිට ෙපොලිස් පරීක්ෂක  (කාන්තා)  දක්වා 

22   සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරී නිලෙය් සිට නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති දක්වා පියවෙරන් පියවරට 

උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා ලකුණු කමයක් සකස් කිරීම. 

23. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ පරිපාලන විනිශ්චයාධිකරණෙය් විභාග වන නඩු 18 සඳහා අවශ්ය වන 

නීතිපති නිරික්ෂණ හා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරිම.  

24 ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවයට අනුබද්ධ සහායක ෙසේවාවල් සහ ෛවද්ය ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම් සහ 

උසස්වීම් සම්බන්ධව පවතින ගැටළුකාරී තත්ත්වය නිරාකරණය කිරිමට පියවර ගැනීම.  

25. ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා කමෙව්දයක් සැකසීම.  



  



4.5 පතිපත්ති, නිති හා අභියාචනා අංශය 

ෙමම අංශය අධ්යක්ෂවරෙයකුෙග් පධානත්වෙයන් පවතින අතර එම අංශෙය් සහකාර 

අධ්යක්ෂවරුන් හතරෙදෙනක් ද ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇත.   

ෙමම අංශෙය් කාර්ය භාරය පහත පරිදි ෙව්. 

I. ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් තත්ත්වය උසස් කිරිම, ෙපොලිසිය සහ මහජනයා අතර සම්බන්ධතාවය 

වර්ධනය කිරිම සහ ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නිරත අයෙග් ගැටළු විසඳිමට අදාලව නව පතිපත්ති 

හඳුන්වා දීම, පතිපත්ති සම්පාදනය, කියාත්මක කිරිම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.   

II. බලතල පැවරීම,  නීති රීති සංස්කරණය කිරිම ඇතුළු නීතිමය කරුණුවලට අදාලව රාජකාරි 

ඉටු කිරිම.  

III. (අ)  නව ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන අවස්ථාෙව්දී එෙතක් ෙගොඩගැසී        

තිබුණු ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් අභියාචනා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරිම 

(ආ)  ෙපොලිස්පති විසින් ෙසේවය අතහැර යාමට, විනය කරුණුවලට අදාලව දී ඇති     

නිෙයෝගවලට විරුද්ධව ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ලැෙබමින් පවතින අභියාචනා 

සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරිම 

(ඇ)  පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම් කාරක 

සභාව ඉදිරිෙය් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම සහ නීතිපති ෙවතින් අවශ්ය වන 

පරිදි උපෙදස් ලබා ගැනීම.  

 

4.5.1 2016 වසෙර් අවසාන කාර්තුෙව්දී ෙමම අංශය මඟින් ඉටු කර ඇති කාර්යභාරය  

 

1. සැලසුම් සකස් කිරිම පිණිස සියළු ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි මානව හා ෙභෞතික සම්පත් 

සංගණනයක් පැවැත්වීම සඳහා විධි විධාන ෙයදීම. 

2. ශී ලංකා ෙපොලිසිය සම්බන්ධව සංවිධාන විගහය (Organizational Analysis) පිළිෙයල 

කිරිම සඳහා වන කටයුතු ආරම්භ කිරිම.   

3. අභියාචනා කියාවලියට අදාලව පරිපාටික රීති ගැසට් පතෙය් පළ කිරිම සඳහා අවශ්ය 

සංෙශෝධන ෙකටුම්පත් කිරීම.  

4. ෙපොලිස් ෙසේවයට සහ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට එෙරහිව ලැෙබන මහජන පැමිණිලි 

විමර්ශනය කිරීමට අදාළ පරිපාටික රීති ගැසට් පතෙය් පළ කිරීම සඳහා සංෙශෝධනය 

කිරීම.  

5. ශී ලංකා ෙපොලිසිය පතිසංස්කරණය සකස් කිරීම සඳහා අත්දැකීම් ලබා ගැනීෙම් 

අරමුණින් ශී ලංකා ෙපොලිසිය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය, 



උපාය මාර්ගික අධ්යයන කළාපීය මධ්යස්ථානෙය් සහෙයෝගෙයන් 2016 ඔක්ෙතෝම්බර් 

04-06 දින අතර “දකුණු ආසියාතික කළාපෙය් අනාගත ෙපොලිස් ෙසේවය” යන ෙත්මාව 

යටෙත් අන්තර්ජාතික සම්මන්තණයක් පැවැත්වීමට පියවර ගැනීම.   ෙමම 

සම්මන්තණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය තාක්ෂණික හා මුල්ය සහෙයෝගය එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන අරමුදල විසින් ලබාෙදන ලදි.  

6. ෙමම කාල සීමාව තුළ ෙසේවය අතහැරයාම් පිළිබඳ අභියාචනා 160 ක් ද විනය  කටයුතු 

පිළිබඳ අභියාචනා 184 ක් සම්බන්ධෙයන් ද කටයුතු කර ඇත. අදාල විස්තර 5 වැනි 

වගුෙව් දැක්ෙව්.  

 

වගුව -5

 අභියාචනා සම්බන්ධෙයන් වූ පගති වාර්තාව අවසන් කාර්තුව - 2016 

 

(අ) ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් 
නිෙයෝගවලට විරුද්ධවෙයොමු කර 
ඇති අභියාචනා 

1 වන කාර්තුව 2 වන කාර්තුව 3 වන කාර්තුව 4 වන කාර්තුව 

විනය ෙසේ.අ. විනය ෙසේ.අ. විනය ෙසේ.අ. විනය ෙසේ.අ. 

ඉදිරියට ෙගන ආ අභියාචනා 1085  619 1367 1408 1327 1501 1357  1480

 නව අභියාචනා 297  832 154 231 79 97 115  108

තීරණ ගන්නා ලද 15  43 194 138 49 118 184  160

 

 

 

(ආ) රා.ෙසේ.ෙකො. හා ජා.ෙපො.ෙකො. සභා 

නිෙයෝගවලට විරුද්ධව ලැබී ඇති අභියාචනා 
1 වන කාර්තුව 2 වන කාර්තුව 3 වන කාර්තුව 4 වන කාර්තුව 

ඉදිරියට ෙගන ආ පරිපාලන අභියාචනා 

විනිශ්චය අධිකාරිෙය් තීරන 
212  221  230  240 

පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිෙය් 

නව තීරණ 
9 18 18 43 

වසා දමන ලද 9 8 8 16 
නිරික්ෂණ/ ලිඛිත කරුණු දැක්වීම 26 20 28 28 
නඩු විභාගවලට ෙපනී සිටීම/ නිෙයෝග 35 40 31 60 
ෙපොලිස් නිලධාරින් විසින් ෙගොනු කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම්  සහ රිට් අයදුම්පත් 
ඉ/ෙග් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ/ අභියාචනාධිකරණ 68 110 116 128 
නව ෙශේෂ්./ අභි. නඩු 35 7 6 12 
නීතිපති උපෙදස් සඳහා ෙයොමු කළ 5 7 6 2 
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව සහ පාර්ලිෙම්න්තු ෙපත්සම් කාරක සභාව හා ඔම්බුඩ්ස්මන් ෙවත ෙයොමු කර ඇති  අභියාචනා  
මා.හි.ෙකො./ෙපත්සම්/ අභියාචනා 
ෙපත්සම් සංඛ්යාව    8 
ලබා දුන් සහන    3 



විභාගවන    5 
(ආ) රා.ෙසේ.ෙකො. හා ජා.ෙපො.ෙකො. සභා 

නිෙයෝගවලට විරුද්ධව ලැබී ඇති අභියාචනා 
1 වන කාර්තුව 2 වන කාර්තුව 3 වන කාර්තුව 4 වන කාර්තුව 

මහජන ෙපත්සම් කාරක සභා ෙපත්සම්/ අභියාචනා 
ෙපත්සම් සංඛ්යාව    25 
තීරණ ගත්    10 
විභාග වන     15 
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ෙවත ෙයොමු කළ ෙපත්සම් / අභියාචනා 
ෙපත්සම් සංඛ්යාව    04 
තීරණ ගත්    01 
විභාග වන    03 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Njrpa nghyp]; Mizf;FO 

 

Kd;Ndw;w mwpf;if 

 

 

2016 
2016 xf;Nlhgu; 01 Mk; jpfjp Kjy; brk;gu; 31 

(4 MtJ jtiz) 

 

 
 

Njrpa nghyp]; Mizf;FO 
09 Mk; ,yf;f fl;blk;> 

gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j ru;tNjr khehl;L kz;lgk;> 

ohtk<kiOzig<g!liuk<jk? 
nfhOk;G – 07. 

 

Jupj miog;G :‐ 1960 /071‐0361010 

njhiyNgrp :‐ 011‐5107721/22 

njhiyefy; :‐ 011‐2683307 



-j{bk<ktl<!:‐  www.npc.gov.lk 

kpd;dQ;ry;  :‐ info@npc.gov.lk   



jw;Nghija Mizf;FOtpd; mikg;G  

Nguhrpupau; jpU v];.uP. n`l;bNf   - jtprhsu; 

r%f tpQ;Qhdj;Jiw rpNu\;l Nguhrpupau; 

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;  

 

jpU. gp.vr;.kdJq;f     - cWg;gpdu; 

rl;lj;juzp 

 

jpUkjp rhtpj;jpup b tpN[Nrfu   - cWg;gpdu; 

rl;lj;juzp 

 

jpU. gP.V.n[aehjd;     - cWg;gpdu; 

Xa;Tngw;w gpujp nghyp];kh mjpgu; 

 

jpU it.vy;.vk;.rth`pu;    - cWg;gpdu; 

,yq;if ntspehl;L Nritapd; Kd;dhs;  

cj;jpNahfj;ju; - Kd;dhs; JhJtu;  

 

jpU jpyf; nfhy;YNu     - cWg;gpdu; 

Xa;Tngw;w ,yq;if epu;thf Nrit cj;jpNahfj;ju; 

Kd;dhs; mikr;Rr; nrayhsu;  

 

jpU. gpNud;f; b rpy;th    - cWg;gpdu; 

Xa;Tngw;w nghyp];kh mjpgu; 

 

jpU. vd;.Mupajh] FNu    - nrayhsu; 

murhq;f Nrit Mizf;FOtpd;  

Kd;dhs; gjpy; nrayhsu; 

  



 

nray;Nehf;F 

“ek;gfkhdJk; RahjPdkhdJk; njhopy; uPjpahdJkhd nghyp]; 

Nritnahd;wpd; %yk; ghJfhg;ghd> ,luw;w mikjpahd xU r%fk;” 

 

 

 

nraw;gzp 

“kdpj cupikfSf;F kjpg;gspj;J kw;Wk; ghJfhj;J 

nghJkf;fSf;fhd nghWg;Gf;$wiy cWjpg;gLj;Jk; rl;lthl;rpia 

epiyepWj;jf;$ba tpidjpwd;kpf;f  ntspg;gilj;jd;ikAs;s 

nghJkf;fspd; mgpyhi\fSf;F gjpyspf;Fk; Nritahf  ,yq;if 

nghyp]; Nritia khw;Wjy;” 

 

 

 

cs;shu;e;j ngWkhdq;fs; 

RahjPdk; 
Neu;ik 

nghWg;Gf;$wy; 
$l;Llik 

njhlu;r;rpahd fw;wy; 
gilg;ghw;wy 

  



cs;slf;fk; 

1. Mizf;FO gw;wpa nghJ kPsha;T      01 

 

2. 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpj; jtizf;fhd nrayhw;Wif gw;wpa mwpKfk; 03 

 

3. nghyp]; Mizf;FOtpd; mjpfhuq;fs; kw;Wk; nraw;ghLfs;  04 

 

4. Mizf;FOtpd; gy;NtWgl;l gpupTfs; kw;Wk; mtw;wpd; nraw;ghLfs; 05 
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01. Mizf;FO gw;wpa nghJthd kPsha;T  

murpayikg;Gf;fhd 19 MtJ jpUj;jj;jpd; %yk; 2015 xf;Nlhgu; khjj;jpy; 

epWtg;gl;l Njrpa nghyp]; Mizf;FOTf;F gpujhd gzpfs; ,uz;il 

epiwNtw;Wtjw;F gue;Jgl;l mjpfhuq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. KjyhtJ gzp 

ahnjdpy;> nghyp]; jpizf;fsj;jpYs;s kdpj tsj;ij rpwe;j 

Kfhikj;Jtj;JlDk; tpidj;jpwDlDk; nraw;gLj;JtjDhlhf nghJkf;fSf;F 

njhopy; uPjpahd cau;e;j Nritia toq;FtjhFk;. mj;NjhL> rl;l tpNuhj 

nray;fspd;; %yk; kw;Wk; VNjDk; xU rk;gtk; njhlu;ghf rl;l uPjpahf 

nraw;glhkypUg;gjd; %yk; nghJkf;fSf;F Vw;gLk; mePjpapypUe;J mtu;fis 

ghJfhj;Jf;nfhs;tJ ,uz;lhtJ gzpahFk;. mjw;fika Nkw;gb Njrpa 

nghyp]; Mizf;FOTf;F ghupa nghWg;G toq;fg;gl;Ls;sNjhL> Nkw;gb 

Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;Sk; nghUl;L murpayikg;gpdhNyNa Njitahd 

mjpfhuq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.  

murpayikg;Gj; jpUj;jj;jpd; %yk; ifaspf;fg;gl;Ls;s gzpfis 

epiwNtw;Wtjw;F Njitahd cs;sf fl;likg;ig mikj;J Njitahd 

Mszpia Ml;Nru;g;gjw;F Muk;g rpy khjq;fspy; elbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  xU epWtdj;jpd; mbg;gil Nehf;fq;fis 

epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;F me;j epWtdj;jpd;; Nehf;F> nraw;gzp kw;Wk; 

ngWkhdq;fs; Nghd;wtw;iw jahupf;f Ntz;bapUg;gjdhy; Njrpa nghyp]; 

Mizf;FOtpdhy; mg;gzpfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mt;tg;NghJ nra;ag;gl;l 

murpayikg;Gj; jpUj;jq;fspd; %yKk; Vida jhf;fq;fs; fhuzkhfTk; Njrpa 

nghyp]; Mizf;FO 2002 Mk; Mz;bypUe;J gbg;gbahf gy cau;T 

jho;TfSld; gupzhk tsu;r;rpaile;J te;Js;sJ. MapDk; jw;Nghija 

Mizf;FO mj;jifa rthy;fSf;F Kfk; nfhLg;gjw;F eltbf;iffis 

vLj;J tUfpd;wJ. Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpdhy; nfhs;iffs;> eilKiw 

tpjpfs; vd;gtw;iw milahsk; fz;L mtw;iw jahupj;J 

eilKiwg;gLj;Jtjw;F gy;NtWgl;l jug;gpdupd; xj;Jiog;G mtrpankd;gJ 

,dk;fhzg;gl;Ls;sNjhL> mjw;fika mj;jifa jug;gpdu;fspd; 

tiyaikg;nghd;W cUthf;fg;gl;Ls;sJ. me;j tiyaikg;gpw;Fs; Neubahf 

my;yJ kiwKfkhf ehl;by; rl;lj;ij epiyehl;Lk; gzpapy; <Lgl;Ls;s 

,yq;if nghyp]; jpizf;fsk;> rl;lKk; xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp 

mikr;R kw;Wk; gy;NtWgl;l mur kw;Wk; mur rhu;gw;w epWtdq;fs; vd;gd 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd. nghJkf;fspd; kw;Wk; gy;NtWgl;l jug;gpdupd; 

ek;gpf;ifia ntd;nwLg;gnjd;gJ ,yFthd fhupaky;y. vdNt Njrpa nghyp]; 

Mizf;FOtpdhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l gy;NtWgl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; gw;wpa 



jfty;fis toq;Ftjw;F $ba ftdk; nrYj;jg;gl;lJ. nghJkf;fSf;F 

jukhd kw;Wk; tpidj;jpwd;kpf;f Nritia toq;Fk; nghUl;L nghJkf;fSf;Fk; 

nghyp]hUf;Fk; kj;jpapy; njhlu;ig tpUj;jp nra;tjw;Fk; kpfTk; 

ntspg;gilj;jd;ikAld; nghJkf;fspd; fUj;Jf;fis mwpe;Jnfhs;tjw;Fk; 

Vw;Gila jug;gpdu;fspd; xj;Jiog;Gf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; Njrpa 

nghyp]; Mizf;FOtpdhy; jpl;lkplg;gl;lJ.    

kPsha;Tf;Fupa fhyg;gFjpapy; Mizf;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfs; 

njhlu;ghd jfty;fis jtiz mbg;gilapy; Kd;itg;gJ ,e;j mwpf;ifapd; 

Nehf;fkhFk;. ,jDhlhf gue;j kf;fs; Neakpf;f nghyp]; Nritia 

cUthf;Fk; nghUl;L Njitahd jpl;lq;fs; njhlu;ghd ,uj;jpdr; RUf;fkhd 

jfty;fs; ,e;j mwpf;if %yk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. mjd; %yk; ehl;bDs; 

ey;yhl;rpf; Nfhl;ghLfspy; cs;slf;fgl;Ls;s nfhs;iffis 

mile;Jnfhs;tij cWjpg;gLj;Jk; Nehf;fpy; gue;j ntw;wpg; ghijia Nehf;fp 

Njrpa nghyp]; Mizf;FO efu;e;Js;sJ.    ,yq;if nghyp]; 

jpizf;fsj;jpdJk; Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpdJk; ew;ngaiuAk; 

ek;gfj;jd;ikiaAk; Nkk;gLj;Jtjw;F nghJkf;fs; Neakpf;f nghyp]; 

Nritnahd;iw fl;bnaOg;Gk; nghUl;L nghJkf;fsJk; gpujhd jug;gpduJk; 

ngyp]hupdJk; kw;Wk; Mizf;FO cj;jpNahfj;ju;fspdJk; xj;Jiog;Gld; 

vjpu;ghu;f;Fk; ,yf;Ffs; kw;Wk; ntw;wpfis Nehf;fp ,yFthf gazpf;f 

KbAnkd Mizf;FO cWjpahf ek;Gfpd;wJ.  



2. Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpd; 2016 Mk; Mz;bd; 4 MtJ 

jtizapd; nrayhw;Wif mwpf;ifapid mwpKfg;gLj;jy;. 

RahjPd Mizf;FOf;fspd; nraw;ghLfs; njhlu;ghf mbf;fb ftdk; nrYj;Jk; 

nghUl;L jtiz mbg;gilapy; mwpf;ifnahd;iw rku;g;gpf;FkhW 

murpayikg;Gg; Nguitapd; jtprhsupdhy; RahjPd Mizf;FOf;fSf;F 

mwpTiu toq;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fpzq;f> 2016 Mk; Mz;bd; KjyhtJ> 

,uz;lhtJ kw;Wk; %d;whtJ nrayhw;Wif mwpf;iffs; mupayikg;Gg; 

Nguitf;Fk; ghuhSkd;wj;jpw;Fk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.  

2016 Mk; Mz;bd; 4 MtJ jtizf;Fupa mjhtJ 2016 xf;Nlhgu; 01 Mk; 

jpfjp Kjy; 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fupa  mwpf;if 

,j;jhy; rku;g;gpf;fg;gLfpd;wJ.  



3. Mizf;FOtpd; mjpfhuq;fs; kw;Wk; nraw;ghLfs;  

murpayikg;Gf;fhd 19 MtJ jpUj;jj;jpd; 155v(1)(m) gpuptpd; gpufhuk; nghyp]; 

Mizf;FOTf;F cupj;jhf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fs;; gpd;tUkhW.  

 nghyp];kh mjpgu; jtpu;e;j ngyp]; cj;jpNahfj;ju;fspdJ epakdk;> gjtp 

cau;T> ,lkhw;wk; kw;Wk; mtu;fsJ xOf;fhw;Wf; fl;Lg;ghLfs; kw;Wk; 

gjtp ePf;fk; nra;Ak; mjpfhuq;fs;.   

 nghyp]; cj;jpNahfj;jnuhUtUf;Nfh my;yJ nghyp]; Nritf;Nfh vjpuhf 

nghJkf;fsplkpUe;J fpilf;fg;ngWk; Kiwg;ghLfs tprhuiz nra;J 

rl;lj;jpdhy; Mf;fg;gl;Ls;s Vw;ghLfSf;F mika epthuzq;fis toq;f 

eltbf;if vLj;jy;.  

 nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fs; njhlu;ghf gpd;tUk; tplaq;fs; njhlu;ghf 

eltbf;if vLf;fpd;w NghJ Mizf;FOtpdhy; nghyp];kh mjpgiu 

crhtp jPu;khdnkLj;jy; Ntz;Lk;.  

m) Fwpj;j tplak; njhlu;ghf mikr;ruitapdhy; jPu;khdpf;fg;gLk; 

VNjDk; nfhs;iff;F cl;gl;L nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fspd; 

Ml;Nru;g;G> gjtp cau;T kw;Wk; ,lkhw;wk; njhlu;ghd xOq;F 

tpjpfis jahupj;jy;.  

M) nghyp]; Nritapd; tpidj;jpwidAk; RahjPdj;ijAk; tpUj;jp 

nra;Ak; Nehf;fpy; gapw;rpfis jpl;lkpLk; NghJ> 

,) Njrpa kw;Wk; khfhz kl;lj;jpyhd ghtidf;F Njitahd 

MAjq;fs; kw;Wk; ntbnghUl;fs; kw;Wk; Vida cgfuzq;fis 

toq;Fk; NghJ> 

<) elj;ijf; Nfhit kw;Wk; xOf;f eilKiwfs; njhlu;ghf 

jPu;khdq;fis vLf;Fk; NghJ> 

murpayikg;gpd; xd;gjhtJ ml;ltizapd; 1 MtJ gpd;dpizg;gpd; fPo; 

cupj;jhf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fSf;F mika Mizf;FOtpdhy; jdJ 

mjpfhuq;fis eilKiwg;gLj;Jk; gzp Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.  



4.  nghyp]; Mizf;FOtpd; gpupTfs; kw;Wk; cg gpupTfs; 

Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpd; gzpfis epiwNtw;Wtjw;F gpd;tUk; gpupTfs; 

Mizf;FOtpy; epWtg;gl;Ls;sd.  

1. epu;thfk;> Muha;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT. 

2. fzf;Fg; gpupT. 

3. nghJkf;fs; Kiwg;ghLfs; tprhuizg; gpupT. 

4. jhgd kw;Wk; xOf;fhw;Wg; gpupT.  

5. nfhs;if> rl;lk; kw;Wk; Nkd;KiwaPl;Lg; gpupT.  

,q;Fs;s epu;thf> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT gpd;tUk; %d;W 

cggpupTfisf; nfhz;Ls;sJ. 

I. Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT 

II. Clfg; gpupT  

III. jfty; njhopy;El;gg; gpupT 

4.1 epu;thf> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT (ARDD)  

,g;gpuptpd; nraw;ghLfs; ,Utifg;gLk;. ,jd; Kjw; gzp ahnjdpy;> Mszp 

Ml;Nru;g;G> gapw;rp  cs;spl;l kdpjts; Kfhikj;Jtk; gw;wpa nghWg;Gf;fs; 

,g;gpupTf;F nghWg;gspf;fg;gl;Ls;sd. mj;NjhL md;whl epu;thf eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sy;> nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy; nra;tJkhFk;. 

Njrpa nghyp]; Mizf;FOTf;F Njitahd cj;jpNahfj;ju;fs; ,yq;if 

epu;thf Nrit> ,yq;if fzf;fhsu; Nrit> mur Kfhikj;Jt Nrit kw;Wk; 

Vida Nritfisr; Nru;e;j cj;jpNahfj;ju;fs; muhrq;f NritapypUe;J 

,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sdu;. NkYk; Clf cj;jpNahfj;ju;> tprhuiz 

cj;jpNahfj;ju; MfpNahu; nghyp]; Mizf;FOTf;F Neubahf 

Ml;Nru;f;fg;gl;Ls;sdu;. mj;NjhL murhq;f epu;thf Rw;wwpf;if ,y 9/2007  fPo; 

nghyp]; Mizf;FOTf;F Xa;Tngw;w cj;jpNahfj;ju;fSk; kPz;Lk; Nritapy; 

<LgLj;jg;gl;Ls;sdu;. Clfg; gpuptpdhy; Mizf;FOTf;F Njitahd Clf 

njhlu;Gfs; kw;Wk; mr;R Mtz Ntiyfs; epiwNtw;wg;gLfpd;wd. jfty; 



njhopy;El;gg; gpuptpdhy; Mizf;FOtpd; fzpdp kw;Wk; njhopy;El;g trjpfs; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. 

 

4.1.1 Clfg; gpupT     

mr;R kw;Wk; ,yj;jpudpay; Clfq;fNshL njhlu;Gila mwpf;iffs; njhlu;ghf 

md;whl eltbf;iffis Nkw;nfhz;L nghUj;jkhd Clf mwpf;iffis 

thuj;jpw;F xUKiw Mizf;FOtpd; ftdj;jpw;F rku;g;gpj;jy;> NkYk; Clf 

mwpf;iffis ntspaply;> fhyj;jpw;Nfw;w tifapy; nra;jpahsu; khehLfis 

xOq;F nra;jy;. mjd; %yk; Mizf;FOtpd; eltbf;iffs; njhlu;ghf 

nghJkf;fisAk; nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fisAk; mwpt+l;Ljy;. 

4.1.2 jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; gpupT 

jfty; njhopy;El;g mgptpUj;jp eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJ ,g;gpupTf;Fupa 

gzpahFk;. 

4.1.3 Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT (RDU) 

Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT nghyp]; Mizf;FOTf;F mz;ikapy; 

,izf;fg;gl;l xU Gjpa gpupthFk;. epu;thfg; gpuptpd; Gjpa gpupnthd;whf jdpahf 

,J nraw;gLfpd;wJ. Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpdhy; Gjpjhf Muk;gpf;fg;gLk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis jpl;lkpLjy;> xOq;F nra;jy;> eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; 

kjpg;gPL nra;jy; vd;gd ,g;gpuptpd; gpujhd nraw;ghLfshFk;. jw;Nghija 

Mizf;FOtpdhy; rfy Gjpa epfo;;r;rpj;jpl;lq;fis Kd;ndLf;Fk; 

eltbf;iiffs; ,g;gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. nfhs;iffis tFf;Fk; 

NghJ gpuNahrdkspf;ff;$ba tplaq;fs; njhlu;ghf fUj;Jf;fs; kw;Wk; 

Kd;nkhopTfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F nghJkf;fsplkpUe;Jk; Vida 

jug;gpdu;fsplkpUe;Jk; fUj;Jf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Mizf;FOtpd; 

mwpTiuapd; Ngupy; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd. NkYk; 

Nghf;Ftuj;Jg; gpupT> R+oy; ghJfhg;Gg; gpupT> gpui[fs; nghyp]; gpupT kw;Wk; 

Rw;Wyh nghyp]; cl;gl gy;NtWgl;l JiwfSf;F Kf;fpa ftdk; nrYj;jp 

vjpu;fhyj;jpy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jtjw;F  ,g;gpuptpdhy; 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  



,g;gpuptpdhy; kPsha;Tf;Fupa fhyg;gpuptpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfs; rpy 

gpd;tUkhW.  

4 MtJ jtizapd; nrayhw;Wif ml;ltiz – 01  

njhlu; 
,y 

jpfjp 
fye;Jiuahlg;gl;l 
tplak; 

gq;Nfw;G epWtdk; 

01 2016.10.12 

,yq;if nghyp]; 
Nritapy; 
Kfk;nfhLf;f 
Neupl;Ls;s Mz; ngz; 
ghy;epiy NtWghL 
njhlu;ghd gpur;rpidfs; 

nghyp]; 
Mizf;FOtpd; 
jtprhsu;> nrayhsu;> 
rpNu\;l cWg;gpdu;fs;> 
nghyp]; 
jiyikafj;jpd; ngz; 
nghyp]; 
cj;jpNahfj;ju;fs;> 
rpNu\;l nghyp]; 
mj;jpal;rfu; re;jpuh 
my`Nfhd; kw;Wk; 
nghyp]; mjpubg;gilg; 
gzpg;ghsu; jpU 
jTyfy  

Njrpa nghyp]; 
Mizf;FO 
kw;Wk; ,yq;if 
nghyp];   
 

02 2016.11.18 Rw;Wyh nghyp]; gpupit 
tpUj;jp nra;jy;.  

nghyp]; 
Mizf;FOtpd; gjpy; 
flik jtprhsu;> 
Mizf;FO 
cWg;gpdu;fs;> rpNu\;l 
Mszp cWg;gpdu;fs;> 
Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigapd; 
gzpg;ghsu; kw;Wk; 
Rw;Wyh gpupTf;F 
,izg;Gr; 
nra;ag;gl;Ls;s 
nghyp]; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

Njrpa nghyp]; 
Mizf;FO 
kw;Wk; Rw;Wyh 
nghyp]; gpupT  
 

03 2016.11.18 Nghf;Ftuj;Jg; gpupit 
tpUj;jp nra;jy;  

nghyp]; 
Mizf;FOtpd; 
jtprhsu;> 
cWg;gpdu;fs;> rpNu\;l 
cj;jpNahfj;ju;fs; 
kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jg; 
gpupT gzpg;ghsu; 

Nghf;Ftuj;J 
nghyp]; kw;Wk; 
Njrpa nghyp]; 
Mizf;FO  

04 2016.12.09 

Njrpa nghyp]; 
Mizf;FOTf;F 
epjpiag; 
ngw;Wf;nfhs;sy;  

If;fpa ehLfs; 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 
gpujpepjpfs;> Njrpa 
nghyp]; 
Mizf;FOtpd; 
cWg;gpdu;fs;> 
nrayhsu; kw;Wk; 
Mszp 
cj;jpNahfj;ju;fs;  
 
 
 
 
 
 

If;fpa ehLfs; 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;l 
mYtyfk;> Njrpa 
nghyp]; 
Mizf;FO  



njhlu; 
,y 

jpfjp 
fye;Jiuahlg;gl;l 
tplak; 

gq;Nfw;G epWtdk; 

05 2016.12.14 

nghyp]; 
jpizf;fsj;jpd; 
ngz;fs; gzpafj;ij 
mgptpUj;jp nra;tjw;F 
epjp jpul;Ltjw;fhf 
elhj;jg;gl;l 
fye;Jiuahly;  

Njrpa nghyp]; 
Mizf;FOtpd; 
nrayhsu;> If;fpa 
mnkupf;f ed;nfhil 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 
jiytp jpUkjp. Jrpjh 
gpygpl;ba kw;Wk; Njrpa 
nghyp]; 
Mizf;FOtpd; 
rpNu\;l 
cj;jpNahfj;ju;fs;   

If;fpa mnkupf;f 
ed;nfhil 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 
kw;Wk; Njrpa 
nghyp]; 
Mizf;FO  

06 2016.12.30 

nghyp]; 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd 
,uz;lhk; nkhop gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 
juj;ij tpUj;jp 
nra;jy;.  

murfUk nkhopfs; 
jpizf;fs 
Mizahsu;> Njrpa 
nghyp]; 
Mizf;FOtpd; 
cWg;gpdu;fs; kw;Wk; 
Mizf;FOtpd; 
rpNu\;l 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

murfUk 
nkhopfs; 
jpizf;fsk; 
kw;Wk; Njrpa 
nghyp]; 
Mizf;FO  

07 2016.11.01 

Nkhjiu Kjy; 
mtp]htiy tiuapy; 
fszp fq;ifiag; 
ghJfhf;Fk; 
fUj;jpl;lj;ij 
jahupg;gjw;fhd Muk;g 
fye;Jiuahly;.  

Njrpa nghyp]; 
Mizf;FOtpd; gjpy; 
flik jtprhsu;> 
nrayhsu;> rpNu\;l 
cj;jpNahfj;ju;fs;> 
Rw;whly; gpuptpd; 
gzpg;ghsu; kw;Wk; 
Vw;Gila nghyp]; 
epiyaq;fspd; 
nghWg;gjpfhupfs; 
kw;Wk; me;j nghyp]; 
epiyaq;fSf;Fg; 
nghWg;ghd cjtp 
nghyp]; 
mj;jpal;rfu;fs;  

Njrpa nghyp]; 
Mizf;FO 
kw;Wk; Rw;whly; 
nghyp]; gpupT  

08 
2016.12.08 
kw;Wk; 
2016.12.14 

nghyp]; 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf 
jahupf;fg;gl;l xOf;ff; 
Nfhit njhlu;ghf 
mwpt+l;Lk; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 
,uz;il elhj;Jjy;. 

Nritf;fhyg; 
gapw;rpapy; gq;Fgw;wpa 
rfy 
cj;jpNahfj;ju;fSk;.  

nghyp]; gapw;rp 
ghlrhiy> fl;lhd

 



4.2 fzf;Fg; gpupT (AD) 

Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpd; fzf;Fg; gpuptpdhy; ejp kw;Wk; fzf;FfPl;L 

eltbf;iffs; Ngzg;gLfpd;wd. epjp xOq;F tpjpfSf;F mikthf mit 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mjw;fpzq;f ,g;gpupT vg;nghOJk; nghJ jpiwNrupAld; 

njhlu;Gfisg; Ngzpa tz;zk; Njrpa nghyp]; Mizf;FOTf;F Njitahd 

epjp xJf;fPLfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F eltbf;if vLf;fpd;wJ. mjw;fika> 

epjp kw;Wk; xJf;fPLfs; Kfhikj;Jtk;> nryTf; fl;Lg;ghL> nghUl; gjpNtl;Lg; 

nghUl;fs;> mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs; vd;gtw;iw toq;fy; 

nra;tJ ,e;jg; gpuptpd; nraw;ghlhFk;. mj;Jld; gpujhd mYtyfj;Jld; 

,izf;fg;gl;Ls;s 09 khfhz mYtyfq;fspd; Njitg;ghLfisAk; epiwT 

nra;fpd;wJ. mj;NjhL cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd rk;gsk; kw;Wk; gy;NtWgl;l 

nfhLg;gdTfs; njhlu;ghf eltbf;if vLg;gJk; fzf;Fg; gpuptpd; gzpfSf;Fs; 

mlq;Fk;. 

nghyp]; Mizf;FOtpd; epjp epyik  

kPsha;Tf;Fupa fhyg;gFjpf;F Vw;Gila epjp epyik jtiz mbg;gilapy; 

gpd;tUkhW.  



ml;ltiz - 2 
Njrpa nghyp]; Mizf;FO

2016 Mk; Mz;bd; 4 MtJ jtizf;fhd nryT mwpf;if 
nryTj; 
jiyg;G 

tplak; 2016  
tUlj;jpw;fhd 
epjp xJf;fPL 

 

nryT 

% 
,Wjp 
jtiz 
tiu 

4 MtJ 
jtiz 

nkhj;jk; 

    &gh. &gh. &gh. &gh. &gh.
  

kPz;nlOk; nryT 85,800,000 49,702,398 32,930,068 82,632,466 96 

  MSf;Fupa Ntjdhjpfs;         
2112! rk;gsKk; NtjdKk;    16,400,000 11,596,764 4,572,713 16,169,477 99 
2113! Nkyjpf kw;Wk; tpLKiw 

ehs; rk;gsk;           250,000 176,046 60,193 236,239 94 

! NtW nfhLg;gdTfs;  
2114! 11 jpul;L epjpak;    21,200,000 14,798,506 5,073,730 19,872,236 94 

2114! 21 tpNrl rl;l Nritfs; 10,500,000 2,321,211 7,917,965 10,239,176 98 

!! gpuahzr; nryT  
2212! cs;ehl;L          150,000 98,379 49,798 148,177 99 
2213!

ntspehl;L     
-       

-    

!! toq;fy;fs;  

2312!
fhfpjhjpfSk; mYtyf 
NjitfSk; 780,000 551,624 208,593 760,217 97

2313! vupnghUs      1,700,000 1,093,740 362870 1,456,610 86 
2314! czT ghdq;fs; kw;Wk; 

rPUilfs;            16,000 16,000  16,000 100 

!! guhkupg;Gr; nryTfs;  
2412! thfdk;          850,000 539,000 307,260 846,260 100 
2413! ,ae;jpuq;fSk; 

cgfuzq;fSk;          178,735 136,229        36,720 172,949 97 

2414! fl;blq;fSk; 
epu;khzpg;Gf;fSk;            5,265 5,265  5,265 100 

!! Nritfs;     
2512! Nghf;Ftuj;J      3,000,000 2,107,420 750,000 2,857,420 95 
2513! jghy; kw;Wk; njhiy 

njhlu;G      1,400,000 1,021,978 375,324 1,397,302 100 

2514!
ePUk; kpd;rhuKk;      5,400,000 2,830,670 2,339,006 5,169,676 96 

2515! tupfs; kw;Wk; cs;Suhl;rp 
rigfSf;fhd tupfs;     17,900,000 9,522,730 7,892,769 17,415,499 97 

2516! NtW      5,600,000 2,596,463 2,828,207 5,424,670 97 
!! khw;wPLfs;  
2617! mur Copau;fspd; Mjdf; 

fld; tl;b          470,000 290,373 154,920 445,293 95 

!!
%yjd nryTfs;      3,050,000 587,577 2,133,950 2,721,527 89 

!! %yjdr; nrhj;Jf;fspd; 
Gdu;epu;khzk; kw;Wk; 
mgptpUj;jp 

    86 

3113! ,ae;jpuq;fSk; 
cgfuzq;fSk; 76,500   

-   65,500    
65,500    

3114! thfdk;         150,000       
!! %yjdr; nrhj;Jf;fis 

ifg;gw;wy;  
3212! thfdk;  
3213! jsghlq;fSk; mYtyf 

cgfuzq;fSk;           512,000 407,310   96,635  503945 98 
3214! ,ae;jpuq;fSk; 

cgfuzq;fSk;      2,200,000 85,267 1,955,316 2,040,583 93 
 kdpj ts mgptpUj;jp  
2401 mwpT tpUj;jp kw;Wk; 

mYtyf mgptpUj;jp          111,500 95,000 16,500 111,500 100 

  
nkhj;jk;    88,850,000 50,289,975 35,064,018 85,353,993 96

 



4.3 nghJrd Kiwg;ghLfs; tprhuizg; gpupT (PCID) 

nghJkf;ffs; Kiwg;ghLfs; tprhuiz nra;jy; Njrpa nghyp]; 

Mizf;FOTf;F murpayikg;gpdhy; cupj;jhf;fg;gl;Ls;s xU gpujhd 

nraw;ghlhFk;. nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fSf;F my;yJ nghyp]; Nritf;F 

vjpuhf nghJ kf;fsplkpUe;J fpilf;fg;ngWfpd;w Kiwg;ghLfis 

nghWg;Ngw;gJk; mJ gw;wp tprhuiz nra;jYk; kw;Wk; mjpUg;jpf;Fs;shd nghJ 

kf;fSf;F epthuzq;fisg; ngw;Wf;nfhLg;gJk; nghJrd Kiwg;ghLfs; 

tprhuizg; gpuptpd; Kf;fpa nghWg;ghFk;. rpNu\;l murhq;f 

cj;jpNahfj;jnuhUtu; nghJrd Kiwg;ghLfs; gpuptpd; gzpg;ghsuhf flikg; 

Gupfpd;whu;. mtu; ,g;gpuptpd; midtUf;Fk; mwpTWj;jy;fis toq;fp 

topelhj;JtJld; Kd;Ndw;wj;ij Mizf;FOTf;F mwpf;ifapLjy; Ntz;Lk;. 

ehl;bd; nghJ kf;fspdhy; kpfTk; fuprid nrYj;jf;$ba ru;r;irf;Fupa 

Kiwg;ghLfis Neubahf ,g;gpuptpd; gzpg;ghsupd; jiyikapy; Vw;Gila 

rk;gtj;ij tprhuiz nra;tjw;F epakpf;fg;gLk; FOnthd;wpd; %yk; 

tprhuizfs; elhj;jg;gLk;.  

nghJkf;fs; Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;a gzpg;ghsu;fshf rfy 
khfzq;fSf;Fk; rpNu\;l murhq;f cj;jpNahfj;ju;fs; jiyikapy; khfhz 
mYtyfq;fs; 09 jhgpf;fg;gl;Ls;sd. nghyp]; Mizf;FOTf;F rku;g;gpf;fg;gLk; 
nghJkf;fs; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; khfhz mYtyfq;fSf;F Neubahf 
fpilf;fg;ngWk; nghJkf;fs; Kiwg;ghLfs; kPsha;Tf;Fupa fhyg;gFjapy; 
tprhuiz nra;ag;gl;ld. Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpdhy; kPsha;Tf;Fupa 
fhyg;gpuptpy; tprhuiz nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfs; jtiz mbg;gilapy; 3 Mk; 
ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sJ. 



ml;ltiz - 03 

2016 Mz;;by; nghJkf;fs; Kiwg;ghl;Lg; gpuptpd; Kd;Nd;wwk;  

jtiz mbg;gilapy; 

 

nghyp]hUf;F vjpuhf fpilf;fg;ngWk; nghJkf;fs; Kiwg;ghLfs; njhlu;ghf 

cldbahf eltbf;if vLg;gjw;F 24 kzp NeuKk; NritapYs;s Jupj 

miog;G trjp nra;ag;gl;Ls;sJ. epiya Kiwg;ghLfSf;fhf 2016 ngg;Utup 

khjj;jpypUe;J RUf;f njhiyNgrp ,yf;fk; 1960 nghJkf;fspd; trjpf;fhf 24 

NeuKk; NritapYs;sJ. ,f;fhyg; gpuptpy; ,e;j njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F 512 

Kiwg;ghLfs; fpilf;fg;ngw;Ws;sd. nghJkf;fspdhy; nghyp]hUf;F vjpuhf 

Kd;itf;ggl;l Kiwg;ghLfis Jupjkhf tprhuiz nra;J Kbg;gjw;Fk; mjw;F 

Njitahd xj;Jiog;Gf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; ,e;j ,yf;fk; 

gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 
khfhz 

mYtyfk; 

rdtup – khu;r;  
1 MtJ jtiz 

Vg;uy; - [{d;  
2 MtJ jtiz 

[{iy – nrg;lk;gu; 
3 MtJ jtiz 

xf;Nlhgu; - brk;gu; 
4 MtJ jtiz 

fpilf;fg;
ngw;w 

Kiwg;gg
Lfspd; 
vz;zpf;
if 

jPu;f;fg;gl;
lit 

fpilf;fg;ngw;w 
Kiwg;ggLfsp
d; vz;zpf;if 

jPu;f;fg;g
l;lit 

fpilf;fg;ngw;w 
Kiwg;ggLfsp
d; vz;zpf;if 

jPu;f;fg;g
l;lit 

fpilf;fg;ngw;w 
Kiwg;ggLfsp
d; vz;zpf;if 

jPu;f;fg;
gl;lit

1 
jiyik 
mYtyfk; 

11 0 58 6 57 29 60 29 

2 
Nky; 

khfhzk;  
147 0 229 25 117 87 106 41 

3 
kj;jpa 

khfhzk; - 
fz;b 

55 2 75 11 56 29 35 69 

4 
tlNky; 

khfhzk; - 
FUehfy; 

34 13 57 47 33 40 16 30 

5 
njd; 

khfhzk; - 
fhyp 

86 22 92 69 54 55 45 65 

6 
tlNky; 
kfhzk; - 
mEuhjGuk; 

23 15 25 24 26 21 17 20 

7 
Cth 

khfhzk; - 
gJis 

40 0 33 31 30 23 24 28 

8 
rg;gpufKt 
khfhzk; - 
,uj;jpdGup 

33 2 35 29 28 26 15 19 

9 
tl 

khfhzk; - 
aho;g;ghzk; 

3 3 12 4 7 9 4 4 

10 
fpof;F 

khfhzk; - 
kl;lf;fsg;G 

26 0 47 3 25 34 3 7 

nkhj;j 
vz;zpf;if 

458 57 663 249 433 353 325 312 





4.4 jhgd kw;Wk; xOf;fhw;Wg; gpupT (EDD) 

nghyp]; Nritf;Fupa Ml;Nru;g;G> epakdk;> gjtp cau;T> ,lkhw;wk;> gjtpapy; 

epue;jukhf;fy;> Nritf; fhyj;ij ePbj;jy;> xOf;fhw;Wf; fl;Lg;ghL kw;Wk; Xa;T 

ngWif Nghd;w rfy tplaq;fs;  njhlu;ghfTk; nfhs;iffis jahupf;Fk; 

nghWg;G jhgd kw;Wk; xOf;fhw;Wg; gpupTf;F nghWg;G rhl;lg;gl;Ls;sJ. murhq;f 

tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;ngw;w cj;jpNahfj;ju; tFjpf;Fs; cs;slq;Fk; nghyp]; 

epiya nghWg;gjpfhupfs; kw;Wk; cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; gjtpapypUe;J 

rpNu\;l gpujpg; nghyp];kh mjpgu; tiuapyhd gjtpfis tfpf;Fk; 

cj;jpNahfj;ju;fspd; Nkw;$wg;gl;l gzpfs; ,g;gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

murhq;f tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;ngw;w  cj;jpNahfj;ju; tFjpf;Fs; 

cs;slq;fhj nghyp]; fhd;];lgpy; Kjy; gpujhd nghyp]; gupNrhjfu; 

tiuapyhd cj;jpNahfj;ju;fsJ gzpfs; njhlu;ghd mjpfhuq;fs; Njrpa 

nghyp]; Mizf;FOtpdhy; nghyp]; kh mjpgUf;F ifaspf;fg;gl;Ls;sd. 

Nkw;$wg;gl;l cj;jpNahfj;ju; tFjpfSila nghyp]; Nrit 

cj;jpNahfj;ju;fspdhy; rku;g;gpf;fg;gLk; Nkd;KiwaPLfSk; ,e;j gpupTf;F 

fpilf;fg;ngWfpd;wd. mit njhlu;ghfTk; ,e;jg; gpuptpdhy; eltbf;if 

vLf;fg;gLfpd;wJ. ml;ltiz 4 %yk; jhgd kw;Wk; xOf;fhw;Wg; gpuptpd; 

nrayhw;Wif fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

  



jhgd kw;Wk; xOf;fhw;Wg; gpuptpdhy; 2016 Mk; Mz;bd; 4 MtJ jtizapy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; gw;wpa Kd;Ndw;wk;  

 

njh.

,y 
nraw;ghL 

1 Mk; 
jtiz

2 Mk; 
jtiz

3 Mk; 
jtiz 

4 Mk; 
jtiz

nkhj;jk;

01 
 

xOf;fhw;Wg; gpupT 
tprhuizfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
xOf;fhw;W eltbf;iffs; (murhq;f 
tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;ngw;w 
cj;jpNahfj;ju;fs;) 

88 57 31 26 202 

02 
xOf;fhw;Wf; fl;lis toq;fg;gl;l 
vz;zpf;if 

04 09 20 11 44 

03 
topfhl;ly; toq;fg;gl;L tprhuiz 
nra;ag;gLk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; 

02 03 05 20 34 

04 
tiuT nra;ag;gl;l Fw;wg;gj;jpuq;fis 
rupghu;j;jy;  

- 02 05 03 10 

05 nraw;ghl;bYs;s Muk;g Gydha;Tfs; 52 25 49 - 114

06 
murpay; gopthq;fSf;F 
cl;gl;ltu;fSf;F epthuzk; 
toq;Fjy;  

- - 129  129 

 

I 
xa;T ngw;w 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F epthuzk; 
toq;Fjy;.  

   05 05 

II 
ePjpkd;w fl;lis %yk; 
epthuzk; mDkjpf;fg;gl;bUe;Jk; 
toq;fg;glhjit  

   21 21 

III Nky; eltbf;iff;fhf nghyp];kh 
mjpgupf;F rku;g;gpf;fg;gl;lit 

   26 26 

iV rl;l MNyhrid 
vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sit  

   75 75 

07 

nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fspdhy; 
Kd;itf;fg;gLk; gy;NtWgl;l 
Kiwg;ghLfs; - tprhuiz 
nra;ag;gLk; Nkd;KiwaPLfspd; 
vz;zpf;if  

18 33 43 53 147 

nghyp];kh mjpguplk; mwpf;iffs; 
Ntz;lg;gl;Ls;sit  

18 40 36 38 132 

nghyp];kh mjpgupd; mwpf;iffs; 
ngwg;gl;L Ma;T nra;ag;gLk; 
Nfhitfs;  

- - 12 03   15 

08 

jhgdg; gpupT 
gjtp cau;T toq;Fjy; 
cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; (tp.Nr.gp)

-  15 06 
 
 
 
 
 
 
 

175 

cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; (nghJ) 
Mz; 

- - 04 -- 

cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; (nghJ) 
ngz; 

- - 01 -- 

09 

nghyp]; mj;jpal;rfu; (tp.m.g) - - 14 02
nghyp]; mj;jpal;rfu; (nghJ) Mz; - - 66 -- 
nghyp]; mj;jpal;rfu; (nghJ) ngz; - - 02 -- 

10 rpNu\;l nghyp]; mj;jpal;rfu; -Mz; - - 23 01 

11 
gpujp nghyp];kh mjpgu; (gjpy; flik 
mbg;gilapy;)  - - 29 07 

12 rpNu\;l gpujp nghyp];kh mjpgu;  - - 05 -- 



njh.

,y 
nraw;ghL 

1 Mk; 
jtiz

2 Mk; 
jtiz

3 Mk; 
jtiz 

4 Mk; 
jtiz

nkhj;jk;

13 

gjtp cau;T kw;Wk; 
Kw;NjjpapLtjw;F fpilf;fg;ngw;Ws;s 
Nkd;KiwaPLfs; (gpuRupf;fg;gl;l 
cj;jpNahfj;jufs;)  
gjtp cau;T kw;Wk; 
Kw;NjjpapLtjw;F fpilf;fg;ngw;Ws;s 
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if  

18 18 37 57 133 

nghyp];kh mjpgupd; mwpf;if 
Ntz;lg;gl;Ls;sit  

- 08 21 10 39 

 

gpurupf;fg;gl;lhj cj;jpNahfj;ju;fs; 
(fdp\;l cj;jpNahfj;ju;fs;)  
gjtp cau;T kw;Wk; 
Kw;NjjpapLtjw;F fpilf;fg;ngw;Ws;s 
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if

98 208 319 456   1081 

nghyp];kh mjpgupd; mwpf;if 
Ntz;lg;gl;Ls;sit 

- 29 192 232 453 

14 

,lkhw;w fl;lisfs; toq;fg;gl;l 
gpuRupf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fs;  
cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; (Mz;) 

-  39 34 73 

cjtpg; nghyp]; mj;jpal;rfu; (ngz;) - - 01 02 03
nghyp]; mj;jpal;rfu; (Mz;) - - 21 17 38 
nghyp]; mj;jpal;rfu; (ngz;) - - 05 -- 05 
rpNu\;l nghyp]; mj;jpal;rfu; (Mz;) - - 44 11 55

gpujp nghyp];kh mjpgu; (gjpy; flik) - - 03 03 06 

rpNu\;l gpujp nghyp];kh mjpgu;  - - 03 06 09 

15 
Gjpa epiya ngWg;gjpfhupfis 
epakpj;jy;  

- - 16 61 77 

 
 
 
 
 
16 

gy;NtWgl;l tplaq;fs;   
gjtp epue;jukhf;fy; (gpuRupf;fg;gl;l 
cj;jpNahfj;ju;fs;)  

13 16 37 22 108 

Xa;T ngWif 02 08 23 15 48 
xg;ge;j mbg;gilapyhd epakdk; - - 10 03 13 
kUj;Jt fhuzq;fSf;fhf kw;Wk; kPs 
Nritapy; mku;j;jy; mbg;gilapy; 
xa;T ngWtpj;jy;  

- - 02 01 
03 
 
 

jdpg;gl;l ntspehl;L tpLKiw 
toq;Fjy;  

- - 06 04 10 

gpuRupf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fspd; 
gy;NtWgl;l Nkd;KiwaPLfs;  

08 18 37 20 83 

gpuRupf;fg;gl;l cj;jpNahfj;ju;fspd; 
Nkd;KiwaPLfs;  

08 20 50 30 108 

 
17.  nghyp]; epiya nghWg;gjpfhupfis njupTnra;tjw;F Gjpa Gs;sp 

toq;fy; jpl;lnkhd;iw mwpKfk; nra;jy;. 

18.  fdp\;l cj;jpNahfj;ju;fSf;F gjtp cau;T toq;Fk; Kiwia jpUj;jk; 

nra;jy;  



19.  gpujp nghyp];kh mjpgiu njupTnra;Ak; Gs;sp toq;fy; jpl;lj;ij 

jpUj;Jjy;.  

20.  gjtp cau;T kw;Wk; Ml;Nru;g;G Kiwia jpUj;Jjy;.  

(m) ,yq;if nghyp]; Nritapy; gpuRupf;fg;gl;l nghyp]; 

cj;jpNahfj;ju;fshf Ml;Nru;g;G kw;Wk; gjtp cau;T Kiwia kPsha;T 

nra;jy; (c.ngh.m. Kjy; gpujp nghyp];kh mjpgu; tiu)  

21.  cau; ePjpkd;wj;jpy; mbg;gil cupik kDf;fis (FR) rku;g;gpj;Js;s 61 

NgUf;F gpujhd nghyp]; gupNrhjfu; gjtpapypUe;J cjtp nghyp]; 

mj;jpal;rfu; gjtp tiu gjtp cau;Tfs; toq;f eltbf;if 

vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

nghyp]; Mizf;FOtpdhy; jahupf;fg;Lk; epajpfis mbg;gilahff; nfhz;L 

gpd;tUk; cj;jpNahfj;ju;fSf;F FOtpd; rpghuprpd; mbg;gilapy; gjtp 

cau;tfis toq;FkhW nghyp];kh mjpgUf;F mwpTiu toq;fg;gl;Ls;sJ.  

 

 nghyp]; fhd;];lgpy; juj;jpypUe;J nghyp]; rhu;[d;l; gjtp tiu  

 ngz; nghyp]; fhd;];lgpy; juj;jpypUe;J ngz; nghyp]; rhu;[d;l; tiu  

  nghyp]; fhd;];lgpy; rhujp juj;jpypUe;J nghyp]; rhu;[d;l; rhujp gjtp 

tiu 

  nghyp]; rhu;[d;l; (ngz;) Kjy; cg nghyp]; gupNrhjfu; (ngz;) tiu  

  nghyp]; rhu;[d;l; Kjy; cg nghyp]; gupNrhjfu; tiu 

 cg nghyp]; gupNrhjfu; Kjy; nghyp]; gupNrhjfu; tiu  

 cg nghyp]; gupNrhjfu; (ngz;) Kjy; nghyp]; gupNrhjfu; (ngz;) tiu 

 

22.    nghyp]; mj;jpal;rfu; juj;jpypUe;J gpujp nghyp];kh mjpgu; tiu 

gbg;gbahf  

gjtp cau;T toq;Ftjw;F Gs;spaply; jpl;lnkhd;iw jahupj;jy;.  

23.  cau; ePjpkd;wj;jpy; kw;Wk; epu;thd Nkd;KiwaPl;L epaha rigapy; 

tprhupf;fg;gLk; 18 tof;FfSf;F Njitahd rl;lkh mjpgupd; 

mtjhdpg;Giufs; kw;Wk; rpghupRfis Kd;itj;jy;.  

24. ,yq;if nghyp]; Nritf;F ,izf;fg;ngw;w cjtpr; Nritfs; kw;Wk; 

kUj;Jt Nrit Ml;Nru;g;Gf;fs; kw;Wk; gjtp cau;Tfspy; fhzg;gLk; 

rpf;fy;fis jPu;g;gjw;F eltbf;if vLj;jy;.  



25.  nghyp]; epiya nghWg;gjpfhupfspd; nrayhw;Wifia kjpg;gpLk; 

Kiwnahd;iw jahupj;jy;.  



4.5   nfhs;iffs;> rl;lk; kw;Wk; Nkd;KiwaPl;Lg; gpupT. (PLAD) 

,e;jg; gpupT gzpg;ghsu; xUtupd; jiyikapy; ,aq;fptUfpd;wJ. mtUf;F 

cjtpahf ehd;F cjtpg; gzpg;ghsu;fs; epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. mg;gpuptpdhy; 

gpd;tUk; nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

IV. nghyp]; Nritapd; juj;ij cau;j;Jjy;> nghyp]hUf;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; ,ilapy; njhlu;Gfis tpUj;jp nra;jy;> nghyp]; 

NritapYs;s cj;jpNahfj;ju;fspd; gpur;rpidfis jPu;g;gjw;F Vw;Gila 

Gjpa nfhs;iffis mwpKfk; nra;jy;> nfhs;if jpl;lkply;> 

eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; xOq;fpizg;Gr; nra;jy;.  

V. mjpfhuf; ifaspg;G> rl;l tpjpfis kPsha;T  nra;jy; cs;spl;l 

rl;lKiwahd flikfs;.  

VI. (m) Gjpa nghyp]; Mizf;FO jhgpf;fg;gl;l re;ju;g;gj;jpy; mJ tiuapy; 

Njq;fpf; fple;j nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fspd; Nkd;KiwaPLfs; njhlu;ghf 

eltbf;if vLj;jy;.        

(M) nghyp];kh mjpgupdhy; gjtp ntwpjhf;fy; njhlu;ghf> xOf;fhw;W 

tplaq;fs; njhlu;ghf toq;fg;gl;Ls;s fl;lisfSf;F vjpuhf 

rku;g;gpf;fg;gLk; Nkd;KiwaPLfs; njhlu;ghf eltbf;if vLj;jy;.    

(,) epu;thf Nkd;KiwaPl;L epaha rig> ghuhSkd;w nghJ kDf;FO 

Kd;dpiyapy; Mizf;FO rhu;ghf Njhw;Wjy; kw;Wk; rl;lkh 

mjpguplkpUe;J Njitahd mwpTWj;jy;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;.    

 

4.5.2 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpj; jtizapy; ,e;jg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

nraw;ghLfs;  

7. jpl;lkpliy Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L rfy nghyp]; epiyaq;fspYk; 

khdpl kw;Wk; ngsjPf ts fzf;nfLg;nghd;iw elhj;Jtjw;fhd 

Vw;ghLfis nra;jy;.  

8. ,yq;if nghyp]{ld; njhlu;Gw;w epWtd gFg;gha;T (Organizational 

Analysis) eltbf;ifia Muk;gpj;jy;.  

9. Nkd;KiwaPl;L nrad;Kiwf;F Vw;Gila eilKiw tpjpfis 

tu;j;jkhdpapy; gpuRupg;gjw;F Njitahd jpUj;jq;fis tiuT 

nra;jy;.  

10. nghyp]; Nritf;F kw;Wk; nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fSf;F vjpuhf 

fpilf;fg;ngWk; nghJkf;fs; Kiwg;ghLfis Gydha;T 

nra;tjw;fhd eilKiw tpjpfis tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; 

gpuRupg;gjw;F jpUj;Jjy;.  



11. ,yq;if nghyp]; jpizf;fsj;ij kWrPuikg;gjw;F mDgtj;ijg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpy; ,yq;if nghyp]; rl;lk;> xOq;F kw;Wk; 

njw;F mgptpUj;jp mikr;R> %Nyhgha Ma;T ikaj;jpd; 

xj;Jiog;Gld; 2016 xf;Nlhgu; 04 – 06 tiuapy; “njw;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; vjpu;fhy nghyp]; Nrit” vDk; jiyg;gpd; fPo; 

fUj;juq;F xd;iw elhj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. ,e;j 

fUj;juq;if elhj;Jtjw;F Njitahd njhopy;El;g kw;Wk; epjpAjtp 

If;fpa ehLfs; mgptpUj;jp epjpaj;jpypUe;J fpilf;fg;ngw;wJ. 

12. ,f;fhyg; gpuptpy; Nrit ntwpjhf;fy; njhlu;ghd 160 

Nkd;KiwaPLfs; kw;Wk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; gw;wpa 184 

Kiwg;ghLfs; njhlu;ghfTk; eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd.  

Vw;Gila jfty;fs; ml;ltiz 5 ,y; jug;gl;Ls;sd.   

ml;ltiz -5
 Nkd;KiwaPLfs; gw;wpa ,Wjpj; jtizf;fhd mwpf;if – 2016 

 
(m) nghyp];kh mjpgupd; 
fl;lisfSf;F vjpuhf 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s 
Nkd;KiwaPLfs;  

1 Mk; jtiz 2 Mk; jtiz 3 Mk; jtiz 4 Mk; jtiz 

xOf;fhw;W g.nt xOf;fhw;W g.nt xOf;fhw;W g.nt xOf;fhw;W g.nt 

Kd;nfhz;L te;j 
Nkd;KiwaPLfs; 1085 619 1367 1408 1327 1501 1357 1480

Gjpa Nkd;KiwaPLfs;  297 832 154 231 79 97 115 108

jPu;khdk; vLf;fg;gl;lit  15 43 194 138 49 118 184 160

 

(M) m.Nr.M. kw;Wk; Nj.ngh.M. 
fl;lisfSf;F vjpuhf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s 
Nkd;KiwaPLfs;   

1 Mk; jtiz 2 Mk; jtiz 3 Mk; 
jtiz 

4 Mk; 
jtiz 

Kd;nfhz;L nry;yg;gl;l epUthf 
Nkd;KiwaPl;L epaha rigapd; 
jPu;khdq;fs;  

212 221 230 240 

Nkd;KiwaPl;L epaha rigapd; 
Gjpa jPu;khdq;fs; 9 18 18 43 

%btplg;gl;lit  9 8 8 16 
mtjhdpg;Gf;fs;/ vOj;J%y mwpf;if 
rku;g;gpg;G 26 20 28 28 
tof;FfSf;F Njhw;Wjy;/ 
fl;lisfs; 35 40 31 60 
nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fspdhy; njhLf;fg;gl;l mbg;gil cupik kPwy; kw;Wk; uPl; tpz;zg;gq;fs; 
Kd;nfhz;Ltug;gl;l cau; ePjpkd;w 
/ Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w 
tpz;zg;gq;fs; 

68 110 116 128 

Gjpa cau; ePjpkd;w / 
Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w 
tpz;zg;gq;fs; 

35 7 6 12 

rl;lkh mjpgupd; mwptWj;jy;fisg; 
ngWtjw;F rku;g;gpf;fg;gl;l 5 7 6 2 
 kdpj cupikfs; Mizf;FO kw;Wk; ghuhSkd;w nghJkDf;FO kw;Wk; xk;Gl;];kdplk; 
Kd;itf;fg;gl;l Nkd;KiwaPLfs;  
k.c.M. /Kiwg;ghLfs;/ Nkd;KiwaPLfs;
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 8 
toq;fg;gl;Ls;s epthuzq;fs; 3 
tprhuiz Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 5 
nghJkDf;FO Kiwg;ghLfs; / Nkd;KiwaPLfs; 
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 25 
jPu;khdk; toq;fg;gl;l 10 
tprhuiz Nkw;nfhs;sg;gLk;  15 
xk;G];kdplk; rku;g;gpf;ff;gl;l Kiwg;ghLfs; / Nkd;KiwaPLfs;
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 04 
jPu;khdk; toq;fg;gl;l 01 
tprhuiz Nkw;nfhs;sg;gLk;  03 
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1: General Overview of the Commission 

National Police Commission (NPC) established under the 19th Amendment to the Constitution in 

October 2015 is broadly entrusted with two complementary functions. One is efficient and effective 

management of human resources of the Sri Lanka Police (SLP) to provide a professional service to 

the public. The other is to safeguard the public from unlawful action and/ or inaction by the Police. 

Hence, the present Commission has a greater responsibility to make use of its constitutional powers 

to achieve the above national objectives.  

 

The National Police Commission has designed the internal set up within the Commission and 

recruited the staff necessary to carry out its constitutional mandate during the first few months. 

Formulation of Vision, Mission and values according to the new mandate were also important as the 

direction largely decided upon those basic organizational aspirations. NPC had evolved from 2002 to 

the present with ups and downs during the last decade or so because there was no relatively stable 

continuation due to constitutional changes and various other circumstances. The new Commission 

sees it as a challenge and has taken steps to address them. 

 

National Police Commission has also understood the importance of various stakeholders who can 

contribute to the development of policies and procedures, specially their implementation on the 

ground.  National Police Commission has established a stakeholder network with the participation of 

the National Police Commission, the Police, and the Ministry of Law and Order and Southern 

Development and various other governmental and non-governmental organizations that are directly 

or indirectly connected with law enforcement in the Island. Winning the confidence of the public and 

other stakeholders is necessary. Hence more weightage has been given to provide information about 

various initiatives taken and interventions that have been planned. These plans encompass measures 

to enhance police public relations, public consultation process for greater transparency, public forum 

sessions and stakeholder participation for the provision of a quality and efficient service to the 

public.  

 

This report provides information on quarterly basis about activities carried out during the period 

under review and various other planned activities envisaged by National Police Commission in order 

to create a people-friendly police service in the best interest of the wider public.  Accordingly, the 

National Police Commission has set up its broad goals and objectives to ensure the achievement of 

principles of good governance in the country. In this context, the National Police Commission 

believes that the cooperation of the committed staff, the Police, public and the other key stakeholders 

could work towards people - friendly policing in the country while enhancing the image and the 

credibility of the National Police Commission and the Sri Lanka Police. 
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2. Introduction to the 4th quarter report on performance of NPC 

 

For the purpose of regular monitoring of the performance of the independent commissions, the 

Chairman of the Constitutional Council has instructed that all independent commissions should 

submit quarterly reports on the performance of each of the commission. Accordingly, the 

progress reports for the 1st, 2nd and 3rd quarters of the year 2016 of the National Police 

Commission have already been submitted to the Constitutional Council and to the Parliament.  

 

The 4th quarter report covering the period from 1st October to 31st December 2016 is presented 
herewith.  
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3. Powers of the National Police Commission 

According to Article 155G. (1) (a) of the 19th Amendment to the Constitution powers and  

functions of the commission are as follows: 

1) The Appointment, promotion, transfer, disciplinary control and dismissal of police officers 

other than the Inspector-General of Police.  

2)  The Commission shall establish procedures to entertain and investigate public complaints 

and complaints of any aggrieved person made against a police officer or the police service 

and provide redress as provided by law. 

3) The Commission shall, in consultation with the Inspector-General of Police, provide for and 

determine all matters regarding police officers, including:-  

(a) The formulation of schemes of recruitment, promotion and transfers, subject to any policy 

determined by the Cabinet of Ministers pertaining to the same; 

(b)Training and the improvement of the efficiency and independence of the police service;  

c) The nature and type of the arms, ammunition and other equipment necessary for the use of 

the National Division and the Provincial Divisions; and  

(d) Codes of conduct and disciplinary procedures.  

The Commission shall exercise all such powers and discharge and perform all such functions 

and duties as are vested in it under Appendix I of List I contained in the Ninth Schedule to the 

Constitution of Sri Lanka.  
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4. Divisions & Units of the National Police Commission 

In order to exercise powers of the National Police Commission, it has established following 

functional divisions, each of which has unique functions to fulfill. 

1. Administration, Research and Development Division* 

2. Accounts Division 

3. Public Complaints Investigation Division 

4. Establishment and Disciplinary Division 

5. Policy, Legal & Appeals Division 

Under the Administration, Research & Development Division, the following 3 different sub- units 

have also been established. 

1. Research and Development Unit 

2. Media Unit 

3. Information and Communication Technology Unit 

4.1  Administration, Research and Development Division (ARDD) 

Functions of this Division are of two-fold. Firstly, it is responsible for administering and managing 

human resources of the NPC and recruitment and training of new staff. Secondly it has to take care 

of day to day administrative matters of the Commission’s staff and procurement of supplies. The 

NPC draws staff from the government services, such as Sri Lanka Administrative Service, Sri 

Lanka Accountants’ Services and Public Management Assistants’ Service. Media Officer and 

Investigation Officers belong to the directly recruited staff of the commission. Retired public 

officers are re-employed on contract basis under PA circular No. 9/2007.     

The Media Unit is responsible for all media relations and documentation of the NPC and the IT unit 

is responsible for IT infrastructure. These two units function under the Media Officer and IT 

Officer respectively.  

4.2  Media Unit 

Media unit forwards media reports to the NPC on a weekly basis and work on a daily basis to task 

media relations with the electronic and print media. It also issues press releases and organizes 

periodic media conferences to make the public and police officers aware of the work of the 

Commission. 

4.3  Information Technology Unit  

Information & Communication Technology development activities are carried out by this Unit. 

4.4  Research and Development Unit (RDU)  

The RDU is the most novel and innovative unit added to the NPC and it functions under the 

Administration division as a separate unit. Main functions of the RDU are planning, organizing, 

implementing, monitoring and evaluation of newly initiated programmes of the NPC. Key strategic 
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and thrust areas of the present Commission are entrusted to this Division. On the direction of the 

Commission, plans are underway to consult members of the public and other stakeholders to obtain 

their views for identification of areas for policy initiatives. Steps have already been taken to consult 

various stakeholders on key policing and related issues that come under the purview of several 

functional divisions of the Police such as Traffic, Environmental protection, Community Policing 

and Tourist Police etc. 

Some of the activities that have been undertaken during the period under review are as follows. 

Performance of the 4thQuarter 

Table - 1 

Item 
No 

Date 
Subject of the 

Discussion 
Participants Institutions 

01 2016.10.12 
Gender issues faced by 
women police officers 
in the Sri Lanka Police  

Chairman, Secretary and  
Senior Staff of NPC, Senior 
women police officers of the 
Police Headquarters,         
Mr. Chandra Alahakoon SSP 
Mr. Daulogala Director –STF   

NPC  

SLP 

02 2016.11.18 
Improvement of 
Tourist  Police 
Division  

Acting Chairman, Members 
of the NPC, Secretary/NPC, 
and Senior Staff members, 
Director, Tourisms 
Development Authority and 
Officers of the Tourist Police. 

NPC and TDP 

03 2016/11/18 
Improvement of Traffic 
Police Division 

Chairman & members of the   
NPC, Secretary and senior 
staff of NPC & Director of 
Traffic Police.  

Traffic Police 
Division and 
NPC 

04 2016.12.09 
Discussion  to obtain 
funds for NPC   

Representatives of the 
UNDP, Members, Secretary 
& staff of the NPC. 

UNDP, NPC 

05 2016.12.14 

Discussion  for 
acquiring funds for the 
development of 
Children & Women 
Bureau of the Police 
Department  
 
 

Secretary of the NPC 
Ms.Thusitha Pilipitiya, Chief 
of Party, USAID & Senior 
staff of NPC. 

USAID & NPC 
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Item 
No 

Date 
Subject of the 

Discussion 
Participants Institutions 

06 2016.12.30 

Improvement of 
training in second 
language for police 
officers 

Commissioner of Official 
Languages Department, the  
NPC Members and senior 
staff of NPC   

Department of 
Official 
Languages/NPC.

07 2016.11.11 

 Initial discussion held 
on Implementation of 
an environmental 
project for the 
protection of the Kelani 
river from Mutwal to 
Avissawella.  

Acting Chairman, Secretary, 
Senior Staff of the NPC & 
Director of Environment, 
Connected Police Divisions 
and OICC of all police 
stations from Mutwal to 
Avissawella & relevant 
ASPP.  

NPC, EPD 

08 
2016. 12.07 
and 
2016.12.14 

Conduct of two 
awareness programmes 
on the Code of Ethics 
for police officers. 

All ranks of police officers 
undergoing  in -service 
training  

Police 
Academy, 
Katana. 
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4.2 Accounts Division 

 
Accounts Division of the NPC performs functions of maintaining accounts and attends to other 

related activities according to Financial Regulations. Therefore it constantly deals with the General 

Treasury to obtain funds necessary for functioning of the NPC as it primarily relies upon 

government allocations for its financial requirements. The functions such as management of funds 

and control of expenses, supply of inventory items, office equipment and stationery for the Head 

Office and 9 provincial offices are entrusted to this division. It is also responsible for payment of 

salaries, and other payments to various categories of employees of the Commission.  

 

Financial Position of the National Police Commission 
Financial Position for the period under consideration is shown in Table -2 
 

National Police Commission 
Table -2 

Expenditure Report for the 4th Quarter - 2016 

Object 
Code 

Description 
Approved 
Allocation 
For 2016 

Expenditure 
Up to Last 

Quarter 
This 

Quarter 
Total % 

Recurrent Expenditure 85,800,000 49,702,398 32,930,068 82,632,466 96 
       

Personal Emoluments 

1001 Salaries 16,400,000 11,596,764 4,572,713 16,169,477 99 

1002 Over time and Holiday pay 250,000 176,046 60,193 236,239 94 

Other Allowances - 

1003 11 consolidated fund 21,200,000 14,798,506 5,073,730 19,872,236 94 

1003 21 Special Law Service 10,500,000 2,321,211 7,917,965 10,239,176 98 

Traveling Expenses - 

1101 Domestic 150,000 98,379 49,798 148,177 99 

1102 Foreign - 

Supplies - 

1201 Stationery & office Requisites 780,000 551,624 208,593 760,217 97 

1202 Fuel 1,700,000 1,093,740 362,870 1,456,610 86 

1203 Diets and uniforms 16,000 16,000 16,000 100

Maintenance Expenditure - 

1301 Vehicles 850,000 539,000 307,260 846,260 100

1302 Plant Machinery & Equipment 178,735 136,229 36,720 172,949 97 

1303 Buildings & Structures 5,265 5,265 5,265 100

Services - 

1401 Transport 3,000,000 2,107,420 750,000 2,857,420 95 

1402 Postal & Communication 1,400,000 1,021,978 375,324 1,397,302 100

1403 Electricity & Water 5,400,000 2,830,670 2,339,006 5,169,676 96 

1404 Rents & Local Taxes 17,900,000 9,522,730 7,892,769 17,415,499 97 

1405 Others 5,600,000 2,596,463 2,828,207 5,424,670 97 

Transfers - 

1506 Property Loan Interest 470,000 290,373 154,920 445,293 95 
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Object 
Code 

Description 
Approved 
Allocation 
For 2016 

Expenditure 
Up to Last 

Quarter 
This 

Quarter 
Total % 

Capital Expenditure 3,050,000 587,577 2,133,950 2,721,527 89 
Rehabilitation & 

Improvement of capital 

Assets 

2002 Plant Machinery & Equipment 76,500 65,500 65,500 86 

2003 Vehicles 150,000 - 0 

Acquisition of capital assets 

2101 Vehicles - 

2102 Furniture and office Equipment 512,000 407,310 96,635 503,945 98 

2103 Plant machinery & Equipment 2,200,000 85,267 1,955,316 2,040,583 93 

Capacity building 

2401 Training & capacity Building 111,500 95,000 16,500 111,500 100

Grand Total 88,850,000 50,289,975 35,064,018 85,353,993 96 

 

4.3: Public Complaints Investigation Division (PCID) 
 

Public complaints investigation is one of the main constitutional functions of the National Police 

Commission and this division is responsible for entertaining and investigating public complaints 

against police officers or the police service. A senior public officer who functions as the Director 

monitors the whole investigation process and reports the progress to the Commission. The urgent 

and serious complaints are directly investigated by a committee headed by the director/PCID.   

 

Nine provincial offices, under the direction of senior government officers, continue to entertain 

public complaints. During the period under review, Provincial Directors investigated complaints 

received by them directly from public or complaints sent to them by the Commission. Details of 

complaints investigated by the Provincial offices of the NPC are given in Table 3 on quarterly 

basis. 
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Table - 3| 

Progress of the public complaints investigation on quarterly basis - 2016 

 
Province and 

Office Location 

1st quarter January to 
March 

2nd  quarter April to 
June 

3rd  quarter July to 
September 

4th  quarter October to 
December 

No. of 
Complaints 

received 
Solved 

No. of 
Complaints 

received 
Solved 

No. of 
Complaints 

received 
Solved 

No. of 
Complaints 

received 
Solved 

1 Head Office  11  0 58 6 57 29 60 29 

2 WP-Colombo 147  0 229 25 117 87 106 41 

3 CP-Kandy 55  2 75 11 56 29 35 69 

4 
NW-

Kurunegala 34  13 57 47 33 40 16 30 

5 
Southern-

Galle 86  22 92 69 54 55 45 65 

6 
NC-

Anuradhapura 
23  15 25 24 26 21 17 20 

7 UVA-Badulla 40  0 33 31 30 23 24 28 

8 
SAB-

Ratnapura 33  2 35 29 28 26 15 19 

9 
NORTH- 

Jaffna 3  3 12 4 7 9 4 4 

10 
EAST- 

Batticaloa 26  0 47 3 25 34 3 7 

Total 458  57 663 249 433 353 325 312 
 

A Hot -line is operated round the clock to facilitate taking prompt action on public complaints 

against police. The short code No. 1960 is active round the clock -from February 2016 for the 

benefit of the public. The hot line of the NPC received 512 calls during this period from the public 

requesting assistance/details pertaining to their complaints made to police. 

4.4: Establishment and Disciplinary Division 

This Division is entrusted with the responsibility of formulation of policies on all matters connected 

with recruitments, appointments, promotions, transfers, confirmations and extension of service, 

disciplinary control and retirement of both gazetted officers (from the rank of ASPP up to senior 

DIGG) and non-gazetted officers (from the rank of PCC up to Chief Inspectors of Police) of which 

the authority has been delegated to the IGP.  

The Establishment & Disciplinary Division directly facilitates the Commission to carry out its 

functions relating to Appointments, Promotions, Transfers & Disciplinary control of Gazetted 

officers i.e. Ranks of ASPP and above and all Officers in Charge of Police Stations. The division 

also deals with various appeals sent by above mentioned Officers of the police service. Table 4 

shows the progress of performance of the division on a quarterly basis. 

Table 4 
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Progress of the Establishment and Disciplinary Division for the year 2016 on Quarterly basis 

No  Item 
1st 

Quarter 

2nd 

Quarter 

3rd 

Quarter 

4th 

Quarter 
Total 

01 

 

Disciplinary Section 

Total no of pending Disciplinary Inquiries 

(G.O.) gazetted officers 

88  57  31  26  202 

02  Disciplinary Orders issued  04  09  20  11  44 

03 
Pending Disciplinary Cases for which 

guidances were given. 
02  03  05  20  34 

04  No. of draft charge sheets examined  ‐  02  05  03  10 

05 
No. of Preliminary investigations in 

progress 
52  25  49  ‐  114 

06 
Award of relief to victims of Political  

victimization  
‐  ‐  129    129 

 

I  Relief granted to retired officers         05  05 

II 
Relief approved but not yet given 

due to a stay order of the Court 
      21  21 

III  Forwarded to IGP for further action        26  26 

iv 
No of pending cases awaiting for 

instructions of Hon. AG 
      75  75 

07 

Various complaints and appeals made by 

police Officers 

Total No of appeals pending 

18  33  43  53  147 

Reports requested from the IGP  18  40  36  38  132 

Cases under study for which IGP’s reports 

are received. 
‐  ‐  12  03    15 

08 

Establishment Section 

Award of Promotions 

ASPP (STF) 

‐    15  06   

 

 

 

 

 

      175 

ASPP (General, Male)  ‐  ‐  04  -- 

ASPP (General, Female)  ‐  ‐  01  -- 

09 

Superintendents of Police (STF)  ‐  ‐  14  02 

Superintendents of Police (General, Male)  ‐  ‐  66  -- 

Superintendents of Police (General, 

Female) 
‐  ‐  02  -- 

10  Senior Superintendents of Police (Male)  ‐  ‐  23  01 

11 
Deputy Inspector Generals of Police  

(acting basis) 
‐  ‐  29  07 

12 
Senior Deputy Inspector Generals of 

Police  
‐  ‐  05  -- 
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No  Item 
1st 

Quarter 

2nd 

Quarter 

3rd 

Quarter 

4th 

Quarter 
Total 

13 

Appeals in respect of Promotions and 

Backdatings 

Gazetted Officers  

No. of cases handled on appeals for 

Promotions and backdatings 

18  18  37  57  133 

No of cases referred to IGP for his report  ‐  08  21  10  39 

 

Non ‐Gazetted Officers (Junior Police 

Officers) 

No. of cases handled on Appeals for 

Promotions and backdatings 

98  208  319  456    1081 

No of cases referred to IGP for his reports   ‐  29  192  232  453 

14 

Issuance of Transfer Orders 

Gazetted Officers 

Assistant Superintendents of Police (Male) 

‐    39  34  73 

Assistant Superintendents of Police 

(Female) 
‐  ‐  01  02  03 

Superintendents of Police (Male)  ‐  ‐  21  17  38 

Superintendents of Police (Female)  ‐  ‐  05  ‐‐  05 

Senior Superintendents of Police (Male)  ‐  ‐  44  11  55 

Deputy Inspectors General of Police 

(Acting) 
‐  ‐  03  03  06 

Senior Deputy Inspectors General of 

Police 
‐  ‐  03  06  09 

15  New OICC appointments  ‐  ‐  16  61  77 

16 

Miscellaneous cases           

Confirmations in posts (Gazetted Officers)  13  16  37  22  108 

Retirements   02  08  23  15  48 

Contract basis appointments  ‐  ‐  10  03  13 

Superannuating of appointments  on 

medical grounds & reinstatements 
‐  ‐  02  01  03 

Grant of Private foreign Leave  ‐  ‐  06  04  10 

Various appeals of gazetted officers  08  18  37  20  83 

Appeals of non gazetted officers 

 

 

08  20  50  30  108 
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17   Introduction of a new marking scheme for the Selection of OICC.  

18   Revision of promotional scheme of junior police officers. 

19   Revision of marking scheme used for the selection of DIGG. 

20   Review of Schemes of Recruitment and Promotion. 

(a) A scheme of Recruitment & Promotions has been reviewed for gazetted officers of the Sri Lanka 
Police. (ranks from ASP to DIG) 

 

21  Action has been taken to grant promotions from CII to ASPP for 61 officers who have filed a FR case 

in the Supreme Court. 

On the recommendation of a committee IGP was instructed to grant promotions in respect of following 

ranks on criteria developed by the NPC. 

From  police  constable  to  police  Sergeant;  From  women  police  constable  to Women  police 

Sergeant; From police Constable driver to police sergeant driver; From police Sergeant driver to 

Sub inspector Transport; From women police Sergeant to Women sub Inspector of police; From 

police Sergeant to police Inspector of Police; From Sub inspector to Inspector of Police and From 

women sub inspector to Women inspector of police. 

 

22. Formulation of a Marking Scheme for the interview board for promotion of SSPP to the rank of DIGG 

23. Submission of observations and recommendations to Hon. AG for 18 pending cases in the Supreme Court 

and cases pending before AAT. 

24.  Actions  initiated  to  settle  the  issues  related  to  Recruitment  and  promotions  of  the  Professionals  in 

Support Services and Doctors cadre in the Sri Lanka Police. 

25. Formulation of a Performance Evaluation Scheme for the OICC of Police Stations. 
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4.5: Policy, Legal and Appeals Division 

 
The division is headed by a Director and assisted by four Assistant Directors. The division deals 

with:  

(i) Developing new policy initiatives, policy formulation, implementation and coordination for 

improving police Service, public–police relations and the resolution of problems of police 

personnel.  

(ii)  Attending to duties related to legal aspects such as delegation of powers, updating of rules 

etc.  

(iii) Processing of accumulated pending appeals received at the time of establishment of the 

NPC and appeals received from police officers against determinations by IGP on Vacation of 

Post & Disciplinary orders and, represent the Commission at AAT & Parliament Public 

Petitions Committee. Consultations are also provided to Hon. AG regarding FR and Writ 

applications.   

(iv) Main duties performed by the Division during the 4thquarter of the year 2016 

1. Commencement of the conduct of a comprehensive survey for collecting of details of human 

and physical resources of all the  Police Stations for planning purpose 

2. Preparation of Terms of Reference  for the conduct of a comprehensive organization analysis 

of Sri Lanka Police 

3. Preparation of a draft for the amendment of Rule of Procedure pertaining to Appeal Process 

for Gazetting 

4. Amendment of Rule of Procedure pertaining to Investigation of Public Complaints against 

police officers / police force for Gazetting 

5. Action was taken to organize an international conference on future policing in South Asia 

between 4-6 October 2016 with the assistance of Regional Centre for Strategic Studies, 

Ministry of Law and Order and Southern Development and the Sri Lanka Police in order to 

learn lessons for making police reforms in Sri Lanka. UNDP provided technical and financial 

support for the conduct of the seminar. 

6. Decisions were taken in respect of 184 disciplinary appeals & 160 appeals of vacation of 

posts during the 4 quarters of 2016 as given in tables 5. 

 

 

 

Table‐ 5 

Quarterly Progress Report‐ Appeals 

(A) Appeals against IGP's Orders  1st Qtr  2nd Qtr  3rd Qtr  4th Qtr 
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DISC  VOP  DISC  VOP  DISC  VOP  DISC  VOP 

Appeals  B/F  1085 619 1367 1408 1327  1501  1357 1480

Appeals  New  297 832 154 231 79  97  115 108

Decisions taken  15 43 194 138 49  118  184 160

(B) Appeals against PSC/NPC Orders  1st Quarter  2nd Quarter  3rd Quarter  4th Quarter 

AAT B/F   212 221 230  240

AAT New   9 18 18  43

Cases closed  9 8 8  16

Observations /written submissions  26 20 28  28

Appearance for trial/order  35 40 31  60

(C)FR and Writ Applications filed  by Police Officers 

SC/CA Cases B/F  68 110 116  128

SC/CA Cases New  35 7 6  12

Observations to Attorney General   5 7 6  2

(D)Appeals/Petitions forwarded by HRC, Public Petitions Committee and Ombudsman  

Petitions/Appeals from HRC 

No of petitions         8

Relief granted         3

Pending         5

Petitions/Appeals from Public Petition Committee 

No of petitions         25

Decisions taken         10

Pending         15

Petitions/Appeals from Ombudsman 

No of petitions         4

Decisions taken         1

Pending         3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


