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01. ශැඳින්වීභ 

 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහත්යහංලඹ, තියහය ංර්ධනශය මලි ංකටඹ්  න 

ආර්ථි වහ භහීවඹ ශවි්ව ඳළතිඩඹ් හි ඉරක්ත් ර්ධනඹ වහ ළරකිඹ යුතු දහඹ්වඹක් 

ඳඹනු රඵන අභහත්යහංලඹකි. හභහමී යට භඵය ංර්ධන පිළිශත්ට අතීර්ණඹ වීශම් 

අභිරහශඹ්  2015.11.24 දිනළති අං 1942/10 දයණ අති විශලේ ළට් ඳත්රඹ භින්  ශභභ 

අභහත්යහංලඹ පිහිටුන රදී. අභහත්යහංලඹට ඳළරුණු විඹ ඳථඹ්  ඔසශේ ය්ශය ප්රතිඳ්වති රට 

අනුකර 2017 ර්ශය ස යන රද ළරසුම් රට අනු යට තුශ නීතිඹ වහ හභඹ ත්වවුරු 

කිරීභට වහ දක්ෂිණ ප්රශශල ංර්ධනඹ වහ ටයුතු යන රදී. 
 

අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ක්රිඹහ්වභ න ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ්ව, විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ්ව නීතිඹ වහ හභඹ 

ඳ්වහශන ඹෆභ, අඳයහධ, ප්රචණණ්ඩ්වඹ, හිංනඹ වහ නීති විශයෝර ක්රිඹහ භළඩ ඳළළ්වවීභ, අඳයහධ වහ 

භහ් විශයෝර ක්රිඹහ ළශළක්වීභ ව භහ් විනඹ ත්වවුරු කිරීභ වහ ක්රිඹහ යමි්  සියයි. ශභකී 

හර්ඹඹ්  නිසි ඳරිදි ක්රිඹහ්වභ කිරීභ වහ ්හති ශඳොලිස ශොමි්  බහශ්  ද අනගි වඹක් 

රඵහ ශශ. එශේභ යශට් යනඹක් ඳතින අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහරනඹ වහ ළශළක්වීභට අලය 

ක්රිඹහ භහර් ළනීභ වහ ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ්ව, විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ්ව, අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර 

්හති භණ්ඩරඹ්ව භා  ටයුතු යමි්  සියයි.  
 

දශ ශශශීඹ නිසඳහදිත්ඹට දක්ෂිණ රහඳශඹ්  රළශඵන දහඹ්වඹ ඉවශ නළංවීභ තුළි්  එභ රහඳඹ 

තුශ ීව්වන ්නත්හශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභ්ව කිරීභ අයමුණු ය නිමි්  හල්ර, භහත්ය, 

වම්ඵ් ශත්ොට වහ ශභොණයහර ඹන දිසත්රික්ර ඹයත්ර ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිරීශම් ළඩටව්  

ක්රිඹහ්වභ ශරිණ.  එහිදී දිසත්රික් භට්ටමි්  ප්රමුත්හඹ දළක්විඹ යුතු යහඳිති වඳුනහශන ාහට  

ප්රතිඳහදන රඵහ ළනීභට අලය ක්රිඹහ භහර් නිමි්  වහ යහඳිතිර ප්රතිඹ අරක්ණඹ යමි්  

අභහත්යහංලඹ දක්ෂිණ ංර්ධනඹ ශනුශ්  ළරකිඹ යුතු හර්ඹබහයඹක් ඉටුයන රදී. ා වහ 

අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව න දක්ෂිණ ංර්ධන අතුරු භණ්ඩරඹ වහ හලු පරුභඹ ඳදනභ තුළි්  

දහඹ්වඹ රඵහ ළනිණ. 
 

භසත්ඹක් ශර රහ ඵළලීශම් දී යශට් නීතිඹ වහ හභඹ සුයක්ෂිත් කිරීභ, යථහවන භනහභනඹ 

වහ භහර් ආයක්හට සුදුසු ක්රිඹහ භහර් ළනීභ, අ් ත්යහඹය ඖධ ංයණඹ වහ බහවිත්ඹ ඳහරනඹ 

වහ ළශළක්වීභ, දක්ෂිණ ප්රශශලඹ ංර්ධනඹ වහ පරදහී ළරසුම් ස කිරීභ වහ ක්රිඹහ්වභ කිරීම් 

විධිභ්ව කිරීභ ඹන අභහත්යහංලශය ප්රධහන ර්ත්යඹඹ්  ඉටු යමි්  යශට් ංර්ධන හර්ඹඹට වහඹ 

දළක්වීභට 2017 ර්ශයදී ද ශභභ අභහත්යහංලඹ ටයුතු ශ අත්ය අභහත්යහංල විඹ ඳථඹ ඔසශේ 

ප්රතිඳ්වති ළීභ, භාශඳ් වීභ, ක්රිඹහහරී්වඹ අරක්ණඹ, හර්ඹ හධන ඇීභ ව ඳසුවිඳයම් 

ටයුතු වහ අලය සිඹලු ටයුතු ත්දුයට්ව ඉටුයමි්  සිටී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

භාර්ග ෝඳගේකත්ලය තශවුරු කරමින්............... 

 

 “න යසථහ ංශලෝධනඹක් භින්  අධියණ, ශඳොලීසිඹ, භළතියණ, විණන 

වහ නීතිඳති ළනි ආඹත්නර අඳක්ඳහතී්වඹ ආයක්හ කිරීභ පිණි සහරන 

ශොමි්  බහ සථහපිත් යමි.” 

“යහ්ය ශේඹ, ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳ්වති භත් ක්රිඹහ්වභ න ඵ වහ අඳක්ඳහතී 

ක්රිඹහ යන ඵ ත්වවුරු කිරීභ වහ යහ්ය ශේඹ වහ ශඳොලීසිඹ වහ 

නිර්ශශලඳහරනි කුරත්හ ඳදනභක් වඳු් හ ශද් ශනමි.” 

“සිඹලු ත්යහතියම්ර පුශරඹ් ශේ ශනොභනහ ක්රිඹහ නිහ යටතුශ ඇදහිඹ 

ශනොවළකි ඳරිභහණශඹ්  ර්ධනඹවී ඇති දරු්  වහ හ් ත්හ්  ශොදුරුන 

අඳචණහය ශක්හලීභට පඳරිභ ක්රිඹහභහර් ් නහ අත්ය  ට අදහර නඩු විබහ ඉත්හ 

ශය රදී අ්  කිරීභට අලය ඳවසුම් රඵහ ශද් ශනමි. එභින්  ශභහ වහ 

හ් ත්හ දණ වමුලි් භ නත්හලීභට ටයුතු ය් ශනමි.” 

(මභත්රී ඳහරනඹක් ... සථහය යටක් ප්රතිඳ්වති ප්රහලනඹ - පිටු අං 16) 

 

“භ්වකුඩු්හහයම්රු්  භළඩලීභ වහ ්හති ඔ්වතු ශේඹ, විශලේ හර්ඹ 

ඵරහඹ, ශ්රීරංහ ශර්ුව, අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර අධිහරිඹ ආදිඹ ාහඵශධ 

ය විශලේ ඵරහඹක් සථහපිත් ය් ශනමි.” 

“භ්වද්රයරට ඇබ්ඵළහිව්  රහ ළනීභ වහ සුවිශලේෂි පුනරු්වත්හඳන 

භධයසථහන සථහපිත් කිරීභට ටයුතු ය් ශනමි.” 

(මභත්රී ඳහරනඹක් ... සථහය යටක් ප්රතිඳ්වති ප්රහලනඹ - පිටු අං 24) 

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 මය ලැය ගයෝජ්නා ඇසුිපන්.......... 

 

 “රු ත්හනහඹතුභනි, ශභභ රු බහ භහ භා එා නහ ඇති. 

අඳශේ ත්රුණ ඳයපුය භ්ව පදුරි්  ආයක්හ ය ළනීභට අඳ විසි්  

ක්ණි ව ප්රශේහරී පිඹය ත්යුතු නහ. ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  

ක්රිඹහභහර් ශනොශන සිටීභ ඉදිරි ඳයම්ඳයහ ණනහටභ ඉත්හභ්ව 

අනර්ථහරී ප්රතිපර ශනශදනු ඇත්. ා අනු, භ්වද්රය  නිහයණ ටයුතු 

වහ ශභ් භ භ්වද්රයරට ඇබ්ඵළහිව්  පුනරු්වථහඳනඹ කිරීභ වහ 

ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 150 ක් ද, ්හති ත්රුණ ශේහ 

බහට රුපිඹල් මිලිඹන 50 ක් ද ශ්  කිරීභට භහ ශඹෝ්නහ යනහ.” 

 (අංඹ 330) 

 

 

“ඩහ ශඹෝය නීතිඹ ක්රිඹහ්වභ කිරීභක් වහ ශඳොලිස 

ශදඳහර්ත්ශම්් තු නවීන පඳයණ ලි්  ් නශධ ය ධහරිත්හ 

ළඩිකිරීභ අශේක්හ යයි. ා වහ 2017 අඹළඹ ත්හ තුලි්  රුපිඹල් 

මිලිඹන 5,000 ක් ශ්  කිරීභට භහ ශඹෝ්නහ යනහ” 

 (අංඹ 400) 

 

 

“දකුණු ඳශහශ්ව ග්රහමීඹ නීඳහයක් ඳවසුම්, ිෂිහර්මි 

ර්භහ් ත්, ිෂිර්භඹ ආශ්රිත් ශේහ, ළඩිදියුණු කිරීභ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,000 ක් ශ්  කිරීභට භහ ශඹෝ්නහ යනහ” 

 (අංඹ 425) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(පිටු අං 79, 80) 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැක්භ 

“ීතිය  රුක රටක් ස්නය  රුක වභාජ්යක් වභඟින් වාංලර්ධිත 

දක්ෂි  කාඳයක්” 

 

 

ගභගශලර 

“රට තුෂ ීතියය ශා වාභය ව ථාිළත කිරීභ  මන්තරායකාරී ඖධ බාස්තය 

ඳානය ශා ලැෂැක්වීභ වශ දක්ෂි  ප්රජ්ාලග  වභාජ් ශා රර්ිකක තත්ත්ලය 

ියරවාර ඳැලැත්භකින් යුතුල ඉශෂ නැාංවීභ” 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මරමුණු 

 
 යට තුශ ීව්වන ෆභ පුශරශඹකුටභ බිශඹ්  වහ ළශ්  ශත්ොය 

ීව්වවිඹ වළකි හභහමී ටපිටහක් ඳ්වහශන ඹහභ වහ අලය 

ප්රතිඳ්වති ම්ඳහදනඹ වහ භා ශඳ් වීභ. 
 

 භනහභනඹ ඳවසු කිරීභ වහ  යථහවන වළසියවීභ වහ භහර් ත්දඵදඹ 

අභ කිරීභ  පිළිඵ නීති රීති  ළීභ. 

 
 

 ශඳොලිස ශේහශේ හර්ඹක්භත්හඹ ළඩිදියුණු කිරීභ පශදහ ්හති 

ශඳොලිස ශොමි්  බහ භා එක් අලය පිඹය ළනීභ.  
 

 අ් ත්යහඹහරී ඖධ බහවිත්ඹ, ංයණඹ ළශළක්වීභ ව බහවිත්හ 

ය් න්  පුනරු්වථහඳනඹ ය භහ්ත් කිරීභ වහ ප්රතිඳ්වති 

ම්ඳහදනඹ කිරීභ. 

 
 

 වම්ඵ් ශත්ොට ුව්  වහ නළේශත්ොට ආශ්රිත් ර්භහ් ත් වහ ප්රර්ත්න 

ශේහ දියුණු කිරීභද ඇතුළු දක්ෂිණ රහඳශය ආර්ථි වහ භහ් 

ංර්ධන ළඩටව්  ව යහඳිති ම්ඵ් රයණඹ.  
 

 දකුණු ඳශහත් තුශ ඹයත්ර ඳවසුම් ංර්ධනඹට අදහර ම්ඵ් රයණ 

ටයුතු. 

 

 

 

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්යයන් ශා කර්තලයයන් 
 

 නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන විඹඹ්  වහ අභහත්යහංලඹ ඹටත්ට 

ඳ්වශ ශදඳහර්ත්ශම්් තු වහ යසථහපිත් ආඹත්නඹ් හි විඹඹ් ට 

අදහශ ප්රතිඳ්වති, ළඩටව්  ව යහඳිති ම්ඳහදනඹ, ඳසු විඳයම් කිරීභ 

වහ ඇීභ. 

 නීතිඹ වහ හභඹ ඳ්වහශන ඹහභට භා ශඳ් වීභ. 

 භහ් විනඹ ත්වවුරු ශශයන පුළුල් ප්රතිංසයණ ඇතුශ්ව පඳහඹභහර් 

ක්රිඹහ්වභ කිරීභ. 

 ්හති ශඳොලිස ශොමි්  බහශේ පඳශදස අනු ශඳොලිස ශේහශේ 

හර්ඹක්භත්හඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ අලය පිඹය ළනීභ.  

 භහ් යනඹක් ඵට ඳ්ව තිශඵන විවිධ අ් දශම් අඳයහධ වහ භහ් 

විශයෝර ක්රිඹහ ළශළක්වීභට වහ භළඩ ඳළළ්වවීභට භා ශඳ් වීභ. 

 යථහවන භනහභනඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ භා ශඳ් වීභ. 

 අ් ත්යහඹහරී ඖධ බහවිත්ඹ ළශළක්වීභට වහ ඳහරනඹට වඹ වීභ. 

 ර්භහ් ත් ප්රර්ධනඹ ඇතුළු දක්ෂිණ ආර්ථි රහඳඹ ලක්තිභ්ව කිරීභ 

වහ ආර්ථි වහ භහ් ංර්ධන ළඩටව්  වහ යහඳිති 

ම්ඵ් රයණඹ. 

 වම්ඵ් ශත්ොට ආර්ථි රහඳඹ, දක්ෂිණ ංචණහය ංර්ධන රහඳඹ, 

වම්ඵ් ශත්ොට ුව්  නහවි ඵර ළඳයුම් ශක්් ද්රඹ ඇතුළු දකුණු ඳශහත් 

තුශ ඹයත්ර ඳවසුම් ංර්ධන ළඩටව්  ක්රිඹහ්වභ කිරීභ 

ම්ඵ් රයණඹ කිරීභ. 

 දකුණු ඳශහ්ව ංර්ධන භණ්ඩරඹ සථහපිත් කිරීභ. 

 අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඇති ආඹත්නඹ් ට ඳළරී ඇති අශනකු්ව සිඹළුභ 

විඹඹ් ට අදහශ ටයුතු වහ භා ශඳ් වීභ. 

 අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඇති ආඹත්නඹ්  අරක්ණඹ කිරීභ. 

 

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  7 

 

මභාතයාාංගේ කාර්ය භණ්ඩය 
2017.12.31 දිනට මභාතයාාංගේ කාර්ය භණ්ඩය 

         වාංඛ්යා ල වල - 01 

මාශ්රය - මභාතයාාං ඳාන මාංය 
 

 

ශ්රී රංහ ඳරිඳහරන ශේශය ඳශමු ඳ් තිශය අධයක් ත්නතුයක් දක්ෂිණ ංර්ධන භණ්ඩරඹ පිහිටුනශත්ක් 2016.12.01 දින 

සිට අනුභත් ය ඇත්. හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ ශේශය නියුතු නිරධහරී්  17 ශදනහශ්  එක් නිරධහරිඹකු ආශශල ඳදනභ 

භත් ශේඹ යනු රඵයි. අනුභත් ත්නතුරු ශල්නඹට අභත්ය අභහත්ය භණ්ඩර තීයණඹක් භත් වහය ශල්ම්රු 

ශදශදශනක් (02) (ම්රු ඵත්හ) භහධය අධයක්යශඹක් (ශ්රී.රං.ඳ.ශේ.ශනොන) ව  දක්ෂිණ ංර්ධන 

පඳශශලයශඹකු ශේඹ යයි. ංයහ ශල්න නිරධහරී ත්නතුය වහ ංයහ ශල්න වහයයශඹකු අනියුක්ත් ය ඇති 

අත්ය හ් ත්හ වහ ශභහ ටයුතු අභහත්යංලඹ භින්  හ් ත්හ ශක්් ද්රිඹ නිරධහරිනිඹක් ද අනියුක්ත් ය ඇත්. 

 

මනු 

මාංක 

තනතුර ගවේලය ඳන්ියය ලැටුප් ඳිපභා ය 

මනුභත 

  න 

2017.12.31 

දිනට ගවේලක 
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1 ශල්ම් - - SL -2006 01   01   

2 අතිශර් ශල්ම් ශ්රී.රං.ඳ.ශේ විශලේ SL 3-2006 02   02   

3 ප්රධහන මරය නිරධහරී ශ්රී.රං..ශේ විශලේ SL 3-2006 01      

4 ශ්යසඨ වහය ශල්ම් ශ්රී.රං.ඳ.ශේ I SL 1-2006 03   03   

5 අධයක්  ශ්රී.රං.ඳ.ශේ I SL 1-2006 01   01   

6 අධයක් (ළරසුම්) ශ්රී.රං.ර.ශේ I SL 1-2006 01   01   

7 ප්රධහන  ණහධිහරී ශ්රී.රං..ශේ I SL 1-2006 01   01   

8 ප්රධහන අබය් ත්ය විණ ශ්රී.රං..ශේ I SL 1-2006 01   01   

9 වහය /නිශඹෝ්ය 

අධයක් (ළරසුම්) 

ශ්රී.රං.ර.ශේ II/III SL 1-2006 02   01   

10 වහය ශල්ම් ශ්රී.රං.ඳ.ශේ II/III SL 1-2006 03   03   

11 ණහධිහරී ශ්රී.රං..ශේ II/III SL 1-2006 02   02     

12 නීති නිරධහරී ශදඳහර්ත්ශම්් තුත් II/III  01      

13 ඳරිඳහරන නිරධහරී යහ...ශේ අධි MN 7-2006 A 01   01   

14 බහහ ඳරිර්ත් 

( සිංවර-ශදභශ) 

බහ.ඳ.ශේ I/II MN 6-2006A 01      

15 බහහ ඳරිර්ත් 

( සිංවර- ඉංග්රීසි) 

බහ.ඳ.ශේ විශලේ , 

I 

MN 6-2006A 01   01   

16 ම්ඵ් රයණ ශල්ම් - 

ශල්ම් 

ත්හහලි - -  01   01  

17 ශත්ොයතුරු ් නිශේදන 

ත්හක්ණි නිරධහරී 

ශත්ො..ත්හ.ශේ Class II  

Grade II 

MN 6-2006A 01      

18 ංයහ ශල්න නිරධහරී  I/II  01   01   

19 ංර්ධන නිරධහරී ං.නි.ශේ III,II,I MN 4-2006 A 24   16   

20 නිලසචණර ඡහඹහරඳ ශිල්පී ත්හහලි    01     

21 යහ්ය ශභනහයණ 

වහය 

යහ...ශේ III,II,I MN 2-2006 A 40   30 

 

  

22 රිඹදුරු රි.ශේ III,II,I 

විශලේ 

PL3-2006 15   11   

23 හර්ඹහර හර්ඹ වඹ හ. ශේ .ශේ III,II,I, 

විශලේ 

PL1-2006 18   16  01 

24 ළභයහ ක්රිඹහරු වහඹ ත්හහලි    01   01  

එකතුල  121 03  92 02 01 
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02. මභාතයාාං වභව ත කාර්ය වාධනය 
 

යට තුශ නීතිඹ වහ හභඹ සථහපිත් කිරීභ වහ දක්ෂිණ ප්රශශල ංර්ධන කිරීභ ඹන මලි කීභ දයමි්  

අභහත්යහංලශය අයමුණු ඉටු ය ළනීභ වහ 2017 ර්ඹ තුශ ප්රධහන  ළඩටව්  වහ යහඳිති 

යහශිඹක් ක්රිඹහ්වභ යන රදී. ශභභ ළඩටව්  ර හධනඹ භසත්ඹක් ලශඹ්  යට තුශ භහ් 

වහ ආර්ථි ර්ධනඹට ඵරඳහන ආහයඹ ප්රධහන හර්ඹ හධන දර්ල 06 ක් ඔසශේ රහ ඵරනු 

ඇත්. 

 අඳයහධ විඳීශම් ප්රතිලත්ඹ 

 භහය යථහවන අනතුරු ංයහ 

 විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ දහඹ්වඹ ළඳයූ ළටලීම් ණන   

 ක්රිඹහහරී සිවිල් ආයක් මිටු වහ ක්රිඹහ්වභ ශ දළනු්ව කිරීම් ළඩටව්   ණන 

 අ් ත්යහඹය ඖධ බහවිත්ඹ වහ ංයණඹ ළශළක්වීභ වහ ්ව ක්රිඹහභහර් ංයහ 

 දක්ෂිණ රහඳශය ංර්ධනඹ වහ ්ව ක්රිඹහභහර් ණන 
  

2.1. රගේ වාභානය ජ්න ීවස්තගේ ව ථාලරත්ලය ඳලත්ලාග න යාභට ඵාදුන් 

වශයන් මතිපන්... 

2.1.1. රට තුෂ ලාර්තාලන මඳරාධ කඩිනමින් ස්වඳීභට මලය ප්රියඳත්ියභය ශා 

උඳායභාර්ගික භඟගඳන්වීම් ඵාදීභ 
 

අභහත්යහංලශය ප්රතිඹ පිළිබිඹු යන ප්රධහන දර්ලඹක් ් ශ්  යට තුශ අඳයහධ හර්ත්හවීම්ර 

නියශේක් ප්රභහණඹ වහ හර්ත්හ ව අඳයහධ විඳීශම් හශේක් අඹයි. අභහත්යහංලශය භාශඳ් වීභ 

ඹටශ්ව ක්රිඹහ්වභ යනු රළබ ළඩටව්  වහ යහඳිති ශවේතුශ්  2017 ර්ඹ තුශ අඳයහධ 

හර්ත්හවීම් ප්රභහණඹ වහ අඳයහධ විඳීම් ම්ඵ් ධශඹ්  සිදු ඇති ශනසම් ඳවත් ුවශ්  ශඳ් නුම් 

යයි. ා අනු 2016  ර්ශය හර්ත්හ ව 1,155,215 ක් ව අඳයහධ ංයහ භහශරෝචණන ර්ඹ තුශදී 

1,140,171 ක් දක්හ අඩු වී තිශබ්. ාහහි විඳීම් ප්රතිඹ 97%  ඳරිහධනඹක් ශඳ් නුම් යමි්  1% 

 ඉවශ ඹහභක් ශඳ් නුම් යයි.  
 

මඳරාධ ලර්  මනුල ලාර්තාවීම් වශ ප්ර ියය                     

වාංඛ්යා ල වල - 02     

 මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය  

 

මඳරාධ ලර් ය  
2015 2016 2017 

ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් 

ඵ මඳරාධ 40,188 13,049 36,937 26,869 35,979 28,016 

සුළු ලැරදි 

ර ේ යන්ට 

එගරහි 

43,870 30,292 45,579 30,481 

 

42,224 

 

29,303 

සුළු ලැරදි 

ගේඳ ලට 

එගරහි 

30,685 14,407 33,349 15,969 

 

32,881 

 

16,664 

සුළු ඳැමිණිලි 1,014,812 1,014,291 1,039,350 1,038,942 1,029,087 1,029,047 

එකතුල 1,129,555 1,072,039 1,155,215 1,112,261 1 140 171 1 103 030 

ප්රියතය  95%  96%  97% 
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ඵර අඳයහධ ර විඳුම් ප්රතිඹ ් ශ්  ළරු්  අ්වඅඩංුවට ්ව ප්රභහණඹ න අත්ය සුළු ළයදි 

වහ සුළු ඳළමිණිලි රදී ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ භින්  ශවෝ භථ භණ්ඩරඹට ශඹොමුය ශවෝ නඩු 

ඳළරීශභ්  විඳුම් රඵහ දී අ්  ශ ප්රභහණඹ ප්රතිඹ ශර ව් ය ඇත්. භසත් අඳයහධ විඳීම් 

ප්රතිලත්ඹ 1%  ඵළගි්  රමි ළඩිවීභක් ශඳ් නුම් යන අත්ය එඹ අභහත්යහංලඹ විසි්  ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිඹට වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ ශත් රඵහදු්  භාශඳ් වීම් ර ව ා අනු ්ව ක්රිඹහභහර් 

ර ඹවඳ්ව ඳරිහධනඹකි. 

 

2.1.2. කාන්තාලන්ට ශා ෂභයින්ට එගරහිල සිදුලන මඳරාධ ලැෂැක්වීභ ශා ඳානය 

වශා මලය වශය ඵාදීභ 
 

ශභයි් ට එශයහි හර්ත්හව අඳයහධ ව ාහට විඳුම් රඵහදී ඇති ප්රභහණඹ්  ශභ් භ හ් ත්හ් ට 

එශයහි හර්ත්හව අඳයහධ ව ාහට විඳුම් රඵහදී ඇති ආහයඹ්  ශද ඵළලීශම්දී 2015 ර්ශය 

68% ක් ව විඳීම් ප්රතිඹ 2016 ර්ශය  56% ක් දක්හ අඩු වීභක් ශඳ් නුම් ශ ද එඹ 2017 

ර්ශය 73%  විඳීම් ප්රතිඹක් රාහ ය ශන ඇති ඵ ඳවත් ුව අං 03 හි ව්  ද්වත් 

ත්වවුරු යනු රඵයි. ශම් වහ හ් ත්හ් ට එශයහි අඳයහධර ශභ් භ ශභයි් ට එශයහි අඳයහධ 

ර විඳීම් ප්රතිඹ ඉවශ ඹහභ ශවේතු වී තිශබ්.  
 

කාන්තාලන්ට ශා ෂභයින්ට එගරහි මඳරාධ ලාර්තාවීම් ශා ස්වඳීම් 

වාංඛ්යා ල වල - 03 

මඳරාධ ලර් ය 
2015 2016 2017 

ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් 

ෂභයින්ට එගරහි 

මඳරාධ 
5,911 5,102 5,709 3,294 5,054 3,711 

කාන්තාලන්ට එගරහි 

මඳරාධ 
8,288 4,579 9,042 4,986    8,444 6,100 

එකතුල 14 199 9 681 14 751 8,280 13 498 9 811 

ප්රියතය  68%  56%  73% 

        මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 
 
 

2.1.3. ජ්නතාලග  ීවස්ත ශා ගේඳෂල රරක්ාල වැගවන ඳිපදි රථලාශන 

 භනා භනය ස්ධිභත් කිරීභට මලය ිළයලර  ැීතභ 

යථහවන අනතුරු පිළිඵ ශත්ොයතුරු ඹහය ඇති ඳවත් ුව අං 04 අනු, මුළු යථහවන අනතුරු 

ප්රභහණඹ 2016 ර්ඹට හශේක් 2017 ර්ශය 3% කි්  අඩුවීභක් ශඳ් නුම් යන අත්ය ා වහ 

සුළු තුහර වහ අරහබ සිදුව අනතුරු ර ඳවශ ඹහභ ශවේතු වී ඇති ඵ ශඳශ් . ශශේ  ශත්්ව 2017 

ර්ඹ තුශ භහය වහ ඵයඳත්ර අනතුරු ර ඉවශ ඹහභක් ශඳ් නුම් යයි. යශට් හවන ප්රභහණශය 

ීඝ්ර ර්ධනඹක් සිදුශමි්  ඳතින අධිඹ  ට භහනුඳහති  හවන අනතුරු ප්රභහණඹ 

ර්ධනඹවීශම් ශේඹ ශම් අයුරි්  ඳහරනඹ වීභ වහ යථහවන ත්දඵදඹට පිළිඹම් ශඹදීභට අලය 

නීතිභඹ පිඹය ළනීභ, යථහවන ත්දඵදඹ අභ කිරීභ වහ යථහවන ශභනහයණඹ කිරීභට න 

ළඩටව්  වඳු් හ දීභ, යථහවන ළයදි වහ රිඹ අනතුරු ම්ඵ් ධව් ට විරුශධ නඩු ඳළරීභ, 

දඩඳ්ව රඵහදීභ ව  ට අදහශ ක්රිඹහ්වභ ශ ළඩටව්  ර ප්රතිඹ ඹනහදිඹ ඵරඳහ ඇති ඵ 

ශඳ් හ දිඹ වළකිඹ 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  10 

 

රථලාශන මනතුරු 

වාංඛ්යා ල වල - 04 

මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 

2.1.4. ීතියස්ගරෝධී භත්ඳැන් වශ නිද්රාජ්නක ද්රලය වම්ඵන්ධ ලැරදි ගශිබදරව් කර ැීතභට 

මලය ිළයලරයන්  ැීතභ  

දියින පුයහ ක්රිඹහ්වභ න නීති විශයෝර භ්වඳළ්  ව නිද්රහ්න ද්රය ම්ඵ් ධ ක්රිඹහහයම් 

ඳහරනඹ කිරීභ වහ අලය පඳශදස ව වඹ්  ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ ව විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ ශත් 

රඵහශදමි්   ට අදහශ ළයදි ශවළිදයේ යළනීභට්ව එභ ළයදි රට නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් ශන අ්  

කිරීභට්ව අහලඹ රළබිණ. ා අනු භහශරෝචිත් ර්ඹ තුශ හර්ත්හ ව නිද්රහ්න වහ සුයහ ම්ඵ් ධ 

ළයදි ලි්  95% ක් විහ අ්  කිරීභට වළකිඹහ රළබී ඇති ඵ ඳවත් ංයහ ුව අං 05 භින්  

ශඳ් නුම් යනු රඵයි. 
 

 

නිද්රාජ්නක ද්රලය          

        වාංඛ්යා ල වල - 05 

       මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 

2016 ර්ඹට හශේක් නිද්රහ්න ද්රය  ම්ඵ් ධ ළයදි හර්ත්හවීම් 2017 ර්ශයදී 22% කි්  

ර්ධනඹ වී ඇති අත්ය ා වහ දියින තුශ නිද්රහ්න ද්රය යහේත් ඇති ආහයඹ විලසශල්ණඹ ය 

එභින්  ළඩිභ ඳළමිණිලි රළශඵන ප්රශශල වඳුනහශන ළටලීම් සිදුකිරීභ ප්රමු්වශඹ්  රහ ටයුතු 

කිරීභට අදහශ පඳශදස රඵහදීභ ශවේතු වී ඇති ඵ ශඳශ් . ා අනු අ්වඅඩංුවට ්ව නිද්රහ්න ද්රය 

ප්රභහණඹ්  ුව අං 06 භින්  ශඳ් නුම් ශශර්. 

 

 

 

 

 

ලර්ය 
භාරක 

මනතුරු 

ඵරඳත 

මනතුරු 

සුළු 

තුලා 

මාබ 

මනතුරු 
මුළු මනතුරු 

ලාශන 

වාංඛ්යාල 

ලාශන 1 000 කට 

මනතුරු වාංඛ්යාල 

2015 2,590 7,719 13,095 13,514 36,918 6,302,141              6 

2016 2,824 8,148 14,604 13,510 39,086 6,795,469 6 

2017 2,922 8,302 13,592 13,072 37,888 7,247,122   5 

මනු 

මාංක 
ලරද 

2015 2016 2017 

ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් 

1 නිද්රහ්න ද්රය  

ම්ඵ් ධ ළයදි 

හර්ත්හවීම් ව 

විඳීම් 

89 996 87 846 88,352 86,330 107,944 104,641 

2 සුයහ ම්ඵ් ධ 

ළයදි හර්ත්හවීම් 

ව විඳීම් 

113,944 109,256 120,105 111,028 120,198 113,037 

එකතුල 203 940 197 102 208,457 197,358 228 142 217 678 

ප්රියතය  97%  95%  95% 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  11 

 

නිද්රා ජ්නක ද්රලය මත්මඩාං වලට  ැීතම් ප්රභා ය 

    වාංඛ්යා ල වල - 06 

     මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 

2.1.5. ද  භර්දනය වශා මලය වශය ඵාදීභ 

මලයහ ි්වතීඹ, ණිහ නිහ ඳ්වහශන ඹහභ ළනි දණ ළයදි 6 ක් ශභ් භ ශවොශය්  විදුලිඹ 

රඵහ ළනීභ, ඵරඳත්ර යහිත් විවිධ යහඳහය/ර්භහ් ත් ර ශඹදීභ, නීති විශයෝර දළ ප්රහවනඹ, නීති 

විශයෝර ළලි වහ ඳස ප්රහවනඹ ළනි වඳුනහ්ව යසථහපිත් ළයදි 31 ක් ර්ත්භහන භහ්ශය 

ඳළළ්වභට අහිත්ය ශර ඵරඳහන ශවයි්  ාහ භර්දනඹ කිරීභට අලය පිඹය ළනීභ අභහත්යහංල 

පඳශදස වහ වහඹ්  භත් ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ භින්  සිදු යණු රඵයි. එහි 

ප්රතිපරඹක් ශර 2017 ර්ශයදී  දණ ළයදි වහ යසථහපිත් ළයදි විඳීම් ප්රතිලත්ඹ 96% ප්රතිඹක් 

හර්ත්හ යන ඵ ඳවත් ංයහ ුව අං 07 විදවහඳහයි. 

 

ද  ශා ලයලව ථාිළත ලැරදි 

වාංඛ්යා ල වල - 07 

මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 

 

 

 

 

 

නිද්රා ජ්නක 

ද්රලය 

මත්මඩාං වලට  ත් ප්රභා ය 

2015 2016 2017 

කි. ග්රෑ. ග්රෑ. මි. ග්රෑ. කි. ග්රෑ. ග්රෑ. මි. ග්රෑ. කි. ග්රෑ. ග්රෑ. මි. ග්රෑ. 

ං්හ 31,351 55 335 36,817 698 506 19,723 980 949 

අබිං - 349 555 15 399 970 - 02 575 

වෂීස 4 387 615 27 443 650 39 42 554 

ශවශයොයි්  44 533 89 205 147 430 124 829 51 

ශභෝෆී්  - - - - 74 730 - - 250 

ශොශක්්  83 673 111 1,302 735 42 222 122 75 

ශන්ව 366 753 959 506 523 334 383 602 853 

එකතුල 13,548 2,435 2,686 38,872 3,019 3,662 20 491 2 577 3 307 

මනු 

මාංක 
ලරද 

2015 2016 2017 

ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ලාර්තාවීම් ස්වඳීම් ප්රියතය 

1 දුණ ළයදි 

(6)  
1,796 1,788 1,255 1,217 1,055 1,025 97% 

2 යසථහපිත් 

ළයදි (31) 
46,290 43,896 46,171 44,177 49,013 46,857 95% 

එකතුල 48,086 45,684 47,426 45,394 50 068 47 882 95% 

ප්රියතය  95%  96%  96%  
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2.1.6.  ස්ගේ කාර්ය ඵකාය සිදුකරන ද මගනකුත් ලැටලීම් 
 

යට තුශ සිදුන අවිධිභ්ව වහ විනහලහරී ක්රිඹහහයම් භර්දනඹ කිරීභ ශනුශ්  විශලේ හර්ඹ 

ඵරහඹ ර්ඹ තුශ දී ළරසුම් වත් ළටලීම් සිදුයන රද අත්ය එශේ සිදු යන රද ළටලීම් 

ප්රභහණඹ ඳවත් ංයහ ුව අං 08 භින්  ඉදිරිඳ්ව ය ඇත්.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ගේ කාර්ය ඵකාය සිදුකරන ද මගනකුත් ලැටලීම්      

                          වාංඛ්යා ල වල - 08 

මනු 

මාංක 
සිදු කෂ ලැටලීම් 2015 2016 2017 

1 ර ශ්ව 30 35 32 

2 යි්  ප්රහවනඹ කිරීභ 31 42 128 

3 ඳහරිශබෝ්නඹට නුසුදුසු භහංල 19 35 51 

4 අවි ආයුධ වහ පුපුයණ ද්රය 23 44 154 

5 භ්ව ද්රය ම්ඵ් ධ ළටලීම් (නීති 

විශයෝර භ්වඳළ්  / ය්ශය අයක්කු / 

විශශල භ්වඳළ් ) 

255 247 755 

6 ශන්ව ( ළලි, ඳස, ල්රඳට්ට, නිධ්  

ළනීම්, දළ, භළණික් ළරීභ, දුම් ළය  ) 

336 702 4,582 

එකතුල 694 1 105 5 702 
මරහශ්රඹ - විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ 

ඉවත් ංයහ ුව භින්  ශඳ් නුම් යන ංයහ ද්වත් අනු විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ භින්   

සිදුයන රද ළටලීම්ර ළරකිඹයුතු ඉවශ ඹහභක් ශඳ් නුම් ශශර්. එඹ 2015 ර්ඹට හශේක් 

2016 ර්ශය 59%  ඉවශ ඹහභක් න අත්ය 2016 ර්ඹ වහ ළඳීශම්දී 2017 ර්ශය  ඉවශ ඹෆභ 

416% කි. 2017 ර්ශය ළටලීම් ප්රතිඹ වහ ප්රධහන ලශඹ්  භ්ව ද්රය ම්ඵ් ධ ළටලීම් ව 

ශන්ව ළටලීම්ර ර්ධනඹ ශවේතු වී තිශබ්.  

 

 

 

 

 

ස්ගේ කාර්ය ඵකාය ස්සින් සිදු කරන ද භත්ද්රලය ලැටලීම් ල මලව ථාලන් 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  13 

 

2.1.7.  ප්රජ්ා ගඳොලිව  ගවේලාගලන් ජ්නතාලට වමීඳ ගලමින් 
 

 ප්රජ්ා ගඳොලිව  කමිටු ඳැලැත්වීභ  

භව්න හිත්හමී ්නත්හ මිත්රශීලී ශඳොලිස ශේහක් බිහි කිරීශභහිරහ ප්ර්හ ශඳොලිස මිටු භින්  රඵහ  

ශදන දහඹ්වඹ සුවිශලේෂි ශේ. ම් භට්ටමි්  මිටු ඳළළ්වවීභ, ප්ර්හ දළනු්ව කිරීභ ව ා තුළි්  

්නත්හශේ ළටළු විදීභ ව අඳයහධ මුක්ත් භහ්ඹක් බිහි කිරිශම් අයමුණ යහ ශභශවඹවීශම් 

ප්රතිපරඹක් ශර 2017 ර්ඹ තුශ ම් භට්ටමි්  ක්රිඹහ්වභ ශ මිටු ඳවත් ුව භින්  දළක්ශේ. 

 

           ප්රජ්ා ගඳොලිව  කමිටු 

වාංඛ්යා ල වල - 09  

ඳැලැත් ව කමිටු  ඳැලැත්ස්ය යුතු   න  ඳැලැත් ව   න 

ශඳොලිස පඳශශල බහ  5,711 5,053 

ප්ර්හ ශඳොලිස භේ මිටු 1,985 2,769 

ප්ර්හ ශඳොලිස මිටු 168,825 153,854 

මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 

 දැනුලත් කිරීම් භඟින් මඳරාධ ලෂක්ලා  ැීතභට කටයුතු කිරීභ වශා වශාය ඵා දීභ 

ග්රහමීඹ භට්ටමි්  භව්නත්හ තුශ අඳයහධ විශයෝර ව අඳයහධ බිඹ ඇති කිරීශභ්  අඳයහධ ශක්හ 

ළනීභ වහ ් නහ ක්රිඹහභහර්ඹ්  ශර දළනු්ව කිරීම් ව භව්න ම්ඵ් ධත්හ හිත් 

ක්රිඹහහයම් වළඳි් විඹ වළකිඹ. ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට රඵහ දු්  භාශඳ් වීභ භත් 2017 ර්ඹ තුශ සිදු 

යන රද විවිධ ප්ර්හ දළනු්ව කිරිම් ව ක්රිඹහහයම් ඳවත් ුව අං 10 භින්  දළක්ශේ.  

 

සිදු යන රද දළනු්ව කිරීම් ව ක්රිඹහහයම් 

වාංඛ්යා ල වල - 10 

දැනුලත් කිරීභ / ක්රියාකාරකභ 
ඳැලැත්ව ලැඩවටශන් 

  න 

ශභහ අඳචණහය වහ ශභහ හිංනඹ පිළිඵ දළනු්ව කිරීම්  205,194 

අඳයහධ, ශභහ හිංන, හ් ත්හ හිංන, යථහවන, භ්වද්රය පිළිඵ 

දළනු්ව කිරීම් 

265,814 

ශඩංුව ඇතුළු ශඵෝන ශයෝ පිළිඵ දළනු්ව කිරීම් ව ක්රිඹහහයම් 144,614 

ඳහල් වළයගිඹ දරු්  වහ දළනු්ව කිරීම් ව ළඩමුළු  11,959 

භහ් වීවනඹ නංහලීභ වහ ඳළළ්වව ළඩටව්  27,865 

එක් දින ශඳොලිස ්ංභ ශේහ  45,605 

්ංභ ශඳොලිස සථහන ආශ්රිත් ඳළළ්වව ක්රිඹහහයම්  21,743 

ශන්ව දළනු්ව කිරීම් වහ ක්රිඹහහයම් 51,443 

මාශ්රය - ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 
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රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  14 

 

2.1.8. භශජ්න දුක් ැනස්ලි කෂභනාකර ය කිරීගම් ක්රභගව්දයන් ක්රියාත්භක 

කරමින් 
 

 මභාතයාාංගේ භශජ්න දිනය ඳැලැත්වීභ 

අභහත්යහංලඹ වහ අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව න ආඹත්න 

භින්  ක්රිඹහ්වභ කිරීභට ප්රභහද ව ශවෝ ක්රිඹහ්වභ 

ශනොව රුණු ම්ඵ් ධශඹ්  වන රඵහ ළනීභ, යහ්ය 

ආඹත්න වහ නිරධහරී් ට විරුශධ ඳළමිණිලි වහ  ශචණෝදනහ 

ශඹොමු කිරීභ ඹනහදිඹ වහ භව්නත්හට අසථහ රඵහ 

ශදමි්  රු අභහත්යතුභහශේ ප්රධහන්වශඹ්  අභහත්යහංල 

ශල්ම්තුභහ, අභහත්යහංල නිරධහරී්  වහ ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිඹ ඇතුළු අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඳතින 

ආඹත්නර ශ්යසඨ නිරධහරී්  වහ එක්  ශභභ ය 

තුශදී ඵදහදහ දිනර අභහත්යහංල  භව්න දින 14 ක් 

ඳ්වහ ඇත්.  එහිදී  ශඳොලිස නිරධහරී්  විසි්  ඉදිරිඳ්ව 

ශ  අභිඹහචණනහ වහ දුක්ළනවිලි 1,165 කි්  690 ක් 

වහ ක්රිඹහ ය අ්  ය ඇති අත්ය ක්රිඹහ්වභ 

භට්ටශම් ඳතින අභිඹහචණනහ ංයහ 39 කි. එශේභ 

ඉදිරිඳ්ව ශ අභිඹහචණනහ ලි්   ඉටු ශ ශනොවළකි 

අභිඹහචණනහ 436 ක් ශේ. ශභහිදී ශඳොදු භව්නත්හ විසි්  

ඉදිරිඳ්ව යන රද ඳළමිණිලි ංයහ 73 කි. ඉ්  38 ක් වහ විඳුම් රඵහ දීභට වළකිඹහ රළබී 

ඇති අත්ය ඳළමිණිලි 24 ට අදහර හර්ඹඹ්  ක්රිඹහ්වභ භට්ටශම් ඳතී. එයි්  ඉටු ශ ශනොවළකි  

ඳළමිණිලි ංයහ 11 ක් ශර වඳුනහ ශන ඇත්.  

 
 ශදිසි ඇභතුම් ගවේලා වශ මගනකුත් භශජ්න දුක් ැනස්ලි කෂභනාකර  ක්රභගව්ද 

ක්රියාත්භක කිරීභ 
 

අඳයහධඹක් සිදුන අසථහදී ඉක්භනි්  ක්රිඹහ්වභ වීභ 

වහ ශඳොලිස සථහන දළනු්ව කිරීභට අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව 

ශභ් භ ශ්රී රංහ ශඳොලීීඹ ඹටශ්ව වදිසි ඇභතුම් ශේහ 

ශදක් ක්රිඹහ්වභ ශශර්. 118 වදිසි ඇභතුම් ශේහ 

අභහත්යහංලඹ භින්  ද  119 වදිසි ඇභතුම් ශේහ ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිඹ භින්  ද  ක්රිඹහ්වභ න අත්ය ්නහධිඳති 

ශල්ම් හර්ඹහරඹ භින්  ක්රිඹහ්වභ යන ්නඳතිට 

කිඹ් න යහඳිතිශඹ්  ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට අදහශ ශඹොමු 

කිරීම් අභහත්යහංලඹ භින්   සිදු ශශර්. ශඳොලිසඳතිට කිඹ් න, ශඳොලිසඳති භව්න වන දිනඹ, 

භව්න වන භළදිරිඹ ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ භින්  ක්රිඹහ්වභ යන අශනකු්ව භව්න දුක්ළනවිලි 

ශභනහයණ රභශේද ශේ.  
 

එභ රභශේදඹ්  භින්  2017 ර්ඹ තුශ රද වහ විඳූ ඳළමිණිලි ංයහ ඳවත් ංයහ ුව  

භින්  දළක්ශේ.   

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  15 

 

    භශජ්න දුක් ැනස්ලි ද ශා ස්වඳූ වාංඛ්යාල 

      වාංඛ්යා ල වල - 11 

මනු 

මාංකය 
කෂභනාකර  ක්රභගව්දය 

2017 

ප්රියතය ැබුණු ඳැමිණිලි 

වාංඛ්යාල 
ස්වඳු ඳැමිණිලි 

වාංඛ්යාල 

01 118 වදිසි ඇභතුම් 40,936 40,936 100% 
02 ්නඳතිට කිඹ් න 4,499 3,678 82% 

03 ශඳොලිසඳතිට කිඹ් න 2,008 1,638 81% 
04 ශඳොලිසඳති භව්න වන දිනඹ 1,500 1,070 71% 
05 භව්න වන භළදිරිඹ 1,566 1,158 74% 
06 119 වදිසි ඇභතුම්  1,124,828 1,119,627 99% 

එකතුල 1 175 337 1 168 107 99% 
                                         මරහශ්රඹ - 118 වදිසි ඇභතුම් අංලඹ වහ ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ  

118 ්හති ශේහ භළදිරිඹ ශත් රළශඵන ඳළමිණිලි දියිශ්  අදහර ශඳොලිස සථහන රට ඵළවළය ය 

එභ ශත්ොයතුරු ම්ඵ් දශඹ්  ්ව ක්රිඹහභහර් පිළිඵ ඳළඹ 24 ක් තුශ පිළිතුරු රඵහ ළනීභට ක්රිඹහ 

කිරීභ විඳූ ඳළමිණිලි ශර ළරශන අත්ය ්නඳතිට කිඹ් න ශේහ භළදිරිඹට රද ඳළමිණිලි ලි්  13 

ක් විභර්ලනඹ කිරීභට ප්රභහණ්ව ශත්ොයතුරු ශනොභළති අත්ය ඉතිරි ඳළමිණිලි 808 විභර්ලන භට්ටශම් 

ඳතී. 

 

2.2. මභාතයාංය යටගත් ඳලියන රයතන ල කාර්යයබාරය කාර්යක්භ ශා 

පදායී කිරීභට මලය ිළයලර  නිමින්  

2.2.1. ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය නල රරකින් යුතුල භශජ්නතාල වභඟ වම්ඵන්ධ කරවීභ 

ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ත්්ව්වහලීන ඳ්වනහ අඩුඳහඩු වහ දුර්රත්හ 

වඳුනහශන භව්න මිත්රශීලි ශඳොලීසිඹක් ශර නිසි ඳරිදි 

ඹහ්වහලීන යමි්  අනහත්ශය ඹවඳ්ව ව හර්ඹක්භ ශඳොලිස 

ශේහක් යට තුශ සථහපිත් කිරීභ වහ ශඹෝ්නහ ඉදිරිඳ්ව කිරීභට 

පිහිටව මිටු ස ශ ශඳොලිස ප්රතිංවිධහන ක්රිඹහහරී ළරළසභ 

2017.05.31 දින රු අභහත්යතුභහ ශත් බහය ශදන රදී. ක්රිඹහහරී 

ළරළසශභහි ව්  නිර්ශශල ශඳොලිස ප්රතිංවිධහන ශභශවයුම් 

මිටු, ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ තුශ සථහපිත් ප්රතියුව ශභනහයණ 

දිහ ව ශඳොලිස ප්රතිංවිධහන නිඹහභන ාඹ ඹන ආඹත්න 

වයවහ ක්රිඹහට නංනු රඵන අත්ය  ට ශඳොලිස ප්රතිංවිධහනඹ 

පිළිඵ අ් ත්ර්්හති විශලේඥ ශ්රීභ්ව හියු ඕඩ් භවත්හශේ ව 

නිලහ් ත් භරදහ භවත්හශේ පඳශශල්වඹ රඵහ ශදයි. ා අනු 

ශ්රීභ්ව හියු ඕඩ් භවත්හශේ ශභයට ඳශමු ංචණහයඹ 2017.10.23 – 27 

ඹන දිනරදී සිදු යන රදී. එශේභ 2017.11.01 – 02 දින රදී  

නිලහ් ත් භරදහ භවත්හශේ ව සශොට්ර් ත් ශඳොලිස නිරධහරී් ශේ ව අභහත්යහංල 

ශල්ම්තුභහ, ශඳොලිසඳතිතුභහ ව ශඳොලිස ප්රතිංවිධහන ශභශවයුම් මිටුශේ මලි්වශඹ්  ප්රතියුව 

ශභනහයණඹ වහ ් නිශේදන මශරෝඳහඹ්  පිළිඵ ළඩමුළුක් ටහජ්මුද්රහ ශවෝටරශයදී 

ඳ්ව් නට ශඹදුණි.  
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රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  16 

 

2.2.2. ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය වශා ස් ල ස්දයායක් ව ථාිළත කිරීභ 

ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ වහ විශලේෂිත් ව විලස විදයහරඹක් සථහපිත් කිරීභට 2015 ර්ශය ශඹෝ්නහ විඹ. 

අභහත්යහංලඹ භින්  පිහිටුනු රළබ මිටුක් භින්  ශභභ ශඹෝ්නහ ක්රිඹහ්වභ කිරීභට අදහශ 

ළරසුම් ස යනු රඵයි. ා අනු ශඳොලිස නිරධහරී්  ශභ් භ  ට භහමී ි්වතිඹ් හි නිඹශරන 

නිරධහරී්  ඇතුළු  සිසු්  500 ක් ඳභණ ශභභ විලස විදයහරඹට හර්ෂි ඵහ ළනීභට අශේක්ෂිත්ඹ. 

ශඹෝජිත් ශඳොලිස විලස විදයහරඹ ශඳොලිස ව අඳයහධ යුක්ති විලස විදයහරඹ ශර නම් ය තිශබ්. 

ශභහිදී ශඳොලිස විදයහ පිළිඵ විදයහශේදී පඳහධිඹ, ශඳොලිස ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ලහසත්රශේදි පඳහධිඹ 

ඇතුළු මලි පඳහධි ඳහඨභහරහ්  ශභ් භ ඳලසචණහ්ව පඳහධි ද වළදෆරීභට අසථහ රළශඵන අත්ය 

බ්රිත්හනය ශනෝට්් වළම්, ලිර්පල් ශභ් භ ඕසශේලිඹහනු කිකි්  විලස විදයහරඹ් හි වහඹ ශම් වහ 

රඵහ ළනීභට අලය ටයුතු සිදු ශශයමි්  ඳතී. ශඹෝජිත් ශඳොලිස විලස විදයහරඹ වහ අ්වතිඩිඹ 

ප්රශශලශය පිහිය ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට අඹ්ව අක්ය 16  භූමිඹක් ශත්ෝයහ ශන ඇති අත්ය 

විලසවිදයහරඹ පිහිටුවීභට අදහර ඳන්ව ශටුම්ඳත් සය  ට අදහර මලි ටයුතු 2017 ර්ශයදී 

සිදු යන රදී. 

 

2.2.3 ගඳොලිව  නිධාරීන්ග  ලැටුප් ස්භතා ඉලත් කිරීභට කටයුතු කරමින් 
 

2016 අඹළඹ ත්හශේදී ශඳොලිස ශේශය ළටුේ විභත්හඹ්  විඳීභ අයමුණු යනිමි්  වඳුනහ්ව 

විභත්හ ප්රතිලත්හ්වභ ර් කිහිඳඹදී අභ කිරීභ වහ රු.මි. 3,000 ක් ශ්  යන රදී. එභ 

ප්රතිඳහදන පඳශඹෝ්නඹ යමි්  අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත් නිරධහරි් ශේ 2015.12.31 දින රළබ 

ළටුේ භත් ඳදනම් මලි ළටුශඳ්  17%  දීභනහක් 2016 ර්ඹ ආයම්බශය සිට ශවීභට 

2016.09.28 දින ටයුතු ආයම්බ යන රදී. අනතුරු ආර්ථි ශභනහයණඹ පිළිඵ අභහත්ය 

භණ්ඩර අනු මිටු භින්  ශඳොලිස නිරධහරී්  වහ 40%  දීභනහක් රඵහ දීභ නිර්ශශල ශ අත්ය 

2017 ර්ශය සිට ත්දුයට්ව 23% කි්  ළටුේ ළඩි කිරීභට අලය ටයුතු යන රදී. 

 

 

2.2.4 රඵාධිත ස්ශ්රාමික ගඳොලිව  නිධාරීන් වශා ගභගතක් ග ලා ගනොියබ දීභනා ශා 

ස්ශ්රාභ ලැටුප් ඵා දීභට කටයුතු කරමින් 

 

ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ශවේතුශ්  ආඵහධිත් විශ්රහභ ් හ ඇති ශඳොලිස නිරධහරී්  වහ යහ්ය ඳරිඳහරන 

චණරශල් 21/88 අනු හිමිවිඹ යුතු තිබ නමු්ව ශභශත්ක් ශනොශහ ඇති දීභනහ රඵහ දීභට ව 

1988/1989 හරශය ඇතිව ත්්ව්වඹ්  ශවේතුශ්  ආඵහධිත් විශ්රහභ ් හ ඇති ශඳොලිස නිරධහරී්  

වහ යහ්ය ඳරිඳහරන චණරශල් 59/89 ඳරිදි ශභශත්ක් හිමි ශනොව ළටුේ වහ දීභනහ රඵහ දීභට අභහත්ය 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ ශදන රදී. ආඵහධිත් ත්්ව්වඹට ඳ්ව න විට ශේහ හරඹ ය 10 පුයහ 

ශනොභළති නිරධහරී් ටද විශ්රහභ ළටුේ හිමිභ රඵහ දීභ වහ ව ආඵහධිත් වහ මිඹ ගිඹ නිරධහරී් ශේ 

පස වීම් වහ අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹ හිමිවිණ. 

 

එශේභ 1982 අං 305 දයණ අභහත්ය භණ්ඩර තීයණඹ අනු නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හ කිරීශම්දී 

ත්රසත්හදී ක්රිඹහ ශවේතුශ්  මිඹ ගිඹ / දහහලි ආඵහධිත් ව ඹ අවුරුදු 55 දක්හ භහසි ළටුේ වහ 

දීභනහ ශවීභ ක්රිඹ ය ශනොතිබ නිරධහරී්  වහ එභ යප්රහදඹ  රළශඵන ඳරිදි ටයුතු ශ අත්ය 

ආඵහධිත් විශ්රහභ ශොස ඇති නිරධහරී්   වහ 2013.01.01 දින සිට රු.1,500 දිරි දීභනහක් ශවීභට 

ද  අනුභළතිඹ රඵහ ශදන රදී.  
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යහ්ය ශේඹ ශනුශ්  සිඹ දිවි ශදනි ශොට ශේඹ ශ නිරධහරී්  වහ න දුඵරත්හ විශ්රහභ 

ළටුඳ ආඵහධ ව දහ සිට ශවීභට ද අනුභළතිඹ ඉල්රහ 2017.11.06 දින අභහත්ය භණ්ඩර ඳත්රිහක් 

අභහත්ය භණ්ඩර ශත් ශඹොමු කිරීභට ටයුතු ය තිශබ්. 

  
2.2.5. ව ලයාංක්රීය දඩඳත් ග වීගම් ක්රභගව්දයක් ව ථාිළත කිරීභ 

 

දඩ මුදල් අඹය ළනීභ ශේ්ව කිරීභ්ව, යහ්ය ආදහඹභට එතුන දඩ මුදල් ප්රභහණඹ ඉවශ 

නළංවීභ්ව, භව්නඹහට දඩ මුදල් ශවීභ ඳවසු කිරීභ්ව අයමුණු යනිමි්  යථහවන භහර් නීති 

පල්රංකනඹ ව  අසථහරදී පහවිඹට ඉදිරිඳ්ව  ශනොයන ළයදි වහ සඹංක්රීඹ දඩ මුදල් 

ශවීශම් රභශේදඹක් සථහපිත් කිරීභට ළරසුම් ය ඇත්. ශම් වහ  රඵහ් නහ රද අභහත්ය භණ්ඩර 

අනුභළතිඹ අනු සථහය ප්රම්ඳහදන මිටුක් සථහපිත් ය ඇති අත්ය යහඳිතිඹ වහ ත්හක්ණි 

අළීම් මිටුක් ඳ්වය තිශබ්. යහඳිතිඹ යහ්ය ශඳෞශලි හිමිහරී්වඹ ඹටශ්ව සිදු කිරීභ වහ 

ශම් න විට අලය ටයුතු සිදු යමි්  ඳතී. 

 
 

2.3. දක්ෂි  ප්රගේය වාංලර්ධනය කිරීගම් මරමු ට ෂඟා වීභ වශා මලය 

ිළයලර  නිමින් 
 දක්ෂිණ රහඳශය වම්ඵ් ශත්ොට දිසත්රික්ශය ඉඩම් 

ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ විශලේ හච්්හක් නීතිඹ වහ හභඹ 

ව දක්ෂිණ ංර්ධනඹ රු අභහත්යතුභහ, ඉඩම් වහ 

ඳහර්ලිශම්් තු ප්රතිංසයණ රු අභහත්යතුභහ, 

වම්ඵ් ශත්ොට දිසත්රික් ශල්ම්තුභහ, ඉඩම්, නීවවී, 

භවළලි ව නහරි ංර්ධන ඹන අභහත්යංලර 

නිරධහරී්  ඇතුළු පිරිශේ ප්රධහන්වශඹ්  

2017.08.18 දින අග්රහභහත්ය හර්ඹහරශයදී ඳ්වන රදී. 

 

 වම්ඵ් ශත්ොට දිසත්රික්ශය ය්ශය ඉඩම් පරදහී ශර බහවිත්හ ශ වළකි ආහයඹ පිළිඵ විභහ 

ඵළලීශම් අයමුණි්  දිසත්රික්ශය ඉඩම් ඳරිවයණ පිළිඵ ළරළසභක් ස කිරීභ වහ 

වම්ඵ් ශත්ොට දිසත්රික් ශල්ම් හර්ඹහරශය ප්රධහන්වශඹ්  ව දක්ෂිණ ංර්ධන අතුරු 

භණ්ඩරශය දහඹ්වශඹ්  2017.09.29 ව 30 ඹන දින රදී ත්ංල්ශල්දී ළඩමුළුක් ඳ්වන 

රදී. ා ම්ඵ් ධ හර්ත්හ 2017 ර්ඹ අහන න විට ස යමි්  ඳළතිණ. 

 

 දක්ෂිණ රහඳඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ප්රධහන ළරළසභක් ්හති රභම්ඳහදන 

ශදඳහර්ත්ශම්් තුශේ මලි්වශඹ්  ස යමි්  ඳතින අත්ය  ට අදහර හල්ර දිසත්රික් 

ංර්ධන ළරළසභ ස කිරීභ පිළිඵ ළඩමුළුක් 2017.08.22 දින හල්ර දිසත්රික් ශල්ම් 

හර්ඹහරශය මලි්වශඹ්  ඳ්ව් නට ශඹදුණි. ළඩමුළු වහ ශභභ අභහත්යංලඹ, දක්ෂිණ 

ංර්ධන අතුරු භණ්ඩරඹ, ්හති රභම්ඳහදන ශදඳහර්ත්ශම්් තු, හල්ර දිසත්රික් ශල්ම් 

හර්ඹහරඹ වහ හල්ර දිසත්රික්ශය යහ්ය, අර්ධ යහ්ය වහ යහ්ය ශනොන ංවිධහන ර නිරධහරී්  

100 ට අධි ප්රභහණඹක් වබහීත වී  ක්රීඹ දහඹ්වඹ රඵහ ශදන රදී. 

 

 
 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  18 

 

2.4. ශ්රී ාංකා ජ්ාතයන්තර වශගයෝීතතාලය  
 

 හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර අබය් ත්ය/සශශල අභහත්යරු් ශේ 08 න ැසසවීභ ව එඹට 

පර්හමී ඳළළ්වශන හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර අබය් ත්ය/සශශල ශල්ම්රු් ශේ 

08 න ැසසවීභ, හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර ආභන ඵරධහරී් ශේ 08 න ැසසවීභ 

2017.07.11 දින සිට 13 දක්හ හලුමුශදොය ශවෝටරශය දී ඳළළ්වවිණි. හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව 

යටර අබය් ත්ය/සශශල ටයුතු බහය අභහත්යරු් ශේ 08 න ැසසවීශම් භහයම්බ ප්වඹ 

රු අග්රහභහත්ය යනිල් විරභසිංව භළතිතුභහශේ ව නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන රු 

අභහත්ය හර ය්වනහඹ භළතිතුභහශේ ප්රධහන්වශඹ්  ආයම්බ ව අත්ය එභ අසථහට හර්ක් 

රහපීඹ යටල් නිශඹෝ්නඹ යමි්  අදහශ විඹබහය අභහත්යරු් , යහ්ය අභහත්යරු් , 

නිශඹෝ්ය අභහත්යරු් , භවශොභහරිසරු්  ඇතුළු නිරධහරී්  පිරික් වබහීත විඹ. එහිදී 

භ්වද්රය ්හහයභ, මුදල් විශුශධියණඹ, මිනිස ්හහයභ ඇතුළු හරහපීඹ ළටළු ම්ඵ් ධශඹ්  

අධහනඹ ශඹොමු ශරිණ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017.08.08 දින ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයණ ්හත්ය් ත්ය 

ම්භ් ත්රණ ලහරහශේදී ඳළති අේනිදි ආසිඹහනු රහඳශය 

ත්රසත්හදී ක්රිඹහහයම් ව ්හත්ය් ත්ය අඳයහධ භළඩ 

ඳළළ්වවීභ ම්ඵ් ධ  ළඩමුළුට නීතිඹ වහ හභඹ ව 

දක්ෂිණ ංර්ධන රු අභහත්ය හර ය්වනහඹ 

භළතිතුභ්  වබහීත ශමි්  
 

 

 නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන රු අභහත්ය 

හර ය්වනහඹ භළතිතුභ්  2017.08.14 දින භව්න 

චීන මුවහණ්ඩුශේ ශ්රී රංහ ත්හනහඳති ී ෂීඹළ් ලිඹෆ් ේ 

භවත්හ ඇතුළු නිශඹෝජිත්ඹ්  වමු විඹ. එහිදී ශදයට අත්ය 

සිදු ශශයන ටයුතු පිළිඵ හච්ඡහ ශරිණ.  

 

 
 

 2017.08.22 දින භ්වද්රය ව අඳයහධ ම්ඵ් ධ 

තීයණහ්වභ සිදුවීම් ශභනහයණඹ ව දුයසථ දඳ්ව 

වහ ප්රතිචණහය දළක්වීම් පිළිඵ එක්්ව ්හතී් ශේ 

රහපීඹ මුළු ශොශමදී ඳළළ්ව ව අත්ය ා වහ 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන රු අභහත්යතුභහ 

ව ශල්ම්තුභහ වබහීත ශමි්  එභ ටයුතු පිළිඵ 

හච්ඡහ යන රදී. 
 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  19 

 

 දකුණු ව අේනිදි ආසිඹහනු රහපීඹ 

බුශධි නිරධහරී් ශේ වබහගි්වශඹ්  

2017.09.14 දින ශොශමදී ඳළති නීති 

විශයෝර ංරභණ, අවි ආයුධ ්හහයම් වහ 

ශශල ීභහ ආයක්හ පිළිඵ ළඩමුළුට 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන 

රු අභහත්ය හර ය්වනහඹ භළතිතුභහ, 

අභහත්යංලශය ශල්ම්තුභහ ව ශඳොලිසඳතිතුභහ ඇතුළු නිරධහරී්  වබහීත ව අත්ය එහිදී ශ්රී 

රංහශේ ඳතින එකී ළටළු වහ ්හත්ය් ත්ය ශඳොලීසිශය  දහඹ්වඹ රඵහ ළනීභ ම්ඵ් ධ 

බුශධි ශත්ොයතුරු හුභහරු යළනීභ පිළිඵ හච්ඡහට බහ්නඹ විඹ.  

 
 

 නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහත්ය 

හර ය්වනහඹ භළතිතුභ්  2017.09.07 දින 

අයලිඹව භ් දියශයදී බ්රිත්හනය භව ශොභහරිස 

ශජ්ම්ස ඩවුරිස භවත්හ ව ත්රසත්හදඹ ළශළක්වීභ 

පිළිඵ පඳශශල ව ත්රසත්හදඹ ළශළක්වීභ පිළිඵ 

ශෝලීඹ ආඹත්නශය අධයක් රිචණර්ඩ් ශෝල්ට්  

භවත්හ වමුවී හච්ඡහ ඳ්වමි් . 

 
 ඉ් දිඹ රහපීඹ යටර පඳහඹ භහර්ගි ළද්ව 

රුණු ව මුහුදු භහර්ර ආයක්හ ම්ඵ් ධශඹ්  

2017.08.31 දින රු අග්රහභහත්යතුභහශේ 

ප්රධහන්වශඹ්  අයලිඹව භ් දියශයදී ඳළති ඉ් දීඹ 

හය මුළුට නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ 

ංර්ධන අභහත්යතුභහ වබහීත ශමි් . 

 

 
2.5. මභාතයාාංගේ වශ මභාතයාාංය යටගත් ක්රියාත්භක ලන රයතනල 

ප්ර ියය ඉශෂ නැාංවීභට ිළයලර  නිමින් 
 

2.5.1. මභාතයාාංය වශ මභාතයාාංය යටගත් ඳලියන රයතන ල කාර්යක්භතාලය 

ලර්ධනය කිරීභ උගදවා 
අභහත්යහංලඹ වහ අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඳතින ආඹත්නර විඹ බහය නිරධහරී් ශේ අ්වතිහයම් බී 

ගිණුභ වහ ආඹත්න ටයුතු ම්ඵ් ධශඹ්  දළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ වහ 2017 ඔක්ශත්ෝම්ඵර් භ12 

වහ 13 ශදදින තුශ පුහුණු ළඩමුළුක් ඳළළ්වවිණ. ශම් වහ නිරධහරි්  150 ශදශනකු වබහීත න 

රදී. අභහත්යහංලශය ප්රධහන අබය් ත්ය විණශේ ශභශවඹවීභ ඹටශ්ව සිදු යන රද ළඩමුළු වහ 

ප්රහථමි ර්භහ් ත් අභහත්යහංලශය ප්රධහන ණහධිහරී ව ශභභ අභහත්යහංලශය වහය ශල්ම් 

(ඳහරන) ඹන නිරධහරී් ද ම්ඳ්ව දහඹ්වඹ රඵහ ශදන රදී.  

 
 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  20 

 

2.5.2. ප්ර ිය වභාගෝනන ැසව වීම් ඳැලැත්වීභ 
 

භහශරෝචිත් ර්ඹ තුශදී අභහත්යහංලඹ වහ අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව 

ඇති සිඹළුභ ආඹත්න ම්ඵ් ධ ය නිමි්  ඳශමු, ශදන, ශත්න 

වහ සිේන හර්තුභඹ ප්රති භහශරෝචණන ැසසවීම් ඳළළ්වවීභට 

ටයුතු ංවිධහනඹ යන රදී. එභින්  ආඹත්නඹ් හි ාහට 

ආශේණි ව ළටළු වඳුනහ ළනීභට්ව ා වහ අලය ඩිනම් 

විඳුම් ශවීභට්ව ාහ  ක්රිඹහ්වභ කිරීභට අලය ක්රිඹහභහර් 

ළනීභට්ව ා අනු ඉදිරි ළරසුම් ස කිරීභට  අලය පිඹය 

ළනීභට්ව වළකිඹහ රළබුණි.  

 

 

2.5.3. ස්  න ශා කෂභනාකර  කමිටු ැසව වීම් ඳැලැත්වීභ 

2017 ර්ශය විණන ළරළසභට අනු ඳශමු, ශදන, ශත්න වහ සිේන හර්තු වහ 

අභහත්යහංලශය විණන වහ ශභනහයණ මිටු ැසසවීම් ඳළළ්වව අත්ය 2015 ව 2016 ර් රට 

අදහශ ය්ශය ගිණුම් හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ආඹත්න ර මරය වහ ශබෞති හර්ඹ 

හධනඹට අදහශ ශත්ොයතුරු නිඹමිත් ඳරිදි ශඹොමුයන  රදී. 

 

 

2.6.  මන්තර් මභාතයාාං වම්ඵන්ධීකර  කාර්යය ප්ර ියය 

 ශභයටට ඳළමිශණන ංචණහයයි් ශේ ආයක්හ ව ඔවු් ට ඇති න ළටළු ම්ඵ් ධශඹ්  ශ්රී 

රංහ ශඳොලීසිඹට ඩිනමි්  ක්රිඹහ්වභ වීභට වළකි න ඳරිදි ංචණහය ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි 

ආමි ටයුතු අභහත්යහංලශය රුපිඹල් මිලිඹන 50  ප්රතිඳහදන ඹටශ්ව ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය 

ංචණහය ශඳොලිස ශොට්ඨහලඹ වහ ඵයිසිල් 20 ක් ව බීච් ශයෝර් 04 ක් රළබිණ. එභ හවන 

ශඵදහ දීභ රු නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහත්ය හර ය්වනහඹ භළතිතුභහ ව 

රු  ංචණහය ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආමි ටයුතු අභහත්ය ශ්ෝ්  අභයතුං භළතිතුභහශේ 

ප්රධහන්වශඹ්  2017.12.26 න දින ශොශම නිදවස චණතුයස්ර භූමිශයදී සිදු විඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී රංහ ය්ඹ විසි්  දිඹ්ව ය ඇති භහන අයිතිහසිම් ආයක්හ කිරීභ ව ප්රර්ධනඹ වහ ව 

්හති ක්රිඹහහරී ළරළසභ 2017 – 2021 ඹටශ්ව ආංශි මිටු 10 ක් පිහිටුහ ඇති අත්ය ඉ්  ධ 

හිංහ ළශළක්වීභට අදහර ළරසුම් ක්රිඹහ්වභ කිරීභ පිළිඵ ආංශි මිටු ශභභ අභහත්යහංල 

ශල්ම්ශේ බහඳතී්වශඹ් , අතිශර් ශල්ම් (II), ශ්යසඨ වහය ශල්ම් (II)  ව  ට 

අදහර සිඹළු ඳහර්ලහය ආඹත්න ර  වබහීත්වඹ හිත් ක්රිඹහ්වභ ශේ. ්හති ළරළසශම් 

ධ හිංහ ළශළක්වීභට අදහර ක්රිඹහහයම් ක්රිඹහ්වභ කිරීභ, ශභශවඹවීභ වහ ප්රතිඹ හර්ත්හ 

කිරීභ ශභභ මිටු භින්  සිදු යනු රඵයි. 

ප්ර ිය වභාගෝනන ැසව වීභක මලව ථාලක් 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  21 

 

 2015 අං 04 දයණ අඳයහධඹ වි් දිත්ඹ් ට ව හක්ෂිරු් ට වහඹ දීභ  වහ ආයක්හ 

කිරිශම් ඳනශ්ව නීතිභඹ ප්රතිඳහදනඹ් ට අනු අඳයහධඹ වි් දිත්ඹ්  ව හක්ෂිරු්  

ආයක්හ කිරිභ වහ ව ්හති අධිහරිශය ඳහර මිටු හභහජිහක් ශර අභහත්යහංල අතිශර් 

ශල්ම් (I) නිශඹෝ්නඹ කිරීභ. 

 

 අභහත්යහංලඹ නිශඹෝ්නඹ යමි්  අතිශර් ශල්ම් (I) ්හත්ය් ත්ය යතුකුරු ංවිධහනශය  

මරය දහඹ්වඹ ඹටශ්ව ශභශවඹන අභහත්ය භණ්ඩරඹ විසි්  ඳ්ව ශ ්හත්ය් ත්ය ප්රමිතී් ට 

අනුකර ශනොන ඳරිදි ඵ් ධනහහය ැසවිඹ්  ප්රභහණඹ ඉක්භමි්  අතිහ වීභ අභ කිරිභ 

පිළිඵ ඳහර්ල වබහීත්ව මිටුශේ හභහජිහක් ශර ටයුතු කිරීභ. 

 

 ්හති ප්රහවන ප්රතිඳ්වතිඹ ඹහ්වහලීන කිරීභ ඹන භළශඹ්  ශ්රී රංහ ඳහර්ලිශම්් තුශේ 

ඳළළ්වශන ආංශි අරක්ණ අනුමිටු හභහජිහ ශර ්හති ප්රහවන ප්රතිඳ්වතිඹ 

ඹහ්වහලීන කිරීභ වහ අභහත්යහංලඹ නිශඹෝ්නඹ යමි්  අභහත්යහංල අතිශර් ශල්ම් (I) 

වබහීත වීභ. 

 

 හ් ත්හ වහ ශභහ ටයුතු අභහත්යහංලඹ ව ා ඹටශ්ව ඳතින ආඹත්න විසි්  ශභශවඹන 

ළඩටව්  වහ අභහත්යහංලඹ නිශඹෝ්නඹ යමි්  අතිශර් ශල්ම් (I) ම්ඵ් රයණ 

නිරධහරිනිඹ ලශඹ්  ක්රීඹ දහඹ්වඹ රඵහ දීභ. 

 

 ශ්රී රංහශේ ීව.එස.පී. ේරස තීරුඵදු වන ක්රිඹහලිඹට අදහර ශභශවයුම් ඹහ් ත්රණඹ අරක්ණඹ 

කිරීභ වහ විශශල ටයුතු අභහත්යහංලඹ ව ංර්ධන පඳහඹභහර් ව ්හත්ය් ත්ය ශශදහභ 

පිළිඵ අභහත්යහංලශය ම්ඵ් රයණශඹ්  විඹ ඳථ වත්යක් ඔසශේ අරක්ණ ණ්ඩහඹම් 

වත්යක් පිහිටුහ ටයුතු යනු රඵයි. එභ අරක්ණ ණ්ඩහඹම් වත්රි්  ඹවඳහරනඹට අදහර 

ණ්ඩහඹශම්  (භ්වද්රය ්හහයම් ව දුණ විශයෝර ණ්ඩහඹභ) ණ්ඩහඹම් ප්රධහනිඹහ ශර්ව 

භහන අයිතිහසිම් ණ්ඩහඹශම් හභහජිශඹකු ශර්ව අභහත්යහංල අතිශර් ශල්ම් (II) 

ටයුතු යනු රඵයි. ා ඹටශ්ව එක් එක් ණ්ඩහඹභට අදහර විඹ ඳථඹ්  ඔසශේ ශත්ොයතුරු ැසස 

කිරීභ ඹහ්වහලීන කිරීභට අදහර ම්ඵ් රයණ ටයුතු සිදු යනු රළශබ්. 
 

 යණහත්යි්  පිළිඵ එක්්ව ්හතී් ශේ භවශොභහරිස හර්ඹහරඹ භින්  ඉදිරිඳ්ව ය ඇති 

ශභභ අභහත්යහංලඹ ඹටත්ට ළශනන නිර්ශශල ක්රිඹහ්වභ කිරීභ පිළිඵ ප්රතිඹ අග්රහභහත්ය 

හර්ඹහරඹට හර්ත්හ කිරීශම් හර්ඹඹ  ම්ඵ් රයණඹ කිරීභ අතිශර් ශල්ම් (II) ඹටශ්ව සිදු 

කිරීභ. 
 

 විශශල ටයුතු අභහත්යහංලශය ම්ඵ් රයණඹ හිත් ඇභරිහ එක්්ව ්නඳද යහ්ය 

ශදඳහර්ත්ශම්් තුශේ මිනිස ්හහයම් පිළිඵ හච්ඡහ වහ අතිශර් ශල්ම් (II) 

ඳහර්ලරුශකු ශර වබහීත වීභ. 
 

 ්හති ප්රතිඳ්වති  වහ ආර්ථි ටයුතු  අභහත්යහංලශය ශභශවඹවීශභ්  යහ්ය ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ අභහත්යහංලශය ම්ඵ් රයණශඹ්  ක්රිඹහ්වභ ශශයන යහ්ය ළඳයුම් 

ඳශධතිශය ඳහර්ලරුකු ලශඹ්  අතිශර් ශල්ම් (II) වබහීත වීභ. 

 

 එක්්ව ්හතී් ශේ හර්ඹහරඹ වහ විශශල ටයුතු අභහත්යංලඹ ම්ඵ් රයණඹ ඹටශ්ව  

ක්රිඹහ්වභ න හභඹ ශොඩනළීතශම් ආංශි අරක්ණ  මිටු හභහජිශඹකු ශර අතිශර් 

ශල්ම් (II)  අභහත්යහංලඹ නිශඹෝ්නඹ කිරීභ. 

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  22 

 

 

 ශභභ අභහත්යහංලශය ව හ් ත්හ වහ ශභහ ටයුතු අභහත්යහංලශය මරය අනුග්රහව්වඹ ඇති  

ශභභ අභහත්යහංලඹ වහ අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඳතින ආඹත්නර නිරධහරී්  වහ විවිධ 

ශ්වභහ්  ඔසශේ ළඩටව්  04 ක් සිදුයන රදී.  එභ ළඩටව්  පිළිඵ විසත්ය ඳවත් ුව 

භින්  දළක්ශේ. 
 

ඳැලැත්ව ලැඩවටශන් ිළිබඵ ස්ව තර 

වාංඛ්යා ල වල - 12 

මාශ්රය- මභාතයාාං ඳාන මාංය 

 

 

 අබය් ත්ය ටයුතු ව ඹම ංර්ධන අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව න ආභන විභන 

ශදඳහර්ත්ශම්් තු ඹටශ්ව සිදුයනු රඵන ප්රත්ය් ත් ශභනහයණ මිටු හභහජිශඹකු ශර 

නීතිඹ වහ හභඹ වහ දක්ෂිණ ංර්ධන අභහත්යහංලශය ශ්යසඨ වහය ශල්ම් (I) ටයුතු කිරීභ.  

 

ලැඩවටශගන් නභ 
ක්රියාත්භක 

කෂ දිනය 
වම්ඳත් දායකත්ලය වශබාීතත්ලය 

සත්රී පුරු භහ්බහවීඹ 

ආල්ඳ ශවේතුශ්  

හ් ත්හ මුහුණඳහන ළටළු  

පිළිඵ දළනු්ව කිරීශම් 

ළඩටවන 

 

2017.04.27 

 

ඉ් දි දඹහය්වන භවත්හ - සත්රී පුරු 

භහ්බහඹ වහ හ් ත්හට එශයහි 

ප්රචණණ්ඩ්වඹ පිටු දළකීශම්රහ සහරන 

පුරු දහඹ්වඹ පිළිඵ පුහුණු 

පඳශශල වහ ප්ර්හ ංර්ධන 

පඳශශල  

නිරධහරී්   93 

 

හ් ත්හ ිව මලි ඳවුල් 

වහ න ්හති ළරළසභ 

ස කිරීභට අදහර 

හච්ඡහ  

 

2017.05.30 

 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන 

අභහත්යහංලශය අතිශර් ශල්ම් 

(ඳහරන ) ව හ් ත්හ වහ ශභහ ටයුතු 

අභහත්යංලශය අතිශර් ශල්ම් 

(ංර්ධන) ප්රධහන්වශඹ්   

නිරධහරී්   17 

ශේහ සථහනශයදී සිදුන 

ලිංගි හිරිවළය පිටු දළකීශම් 

ප්රතිඳ්වති භහරහ 

ම්ඵ් ධශඹ්  දළනු්ව 

කිරීශම් ළඩ ටවන 

2017.09.29 

 

 ශම්නහ ශවේය්ව භව්වමිඹ - 

අධයක් (අධයහඳන වහ විශලේ ළඩ 

ටව්  ) භහන හිමිම් ශොමි්  

බහ 

 එම්.ා.එ්  චණ් ද්රසිරි භවත්හ -  ළඩ 

ඵරන  අධයක්  (ඳරීක්ණ වහ 

විභර්ලන) භහන හිමිම් ශොමි්  

බහ 

නිරධහරී්   97 

ශේහ සථහනශයදී සිදුන 

ලිංගි හිරිවළය පිටු දළකීශම් 

ප්රතිඳ්වති භහරහට අනු 

ලිංගි හිරිවළය විභර්ලන 

මිටු සථහපිත් ශොට 

ඵරහ්වභ කිරීශම් 

ළඩටවන 

2017.12.26 

හ් ත්හ වහ ශභහ ටයුතු අභහත්යංලශය  

ශල්ම්ශේ ප්රධහන්වශඹ්  ව නීතිඹ 

වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන 

අභහත්යංලශය අතිශර් ශල්ම් 

(ඳහරන ) ශේ ප්රධහන්වශඹ්  
නිරධහරී්  65  



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  23 

 

 ශොශම නයඹ වහ ා අට ප්රශශලර අරංයණඹ කිරීභ වහ ආයක් අභහත්යහංලඹ දිඹ්ව 

යන රද ළඩටවන වහ අභහත්යහංල ශ්යසඨ වහය ශල්ම් (I) අභහත්යහංලඹ නිශඹෝ්නඹ 

යමි්  වබහගි වීභ. 

 

 යථ හවන වහ භහර් නීති පල්රංකනඹ ව අසථහරදී ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ භින්  ක්ණි දඩ 

මුදල් එතු කිරීශම් රභශේදඹ වහ පුළුල් විදයු්ව විඳුභක් ක්රිඹහ්වභ කිරීභ වහ අධියණ 

අභහත්යහංලඹ භා ශ්යසඨ වහය ශල්ම් (I) ම්ඵ් ධ ටයුතු කිරීභ. 

 

 ශඳොලිස නිරධහරී් ශ්  අඹවිඹ යුතු, ය්ශය නිරධහරී් ශේ අ්වතිහයම් „බී‟ ගිණුශභහි හිා ශලේ 

අඹය ළනීශම් මිටු හභහජිශඹක් ශර ශ්යසඨ වහය ශල්ම් (I) ටයුතු කිරීභ. 
 

 භවළලි ංර්ධන ව ඳරිය අභහත්යංලඹ භින්  භ 

බහඳති්වඹ දයන  යුශයෝඳහ ංභඹ ඹටශ්ව එන  “සවිච් 

ාෂිඹහ” යඳිතිඹ භින්  ක්රිඹහ්වභ යනු රඵන “ශ්රී රංහශේ 

තියහය ඳරිශබෝ්නඹ ව නිසඳහදනඹ වහ ්හති 

ප්රතිඳ්වතිඹක් ළීභට වහඹ වීභ” ඹන ළඩටවන භින්   

“වරිත් ම්භහන” ංල්ඳශය ළද්වභ යටට වඳු් හ දීශම් 

හර්ඹශඹහි ශභභ අභහත්යංලශය මිටු හභහජිහ ශර 

අධයක් ළරසුම් ටයුතු යනු රඵයි.  

 

 

2.7. මධීක් ය කරන ද වාංලර්ධන ලයාඳතිය ල කාර්යවාධනය  
 

 ශඳොලිස වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහ නිරධහරී් ශේ ශ් හසි ඳවසුම් ව නීඳහයක් 

ඳවසුම් පුයහලීභ පිණි ඉංජිශ් රුභඹ හර්ඹඹ්  පිළිඵ භධයභ පඳශශල හර්ඹහංලඹ 

අරක්ණඹ ඹටශ්ව ක්රිඹහ්වභ යන රද ශඳයවි නිහ යහඳිතිඹ භින්  2017 ර්ඹ 

අහන නවිට ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ශොඩනළගිලි පිළිශලි්   

514 ක් වහ 186 ක් ඉදිය අ්  ය ඇත්. 2017 ර්ඹ අහන න විට ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිශය ඉදියමි්  ඳළති ශොඩනළගිලි ප්රභහණඹ 05 කි. විශලේ හර්ඹ ඵරහශය 

ශොඩනළගිලි ඉදිය අ්  නමුදු අශනකු්ව හර්ඹඹ්  ක්රිඹහ්වභ භට්ටශම් ඳතින 

ශොඩනළගිලි 34 කි. ශබෞති ප්රතිඹ එශේ වුද අදහශ යහඳිති ක්රිඹහ්වභ කිරීභ වහ 2017 

ර්ඹට ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට ශ් ව රුපිඹල් මිලිඹන 313  ප්රතිඳහදන ලි්  රුපිඹල් 

මිලිඹන 301.27 ක් ව විශලේ හර්ඹ ඵරහඹට ශ් ව රුපිඹල් මිලිඹන 175  ප්රතිඳහදන 

ලි්  රුපිඹල් මිලිඹන 167.9  ළඹ දයහ තිබුණි.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ඉදි කරන ද ගඳරවස් නිලාව ල දර්ලන 
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රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  24 

 

 ශඳොලිස නිරධහරී්  ි්වතීඹභඹ ලශඹ්  ංර්ධනඹ කිරීභට අලය ඹයත්ර ඳවසුම් 

නංහලීභ පිණි ටහන ශඳොලිස අබයහ විදයහරඹ ංර්ධනඹ වහ 2017 යට ශ්  ව  

ප්රතිඳහදන ලි්  රුපිඹල් මිලිඹන 11.17 ක් ළඹ ය තිශබ්.   

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට ඵහ ් නහ න නිරධහරී්  වහ මලි පුහුණුවීම් ළුත්ය ශඳොලිස 

විදයහරඹ භින්  සිදු යන අත්ය එභ විදයහරශය ංර්ධන ටයුතු වහ 2017 ර්ශය 

රුපිඹල් මිලිඹන 93.3 ක් ළඹයන රදී. 

 

 අභහත්යහංලශය භා ශඳ් වීභ ඹටශ්ව ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිශය ශොඩනළගිලි ඳවසුම් ංර්ධනඹ කිරීභ 

පශදහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,037 ක් ළඹයමි්  න 

ශඳොලිස ශොඩනළගිලි 08 ක් ඉදිකිරීභට ටයුතු යන 

රද අත්ය ර්ඹ අහන න විට ක්රිඹහ්වභ 

ත්්ව්වශය  ඳළති මුළු ශොඩනළගිලි ණන 30 කි.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ඳතින ශොඩනළගිලි 

ළටළුට විඳුම් රඵහ ශදමි්  ඉදිකිරීභට ළරසුම් 

යන රද යහඳිති අත්රි්  2017 ර්ඹට ශ් ව 

රුපිඹල් මිලිඹන 325  ප්රතිඳහදන පඳශඹෝීත ය 

ශන රුපිඹල් මිලිඹන 296.64 ක් ළඹය 

ශොඩනළගිලි 43  ළඩ 2017 ශර් නිභ ය ඇති 

අත්ය යහඳිති 17 ක්රිඹහ්වභ භට්ටශම් ඳතීයි. 

 

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹ වහ ඳළරී ඇති හර්ඹඹක් න යථහවන භනහභන ඳහරනඹ ඳවසු 

යනුස අලසයි්  18 ක් ව අඳයහධ විභර්ලන ටයුතු ඳවසු ය ළනීශම් අයමුණි්  

සුනයි්  50 ක් මිරදී ළනීභ වහ න මලි ප්රම්ඳහදන ටයුතු 2017 ර්ඹ තුශදී 

ආයම්බ යන රදී.  
 

 විශලේ හර්ඹ ඵරහඹට අඹ්ව හල්ර, දඹුල්ර ව වම්ඵ් ශත්ොට වුරු ර ඵළැසක් ඉදි 

කිරීභ වහ 2017 ර්ශය ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට ශ් ව රුපිඹල් මිලිඹන 100 ක් රඵහදු්  

අත්ය ඉ්  රුපිඹල් මිලිඹන 25.5  විඹදභක් දයහ අදහර ඉදිකිරීම් ලි්  25% කි්  අ්  ය 

තිශබ්. 
 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ශඳොලිස සථහන ංයහ 600 දක්හ ඉවශ නළංවීශම් යහඳිතිඹ වහ 

ශ් වු රුපිඹල් මිලිඹන 500  ප්රතිඳහදන 2017 ර්ඹ තුශදී ඳවත් ව්  ශඳොලිස සථහන 

රට අදහශ ශොඩනළගිලි ම්පර්ණශඹ් භ නිභය යහ්හරී ටයුතු වහ විිත් යන රදී.  
 

 

 

ඉදි කෂ භෂගවේකර භාලත කාන්තා බට නිලාවය 

බුත්ත කවුගර් රාජ්ය නිගව්දිත 

නිධාරීන්ග  නිලව නය 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  25 

 

ලැඩ නිභකෂ ගඳොලිව  ව ථාන 

වාංඛ්යා ල වල - 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            මාශ්රය- ශ්රී ාංකා ගඳොලීසිය 

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ශත්ොයතුරු වහ ් නිශේදන ඳශධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ්ව, නවීන 

ශත්ොයතුරු ත්හක්ණඹ ශඳොලීසිඹ ශත් වඳු් හදීභ්ව අයමුණු යනිමි්  අයමන රද ශඳොලිස 

ශත්ොයතුරු වහ ් නිශේදන ඳශධති යහඳිතිශය මලි ඳදනභ න ංයහත් ඳයහඹ්  රඵහ 

ළනීභ වහ 2017  ප්රතිඳහදන ඹටශ්ව රුපිඹල් මිලිඹන 92.5 ක් දයන රදී. එශේභ ය 

කිහිඳඹට ඉවත්දී ආයම්බ යන රද ශඳොලිස ශත්ොයතුරු වහ ් නිශේදන ඳශධති යහඳිතිඹ 

න ත්හක්ණඹ වහ ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට අලයත්හ අනු භහශරෝචණනඹ ය 2018 – 2024  

ර් තුශ අදිඹය ශදක් ඹටශ්ව ආයම්බ කිරීභට අශේක්හ යමි්  ඉදිරිඳ්ව යන රද 

යහඳිති ංල්ඳ හර්ත්හට ්හති රභම්ඳහදන ශදඳහර්ත්ශම්් තුශේ නිර්ශශලඹ රඵහ ් නහ 

රදී. එශේභ එභ යහඳිතිශය ඳශමු අදිඹය ඵසනහහිය ඳශහත් ආයණඹ යමි්  2018 – 2020 

හරඹ තුශ නිඹමු යහඳිතිඹක් ශර ක්රිඹහ්වභ කිරීභට වළකි න ශේ 2017.10.10 දින 

අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී ඇත්. 

  

 2017 අඹළඹ ශඹෝ්නහ භින්  ඉදිරිඳ්ව යන රද ශඹෝ්නහට අනු භ්වද්රය නිහයණ 

ටයුතු වහ ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට ව අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර ්හති භණ්ඩරඹට ශ්  

යන රද ප්රතිඳහදන බහවිත්හ යමි්  සිදු යන රද ළඩටව්  වහ ආඹත්න ශද 

පිළිශලි්   රුපිඹල් මිලිඹන 25 ව රුපිඹල් මිලිඹන 7.2 ඵළගි්  ර්ඹ තුශදී විඹදම් දයණ 

රදී.   
 

 

 2017 ර්ඹ තුශ දක්ෂිණ ප්රශශලඹ ංර්ධනඹ වහ 2017 අඹළඹ ශඹෝ්නහ භින්  

ශ් ශ රු. මි. 1,000  ප්රතිඳහදන පඳශඹෝීත යනිමි්  හල්ර, භහත්ය, වම්ඵ් ශත්ොට, 

# 
ගඳොලිව  

ව ථානගේ නභ 

ගඳොලිව  ව ථාන 

මාංකය 

ස්ලතත කෂ 

දිනය 

ගඳොලිව  මධිකාරී 

ගකොේඨාය 

1 ඹක්ර 473 2017.01.23 ම්ඳව 

2 ඳල්ශල්ශර 474 2017.01.23 ම්ඳව 

3 ශොත්ටු 475 2017.01.27 නුශේශොඩ 

4 ඉභද 476 2017.02.10 හල්ර 

5 ඵටශඳොර 477 2017.02.10 ඇල්පියඹ 

6 වල්දුම්මුල්ර 478 2017.04.22 ඵණ්ඩහයශර 

7 අමසශදෝ 479 2017.04.22 ඵණ්ඩහයශර 

8 ශඵෝවකුඹුය 480 2017.04.22 ඵණ්ඩහයශර 

9 ඳය් සළ 481 2017.06.07 අනුයහධපුය 

10 ශභොයශොඩ 482 2017.07.15 අනුයහධපුය 

11 පඩේපු 483 2017.07.15 පු්වත්රභ 

12 ආයච්චිට්ටු 484 2017.07.15 වරහත් 

13 එශොඩපඹන 485 2017.08.29 ල්කිස 

14 මීශේ 486 2017.08.29 නුශේශොඩ 

15 අර්වත් 487 2017.10.23 ළුත්ය 

16 දුේල්පියඹ 488 2017.10.27 මීමු 

17 යහශොඩ 489 2017.11.24 ළුත්ය 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  26 

 

ශභොණයහර වහ ය්වනපුය ඹන දිසත්රික්ර ක්රිඹහ්වභ ශ යහඳිති 724  ප්රතිඹ ඳවත් 

ුව අං 12 භින්  දළක්ශේ. 

 

දක්ෂි  ප්රගේය වාංලර්ධන ලයාඳතිය ප්ර ියය 

   වාංඛ්යා ල වල - 14 

 
දිව ත්රික්කය 

ගලන් කෂ 

ප්රියඳාදන 
(රු. මි.) 

මනුභත කෂ 

ලයාඳතිය 

  න 

මය 

ප්ර ියය    

(රු. මි.) 

මස්ච්ගේද 

ලයාඳතිය 

  න 

ක්රියාත්භක 

ගනොව ලයාඳතිය 

  න 

හල්ර 69.6 25 20.5 1 - 

භහත්ය 719.5 552 73.1 31 75 

වම්ඵ් ශත්ොට 118.6 60 66.7 1 5 
ශභොණයහර 68.9 55 46.1 1 1 

ය්වනපුය 23.4 32 6.1 1 1  

එතු 1,000 724 212.5 35 82 
මාශ්රය - මභාතයාාං වැසුම් මාංය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශදස විශදස ංචණහයයි්  ආර්ලනඹ න රහඳඹක් ශර වඳුනහශන ඇති ශදශදු රහඳඹ 

ංචණහය ඳහයහදීඹක් ශර ංර්ධනඹ කිරීභට අශේක්හ ශශර්. එභ යහඳිතිඹ වහ 

ශඹෝජිත් ප්රශශලශඹ්  ළඩි බිම් ප්රභහණඹක් ්රහශ්රිත් ඉඩම් ශර වඳුනහශන ඇති ඵළවි්  එහි 

ඉදිකිරීම් වහ අශනකු්ව ංර්ධන ටයුතු ම්ඵ් ධශඹ්  ශඹෝයත්හඹ භළනීභට අලය 

ඳරීක්ණ සිදු යමි්  ඳතී. ාහයි්  වයිශරොලික් ඳරීක්ණ (ද්ර විදයහ ඳරීක්ණ) 2017 

ර්ශය සිදු යන රදී. 

 

 ඹහර අබඹ භූමිඹ තුශ පිහිය දළනට අඵර්  ඳතින අතුරු මිතුරු ළශහි ශේල්ර නීවවී 

ශදඳහර්ත්ශම්් තුශේ වශඹ්  ප්රතිංසයණඹ කිරීභට ළරසුම් ය ඇති අත්ය හරිභහර් 

ශදඳහර්ත්ශම්් තු භින්  අලය මිනුම් ටයුතු අ්  කිරීශභ්  ඳසු ඉදිරි ය තුශ එභ 

යහඳිතිඹ නිභ කිරීභට අශේක්ෂිත්ඹ. 

 

 දක්ෂිණ රහඳශය නය රභ්ව ආහයඹට ංර්ධනඹ කිරීශම් අයමුණි්  ක්රිඹහ්වභ 

කිරීභට ශඹෝජිත් ළරසුම් අනු ශදනිඹහඹ නය ංර්ධන ටයුතු ආයම්බ කිරීභ වහ මලි 

ළරසුම් ස ය අ්  ය ඇත්. ා ඹටශ්ව ශදනිඹහඹ ප්රහශශශීඹ ශයෝවර භව ශයෝවරක් 

ශර ංර්ධනඹ කිරීභ වහ සුදුසු ඉඩම් වඳුනහශන ඳහංශු ඳරීක්හක් සිදු ශ අත්ය ඉදිරි 

ය තුශ එභ යහඳිතිඹ ආයම්බ කිරීභට නිඹමිත්ඹ. 
 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  27 

 

 දක්ෂිණ ංර්ධන භණ්ඩරඹ, න ීවවි ශදඳහර්ත්ශම්් තු ව ශ්රී රංහ ංචණහය ංර්ධන 

අධිහරිඹ එක් ඹහර අබඹ භූමිඹ ඳ්වහශන ඹහශම්දී ඳතින ළටළු නියහයණඹ කිරීභ 

ම්ඵ් ධශඹ්  ඳත්රිහක් ආර්ථි ශභනහයණඹ පිළිඵ අභහත්ය භණ්ඩර අනුමිටු 

ශත් ශඹොමු ශ අත්ය ා වහ ශ්රී රංහ ංචණහය ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටශ්ව අලය ටයුතු 

සිදු යන ශර නිර්ශශල රළබී ඇත්. එශභ් භ බ් දර වහ රභළයඹ ළනි සථහන ර ඳතින 

ඳහරිරි දණඹ ශක්හ නිමි්  ම් විවිධ්වඹ ැසනිමි්  එභ ප්රශශල ංයක්ණඹ 

කිරීභට අලය ළරසුම් ස යමි්  ඳතී. 

 

 දක්ෂිණ රහඳඹ ංර්ධන ළඩටව්  ඹටශ්ව එභ රහඳඹ තුශ 

ආශඹෝ්න, ර්භහ් ත්, ංචණහය රහඳ පිහිටුවිභට ටයුතු 

යමි්  සියයි. ා තුශ වම්ඵ් ශත්ොට ආශඹෝ්න ර්භහ් ත් 

රහඳඹ වහ අක්ය 2,000  ඉඩම් ප්රභහණඹක් ද ශභොණයහර 

ර්භහ් ත් රහඳඹ වහ අක්ය 4,000  ඉඩම් ප්රභහණඹක්ද 

යටරංහ්වත් හර්මි පුහුණු භධයසථහනඹ යඳිතිඹ වහ 

සුදුසු ඉඩභක්ද වඳුනහශන ඇති අත්ය හික්ඩු අකුයශ 

ප්රශශලශය ංචණහය ංර්ධන යහඳිතිඹ, ඳළයණි ඕර් ද ඇශ 

භහර්ඹක් න රංහ ඇශ භහර්ඹ පුළුල් කිරීශම් යහඳිතිඹ වහ 

ඉඩම් වඳුනහ නිමි්  ඳතී. ා අනු අලය ඉඩම් අ්වඳ්ව 

යළනීශම් ටයුතු ක්රිඹහ්වභ ශශර්.  
 

 ත්ංල්ර ඵ් ධනහහයඹ අුවණශොශඳළරළසට විත්ළ්  කිරීශභ්  අනතුරු ත්ංල්ර 

ඵ් ධනහහයඹ ඳළති භූමි ප්රශශලශඹහි ංචණහය ටයුතු ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ්ව  

ශඵ් ශත්ොට ා ඩහ්ව ආර්ලනීඹ ශර  ශශශීඹ නළඹුරුත්හඹකි්  යුතු ංසිති 

අනහම් එක් යමි්   ංචණහය ආභනඹ ඉවශ නළංවීභට්ව අලය ටයුතු ූදදහනම් 

යමි්  ඳතී.  

 

  ාල් ගකොටුගව් ස්දුලි ාම්ර  ප්රියවාංව කර ය කිරීභ 

හල්ර ශොටුශේ බි්වති භත් ඳළයණි වළඩඹට ස ය වියනු රළබ රහම්පු එහි 

ශඳෞයහණි්වඹ ර්ධනඹ යන සුවිශලේෂී අංඹකි. එභ රහම්පු ඳශධතිඹ නවීයණඹ කිරීභ 

ඉංජිශ් රුභඹ හර්ඹඹ්  පිළිඵ භධයභ පඳශශල හර්ඹංලඹ භින්  සිදු යමි්  ඳතී. 

යහඳිතිශය යනහභ රුපිඹල් මිලිඹන 4.2 කි. 2017 ර්ඹ අහන න විට ශභභ 

යහඳිතිශය ටයුතු 60% නිභහ ය ා වහ රුපිඹල් මිලිඹන 0.89  විඹදභක් දයහ ඇති අත්ය 

විදුලි ශක්ඵල් අළු්වළඩිඹහ ය 2018 ර්ඹ තුශදී සිඹළු ටයුතු අ්  කිරීභට අශේක්හ 

ශශර්. 
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රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  28 

 

  ාල් ගකොටුගව් උවාස් නතුරශ්රගේ  ස්දුලි ඳේධියය ප්රියවාංව කර ය කිරීභ 
 

හල්ර ශොටුශේ පිහිය පහවි  ංකීර්ණඹ ඉදිරිපිට ඇති විිත් චණතුයශ්රශය  විදුලි ඳශධතිඹ 

අළු්වළඩිඹහ යමි්  එභ සථහනඹ විවිධ ංසිති ළඩටව්  ඳළළ්වවීභ වහ සුදුසු ඳරිදි 

ස කිරීශම් අයමුණි්  ක්රිඹහ්වභ යන රද ශභභ යහඳිතිඹ 2017 ර්ඹ අහන න විට 

රුපිඹල් මිලිඹන 0.23  විඹදභක් දයහ 35%   හර්ඹ ප්රතිඹක් ශඳ් නුම් යන රදී. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  29 

 

03. රාංශීය කාර්ය වාධනය 

3.1. ඳාන මාංය 

අභහත්යහංලශය සිඹළුභ ආඹත්නි ව අබය් ත්ය ඳරිඳහරන ටයුතු ඳහරන අංලඹ භින්  සිදුයනු 

රඵයි. 
 

 ර්ඹ තුශදී ංයහ ුව අං 13 ඳරිදි අභහත්යහංල හර්ඹ භණ්ඩරශය ශනසවීම් සිදු ව අත්ය 

 ට අදහශ සිදු ශ යුතු ටයුතු ඳහරන අංලඹ භින්  සිදු යන රදී. 

 

කාර්ය භණ්ඩ ගලනව වීම් - 2017          

     වාංඛ්යා ල වල - 15 

   මාශ්රය - මභාතයාාං ඳාන මාංය 

 

 

 

 හර්ඹ භණ්ඩරශය දළනුභ, ත්හක්ණි වළකිඹහ ව බහහ ප්රවීණත්හඹ ර්ධනඹ කිරීභ 

අයමුණු යශන ශශශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ 24 ක් වහ 2017 ර්ශය නිරධහරී්  343 

ශදශනකු ශඹොමු යන රදී. 

 

 

 

 

 

 

 

මනු 

මාංක 
තනතුර ගවේලය 

මනුභත 

ගවේලක 

වාංඛ්යාල 

ව ථාන 

භාරුවී ගිය 

නිධාිපන් 

ස්ශ්රාභ ගිය 

නිධාරීන් 

ඉල්ා 

මව ව 

නිධාරීන් 

ව ථාන 

භාරුවී 

ඳැමිණි 

නිධාරීන් 

1 ශල්ම්  01 01 - - 01 

2 ප්රධහන මරය නිරධහරී  ශ්රී.රං..ශේ 01 - - -  01 

3 
ශ්යසඨ වහය 

ශල්ම් 
ශ්රී.රං.ඳ.ශේ. 03 01 - - 01 

4 අධයක්  ශ්රී.රං.ඳ.ශේ. 01 - 01 -  

5 වහය ශල්ම් ශ්රී.රං.ඳ.ශේ. 03 - - - 01 

6 

ශල්ම්ශේ 

ම්ඵ් රයණ 

ශල්ම් 

ත්හහලි 01 01 - - -  

7 යහ්ය ශභනහයණ 
වහය 

යහ...ශේ. 40 01 - 01 - 

8 රිඹදුරු රි.ශේ. 15 01 - - - 

9 
හර්ඹහර හර්ඹ 

වඹ 
හ.ශේ.ශේ. 18 01 - - - 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  30 

 

ගේශීය ර හුණු 

වාංඛ්යා ල වල - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාශ්රය -මභාතයාාං ඳාන මාංය 

 

 

 2017 ර්ඹ තුශ අභහත්යහංලශය භහණ්ඩලි නිරධහරී්  13 ශදශනකු විශදස පුහුණු ව මුළු  

12 ක් වහ වබහීත වී ඇති අත්ය ා පිළිඵ ශත්ොයතුරු ඳවත් ුව අං 17 භින්  දළක්ශේ. 

 

 
 

ර හුණු ඳාඨභාාල 
ගයොමු කරන ද 

නිධාරීන් වාංඛ්යාල 

ප්රහවන ශභනහයණඹ  01 

අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල ස කිරීභ 03 

ඳරිණත් ය්ශය ගිණුම්යණ ඳශධතිඹ පිළිඵ පුහුණු )ීහස (  04 

යහ්ය ප්රම්ඳහදනඹ වහ ශෝ ත්රහ්ව ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ඩිේශරෝභහ 
ඳහඨභහරහ 

01 

ඳරිණත් ය්ශය ශවීම් ඳශධතිඹ පිළිඵ පුහුණු 04 

හර්ඹහර ඳරිඳහරනඹ, ලිපි ශොණු ශභනහයණඹ ව ආඹත්න 
ංග්රවඹ පිළිඵ පුහුණු  

01 

ැසකිඹහ අලයත්හ වහ ඉංග්රීසි බහහ වති ඳත්ර ඳහඨභහරහ 01 

්නභහධය බහවිත්ඹ පිළිඵ ළඩමුළු  01 

ආඹත්න ංග්රවශය විධිවිධහන පිළිඵ යහ්ය ශභනහයණ වහය 
නිරධහරී්  දළනු්ව කිරීශම් ළඩටවන 

02 

ඳර්ශයණ රභශේදඹ පිළිඵ වති ඳත්ර ඳහඨභහරහ 01 

යහඳිති ශඹෝ්නහ ළීශම් ළඩමුළු 02 

ඉංග්රීසි බහහ ඩිේශරෝභහ ඳහඨභහරහ  02 

යහ්ය අංලශය ැසයණ නිරධහරී්  වහ න වති ඳත්ර 
ඳහඨභහරහ 

01 

ගිණුම් වහ ආඹත්න ටයුතු  පිළිඵ ඳහඨභහරහ 150 

ථන පුහුණු  01 

භහධය පුහුණු  01 

ශදභශ බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 60 

ඉංග්රීසි වති ඳත්ර ඳහඨභහරහ  01 

පරදහයිත්හ පුහුණු වති ඳත්ර  ඳහඨභහරහ 03 

භහණ්ඩලි නිරධහරී් ශේ ප්රති භහශරෝචණන ළඩටවන 17 

ශ්රී රංහ ඳරිඳහරන ශේශය තු් න ශශ්රේණිශය නිරධහරී් ශේ 
ධහරිත්හ ළඩටවන 

01 

ශ්රී රංහ ණහධියණ ශේශය ඳශමු ශශ්රේණිශය නිරධහරී් ශේ 
ධහරිත්හ ළඩටවන 

01 

පරදහයිත්හ පුහුණු ළඩමුළු 142 

ඵළවළයත් ක්රිඹහ විධි පුහුණු 92 

එකතුල 493 
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රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  31 

 

මභාතයාාංයීය භාණ්ඩලික නිධාරීන්ග  ස්ගේශීය ර හුණු ිළිබඵ ස්ව තර 

     වාංඛ්යා ල වල - 17 

මරහශ්රඹ- ඳහරන අංලඹ 
 

 

# නිධාිපයාග  නභ තනතුර රට ර හුණු ඳාඨභාාල / වමුළුල 
දින 

  න 
01 ්්ව පී. විශජ්වීය භවත්හ ශල්ම්        

        

     

       චීනඹ 

 

 

ශ්රී රංහ නිශඹෝ්නඹ යමි්  දත් 

භණ්ඩර චණහරිහක් වහ  

 

 

 

07 

02 ා.එල්.එම්. ලීම් භවත්හ අතිශර් ශල්ම් 

03 කි.බී.විශජ්භහ් න භවත්හ 

ශල්ම්තුභහශේ 

ම්ඵ් රයණ 

ශල්ම් 

04 

විජිත්හ ශශනවිය්වන 

මිඹ 
අතිශර් ශල්ම් 

චීනඹ 

්නවනඹ, තියහය ංර්ධනඹ 

ව දිළිදුභ අභ කිරීභ පිළිඵ 

ළඩමුළු 2017 

21 

05 ත්හයිර් ත්ඹ 

භහර් අනතුරු ළශළක්වීභ වහ 

් නහ ක්රිඹහභහර් ඩිනම් කිරීභ 

වහ ශරෝ ශෞය ංවිධහනශය 

දකුණු - නළශනහිය ආසිඹහ 

රහඳශය අභහත්යරු් ශේ ැසසවීභ 

03 

06 නිලහ් ත් වීයසිංව භවත්හ 
ශ්යසඨ වහය 

ශල්ම් 
ළනඩහ ක්ශේත්ර අධයඹන චණහරිහ 03 

07 

වී.ශක්.එච්.ශෝලිත් 

භවත්හ 
ප්රධහන ණහධිහරී 

චීනඹ 

මරය ශභනහයණඹ ව ශනය 

ඳහද අඹළඹ රභශේදඹ පිළිඵ 

ළඩමුළු  2017 

21 

08 භළශල්සිඹහ 

ශ්රී රංහ ණහධියණ ශේශය I 

න ඳ් තිශය නිරධහරී් ශේ ධහරිත්හ 

ංර්ධනඹ පුහුණු ළඩමුළු 

07 

09 එංර් ත්ඹ 
යහ්ය ප්රම්ඳහදන වහ ශෝ ත්රහ්ව 

ඳරිඳහරනඹ 
11 

10 ය්වනහ එදිරිසිංව මිඹ අධයක් ළරසුම් චීනඹ 

ආර්ථි ංර්ධනඹ ව මරය 

ශභනහයණඹ පිළිඵ ළඩමුළු 

2017 

21 

11 කි.එස.භයවිරභ භවත්හ 
ප්රධහන අබය් ත්ය 

විණ 
චීනඹ 

චීන ශ්රී රංහ යහඳිති අභිර්ධන 

ළඩටවන 
14 

12 

ශක්.ා.බී. කුරුේපු භවත්හ ණහධිහරී 

චීනඹ 
චීන ශ්රී රංහ යහඳිති අභිර්ධන 

ළඩටවන 
14 

13 එංර් ත්ඹ 
යහ්ය ප්රම්ඳහදන වහ ශෝ ත්රහ්ව 

ඳරිඳහරනඹ 
11 

14 
ශක්.ශක්.එස.රක්මිණි 

ශභඹ 

වහය අධයක් 

(ළරසුම්) 
චීනඹ 

යිඵර් අඳයහධ භළඩලීභ පිළිඵ 

ළඩමුළු 2017 
21 

15 ශජ්.එම්. .රක්මිණී මිඹ ණහධිහරී චීනඹ 
යිඵර් අඳයහධ භළඩලීභ පිළිඵ 

ළඩමුළු 2017 
21 

16 ඕධ ුවණතිර භවත්හ වහය ශල්ම් ශවොංශොං 
ශභනහයණඹ පිළිඵ 

අ් ත්ර්්හති ළඩටවන 
08 

17 
කි.එම්.ී.ශක්. දිහනහඹ 

මිඹ 
ඳරිඳහරන නිරධහරී භළශල්සිඹහ 

හ් ත්හ නහඹ්වඹ පශදහ 

ි්වතීඹ ඳරිර්ත්නඹ පිළිඵ  

අ් ත්ර්්හති ළඩටවන 

08 
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රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  32 

 

 ආඹත්න වහ ඳරිඳහරන ටයුතුරට අදහශ අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 13 ක් අභහත්ය 

භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳ්ව ය අදහශ ටයුතු ම්ඵ් ධශඹ්  අනුභළතිඹ රඵහ ශන තිශබ්. 

 

 අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹක් භින්  ශභභ අභහත්යහංලඹ වහ පුශර අනනයත්හඹ වහ ව 

භවශල්ම් හර්ඹහර ශොඩනළගිල්ශල් (සුහුරුඳහඹ) 14 න භවශ  රඵහ ශන 2017 ්නහරි 

භහශය අභහත්යහංලඹ එභ සථහනඹ සථහපිත් කිරීභට ටයුතු යන රදී. 

 
 

 අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ක්රිඹහ්වභ න ආඹත්න ර ආඹත්නි ව ඳරිඳහරනභඹ ටයුතු 

ම්ඵ් ධශඹ්  දහඹ වීභ. 
 

• ශ්රී රංහ ශඳොලිසිශය වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහශය සිඹළුභ ර්ශය අරහබ වහනි රට 

අදහර රළබී තිබ ශොණු 679 ක් ව ් දි ශවීම් ම්ඵ් ධ ශොණු 454 ක් වහ අලය 

ඉදිරි ටයුතු සිදු යන රදී. 

 

• ශ්රී රංහ ශඳොලිසිශය වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ශොඩනළගිලි කුලිඹට ළනීම් ම්ඵ් ධ 

මු.ශය. 115 ව මු.ශය.835 රට අදහර ශවීම් 224 ක් වහ අනුභළතිඹ රඵහ දීභ.  

 

• ශත්ොයතුරු ඳනත්ට අදහර ඉල්ලීම් 18 ක් රළබී තිබ අත්ය ඉ්  17 ක් වහ ශත්ොයතුරු 

රඵහ දී එක් ඉල්ලීභක් ප්රතික්ශේඳ යන රදී. 

 

• ශ්රී රංහ ශඳොලිසිශය සිවිල් හර්ඹ භණ්ඩරශය ඳ්වවීම් සථිය කිරීම් 63 ක්, පස කිරීම් 

235 විශ්රහභ ළ් වීම් 439 ක් ව ප්රහශඹෝගි පුහුණු වහ අබයහරහභි්  ශඹොමු කිරීම් 54 

ක්, ර්ඹ තුශදී සිදු ශ අත්ය විනඹ ටයුතු ම්ඵ් ධ ශොණු 82 ට අදහර අලය 

ටයුතු සිදු කිරීභ.  

 

• ශ්රී රංහ ශඳොලිසිශය වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහශය නිරධහරී් ශේ විශශල නිහඩු ඉල්ලීම් 

583ක් වහ අනුභළතිඹ රඵහ දුණි. 

 

 

 අභහත්යහංලශය ටයුතු හර්ඹක්භ ශරසි්  වහ භව්න හිත්හමී සථහනඹක් ශර 

ඳ්වහශන ඹහභ අයමුණු ය ශන අභහත්යහංලඹට අලය න හර්ඹහලීඹ පඳයණ ව ලී 

ඵඩු මිරදී ළනීභ ම්ඵ් ධ යහ්හරී ටයුතු ද, හර්ඹහර ඳරිශ්රඹ පිරිසිදු කිරීභ වහ භනහ ශර 

ඳ්වහශන ඹහභද, ්ර බිල්ඳ්ව, විදුලි බිල්ඳ්ව වහ හර්ඹහර කුලී නියවුල් කිරීභ ම්ඵ් ධ 

ටයුතු ද ඳරිණ ඡහඹහපිටඳ්ව ඹ් ත්ර, මුද්රණ ඹ් ත්ර, ෂළක්ස ඹ් ත්ර, හවන ආදිශඹහි 

අළු්වළඩිඹහ ව ශේහ ටයුතු ද සිදු කිරීභ. 
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3.2. ගඳොලිව  මාංය 

 අභහත්යහංල අනුභත් ඵර අධිහරී ීභහට අඹ්ව ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ත්නතුරු පසවීම් රඵහ 

දීභ ඹටශ්ව ප්රධහන ශඳොලිස ඳරීක් ත්නතුශර් සිට වහය ශඳොලිස අධිහරී ත්නතුයට 

නිරධහරී්  43 ශදශනකුට ද වහය ශඳොලිස අධිහරී ත්නතුශර් සිට ශඳොලිස අධිහරී ත්නතුයට 

නිරධහරී්  24 ශදශනකුට ද හ් ත්හ වහය ශඳොලිස අධිහරී ත්නතුශර් සිට හ් ත්හ ශඳොලිස 

අධිහරී ත්නතුයට නිරධහරී්  08 ශදශනකුට ද ශඳොලිස අධිහරී ත්නතුශර් සිට ශ්යසඨ ශඳොලිස 

අධිහරී ත්නතුයට නිරධහරී්  03 ටද ශ්යසඨ ශඳොලිස අධිහරී ත්නතුශර් සිට නිශඹෝ්ය 

ශඳොලිසඳති ත්නතුයට නිරධහරි්  26 ශදශනකුට ද නිශඹෝ්ය ශඳොලිසඳති ත්නතුශර් සිට 

ශ්යසඨ නිශඹෝ්ය ශඳොලිසඳති ත්නතුයට නිරධහරී්  02 ශදශනකුටද පසවීම් රඵහ දීභට 

ටයුතු ය ඇත්. ය තුශ පසවීම් ශඳයදහත්භ කිරීභ 25 ක් අනුභළතිඹ වහ ්හති ශඳොලිස 

ශොමිභ ශත් ශඹොමු කිරීභටද ටයුතු ය ඇත්.  

 

 අභහත්යහංල අනුභත් ඵර අධිහරී ීභහ් ට අඹ්ව විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ව ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිශය යහ්ය නිශේදිත් නිරධහරී්  50 ශදශනකුට ශේඹ සථිය කිරීභ වහ අනුභළතිඹ 

රඵහ දී ඇති අත්ය නිරධහරී්  38 ශදශනකුශේ ශේඹ සථිය කිරීශම් නිර්ශශල ්හති ශඳොලිස 

ශොමිභ ශති්  රඵහ ළනීභ වහ ශඹොමු ය ඇත්. යහ්ය නිශේදිත් නිරධහරී්  05 ශදශනකු 

2017 ර්ඹ තුශ ශෝ ත්රහ්ව ඳදනභ භත් නළත් ශේශය ශඹදවීභ වහ ද අනුභළතිඹ රඵහ දී 

ඇත්. 

 

 අභහත්යහංල අනුභත් ඵර අධිහරී ීභහ් ට අඹ්ව විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ව ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිශය නිරධහරී්  විශ්රහභ ළ් වීභට අදහශ යහ්ය නිශේදිත් නිරධහරී්  41 ශදශනකුට 

විශ්රහභ ළ් වීභ වහ අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇති අත්ය නිරධහරී්  49 ශදශනකුශේ විශ්රහභ 

ළ් වීශම් නිර්ශශල ්හති ශඳොලිස ශොමිභ ශති්  රඵහ ළනීභ වහ ශඹොමු ය ඇත්. 

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ද්රවිඩ බහහ හුරු ඇති නිරධහරී් ශේ අලයත්හඹ ම්පර්ණ කිරීභට 

අදහශ ඳසුගිඹ ර්ඹ තුශ ශේහ නිරඹ්  04  නිරධහරී්  97 ශදශනකු ඵහ ළනීභට 

ටයුතු කිරීභ ව ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය වහඹ ශේහ ඵහ ළනීශම් වහ පස කිරීශම් 

ඳයඳහය අනුභළතිඹ වහ ්හති ශඳොලිස ශොමිභ ශත් ශඹොමු කිරීභ.  

 

 භහශරෝචිත් ර්ඹ තුශ න ශඳොලිස සථහන ව මුයශඳොර 12 ක්, ශඳොලිස දිහ වත්යක් වහ 

ශොට්ඨහල වත්යක්, විශලේෂිත් ශොට්ඨහල අටක් සථහපිත් කිරීභට්ව එක් ශඳොලිස මුයශඳොරක් 

ඉ්ව කිරීභට්ව අනුභළතිඹ රඵහ ශදන රදී. 

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ව විශලේ හර්ඹ ඵරහශය නිරධහරී්  361 ශදශනකු විශශල පුහුණු වහ 

ම්භ් ත්රණ දවහ්ව නිරධහරී්  49  ශදශනකු ශශශිඹ පුහුණු වහ්ව වබහීත යවීභට 

අනුභළතිඹ රඵහ දීභ.  

 

 ශශශීඹ ප්රභූ ආයක්හ ම්ඵ් ධශඹ්  නිරධහරී්  අනුයුක්ත් කිරීභ වහ අභහත්යහංල 

ශල්ම්ශේ ප්රධහන්වශඹ්   පිහිටුන රද  මිටු 2017 ය  තුශ හය ශදක් ැසසවී ඇති 

අත්ය රළබුණු ඉල්ලීම් 128 ක් රහ ඵරහ නිරධහරී්  12 ශදශනකු අනුයුක්ත් කිරීශම් ටයුතු 

සිදු ය තිශබ්.   

 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  34 

 

 එක්්ව ්හතී් ශේ හභ හධ වමුදහ යහ්හරී වහ දකුණු ූදඩහනඹ ශත් නිරධහරී්   20 

ශදශනකු ශඹොමු කිරීභ වහ අලය ටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ශඳොලිස නිරධහරී්  403 ක් වහ පර්ණ භූමි ම්භහනඹ, නිරධහරී්  11 ක් 

වහ ශශලපුත්ර ම්භහනඹ නිරධහරී්  09 ක් වහ ශඳොලිස වීයත්හ ඳදක්භ, නිරධහරී්  1,306 

ක් වහ ශඳොලිස විශිසට ශේහ ඳදක්භ පිරිනළමීභ වහ අලය ටයුතු කිරීභ. 

 

 ශඳොලිස නිරධහරී් ට විරුශධ ශභභ අභහත්යහංලඹ ශත් ශඹොමු යන රද ඳළමිණිලි 38 

විභර්ලණඹ ය අතිඹටඳ්ව ඳහර්ලඹ් ට වන රහ දීභ වහ නීත්යහනුකර පිඹය 

ළනීභට ටයුතු කිරීභ. 

 

 අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහත්යුතු අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 14 ක්  ස ය රු 

අභහත්යතුභහශේ අ්වනි්  යුතු අභහත්ය භණ්ඩරඹ ශත් ශඹොමු කිරීභ වහ  ට අදහශ රඵහ 

දු්  තීයණ අනු ටයුතු කිරීභ. 

 

 අභහත්ය භණ්ඩරඹ භින්  රු අභහත්යතුභහශේ නිරීක්ණ වහ ශඹොමුයන ශන්ව 

අභහත්යහංලර අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 28 ක් වහ රු අභහත්යතුභහශේ නිරීක්ණ හර්ත්හ 

අභහත්ය භණ්ඩරඹ ශත් ශඹොමු කිරීභ.  

 

 නීතිඹ වහ හභඹ ඳ්වහශන ඹහභ පශදහ ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය හර්ඹබහර්ඹඹ හර්ඹක්භ 

වහ පරදහී කිරීභට ඉ් දුනීසිඹහ, ඉයහනඹ, තුර්කිඹ, ටහර් යහ්යඹ, ඕසශේලිඹහ, දකුණු 

අප්රිහ, රුසිඹහ, විඹට්නහභඹ, ශඵල්ජිඹභ, ශොරිඹහ, එක්්ව අයහබී එමීර් යහ්යඹ 

ත්ජිකිසථහනඹ ඹන යටල් ව අ් ත්ර්්හති යතුකුරු මිටු, දකුණු ආසිඹහනු රහපීඹ 

වශඹෝීතත්හ ංවිධහනඹ (හර්ක්) ව එක්්ව ්හතී් ශේ භ්වද්රය වහ අඳයහධ හර්ඹහරඹ ඹන 

ංවිධහන භා අශඵෝධත්හ ගිවිසුම් රට එශඹීභ වහ අලය ශඹෝ්නහ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ වහ 

ගිවිසුම් අ්ව්  ත්ළබීභට අදහශ ටයුතු ක්රිඹහ්වභ කිරීභ.  

 

 භහශරෝචිත් ර්ඹ තුශ හචි පිළිතුරු අශේක්ෂිත් ඳහර්ලිශම්් තු ප්රලසන  වහ  පිළිතුරු 

හර්ත්හ 43 ක් වහ සථහය නිශඹෝ 23/2 ඹටශ්ව ප්රලසන 09 ක් වහ පිළිතුරු ඉදිරිඳ්ව කිරීභ ව 

ඳහර්ලිශම්් තු ආංශි අරක්ණ හය බහ, ඳහර්ලිශම්් තු භව්න ශඳ්වම් හය බහ, 

ඳරිඳහරන ටයුතු  පිළිඵ ඳහර්ලිශම්් තු ශොභහරිස (ඔම්බුඩ්සභ් ) ඹන ආඹත්න ශති්  

ඉල්ලුම් යන රද නිර්ශශල වහ හර්ත්හ 111 ක් ස ය ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 

 

 හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර අබය් ත්ය / සශශල අභහත්යරු් ශේ 08 ශනි ැසසවීභ 

ව එඹට පර්හමී ඳළළ්වශන හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර අබය් ත්ය / සශශල 

ශල්ම්රු් ශේ 08 ශනි ැසසවීභ ව ආභන ඵරධහරී් ශේ 08 ශනි ැසසවීභ 2017 ජූලි 

11-13, එක්්ව ්හතී් ශේ විශලේ හර්ත්හරුශකු න ශඵ්  එභර්්  භවත්හශේ ංචණහයඹ 

2017 ජූලි 09-15, එක්්ව ්හතී් ශේ භ්වද්රය වහ අඳයහධ හර්ඹහරඹ රහපීඹ මුළු 2017 

අශෝසතු 21-22 ව 2017 ජූනි 05 – 07 දක්හ  එක්්ව ්හතී් ශේ ී.ටී. .කි ළඩමුළු ඹන 

ැසසවීම්, ංචණහය, මුළු ව ළඩමුළු ංවිධහනඹ වහ ම්ඵ් රයණ ටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 චිත්රඳට රත් කිරීම්,  ශටලි නහටය, ශශ දළ් විම්, විහව භංරය, විවිධ පුහුණුවීම් ව 

ශන්ව ආයක්හ ම්ඵ් ධ අනුභළතිඹ රඵහ දීම් 231 ට අදහශ ටයුතු කිරීභ. 
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3.3. මය මාංය 

3.3.1. මය ප්රියඳාදන වශ උඳගයෝජ්නය 

 2017 ර්ශය මරය ප්රතිඳහදන පරදහී ශර ශභනහයණඹ ශ අත්ය ා අනු අභහත්යංල 

මරය ප්රතිඹ මුළු ප්රතිඳහදනශඹ්  77% කි (පුනයහර්ත්න විඹදම් 99%,  ප්රහේධන විඹදම් 

27%).  ්හති අඹළඹ ශදඳහර්ත්ශම්් තු විසි්  2017 ප්රහේධන ව පුනයහර්ත්න විඹදම් 

දවහ රු. 10,766,056,000 මුදරක් ප්රතිඳහදනඹ ය ඇති අත්ය රු. 8,290,630,554 විඹදම් දයහ 

ඇත්. 

 

මුළු ප්රතිඳහදනඹ වහ මුළු විඹදභ ප්රහේධන වහ පුනයහර්ත්න ශර ශඵදී ඳතින ආහයඹ ඳවත් 

ඳරිදි ශේ. 

      මය ප්රියඳාදන වශ උඳගයෝජ්නය - 2017   

   වාංඛ්යා ල වල - 18 

ස්යදම් ලර් ය 

මුළු ප්රියඳාදනය මුළු ස්යදභ ස්යදම් 

ප්රියතය ලටිනාකභ (රු.)  ප්රියතය ලටිනාකභ (රු.) ප්රියතය 

පුනයහර්ත්න 7,493,361,000 70%    7,403,595,349  89% 99% 

ප්රහේධන 3,272,695,000 30%     887,035,205  11% 27% 

එකතුල 10 766 056 000 100%     8 290 630 554  100% 
 

          මාශ්රය - මභාතයාාං මුය මාංය 
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ප්රහේධන විඹදම් මුළු විඹදම් 

රු. 

ස්යදම් ලර් ය 

මුළු ප්රියඳාදනය ශා ස්යදභ 2017 

ප්රියඳාදනය 

 ස්යදභ 
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මය ප්රියඳාදන වශ උඳගයෝජ්නය ලයාඳතිය මනුල ස්ව තරාත්භකල - 2017 

 

                  වාංඛ්යා ල වල - 19 

          රු. ̓ 000 

ලයාඳතියය ස්යදම් ලර් ය 

ඇව තගම්-

න්තු ත 

ප්රියඳාදන 

ඳිපපූරක 

ඇව තගම්න්තු 

ගලන්කිරීම් 

මු.ගර 66 

භාරු 

කිරීම් 

ශුේධ 

ප්රියඳාදන 
මුළු ස්යදභ 

ස්යදම් 

ප්රියතය 

අභහත්ය 
හර්ඹහරඹ 

පුනයහර්ත්න 23,550 - (100)  23,450           22,592  96% 

ප්රහේධන         2,700                   -                -      2,700          1,283  48% 

අභහත්යහංල 
ඳරිඳහරනඹ වහ 
ආඹත්න ශේහ 

පුනයහර්ත්න 
     

358,770      20,000  (3,575)       375,195      320,823  86% 

ප්රහේධන      62,240  100,000  3,675 165,915           30,496  18% 

විශලේ හර්ඹ 
ඵරහඹ 

පුනයහර්ත්න 6,529,266  494,600     - 7,023,866  7,013,724  100% 

ප්රහේධන 677,000  1,305,530     - 1,982,530  609,443  31% 

දක්ෂිණ 
ංර්ධනඹ 

පුනයහර්ත්න 28,500  20,000    - 48,500           46,456  96% 

ප්රහේධන 119,050  1,000,000              -    1,119,050  245,813  22% 

යහ්ය අභහත්ය 
හර්ඹ 
භණ්ඩරඹ 

පුනයහර්ත්න    22,350                    -                -           22,350                     -    - 

ප්රහේධන         2,500              -                -             2,500        -    - 

එතු 
පුනයහර්ත්න  6,962,436 534,600 (3,675) 7,493,361     7,403,595 99% 

ප්රහේධන 863,490  2,405,530  3,675   3,272,695      887,035  27% 

මුළු එතු 7 825 926 2 940 130 - 10 766 056  8 290 630  77% 

                      මාශ්රය - මභාතයාාං මය මාංය 

 

මුළු ප්රියඳාදනය වශ ස්යදභ ලයාඳතිය මනුල 
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3.3.2. මය කටයුතු ඳලත්ලා ග න යාභ 

 

 2018 ර්ඹ වහ අඹළඹ ඇසත්ශම්් තු ්හති අඹළඹ ශදඳහර්ත්ශම්් තු ශත් ඉදිරිඳ්ව 

කිරීශම්දී ශභභ අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඳළති  ආඹත්නඹ්  හි අඹළඹ ඇසත්ශම්් තු ද ැසස ය 

්හති අඹළඹ ශදඳහර්ත්ශම්් තු ශත් ඹළවීභ. 

 

 ය්ශය නිරධහරී් ශේ අ්වතිහයම් විඹදම් වහ රළබීම් ීභහ්  භනහ ශර ශභනහයණඹ 

යනිමි්  ඳ්වහශන ඹන රදී. අ්වතිහයම් “බී” ගිණුශම් ආයම්බ ශලේඹ 2017.01.01  

දිනට රු. 129,161,105.00  ව අත්ය එහි අහන ශලේඹ 2017.12.31. දිනට රු. 

107,451,723.69 කි. 
  

රජ්ගේ  නිධාරීන්ග  මත්ියකාරම් “බී” ගිණුභ - 2017 ලර්ය 
වාංඛ්යා ල වල - 20 

   රු. ̓ 000 

කාර ය 
ස්යදගභහි 

උඳිපභ සීභාල 

ැබීගම් මලභ 

සීභාල 

උඳිපභ ශර ගේ 

සීභාල 

ස්වර්ජ්න ඳනියන් ඵය ගදනු ැබ 

සීභාලන්  
100,000 75,000 230,000 

ලර්ය මලවානගේ තතය ම යන් 82,277 100,225 107,451 

එකතුල 182,277 175,225 337,451 
       මාශ්රය - මභාතයාාං ගිණුම් මාංය 

 

 

 භවහ බහණ්ඩහහයඹ ශත් ඉදිරිඳ්ව ශයුතු ඳවත් හර්ත්හ අදහශ හර ීභහ්  තුශ නිඹමිත් 

ඳරිදි ශඹොමු කිරීභට ටයුතු කිරීභ. 
 

• භහසි අක් මුදල් ඉල්ලුම් ඳත්රඹ - ෆභ භහඹභ ළඩ යන ඳශමු දිනඹ් හිදී 

• භහසි ගිණුම් හයහංලඹ - ෆභ භභ මුල් දින 02 තුශදී 

• 2016 හර්ෂි ගිණුම් හයහංලශය ඳශමුශනි ඳරිපයඹ - 2017 ර්ශය ්නහරි 18 ට ශඳය 

• 2016 හර්ෂි ගිණුම් හයහංලශය ශදශනි  ඳරිපයඹ - 2017 ර්ශය ්නහරි 31 ට ශඳය 

• ළටුේ වහ ශේ ංයහ පිළිඵ හර්ත්හ - ෆභ භහඹභ 15 ට ශඳය 

• ශඳොදු 172 කුවිත්හ් සි පිළිඵ හර්ත්හ - ෆභ භහඹභ 10 ට ශඳය 

• නිර ඵළංකු ගිණුම් පිළිඵද හර්ත්හ - ෆභ භහඹභ 15 න දිනට ශඳය 

• අග්රිභ ගිණුම් ළඳුම් හර්ත්හ - හර්තුට යක් 

• 2016 ශඳොදු ත්ළම්ඳතු ගිණුම් ශලේ  හර්ත්හ -  2017 ර්ශය ළඩ යන ඳශමු දිනඹ් හිදී 

• 2018 මු.ශය 135 ඵරඹ ශඵදහ දීශම් හර්ත්හ - 2017 ර්ශය අහන දිනට ශඳය 

• 2018 හර්ෂි අක් මුදල් ඉල්ලුම් ඳත්රඹ -  2017 ර්ශය ශදළම්ඵර් අහන දිනට ශඳය 

 

 විණහධිඳති ශදඳහර්ත්ශම්් තුට ඉදිරිඳ්ව ශ යුතු භහසි ඵළංකු ළඳුම් හර්ත්හ ෆභ 

භභ 15 න දිනට ශඳය  ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  38 

 

 අභහත්යහංලශය මරය ශභනහයණ ටයුතු, මුදල් ශයුවරහසි, බහණ්ඩහහය චණරශල් වහ 

නිශඹෝ රට අනුකර ඳ්වහශන ඹන රද අත්ය ශම් අනු සිඹළුභ රළබීම් ශවීම් ටයුතු 

වහ ගිණුම් ටයුතු නිසි ශර ඳ්වහශන ඹන රදී. 
 

 2016 ර්ශය විර්්න ගිණුම් හර්ත්හ ඇතුළු ගිණුම් පිඹවීශම් චණරශල්ඹට අදහශ හර්ත්හ 

ව නිරධහරී් ශේ අ්වතිහයම් “බී” ගිණුභ ළඳීශම් හර්ත්හ නිඹමිත් දිනට ශඳය අදහශ 

ආඹත්න ශත් ඉදිරිඳ්ව ය ඇත්. 
 
 

3.3.3. මභාතයාාංය වශ ඒ යටගත් ඳැලිය රයතනලට මයත් ප්රවම්ඳාදනයන් සිදු 

කිරීභ 

 අභහත්යංල ප්රම්ඳහදන මිටු (ඉදිකිරීම්) හය 05 ක් ව අභහත්යංල ප්රම්ඳහදන මිටු 

(බහණ්ඩ) හය 03 ක්  ැසසවී ඇති අත්ය ඳවත් යහඳිති ම්ඵ් ධ තීයණ ශන ඇත්. 

 

ීතියය ශා වාභය වශ දක්ෂි  වාංලර්ධන මභාතයාාංය 

1.) 2017.07.11 සිට 2017.07.13 දක්හ ඳළති හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර 

අබය් ත්ය/සශශල ටයුතු අභහත්යරු් ශේ, අබය් ත්ය/සශශල ටයුතු ශල්ම්රු් ශේ 

වහ ආභන ඵරධහරී් ශේ අට න මුළු වහ ම්ඵ් ධ ප්රම්ඳහදන ටයුතු පිළිඵ 

අභහත්යංල ප්රම්ඳහදන මිටු ඳවත් තීයණ ් නහ රදී. 
 

• මුළු වහ ඳළමිශණන නිශඹෝජිත්ඹ්  නහත්ළ්  ළ් වීභ වහ සුදුසු ශවෝටරඹක් 

ශ් යළනීශම් ශට් ඩයඹ රු.8,275,943.30  (ළට් යහිත්) මුදරට 2017.06.22 දින 

ප්රධහනඹ කිරීභට තීයණඹ කිරීභ. 
 

• මුළු වහ ප්රහවන ඳවසුම් ළඳීභ වහ අභහත්යංල ප්රම්ඳහදන මිටු තීයණඹට 

අනු ල්ඵදු රභඹට හවන රඵහ ළනීභ පිළිඵ ශට් ඩයඹ 2017.07.07 දින ප්රධහනඹ 

කිරීභට තීයණඹ කිරීභ. 
 

• මුළු වහ අලය ලිපිශොනු ඵෆ 100 ක් මිරදී ළනීභ පිළිඵ ශට් ඩයඹ 

රු.250,000.00  (ළට් යහිත්) මුදරට 2017.07.04 දින ප්රධහනඹ කිරීභට තීයණඹ 

කිරීභ. 
 

• දින 03 ක් පුයහට ඳළළති හර්ක් ංවිධහනඹට අඹ්ව යටර අබය් ත්ය/සශශල ටයුතු 

අභහත්යරු් ශේ, අබය් ත්ය/සශශල ටයුතු ශල්ම්රු් ශේ ව ආභන 

ඵරධහරී් ශේ 8 න මුළු වහ ඉේ ශභනහයණ ශේහ රඵහළනීභ වහ ව 

ශට් ඩයඹ රු.1,109,300.00 (ළට් යහිත්) මුදරට 2017.07.10 දින ප්රධහනඹ කිරීභට 

අදහර ප්රම්ඳහදන තීයණ නු රළබීඹ. 
 

• හර්ක් මුළු වහ වබහීත ව නිශඹෝජිත්ඹ්  වට ශභභ අභහත්යංලශය ශල්ම්තුභහ 

විසි්  ඳ්ව් නට ශඹදුණු යහත්රී ශබෝ්න ංග්රවඹ වහ  සුදුසු සථහනඹක් ශත්ෝයහ 

ළනීශම් ශට් ඩයඹ රු.445,900.00 (ළට් යහිත්) මුදරට 2017.07.04 දින ප්රධහනඹ 

කිරීභට තීයණඹ යන රද අත්ය ා අනු එභ ංග්රවඹ ශොශම කිංේසඵරි ශවෝටරශයදී 

ඳ්ව් නට ශඹදුණි. 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  39 

 

• එභ නිශඹෝජිත්ඹ්  වහ යහත්රී ශබෝ්න ංග්රවඹක් රු අභහත්යතුභ්  විසි් ද ංවිධහනඹ 

ය තිබ අත්ය එඹ අයලිඹව භ් දියශයදී ඳළළ්වවිණි. ා වහ යහත්රී ආවහය ළඳීභ 

වහ ශ්  ය ළනීශම් ශට් ඩයඹ රු.660,000.00 මුදරට 2017.07.11 දින ප්රධහනඹ 

කිරීභට තීයණඹ යණු රළබිණ. 

ස්ගේ කාර්ය ඵකාය 

1.) කැබිනේ භණ්ඩය ඳත්කෂ ව ථාලර ප්රවම්ඳාදන කමිටුල 

• එක්්ව ්හතී් ශේ හභ හධ වමුදහශේ යහ්හරී වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහ 

නිරධහරී්  ශඹදවීභට අදහර ංග්රහමි හවන 06ක් රඵහ ළනීශම් ශට් ඩයඹ 

2017.12.11 දින රු.1,729,072.80  මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභ. 

 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහශය නිරධහරී්  වහ රඳළුහ විහව නිර නිහ 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීභ පිළිඵ ශට් ඩයඹ 2017.12.05 දින මිටු ැසසව අසථහශේදී 

රුපිඹල් මිලිඹන 289.59 මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභට තීයණඹ කිරීභ. 

 

2.) මභාතයාං ප්රවම්ඳාදන කමිටුල - ඉදිකිරීම් 
 

• භවඔඹ පිහිය යහ්ය නිශේදිත් නිරධහරී් ශේ නිසනඹ ඉදිකිරීභ පිළිඵ ශට් ඩයඹ 

2017.06.17 දින රු. 17,374.420.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභ. 

 

• ටුකුරු් ද පිහිය ශඳොලිස අබයහ විදයහරශඹහි ශොඩනළගිලි අං 54 ඉදිකිරීභ 

පිළිඵ ශට් ඩයඹ 2017.05.08 දින රු. 66,631,205.00 (ළට් යහිත්) මුදරට 

ප්රධහනඹ කිරීභට ප්රම්ඳහදන තීයණ නු රළබීඹ. 
 

3.) මභාතයාං ප්රවම්ඳාදන කමිටුල - බාණ්ඩ 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ළු වම් ඳ්වතු යුර 5,000 ක් මිරට ළනීශම් 

ශට් ඩයඹ 2017.08.18 දින රු. 14,315,027.50 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ 

කිරීභ. 

 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ශරදර් බට් ඳ්වතු යුර 8,000 ක් මිරට ළනීශම් 

ශට් ඩයඹ 2017.10.11 දින රු. 33,914,400.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ 

කිරීභ. 
 

•  විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ම්ඵළට් වහර්නස 2,500 ක් මිරට ළනීශම් ශට් ඩයඹ 

2017.09.06 දින රු. 11,882,648.70 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රදහනඹ කිරීභට 

ප්රම්ඳහදන තීයණ නු රළබීඹ. 

 

• එක්්ව ්හතී් ශේ හභ හධ වමුදහශේ යහ්හරි වහ ශඹොදන නිරධහරී් ශේ 

අලයත්හ වහ ්ර ශඳයන ඹ් ත්ර ව පඳයණ රඵහ ළනීශම් ශට් ඩයඹ 

2017.09.18 දින රු. 38,589,411.97 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභ. 
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• එක්්ව ්හතී් ශේ හභ හධ වමුදහශේ යහ්හරි වහ ශඹොදන නිරධහරී් ශේ 

අලයත්හ වහ ් ශට්නර්ස 21 ක් රඵහ ළනීශම් ශට් ඩයඹ 2017.09.20 දින 

රු.56,690,000.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ ශරිණ. 

 

• එක්්ව ්හතී් ශේ හභ හධ වමුදහශේ යහ්හරි වහ ශඹොදන නිරධහරී් ශේ 

අලයත්හ වහ ් නිශේදන පඳයණ රඵහළනීශම් ශට් ඩයඹ 2017.09.29 දින 

රු. 121,412,359.41 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභට ටයුතු කිරීභ. 
 

• එක්්ව ්හතී් ශේ හභහධ වමුදහශේ යහ්හරි වහ ශඹශදන නිරධහරී් ශේ 

අලයත්හ වහ මදය පඳයණ රඵහළනීශම් ශට් ඩයඹ 2017.09.06 දින  

රු.3,320,606.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභට අදහර ප්රම්ඳහදන තීයණ 

නු රළබීඹ. 

 

• එක්්ව ්හතී් ශේ හභහධ යහ්හරි වහ ශඹොදන නිරධහරී් ශේ අලයත්හ 

වහ අවි පණ්ඩ, ළයලි භර්දන පඳයණ රඵහ ළනීශම් ශට් ඩයඹ  2017.08.18 

දින රු. 60,260,000.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභ. 
 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ක්රීඩහ ඳ්වතු 6,000 ක් මිරට ළනීශම් ශට් ඩයඹ 

2017.10.27 දින රු. 17,442,500.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභට ටයුතු 

ශරිණ. 
 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ තුය ඵවුයඹක් (3500-6000ී.ී.) මිරට ළනීශම් 

ශට් ඩයඹ 2017.08.18 දින  රු. 12,500,000.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ 

කිරීභට ප්රම්ඳහදන තීයණ නු රළබිණ. 

 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ළවළල්ලු හවන ැසශන ඹන  හවන  (3500-

6000ී.ී.) මිරට ළනීශම් ශට් ඩයඹ 2017.08.18 දින රු. 10,250,000.00 (ළට් 

යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභ. 
 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ශභෝටර් යිල් 40 ක් මිරට ළනීශම් ශට් ඩයඹ 

2017.09.11 දින රු. 35,950,000.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභට ටයුතු 

ශරිණි. 
 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ වහ ට්රක් යථ මිරට ළනීශම් ශට් ඩයඹ 2017.10.26 දින 

රු. 9,500,000.00 (ළට් යහිත්) මුදරට ප්රධහනඹ කිරීභට ප්රම්ඳහදන තීයණ නු 

රළබීඹ. 

 

• විශලේ හර්ඹ ඵරහශය හවන ව ශභෝටර් යිල් වහ ටඹර් මිරදී ළනීශම් 

ශට් ඩයඹ රු. 11,882,648.70 (ළට් යහිත්) මුදරට 2017.09.06 දින ප්රධහනඹ 

කිරීභට තීයණඹ යන රදී. 
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 ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රවම්ඳාදන කමිටු නිර්ගේ වශා මනුභැියය ඵා දීභ 
 

ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට අදහර ශදඳහර්ත්ශම්් තු ප්රම්ඳහදන මිටු නිර්ශශලඹ්  වහ 

ප්රම්ඳහදන භහර්ශෝඳශශල ංග්රවඹ ප්රහය ප්රම්ඳහදන 04 ක් වහ අභහත්යංල අනුභළතිඹ 

රඵහ දීභට ටයුතු ය ඇත්. පණ්ඩ 2,000,000 ක් මිරදී ළනීභ, ඳ්වතු ශ්ෝඩු 28,000 ක් 

මිරදී ළනීභ, ළහි ඵහ 20,000 ක් මිරදී ළනීභ, තිරුක්ශෝවිල් න ශඳොලිස සථහන 

ශොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ එභ  ප්රම්ඳහදන ටයුතු ශේ. 

 ප්රවම්ඳාදන ාංසු ස්ලතත කිරීභ 

2017 ර්ඹ තුශ  රංසු විිත් කිරීම් 29 ක් සිදු ය ඇත්. ඉ්  03 ක් අභහත්යංලඹට්ව, 25 ක් 

විශලේ හර්ඹ ඵරහඹට්ව අදහර ප්රම්ඳහදන ටයුතු න අත්ය එක් ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට 

අදහර ප්රම්ඳහදන ටයුතු ම්ඵ් ධශඹ්  ශේ. 

 

 ප්රම්ඳහදනඹ් ශේ ප්රතිඹ භහශරෝචණනඹ කිරීභ ව ඳළනනිනන ළටළුහරී ත්්ව්වඹ්  

නියහයණඹ කිරීශම් අයමුණි්  2017 ර්ඹ තුශදී ප්රම්ඳහදන ප්රති භහශරෝචණන ැසසවීම් හය 

04 දී ඳ්වහ ඇත්. 

 ප්රම්ඳහදනඹ් ට අදහශ ණඹය ලිපි රඵහළනීභට අලය ව අසථහ්  වහ ශ්රී රංහ 

ශඳොලීසිඹ ශනුශ්  ණඹය ලිපි 07ක් ව විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ ශනුශ්  එක් ණඹය 

ලිපිඹක්  නිකු්ව ය ඇත්. 

 

 

3.3.4. මභාතය භණ්ඩ මනුභැියය ඵා  ැීතම් 

 අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහත්යුතු හර්ඹඹ්  ම්ඵ් ධශඹ්  අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 

03 ක්  ස ය රු අභහත්යතුභහශේ අ්වනි්  යුතු අභහත්ය භණ්ඩරඹ ශත් ශඹොමු කිරීභ 

ව අදහශ අනුභළතිඹ රද ඳසු ා අනු ක්රිඹහ කිරීභට අලය ටයුතු සිදු කිරීභ. 
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3.4. වැසුම් මාංය 

 යහ්ය මුදල් චණරශල් අං 1/2014  අනු 2018 ර්ඹ වහ 

ශ්  ව ප්රතිඳහදන ව අඹළඹ ශඹෝ්නහ රට අදහශ 

ඇසත්ශම්් තුරට අනුකර අභහත්යංලශය ව අභහත්යහංලඹ 

ඹටශ්ව ඇති ආඹත්න ර අදහර නිරධහරී්  එක් ැසසවීභක් 

ඳ්වහ  ක්රිඹහහරී ළරළසභ සය අදහශ ආඹත්න රට 

ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 
 
 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ව විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ංර්ධන යහඳිති ශඹෝ්නහ 14 ක් 

ඇීභට රක් ය එභ යහඳිති ක්රිඹහ්වභ කිරීභට අලය නිර්ශශල අඹළඹ 

ශදඳහර්ත්ශම්් තුට රඵහ දීභට වළකින ශේ ්හති රභම්ඳහදන ශදඳහර්ත්ශම්් තු ශත් 

ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 
 
 

 අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහත්යුතු ංර්ධන යහඳිති ශඹෝ්නහ ක්රිඹහ්වභ කිරීභට 

අලය අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 15 ක් ස ය රු අභහත්යතුභහශේ අ්වනි්  යුතු 

අභහත්ය භණ්ඩරඹ ශත් ශඹොමු කිරීභ ව අදහශ අනුභළතිඹ රද ඳසු එභ යහඳිති ක්රිඹහ්වභ 

කිරීභ වහ අදහශ ආඹත්න ශත් රඵහදීභ වහ යහඳිති පිළිඵ ඳසු විඳයම් ටයුතු සිදු කිරීභ. 

ශම් ඹටශ්ව අභහත්යහංලඹට අදහශ අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 01 ක්, ශ්රී රංහ ශඳොලීසිඹට 

අදහශ අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 09 ක් ව විශලේ හර්ඹ ඵරහඹට අදහශ අභහත්ය භණ්ඩර 

ංශශල 05 ක් ඉදිරිඳ්ව ය ඇත්. යහ්ය මුදල් චණරශල් අං 402 අනු අ් ත්යහඹය ඖධ 

ඳහර ්හති භණ්ඩරශය හර්ඹ හධන හර්ත්හ ඳහර්ලිශම්් තුට ඉදිරිඳ්ව කිරීභට අදහශ 

අභහත්ය භණ්ඩර ංශශල 01 ක් අභහත්ය භණ්ඩරඹ ශත් ශඹොමු ය අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ. 
 

 අභහත්යහංලඹ ව අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඇති ආඹත්නර භහසි ව හර්තුභඹ ප්රති හර්ත්හ 

සය ්නහධිඳති ශල්ම් හර්ඹහරඹට, යහඳිති ශභනහයණ වහ ශභශවයුම් 

ශදඳහර්ත්ශම්් තුට ව අශනකු්ව අදහශ ආඹත්න ශත් ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 
 

 
 

 අභහත්යහංලශය්ව අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඳතින ආඹත්න ර්ව ර්ශය ක්රිඹහහයම්, ළරසුම් 

ශ ආහයශඹ්  ඉටුය් ශ් ද ඹ් න්ව, විචණරත්හ ඇ්වනම්  ට ශවේතු්ව, ළටළු වහ  

ත්යුතු පිඹය පිළිඵ්ව විභීභ ව හච්්හ කිරීභ වහ ප්රති භහශරෝචණන ැසසවීම් 

වත්යක් (04) ර්ඹ තුශ ඳළළ්වවීභ වහ  ට අදහශ ඳසු විඳයම් ටයුතු සිදුකිරීභ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ප්ර ිය වභාගෝනන ැසව වීභක මලව ථාලක් 
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 යහ්ය මුදල් චණරශල් අං 402 අනු ළූද අභහත්යහංලශය 2016 ර්ශය 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ නිඹමිත් දිනට ශඳය ඳහර්ලිශම්් තුශේ 

බහත් කිරීභ වහ මත්රබහහශ්  මුද්රිත් වහ ීකි ඳට ආහයශඹ්  ස 

ය ඉදිරිඳ්ව කිරීභ ව අශනකු්ව අදහශ ආඹත්න ශත් ඉදිරිඳ්ව කිරීභ.   

 

 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය  2016  ර්ශය හර්ඹ හධන හර්ත්හ, අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර 

්හති භණ්ඩරශය 2014 ර්ශය හර්ඹ හධන හර්ත්හ ඹන හර්ඹහධන හර්ත්හ රු 

අභහත්යතුභහශේ අ්වනි්  යුතු ආයණ ලිපි භා ඳහර්ලිශම්් තුශේ බහත් කිරීභට අලය 

ම්ඵ් රයණ ටයුතු කිරීභ. 
  

 නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහත්යහංලශය 2018 අඹ ළඹ 

විර්්න ඳනත් හච්ඡහට නු රළබ  2017.11.18 දින ඳළති 

ඳහර්ලිශම්් තු විහදශයදී ප්රශඹෝ්නඹට ත්වළකි නශේ ප්රති හර්ත්හ 

2017 ප්රහලනඹ මත්රබහහශ්  මුද්රිත් වහ ීකි ඳට ආහයශඹ්  ස 

ය ශ්රී රංහ ඳහර්ලිශම්් තු ශත් ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 

 
 

 ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශේ 2016 ර්ශය හර්ෂි හර්ත්හ වහ අලය ශත්ොයතුරු ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකු ශත් ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 
 

 දක්ෂිණ ංර්ධන විඹ බහය අභහත්යහංලඹ ලශඹ්  දක්ෂිණ ප්රශශලශය හල්ර, භහත්ය, 

වම්ඵ් ශත්ොට, ශභොණයහර ව ය්වනපුය ඹන දිසත්රික් ර විභධයත් අඹ ළඹ ළඩටවන 

ක්රිඹහ්වභ යමි්  යහඳිති අනුභත් කිරීශම් කීභ ශභභ අභහත්යහංලඹ දයණු රඵන අත්ය ා 

ම්ඵ් ධ ටයුතු ළරසුම් අංලඹ භින්  සිදු යනු රඵයි. ා අනු එක් එක් දිසත්රික්ශය 

2017 අනුභත් යහඳිති ණන ඳවත් ුවශ්  දළක්ශේ. 
 

 ස්භධය ත මය ලැය ලැඩවටශන ප්ර ියය 

          වාංඛ්යා ල වල - 21 

 

 

 

 

 

 

             

මාශ්රය- වැසුම් මාංය 

 

 2017 ර්ඹ තුශ දක්ෂිණ ප්රශශලඹ ංර්ධනඹ වහ 2016 අඹළඹ ථහශේදී ශ් ශ 

රු.මි.1,000  ප්රතිඳහදන පඳශඹෝීත යනිමි්  යහඳිති 724 ක් දිසත්රික් ඳව තුශභ  ක්රිඹහ්වභ 

කිරීභ වහ  අක්මුදල් නිදවස කිරීභට ්හති අඹළඹ ශදඳහර්ත්ශම්් තුට අලය නිර්ශශලඹ රඵහ 

දීභට අදහශ යහඳිති හර්ත්හ ්හති රභම්ඳහදන ශදඳහර්ත්ශම්් තුට ශඹොමු කිරීභ.  

 

මනු 

මාංකය 

 
දිව ත්රික්කය 

ප්රියඳාදන 

ප්රභා ය 2017 
(රු.මි.) 

 

ඳාර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රීන්   න 

මනුභත කරන 

ද ලයාඳතිය 

  න 
01 හල්ර 100 10 874 

02 භහත්ය 80 08 706 

03 වම්ඵ් ශත්ොට 70 07 597 

04 ශභොණයහර 50 05 476 

05 ය්වනපුය 110 11 862 

එකතුල 410 41 3 515 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  44 

 

3.5. වාංලර්ධන මාංය 
 

 ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශය ශඳොලිස සථහන, ශඳොලිස මුයශඳොශල්, යහ්ය නිශේදිත් නිරධහරී් ශේ 

නිහඩු නිශක්ත්න ආදිඹ වහ වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහ වුරු වහ ඉඩම් 560  

ප්රභහණඹක් ඳයහ ළනීභට අලය මලි ක්රිඹහභහර්ශන ඉ්  ඉඩම් 250  නියවුල්බහඹ 

ඳරීක්හ කිරීභ අ්  ය ඇත්. 
 

 අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර ්හති භණ්ඩරශය අධයක් ්නයහල් ත්නතුයට ඵහ ළනීම් 

වහ අලය මලි ටයුතු සිදු ශ අත්ය භණ්ඩරශය නිරධහරී්  13 ශදශනකු විශශල පුහුණු 

වහ ශඹොමු කිරීභට අලය අනුභළතිඹ රඵහ ශදන රදී. 
 

 හලු පරුභඹ ඳදනශම් 2017 ර්ශය හර්ෂි බහණ්ඩ මීක්ණඹ අ්  කිරීභ ව අඩුඳහඩු 

ශඳ් හ ශදමි්  ඉදිරි ළරසුම් ව යහ්ය ශශඳශ ආයක්හ කිරීභ ම්ඵ් ධ පඳශදස රඵහ දීභ. 
 

 හලු පරුභඹ ඳදනශම් හර්ඹඹ බහර්ඹඹ ඩහ්ව විධිභ්ව කිරීශම් අයමුණි්  හලු පරුභඹ 

ඳදනශම් ඳනත්, දක්ෂිණ ප්රශශලඹ ඇතුශ්ව යමි්  දකුණු පරුභඹ ඳන්ව ශටුම්ඳත් ශර 

ඹහ්වහලීන ය රු අභහත්යතුභහශේ නිර්ශශල වහ ඉදිරිඳ්ව කිරීභ. 
 

 ශඳොලිස ප්රතිංවිධහනඹ ව ශඹෝජිත් ශඳොලිස ව අඳයහධ යුක්ති විලස විදයහරඹ ඹන 

යහඳිතී් ට අදහශ අභහත්යංලශය ම්ඵ් රයණ  ටයුතු වහ දහඹ්වඹ රඵහ දීභ. 
 

 දක්ෂිණ ංර්ධන ටයුතු ර ප්රතිඹ විභීභ වහ අදහර නිරධහරී්  වබහීත ය නිමි්  

2017 ර්ශය ශදළම්ඵර් භ භහශරෝචණන ටයුතු ආයම්බ ශ අත්ය ැසසවීම් හය 02 ක් එභ 

භ ඳ්ව් නට ශඹදුණි. එහි ප්රතිපරඹක් ශර දක්ෂිණ ංර්ධන යහඳිතී්  41  ඳතින 

ළටළු අතුරි්  යහඳිති්  22  මලි ළටළු විඳීභ වහ අලය පිඹය ළනීභට වළකිඹහ 

රළබිණි. 
 

 දක්ෂිණ ංර්ධන අතුරු භණ්ඩරශය හර්ඹඹ්  ඳවසු කිරීභ පශදහ 2017.08.22 දිශන්  

ශභනහයණ ශේහ ශදඳහර්ත්ශම්් තු අනුභළතිඹ රද ත්නතුරු 79 ක් දක්ෂිණ ංර්ධන 

අංලඹ වහ සථහපිත් යන රදී. එභ ත්නතුරු අත්රි්  නිශඹෝ්ය අධයක්, භණ්ඩර ශල්ම්/ 

නීති නිරධහරී වහ නිරධහරිශඹකු ඵළගි්  ඵහ ළනීම් සිදු ශ අත්ය ත්හක්ණ වහය 

ත්නතුය වහ නිරධහරී්  තිශදශනකු ඵහ ් නහ රදී. ත්්ව ත්නතුරු 70 ක් වහ ඵහ 

ළනීභට අලය මලි ටයුතු යන රදී. 
 

 දක්ෂිණ ංර්ධන අතුරු භණ්ඩරශය පුයේඳහඩු ඳතින අධයක් ්නයහල් ත්නතුය වහ ළඩ 

ඵළලීශම් ඳදනභ භත් නිරධහරිශඹකු ඳ්ව කිරීභට ටයුතු කිරීභ. 
 

 දක්ෂිණ ංර්ධන ටයුතු පිළිඵ පඳශශල ත්නතුයක් අභහත්යහංලශය සථහපිත් කිරීභ වහ 

2017.08.17 දිනළති අභහත්ය භණ්ඩර තීයණඹ අනු අලය පිඹය ් නහ රදී. 
 

 2017.08.04 දිනළති ආර්ථි ශභනහයණඹ පිළිඵ අභහත්ය භණ්ඩර මිටු තීයණඹට  අනු 

හලු ශොටු තුශ පිහිය ආඹත්න ශදක් ංචණහය ටයුතු ප්රර්ධනඹට පචිත් ඳරිදි 

නවීයණඹ කිරීශම් ශඹෝ්නහ ම්ඵ් ධශඹ්  ටයුතු ශ අත්ය එභ තීයණ ප්රහය හලු 

ශොටුශේ පිහිය ශොඩනළගිලි ර ඳ්වහ ශන ඹනු රළබ යහ්ය ආඹත්න 05 ක් ඉ්  ඉ්ව 

කිරීශම් ටයුතු සිදු කිරීභ. 

හ් ත්හ වහ ශභහ හිංනඹ පිටු දළකීභට තියණ නිමි්  

 



හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2017 

රාජ්ය ඳිපඳාන, කෂභනාකර  වශ ීතියය ශා වාභය ිළිබඵ මභාතයාාංය  45 

 

3.6. මබයන්තර ස්  න මාංය  

 2017 ර්ඹ  වහ  අභහත්යහංලඹ, විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ, අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර 

්හති භණ්ඩරඹ, හලු පරුභඹ ඳදනභ ඹන ආඹත්න ර හර්ෂි විණන ළරළසභ පිළිශඹර 

කිරීභ. 
 

 අභහත්යහංලඹ වහ අභහත්යහංලඹ ඹටශ්ව ඇති ආඹත්නර අබ් ත්ය විණන අංලර 

භහශරෝචණන ටයුතු, විණන විභසුම් වහ පිළිතුරු ළඳීශම් ප්රතිඹ, හර්ෂි ක්රිඹහහරී 

ළරළසභ වහ ප්රම්ඳහදන ළරළසශම්  ප්රතිඹ ඇතුළු අශනකු්ව මරය වහ ඳරිඳහරන ටයුතුරට 

අදහශ චණරශල් වහ නීති රීති අනු ක්රිඹහ්වභ කිරීභ, අරක්ණඹ කිරීභ ව විචණරත්හ වහ 

අලය ක්රිඹහභහර් ළනීභට වළකිනශේ විණන ළරළසභට අනු ඳශමු, ශදන, ශත්න වහ 

සිේන හර්තු වහ අභහත්යහංලශය විණන වහ  ශභනහයණ මිටු රුසවීම් ඳළළ්වවීභ. 
 

 

 අභහත්යහංලඹ වහ ා ඹටශ්ව ඳතින අශනකු්ව ආඹත්න ශත් විණහධිඳති විසි්  නිකු්ව 

යනු රළබ විණන විභීම් වහ පිළිතුරු ළවීභ, ම්ඵ් රයණඹ වහ එභ ටයුතු ඳසු 

විඳයම් කිරීභ. ශම් ඹටශ්ව විණන විභීම් 04 ට පිළිතුරු ළවීභ වහ ම්ඵ් රයණඹ ය 

තිශබ්. 
 

 ආඹත්නි අබය් ත්ය ක්රිඹහලිඹ ලක්තිභ්ව කිරීභ වහ විශලේ හර්ඹ ඵරහශය ලහසත්රශේලී, 

ේනිඹහ, ආරුම්ශබ්, අම්ඳහය, භසශළිඹ වහ ධනගිරිඹ ඹන වුරු ව අ් ත්යහඹය 

ඖධ ඳහර ්හති භණ්ඩරශය න දි් ත්ඹ වහ හල්ර පුනරු්වථහඳන භධයසථහන ර 

අබය් ත්ය විණන ටයුතු ඳරික්හ ශ අත්ය  හලු පරුභඹ ඳදනශම් ආඹත්නි ඳහරන වහ 

ගිණුම් රභශේදඹ්  නිළයදි කිරීභ වහ විණන ඳරික්හක් සිදු කිරීභ.  

 

 2017 අබය් ත්ය විණන ළරළසභට අනු අභහත්යහංලශය ව අනුඵශධ ආඹත්නර විණන 

ටයුතු සිදු කිරීභ ව  ට අදහශ අබය් ත්ය විණන විභසුම් 14 ක් ඉදිරිඳ්ව කිරීභ.  

 

 අ් ත්යහඹය ඖධ ඳහර ්හති භණ්ඩරශය අ්වතිහයම් “බී” ගිණුභ ඹහ්වහලීන කිරීභ 

ව භණ්ඩරශය භධයසථහනර ්ංභ ශනොන ්වම් ත්යහඳනඹ කිරීභ 

 

 2017 ර්ඹ තුශදී අභහත්යහංලඹ ශත් ශඹොමු යන රද ශඳ්වම් 05 ක් විබහ ය විභර්ලන 

හර්ත්හ රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ.  

 

 2017 ර්ඹ තුශදී සිදු යන රද විණන ටයුතු  ම්ඵ් ධශඹ්  හර්තුභඹ හර්ත්හ 04 ක් 

ස ය ශභනහයණ වහ විණන ශදඳහර්ත්ශම්් තුට ශඹොමු කිරීභ. 

  

 අභහත්යහංලඹ වහ ා ඹටත්ට ළශනන සිඹළු ආඹත්නර ය්ශය විණහධිඳති  විණන 

විභසුම්, අබය් ත්ය විණන විභසුම් වහ ාහට පිළිතුරු රළබීම් පිළිඵ විණන විභසුම් 

ශල්ණඹ ඳ්වහශන  ඹහභ. 
 

 අභහත්යහංලඹ වහ ා ඹටශ්ව ඳතින ආඹත්න ර අබය් ත්ය ක්රිඹහලිඹ ලක්තිභ්ව කිරීභ වහ 

ප්රලසනහලි වත්යක් අදහර ආඹත්න ශත් ශඹොමු කිරීභ ව එභ ආඹත්න ර භහසි මුරය 

හර්ත්හ ඳරික්හ කිරීභ වහ ඇීභ. 

 


